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’Centrum Grubbenvorst
bereikbaar en leefbaar’
Het nieuwe centrum van Grubbenvorst is op zaterdag 11 oktober om 14.00 uur feestelijk geopend. Wethouder Ger van Rensch sprak de dorpsbewoners toe: “Grubbenvorst
heeft weer een bereikbaar en leefbaar hart, een dorpskern waar men als inwoners en ondernemers trots op mag zijn.”

Rondom het hele Zumpelplein hebben zich Grubbenvorstenaren verzameld.
Met veel belangstelling wordt gekeken
en geluisterd naar de toespraak van

wethouder Van Rensch. “Verschillende
personen hebben hun ogen de kost
gegeven en hun visie gegeven op wat
er moest gebeuren met het centrum

van Grubbenvorst. Het dorp zelf wist
het echter beter”, spreekt hij. Volgens
de wethouder en de dorpsraad mag het
nieuwe centrum van Grubbenvorst er

zijn. Van Rensch: “Grubbenvorst heeft
een kwaliteitsimpuls gehad, die mede
tot stand is gekomen door de samenwerking tussen verschillende groepen.”

“Ook door de vrijwilligers die meegedacht hebben”, vult voorzitter van de
dorpsraad, Ruud Meijers, hem aan.
Lees verder op pagina 05

Locatie voor visvijver Meerlo gevonden
Projectbureau Ooijen-Wanssum heeft een nieuwe locatie voor hengelsportvereniging Grondel Geduld uit Meerlo op het oog. De huidige visvijver, die door het openstellen van de Oude
Maasarm niet langer bruikbaar is, zou volgens het projectbureau verplaatst kunnen worden naar een locatie aan de Mgr. Jenneskensstraat in Meerlo.
Grondel Geduld zoekt al een tijd
naar een nieuwe locatie. Sinds zij
te horen heeft gekregen dat haar
vijver in 2024 niet langer gebruikt
kan worden wegens de reactivering
van de Oude Maasarm, is de
visvereniging oplossingen aan het
bedenken. Projectbureau OoijenWanssum, die de gebiedsontwikkeling
begeleidt, heeft nu een locatie aan
de Mgr. Jenneskensstraat in Meerlo

voorgesteld aan gemeente Horst aan
de Maas.
HSV Grondel Geduld is blij met de
nieuwe plannen van het projectbureau,
stelt bestuurslid Wiel Horstermans.
“De locatie is dicht bij het dorp, het is
hartstikke mooi. Wat wil je nog meer?”
De vereniging hoopt dan ook dat
gemeente en projectbureau snel tot
een overeenstemming komen. Volgens
hen dringt de tijd. In 2024 wordt het

water van de Maas door de reactivering
van de Maasarm verbonden aan de
huidige visvijver, waardoor de vissen
kunnen wegzwemmen en de visvijver
onbruikbaar wordt. De vereniging denkt
zo’n vijf jaar nodig te hebben om een
nieuwe vijver geheel in te kunnen
richten en hoopt dus op een snelle
beslissing.
De percelen die het projectbureau
voor ogen hebben, beslaan ongeveer

2,4 hectare en liggen in de buurt van
de Groote Molenbeek. Dit is volgens
de organisatie gunstig voor de aanleg.
De percelen zijn nog in privébezit,
maar volgens het projectbureau willen
de eigenaren hen de grond verkopen.
Om de locatie goed bereikbaar te
maken, wordt wellicht een in- en uitrit
aangelegd en zijn parkeerplaatsen
nodig. Een aantal omwonenden
is niet blij met de komst van de

visvijver: zij vreest het verdwijnen
van uitzicht. Ook een nabijgelegen
pluimveehouderij vreest mogelijke
gevaren voor de gezondheid
van zijn vee door de komst van
watervogels. Daarnaast moet het
bestemmingsplan aangepast en
vergunning aangevraagd worden.
Met de positieve houding van de
gemeente kan het projectbureau daar
nu mee aan de slag.
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Nationale Donorweek

‘Ik heb mijn leven terug’
In het kader van de nationale Donorweek wordt van 12 tot en met 19
oktober aandacht gevraagd voor orgaan- en weefseldonatie. Een stel van
middelbare leeftijd uit Horst aan de Maas vraagt vanuit hun persoonlijke
ervaring aandacht voor het belang van donorschap. “Het leven wordt weer
hartstikke aangenaam.”
De ontvangster van een donornier,
die vanwege privacyredenen anoniem
wil blijven, vertelt haar verhaal. “Mijn
moeder is op haar 54e overleden aan

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Versleijen Oirlo
gehele gemeente

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
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Rick van Gasteren,
Eva Janssen, Michelle van Kempen,
Cleo Schatorjé, Nicky Willemsen
en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen
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.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

cystenieren, een erfelijke nierziekte.
Naar aanleiding daarvan ben ik rond
mijn twintigste op controle gegaan.
Ook ik bleek cystenieren te hebben.
Mijn oudste zus niet, mijn broer had er
aanleg voor. Ik heb me sindsdien regelmatig laten controleren. De nierfunctie
was in het begin heel goed, maar werd
gaandeweg steeds minder.”
De gevolgen van haar ziekte
werden steeds duidelijker. “Vooral rond
mijn vijftigste werd ik heel moe, dat
was toch wel het ergste. Op een gegeven moment kun je niks meer. Even
gezellig doen, werken of tuinieren: ik
had er geen fut voor. Zelfs als ik de trap
had beklommen, was ik op. Aangezien
ik verder nergens klachten of ontstekingen had, kwam ik in aanmerking
voor een niertransplantatie. Tijdens
een voorlichtingsavond werden we
geïnformeerd over de mogelijkheid
van donatie bij leven. Wanneer iemand
levend een nier af wil staan, gaat dit
immers sneller dan een transplantatie
met nieren van een overleden donor.
De wachtlijst hiervoor is wel vier of vijf
jaar. Bovendien betekende dit voor mij
minder lang of helemaal niet dialyseren”, vertelt de ontvangster.

‘Is je vrouw niet zo’n
bazig type?’
Haar partner wilde zijn vrouw
graag helpen. “Ze had bijna geen
energie meer. En ik word er natuurlijk
ook gelukkiger van als zij er beter
van wordt”, vertelt hij. Alle details
bleken te kloppen voor een wederzijdse succesvolle transplantatie. “Van
tevoren wordt onder andere gekeken

naar bloedgroep en weefselkenmerken”, aldus de ontvangster. Ook de
fysieke en mentale conditie van de
donor wordt nader bekeken. “Zo werd
in aparte gesprekken bijvoorbeeld
gevraagd of mijn vrouw mij hier niet
toe had gepusht. ‘Is je vrouw niet zo’n
bazig type?’, vroegen ze dan”, vertelt
de donor met een glimlach. Toen de
nierfunctie van zijn vrouw nog slechts
vier tot vijf procent was, werd het tijd
voor een transplantatie. “Uit onderzoek
blijkt dat de donornier beter aanslaat als mensen voorafgaand aan de
transplantatie kort of niet dialyseren.
Hun conditie is dan beter. Dat was een
gunstig vooruitzicht.”

Donorbelang
Op dinsdag 24 april 2012 was
het zover, de dag van de operatie.
“Toen ik daarna wakker werd, vroeg

mijn zus direct of ik me al helemaal
goed voelde”, vertelt de ontvangster
lachend. Na anderhalve week mocht
ze weer naar huis. Haar man mocht
de vrijdag na de operatie al naar huis.
“Toen was het een kwestie van rusten
en zo min mogelijk bewegen. In het
begin werd ik twee keer in de week
gecontroleerd. Ik werd gewaarschuwd
dat ik wel veertig tot vijftig tabletten
per dag zou moeten slikken, maar dit
aantal heb ik nooit gehaald. Ik moet
nu nog een keer per jaar op controle
komen en om de drie maanden breng
ik mijn eigen nefroloog in Venlo een
bezoek. Het gaat heel goed, mijn
nierfunctie is prima. Ik heb mijn leven
terug. Het wordt weer hartstikke aangenaam”, zegt ze tevreden.
Ook de nierfunctie van haar partner
is prima gebleven na zijn donatie. “Ik
heb geen medicatie of zo nodig. Ieder

jaar word ik gecontroleerd en ik houd
mijn bloeddruk zelf in de gaten. Ik functioneer hetzelfde als iemand met twee
nieren.” Het stel vindt het belangrijk
dat mensen het belang van donorschap
begrijpen. “Bij mijn broer hebben ze
tweeëneenhalf jaar geleden ook cystenieren vastgesteld. Sinds een jaar is
hij aan het dialyseren. Als het goed is,
komt hij over drie jaar in aanmerking
voor een nieuwe nier. De wachtlijst
is nu ongeveer vier jaar. Onze twee
kinderen worden ook gecontroleerd op
deze erfelijke nierziekte. Vanwege hun
leeftijd is het nu echter nog lastig om
iets op de echo’s te zien. Donorschap
is zo belangrijk. Wellicht hebben onze
kinderen in de toekomst ooit wel een
nieuwe nier nodig. Wij zijn zelf ook
allemaal donor. Als je dood bent en je
kunt er een ander mee helpen, waarom
niet?”, besluit het stel.

Schipper schuldig
Tegels op statenlijst
aan dodelijk ongeluk
in Grou

Rudy Tegels uit Sevenum staat op plaats 7 op de kandidatenlijst van
het CDA voor de provinciale staten. Dat heeft de partij onlangs
bekendgemaakt.

De 41-jarige schipper die afgelopen zomer met zijn vrachtschip tegen
een plezierjacht van een Lottums echtpaar botste, is door de rechter schuldig
bevonden aan het ongeluk. Het echtpaar van 64 en 67 jaar kwam bij de
botsing om het leven.
Het echtpaar voert dinsdag 25
juni met hun plezierjacht over het
Prinses Margrietkanaal in het Friese
Grou. Hier ontstond een aanvaring
met het motorvrachtschip van de
nu veroordeelde schipper. Volgens
de rechtbank Noord-Nederland
had de schipper niet voldoende
voorzorgsmaatregelen genomen
om het ongeluk te vermijden. Hij
kreeg donderdag 9 oktober een
voorwaardelijke werkstraf van 120 uur
opgelegd.

Maatregelen
De rechtbank stelt dat de man als
ervaren schipper niet alle maatregelen
heeft genomen om te voorkomen dat
hij met zijn motorvrachtschip andere
vaartuigen in gevaar zou kunnen
brengen. Omdat hij het plezierjacht

De 34-jarige Tegels is de
enige kandidaat uit Horst aan de
Maas op de statenlijst voor het CDA.
Hij is momenteel fractievoorzitter

in de gemeenteraad van Horst aan
de Maas.
De lijst voor Noord-Limburg wordt
getrokken door Ger Koopmans.

over het hoofd heeft gezien, overvoer
hij het, waarna het echtpaar overboord
sloeg en later aan zijn verwondingen
overleden is.

Nadrukkelijke
spijtbetuigingen
De rechtbank verwijt de man
onder andere dat hij op het drukke
kanaal te hard voer en dat de
camera die zijn dode hoek in de
gaten hield, niet functioneerde. De
rechtbank heeft bij het vaststellen
van de straf rekening gehouden met
de nadrukkelijke spijtbetuigingen
van de schipper en zijn normaliter
verantwoordelijke gedrag. Daarnaast
stelt de rechtbank dat ook de schipper
van het plezierjacht een aandeel
gehad lijkt te hebben in de botsing.

Dagvullende herfstwandeling
of fietstocht met ontbijt
en 2-gangen menu

€40,00

€18,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Ingrepen Schuitwater
voor vlinders
Het natuurgebied Schuitwater in de buurt van Broekhuizen is voor vlinders een aantrekkelijk gebied: twee derde
van alle Nederlandse dagvlindersoorten komt hier voor. Om voor twee vlindersoorten de kansen te vergroten, gaat
Staatsbosbeheer de komende weken op een aantal plaatsen in het Schuitwater aan de slag in de bossen en op de
heidevelden.

De lekkerste

rozijnenbollen

www.bakkerijbroekmans.nl

Zwangerschapscursussen
(zowel begeleiding als yoga)

Korting voor
n
Groene Kruis Lede
• Informatie over zwangerschap
• Voorbereiding op bevalling
• Ademhalings- en ontspanningsoefeningen
• Ervaringen uitwisselen
• 15 bijeenkomsten
• Trainingen na de bevalling

In het kader van het programma
soortenbescherming van provincie
Limburg worden werkzaamheden
uitgevoerd. Met de ingrepen wil
Staatsbosbeheer de kansen voor
de kleine ijsvogelvlinder en het
heideblauwtje vergroten. Van beide
soorten zijn de aantallen in de vorige
eeuw in Nederland flink afgenomen.
Het Schuitwater is één van de
weinige plekken in Limburg waar de
kleine ijsvogelvlinder voorkomt. Het
heideblauwtje is daar sinds 2006 niet
meer gezien.
Beide vlindersoorten stellen heel
verschillende en hoge eisen aan hun

leefgebied. De kleine ijsvogelvlinder
is een bosvlinder en leeft in vochtige
halfopen bossen, waar kamperfoelie
aanwezig moet zijn. Het heideblauwtje
daarentegen leeft op heidevelden
waarin veel structuur zit. Ze houdt
van afwisseling van jonge en oude
heide met hier en daar zandige
plekken. Deze voorwaarden zijn in het
Schuitwater aanwezig maar nog niet
optimaal.
Op de heide bij het Groot Ven gaat
Staatsbosbeheer daarom ongeveer zes
hectare dennen en berken wegzagen
om de heide de ruimte te geven. Om
een aantal kleine heidevelden in het

gebied van de Swolgense Heide en
de Pastoorswei te verbinden, worden
op andere plaatsen ook stroken bos
gekapt. Het leefgebied van de vlinders
wordt hiermee vergroot. Ook wordt de
heide op een aantal plaatsen geplagd,
zodat er meer structuur komt en hier en
daar open zandige plekken ontstaan.
Volgens Staatsbosbeheer profiteren
ook andere soorten van de ingrepen.
Om de overgang van bos naar grasland
vloeiender te maken, worden daarnaast
op een aantal plaatsen groepen bomen
uit de bosranden weggezaagd, zodat
struiken, bramen en kamperfoelie hier
kunnen groeien.

Aanmelden of meer informatie?
Klantenservice
088 - 61 088 61
www.dezorggroep.nl/ledenorganisatie

Lekker! Van onze eigen bakker

Kersenvlaai korstbodem
12.85

Brood- en
Banketbakkerij

Lucassen

www.plushorst.nl

7.00

| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 90

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

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

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

HALLO op de Trolltunga
Wim en Marjan van de Pasch uit Horst gingen onlangs met hun dochter Debbie en haar vriend Rob op
vakantie naar Noorwegen. Ze hebben daar naar eigen zeggen enkele spectaculaire wandelingen gemaakt,
waaronder op de beroemde Trolltunga. De dagtocht bracht hen bij een rots die 700 meter hoog boven het
fjord uitsteekt. Een stevige wandeling van vier uur bracht hen op deze plek. Daar besloten ze even te rusten
voor de grote terugtocht. “Ook wij hebben de HALLO meegenomen en deze even gelezen op deze
adembenemende, majestueuze plek”, aldus de familie. Je moet wel over stalen zenuwen beschikken om
deze foto te kunnen maken.

Deuk
winkelwagentje!

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

geldig van 13 oktober t/m 18 oktober 2014

Een heideblauwtje (Foto: G. Vullings)
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Van het slot

Kasteel Schenkenburg Sevenum
Kastelen roepen romantische verhalen op van stoere ridders en jonkvrouwen in nood. Van rijke heren met
tientallen bedienden. De waarheid ligt vaak anders. Veel kastelen in Horst aan de Maas zijn in de afgelopen
eeuwen ten prooi gevallen aan oorlogen, financiële tegenspoed en uiteindelijk verval. HALLO Horst aan de Maas
duikt de komende tijd in de geschiedenis van enkele van deze voorname huizen. In deze aflevering:
Kasteel Schenkenburg in Sevenum.

daalders dat Schenck bij de gemeente
had staan. Jans broer klaagde hem
na zijn dood in 1606 aan voor de
schepenbank, namens Jans neefjes
en nichtjes. Zijn familie vond dat zijn
buitenechtelijke kind geen recht had op
het pensioen, omdat het een bastaard
was. De schepenenbank beslist
uiteindelijk dat de partijen samen een
oplossing moesten vinden.

dan legde zich een grote zwarte
hond op de brug. Hij hield iedereen
met vurige klauwen en ogen weg.”
Toen later ook nog verhalen over een
ronddolend paard zonder hoofd de
ronde deden, werd Schenkenburg
afgebroken “maar de daarvoor
gevormde weide is nog als bedorven
en er groeien slechts distelen en
doornen”, aldus de legende uit 1925.

Grote zwarte hond
met vurige klauwen

Huis gesloopt en
grachten gedempt

In het Limburgs Sagenboek wordt
een spookverhaal verteld over kasteel
Schenkenburg: de laatste afstammeling
van Schenck van Nijdeggen die op het
kasteel woonde, was “een vrijgeest
en een dronkaard.” De man liep elke
dag langs een Sint Antoniuskapelletje
en elke keer bespotte hij de heilige.
Op een morgen, nadat hij weer een
avond flink had gefeest, werd hij dood
gevonden in het kapelletje. “Na die
tijd had het kasteel geen goede naam
meer. De valbrug moest om negen uur
worden opgehaald. Werd dit vergeten,

Stichting Limburgse Kastelen
stelt dat het huis Schen(c)kenburg
gesloopt is en de grachten werden
gedempt rond 1825. Het gebouwtje
voor de brug werd in 1908 verwoest
door brand veroorzaakt door een
blikseminslag. Hier staat nu de
huidige boerderij Schenckenborg.
Stichting Limburgse Kastelen
vermoedt dat resten van het kasteel
nog ondergronds aanwezig zijn.
Bronnen: onder andere Limburgs
Sagenboek, Kastelen in Limburg en de
website van Land van Kessel

Het huis Schenckenburg ingetekend op een kaart uit 1745
(Bron afbeeldingen: Heemkundevereniging Sevenum)

Ten noordoorsten van Sevenum
lag ooit het huis Schen(c)kenburg,
waar nu aan de noordzijde
van de Steinhagenstraat de
bijna gelijknamige boerderij
Schenckenborg ligt. Het huis stond
als één van de vleugels van een
complex rond een binnenplaats.
Het werd omgeven door grachten
waar de Molenbeek en de
Blakterbeek op uitkwamen. Voor de
brug ten westen van het gebouw
stond een L-vorming bouwwerk

waardoor een soort voorplein ontstond.
Volgens Kastelen in Limburg vestigde
Jan Schenck (1555–1606) zich in
Sevenum in de eerste helft van de
80-jarige oorlog. Hij was mogelijk
de stichter van huis Schenkenburg.
Ook zijn broer Martinus (in sommige
geschiedenisboeken beschreven als zijn
vader) wordt soms als stichter betiteld.
Martinus’ zoon Diederick woonde er
later ook. De adellijke familie bezat
nog heel wat kastelen in de omgeving,
onder andere in Goch, Walbeck,

Wachtendonk, Emmerich, Afferden en
Venlo.

Buitenechtelijk
kind
Jan Schenck behartigde in de
zestiende eeuw vanuit Schenkenburg
belangen voor het kerspel Sevenum
(soort gemeente) van graafschap
Kessel. Hij had een buitenechtelijk kind
bij Grietien Claessen. Grietien voedde
het op met een pensioen van 100

1.500 hand
tekeningen voor
zwembad
Felix van Haren, bestuurslid van SP Horst aan de Maas overhandigde
dinsdag 14 oktober tijdens de raadsvergadering ruim 1.500 handtekeningen
aan burgemeester Kees van Rooij. Hij vroeg daarmee aandacht voor het
behoud van zwembad De Berkel in Horst.

Vier generaties
Mamma Marjet Derix (28) uit Lottum verwelkomde onlangs haar dochtertje Linn Vergeldt ter wereld.
Zij werd daarbij geflankeerd door trotse oma Josefien Derix-Spreuwenberg (57) uit America en overgrootoma
Drika Spreuwenberg (92), ook uit America. Superoma is ontzettend trots: “Ik vind het erg leuk dat ik op deze
leeftijd nog superoma ben geworden van dit lieve meisje.”

Gemeenten Venlo, Peel en Maas
en Horst aan de Maas spraken in 2013
af de mogelijkheid van een regionaal
zwembad te onderzoeken. Peel en
Maas is inmiddels uit deze samenwerking gestapt nadat bleek dat haar
bevolking niet achter de plannen stond.
De SP gaf tijdens haar inspraak aan
voor het openhouden van het zwembad in Horst te zijn. De partij heeft
tijdens deur-tot-deuracties daarom
handtekeningen opgehaald voor het
behoud van De Berkel. De reacties van
de mensen aan de deur waren volgens
de SP overwegend tegen het onderzoek naar een regionale samenwerking. De partij stelt dat de mensen
die zij gesproken hebben, het Horster
zwembad waarderen, omdat het dicht
bij huis en kleinschalig is.

Felix van Haren zei: “We begrijpen
dat het zwembad geld kost, maar
wij vinden dat er niet alleen naar de
kosten moet en mag worden gekeken.
Het zwembad brengt ook veel op. Het
is een gemakkelijk te bereiken voorziening voor veel mensen van binnen
en buiten onze gemeente. Kinderen
leren er zwemmen en talloze groepen
maken er gebruik van.”
De SP riep de gemeenteraad en
het College van B&W op te kiezen
voor behoud van het zwembad en
de regionale plannen te laten varen.
Wethouder Ger van Rensch gaf aan
de uitkomsten van de onderzoeken af
te willen wachten en de raad in het
voorjaar over mogelijke vervolgstappen
te informeren. De coalitiepartijen sloten
zich bij deze houding aan.
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Citaverde College neemt deel aan Wegwijsdag

Jongerenraad kiest voor lichten met
bewegingssensoren
Bedenk een project in het kader van duurzaamheid, met als aandachtspunten ondernemen, jongeren en
maatschappelijke duurzaamheid voor de toekomst. Die opdracht kregen leerlingen van het Citaverde College in
Horst mee op dinsdag 14 oktober tijdens de jaarlijkse Wegwijsdag.

pas aan op het moment dat iemand de
lantaarnpaal nadert. Ook handig wanneer er enge mannen in de struiken
verborgen liggen, aldus het groepje. Als
dan plotseling het licht aan gaat, wordt
de man afgeschrikt en gaat ervandoor.
Na twee stemrondes kreeg dit voorstel

de meeste stemmen. Tijdens de
reguliere gemeenteraadsvergadering
maakt burgemeester Kees van Rooij
bekend dat er aan de Dorpelpeelweg
in America als proef enkele lantaarnpalen met bewegingssensoren worden
uitgerust.

Broekenweek
t/m zaterdag 18 oktober

elke 2e broek
voor de ½ prijs
(tenzij anders aangegeven)

alle soorten dames- en herenbroeken
kunnen gecombineerd worden

bij aankoop van één broek
krijgt u 15% kassakorting

Een keer per jaar worden leerlingen
van het voortgezet onderwijs uitgenodigd op het gemeentehuis. Zij praten
dan met ambtenaren en wethouders
om zo meer te weten te komen over
lokale politiek. Tevens bedenken
ze concrete projecten waarmee de
gemeente aan de slag kan gaan, deze
keer in het kader van duurzaamheid.
Aan het einde van de dag staat een
jongerengemeenteraadsvergadering
op het programma. Dan worden alle
projecten gepresenteerd. Het plan met

de meeste stemmen wordt uiteindelijk
aangenomen en krijgt 1.250 euro voor
de uitvoering.
Zeven groepjes kregen tijdens de
vergadering van 14 oktober de kans om
hun idee te presenteren en verdedigen
voor hun soms kritische medeleerlingen. De meest uiteenlopende plannen
werden voorgesteld. Zo wilde een
groepje prullenbakken gaan monteren
aan de tafeltjes, om zo het afval op
school nog beter te kunnen scheiden.
Het leek er echter op dat zij zelf ook

niet zo’n vertrouwen hadden in hun
plan. Tijdens de eerste stemronde
stemden zelfs zij niet op hun eigen
voorstel. Andere plannen waren onder
meer het combineren van transporten
van diverse bedrijven zodat een vrachtwagen niet half leeg hoeft te rijden en
de ontwikkeling van een app waarmee
bedrijven ideeën op het gebied van
duurzaamheid kunnen uitwisselen.
Winnaar werd uiteindelijk het voorstel van groep 6: lantaarnpalen met
bewegingssensoren. De lichten gaan

Vervolg voorpagina

’Centrum Grubbenvorst
bereikbaar en leefbaar’

”Ik wil de ondernemers en
inwoners bedanken voor hun geduld.
Bewoners van het centrum hebben
door zandbergen en geulen moeten
lopen om bij hun voordeur te komen,
maar hebben er uiteindelijk meer parkeerruimte voor terug gekregen.”
Meijers schetst op ludieke wijze
het geduld dat de inwoners moeten

hebben gehad. “Jullie hebben dag in
dag uit Radio 3 moeten aanhoren,
met het gezang van André Hazes in de
Kloosterstraat. Gebruinde lichamen van
bouwvakkers vormden het straatbeeld
van waar nu een prachtige kern staat,
voorzien van alle gemakken.”
Tussendoor wordt het kunstwerk
De wandelende tas onthuld. Onder

luid applaus doet Meijers nog een
laatste oproep aan alle inwoners om
voortaan hun boodschappen te doen
bij de plaatselijke ondernemers in het
dorp. Iemand die daar gehoor aan
gaat geven, is Mia Roodbeen (62) uit
Grubbenvorst. “Het is leuk geworden.
We hebben weer genoeg parkeerplaatsen. Het is een groot verschil.”
Ook Gert (48) en zijn dochter
Silke (8) Benders zijn samen met
de vriendinnen Gwen Luijpers (9)
en Mika Gerits (8) uit Grubbenvorst
een kijkje komen nemen in het
vernieuwde centrum. Ze staan vlakbij
de bloembakken die ter herinnering
aan deze dag zijn geplaatst door de
dorpsraad. “Ik vind het mooi”, begint
Mika. Gwen en Silke stemmen in:
“De bereikbaarheid van winkels is
erg verbeterd. Ook het assortiment
in de plaatselijke supermarkt is een
echte vooruitgang”, besluiten ze. De
feestelijke opening wordt afgesloten
met kanonschoten van schutterij St.
Jan. Na het dichthouden van de oren
en het enorme geknal is het gedaan.
Iedereen gaat weer zijn eigen gang en
winkeliers gaan weer aan het werk.

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

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Ruime keuze in gebruikte kwaliteits naaimachines
Met 1jaar garantie, afleverbeurt en omruilgarantie.
Pfaff: Met en zonder dubbelstoftransport (IDT).
Lewenstein, Elna, Husqvarna, Singer, Toyota etc.
Verkoop, Onderhoud & Reparatie
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst

Autobedrijf

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

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

www.bekro.nl

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Dankbetuiging

Dankbetuiging

Op 20 oktober 2014 zijn

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk
te bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben
ondervonden na het overlijden van mijn lieve vrouw,
onze moeder, schoonmoeder en oma

Hartverwarmend waren de vele steunbetuigingen
die wij ontvingen na het overlijden van

Lei en Tonny
Haegens-Cremers

Karin Sijbers - van Sinten

Graag bedanken wij alle mensen die op welke wijze dan ook
hun medeleven hebben getoond. Het was goed te ondervinden
dat zovelen prettige herinneringen aan “ozze pap” bewaren.

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.
Jo, Robert en Marieke , Mirian en Marc
Horst, oktober 2014

Bedroefd hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons lid

Piet Geurts
(Muysers Piet)

Hay Wijnhoven

Peter en Lily, Joop en Antoinette, Ad en Liesbeth,
Margaret en Huub en kleinkinderen.
Nelly Gommans-Pouwels en familie Gommans
America, oktober 2014

Dankbetuiging
Hiermede betuigen we onze dank aan allen, die hebben
meegeleefd na het overlijden van onze lieve moeder en oma

To Geurts – Lommen

Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Postduivenvereniging De Luchtbode Horst

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Lei en Tonny, kinderen en kleinkinderen
Pastoor Jeukenstaat 7,
5966 NL America

Wij willen iedereen bedanken
voor de felicitaties, kaarten,
bloemen en cadeau’s
ter gelegenheid van ons
60-jarig huwelijksfeest.
Het was in één woord geweldig!
Een dag om nooit te vergeten!
Jac en Mien Driessen-Hegger
Kinderen en kleinkinderen

Roermond, 16 oktober 2014.

Dankbetuiging

Wij willen iedereen hartelijk danken voor de vele blijken van
medeleven bij het toch nog plotseling overlijden van mijn
lieve man, ozze pap en opa

50 jaar getrouwd!
U kunt ons komen feliciteren
op zaterdag 25 oktober
van 19.00 tot 20.00 uur
in de Bondszaal,
Pastoor Jeukenstraat 15,
5966 NL te America.

Dankbetuiging

Geboren

Wij willen iedereen hartelijk danken voor de vele blijken
van medeleven bij het overlijden en afscheid van

Guus

SEF JENNISKENS

Hans van Rengs

Uw warme belangstelling was voor ons een grote steun en troost.
Een speciaal woord van dank aan Bob Noten Uitvaartbegeleiding.

en

10 oktober 2014
Zoon en broertje van
Rogé, Marian en Evi Derks

Jan van Rengs

De Drink 8
5961 RA Horst

Annelies Jenniskens-Seuren
kinderen en kleinkinderen

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.
WeYoga Open Dag 2 nov! Zondag
02/11 van 13.00 -15.30 uur ben je
van harte welkom om te komen kijken
en informatie te vragen. Ook is er een
leuke Open Dag Aktie! Thee, koffie
en wat lekkers staat klaar.
www.weyoga/workshops.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
Wilt u ondersteuning in de mantelzorg?
Wij regelen het voor u. Kijk op onze site
of bel 077 467 01 00.
Nieuw bij Piet Parkiet.
We hebben niet alleen handtamme
grasparkieten, ook fluitende kanaries in
diverse mooie kleuren. Tevens alles wat
u voor uw gevederde vriend nodig hebt.
06 36 02 05 62
Kijk op www.pp-dierenverblijven.nl
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Xtra4people. Klankconcert za. 15
november om 13.30 uur: dompel je
onder in warme klanken, geniet en rust
uit! Opgeven bij Maryse 06 51 78 70 32
www.xtra4people.nl

Haal het beste uit jezelf!
Cursus weerbaarheid voor vrouwen,
thema’s o.a. grenzen aangeven, zelfvertrouwen, luisteren naar je lichaam.
Meer info: www.petravdongen.nl
Te huur bedrijfs/opslagruimte,
info 06 20 35 21 22 of 06 27 21 26 04.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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.
Tel. 077 398 60 16.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Gevraagd modelauto’s, alle merken
1:18+1:43. Moeten wel in goede staat
zijn. Tel 06 19 20 62 22.
Binnen vlooienmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22. Zo. 19 okt. 9-16 uur.
Voor meer info en inschrijven via
hh-marktkramen.nl

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van
het Groene Kruis en dokter Majoor voor de geweldige zorg.
Toos van Rengs van Asten
Erik en Suzanne van Rengs
Anne Dirk

T.k. gevr. landbouwmachines hooimachine hark maaier ploeg frees mesttank weisleep bloter maiszaai-machine
tractor enz. en veepaardentrailer 06 19
07 69 59.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
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
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.

Garageverkoop Americaanseweg 7
zaterdag. Supermulti dvdrecorder+hdd
nieuw in doos, diepvrieskist, zonnebank
met gezichtbruiner, zware werkbank
met bankschroef, platenschaar,
stoomreiniger, beeldhouwgereedschap,
kerstgr., allerlei gereedschap.
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.
Xtra4people voor bewustwording en
begeleiding, coaching en Co-Creatieve
coaching. Gespecialiseerd in
hooggevoeligheid. Informatie Maryse
06 51 78 70 32 www.xtra4people.nl
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze betaalbaar op!
Reparaties aan PC/laptop, opschonen,
WIFI, internet, antivirus, beveiliging. Bel
mij gerust op 06 14 51 11 20.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Laagste prijsgarantie! Gratis offerte en
advies aan huis! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen-Sevenum).
Kamer in Horst te huur voor vrouw,
400.00 p/m. Tel. 06 29 60 72 01.

Dag en nacht bereikbaar

Geboren

Rens
28 september 2014
Zoon van
Paul en Siena
Kleven-Rutten
Heierhoevenweg 2
5928 RN Venlo

Geboren

Faye
10 oktober 2014
Dochter van Joost en Bonnie
Angenheister- Claas
Zusje van Levi
Van Reiffenburgstraat 22
5975 XT Sevenum

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.

Gerrie
van den
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
info@theoarts.com

www.theoarts.com

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

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600
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100 jaar Citaverde College

‘Het groene onderwijs zal altijd in
trek blijven’
Het agrarisch onderwijs in Limburg bestaat dit jaar 100 jaar. In 1914 opende in Posterholt de eerste agrarische
school. Honderd jaar later blikken drie (oud-)docenten uit Horst samen terug op de veranderingen en
ontwikkelingen in het agrarische onderwijs.

agrarische school in Venlo wilde haar
niet aannemen. Zij kwam daarom hier
in Horst terecht. Mooi vond ik dat.
Het was een flink meisje, geen ‘nufje’.
En het heeft gelukkig nooit problemen
opgeleverd, dat ene meisje tussen al
die boerenjongens.”

Dat klinkt meer sexy
dan AOC
Begin jaren 90 werd het
voortbestaan van kleine scholen
onmogelijk door de bekostiging van het
Rijk, vertelt Geert Ambrosius, docent op
het Citaverde. “Alle soorten middelbaar
onderwijs moesten daarom fuseren.
In Horst fuseerden de lagere en
middelbare tuin- en landbouwschool in
1991. Dat werd het Agrarisch Onderwijs
Centrum, het AOC. Nog later, in 2006,
kreeg de opleiding haar huidige naam:
het Citaverde College. Dat klinkt wat
meer sexy dan AOC, natuurlijk.”

“Het agrarisch onderwijs begon
met niks”, begint Ton de Wit, die van
1959 tot 1990 lesgaf. “Jongens leerden
het boerenvak van hun vader, daar was
geen opleiding voor. Maar het werd
steeds duidelijker dat het boerenleven
niet alleen maar doen was, men
moest ook weten. Een onderwijzer uit
Wanssum, P. Rutten, zei eens: ‘Als er
twee woorden niet bij elkaar passen,
dan zijn dat ‘domme’ en ‘boer’.
Boeren hebben namelijk ook heel veel
kennis.’”

Bij God en bij het
landbouwonderwijs
Het eerste boerenonderwijs
werd gegeven door zogenaamde
wandelleraren, die langs de dorpen
trokken om boeren les te geven. Op
7 november 1914 werd de eerste
agrarische school in Limburg geopend
in het Ursulinenklooster in Posterholt.

De Wit: “In Horst kwam de eerste
lagere landbouwschool in 1938,
daarna volgde er nog een middelbare
landbouwschool. Ook kende Horst
een lagere en een middelbare
tuinbouwschool. In 1966 fuseerden
deze scholen tot de lagere land- en
tuinbouwschool. We zeiden wel eens:
bij God en bij het landbouwonderwijs is
alles mogelijk.”
Oud-docent en oud-directeur van
de middelbare landbouwschool Horst,
Louis Janssen, begon in 1960 met
lesgeven in het agrarisch onderwijs.
“In 1968 werd de Mammoetwet
ingevoerd, een grote verandering
voor het boerenonderwijs. Voorheen
gingen de jongens vaak maar één of
twee dagen per week naar school.
Door de invoering van de wet moesten
zij vijf dagen per week onderwijs
gaan volgen. Dat was voor sommige
ouders moeilijk te begrijpen.” De Wit
voegt toe: “Wat hebben wij soms

Agrarisch onderwijs van
vroeger en nu kent veel verschillen.
Ambrosius: “Het onderwijs is veel
uitgebreider geworden. Waar je
vroeger kon kiezen tussen landbouw
of tuinbouw, zijn er nu zo’n
vijftien verschillende opleidingen.
Dierenverzorging, bloemsierkunst,
alles is mogelijk. Daarnaast valt
het ook op dat lang niet meer alle
leerlingen uit het agrarische leven
komen, ze komen werkelijk overal
vandaan.” Over de toekomst van
het agrarisch onderwijs vinden de
mannen het lastig speculeren. “Maar
het groene onderwijs zal altijd in trek
blijven”, besluiten ze.
Op 22 november wordt er bij
het Citaverde College een reünie
gehouden voor alle oud-leraren en
–leerlingen van het Citaverde College
Horst of een van haar voorgangers.
Aanmelden kan nog tot 1 november.
(Foto’s: Citaverde College)

moeten vechten! Ouders vroegen ons:
‘Wat hebben ze nu aan al die vakken?’
en hielden de kinderen liever thuis.
Vaak hadden de kinderen ook helemaal
geen ruimte om te studeren.” Janssen:
“We richtten daarom na de gewone
schooltijd studielessen in. Dan zaten
daar twee hele klassen muisstil te
werken. Dat zou je tegenwoordig
niet meer zo gemakkelijk voor elkaar
krijgen. Leerlingen zijn tegenwoordig
een stuk minder volgzaam dan
vroeger.”

Het eerste meisje
werd toegelaten
In die tijd was het nog heel
normaal dat agrarisch onderwijs
alleen maar door jongens werd
gevolgd. De Wit kan zich het eerste
meisje dat werd toegelaten op de
lagere tuinbouwschool nog goed
herinneren. “Marian heette zij, en de

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
Oktober boerenkaasmaand!
MASTBROEK
BOEREN PIKANT
BEDMODE

BADMODE TAFELMODE

KOUD G

IS BINNEN!
EL
N
A
FL
CHT?
A
N
N
A
V
EHAD
NS | SLOPEN

DE NIEUWE COLLECTIE

OVERTREKKEN | LAKENS |

HOESLAKE

Ns, HOEslAKENs
Er is wEEr VOlOp FlANEl, lAKE
EN DEKbEDOVErTrEKKEN!

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
Tijdelijke standplaats Jacob
Merlostraat naast Gemeentehuis.
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

poeliersbedrijf
Ze zijn er weer

✃

Theo van Eeuwijk

Heerlijke pikante kaas, romig
en goed snijdbaar.
500 gram € 5,95

tamme konijnenachterbouten

7 stuks € 10,00 per stuk € 1,50
Tegen inlevering van

j

deze bon 1 gratis erbi

Alleen geldig op dinsdag 21 oktober 2014
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Nieuw afvalsysteem
Citaverde

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

Citaverde College in Horst heeft met ingang van deze week een nieuw
afvalverwerkingssysteem. Hiermee wil de school de Groene vlag behalen in
2015.
Citaverde besteedt veel
aandacht aan duurzaamheid.
Bewustzijn scheppen bij leerlingen
en medewerkers staat hoog in
het vaandel. In het kader van
duurzaamheid en het project ’50 tinten
groen’ is op vrijdag 10 oktober een
start gemaakt voor leerlingen en
medewerkers met duurzaamheid
op school. Maandag 13 oktober zijn
nieuwe afvalcontainers in de aula

en in de techniek- en praktijklokalen
geplaatst. Er zijn vijf afvalcontainers:
geel voor restafval, blauw voor plastic,
groen voor groenafval, rood voor
metalen en blik en beige voor glas.
De containers worden geleegd in de
milieustraat op het terrein van school.
Met deze maatregelen wil de school de
Groene vlag behalen in 2015. Hiermee
kan men het ECO-school-keurmerk
verkrijgen.

Rechtbank stelt
          
o
ntslagen ambtenaar
         
 
    
in
gelijk
Rennen met chocolademelk

 
 van


  
In Griendtsveen
stond
in het weekend
11 en 12
oktober
het WK Bokkenollen
en Limonollen op het
programma.
Op zaterdag
vond
het
Bokkenollen
plaats.
In
teamverband
liepen
twee
lopers
met een dienblad
        
met bokbier een hindernisparcours. Op zondag was het de beurt aan de jeugd. Zij liepen uiteraard niet met

     
bier maar met
chocolademelk.

Hoewel een voormalige ambtenaar van gemeente Venlo, afkomstig uit
Melderslo, terecht ontslagen is, vindt de rechtbank in Roermond dat de man
onvoldoende
gelegenheid
  
 heeft gekregen zijn gedrag te verbeteren.

€ 1.695,-

De Melderslonaar, werkzaam als
teamleider Veiligheid en Handhaving
bij gemeente Venlo, werd in november 2011 met buitengewoon verlof
gestuurd. Drie maanden daarvoor had
hij te horen gekregen dat zijn manier
van leidinggeven niet goed was. Een
ingezet verbetertraject werd na twee
maanden alweer beëindigd, waarna de
man met buitengewoon verlof werd
gestuurd. Volgens de rechtbank heeft
de ambtenaar daardoor te weinig gelegenheid gekregen verbetering aan te
tonen. Zij rekent het hem wel aan dat

hij geweigerd heeft in zijn oude functie
terug te keren of een andere functie
aan te nemen. Vanaf eind september
2012 is door de gemeente en haar
werknemer geprobeerd samen het
dienstverband te beëindigen. Omdat
zij niet tot overeenstemming konden
komen, werd de man in februari 2013
ontslagen. Hoewel de rechtbank de
redenen van ontslag begrijpt, vindt
ze de impasse die daarna is ontstaan,
zwaarder wegen. Ze heeft de man uit
Melderslo daarom een ontslagvergoeding toegekend.

N
E
P
O
K
N
A
A
W
U
P
O
L
E
E
D
R
O
O
IRECT VVOORDEEL
DDIRECT
OP UW AANKOPEN!
!
N
E
P
O
K
N
A
W A 7,5% KORTING 10%
5%U
KORTING
KORTING
12%in
KORTIN
Man
maakt amok
EL OP
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Een 29-jarige man uit Venray was zondag 12 oktober niet gediend van
de medische hulp die hem werd geboden. In de ambulance op weg naar het
ziekenhuis, sloeg en bespuugde hij een verpleegkundige. Reden voor het
personeel om op de A73 te stoppen en de politie in te schakelen.

KNIP DEZE KORTINGSBONNEN UIT, LEVER ZE IN BIJ ONS IN DE WINKEL EN PROFITEER!
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, LEVER ZEKNIP
IN BIJ ONS
IN DEKORTINGSBONNEN
WINKEL EN PROFITEER!
DEZE

niet aangeven welke, ten val gekomen
en gewond geraakt in zijn gezicht.
Onderweg naar het ziekenhuis werd
de man echter agressief tegen het
personeel. Daarnaast vernielde hij
medische apparatuur in de ambulance.
Door agenten werd de man onder con-

gebracht naar het ziekenhuis. Ook in
het ziekenhuis bleef de man onrustig.
Hij beledigde daarbij zowel de politieagenten als het medisch personeel. Hij
is aangehouden voor de mishandeling
van het ambulancepersoneel en werd
voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Hoe meer u koopt, des te UIT,
comfortabeler de prijs!

                 
          

LEVER ZE IN BIJ ONS
IN DE WINKEL EN PROFITEER!

In de oktober woonmaand bieden wij extra voordeel en ontvangt u bij besteding
van 500 euro al een korting van 5% welke kan oplopen tot een korting van 12%.

Knip de kortingsbonnen
uit en pak uw korting!
e comfortabeler
de prijs!
Profiteer van deze unieke actie die geldig is op alle folder modellen
van de comfort-folder.

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

meubel

Brandweer redt
zwaan
De brandweer van Horst is zaterdagmiddag 11 oktober uitgerukt voor
het redden van een zwaan. Het dier was gewond en kon niet meer
zelfstandig naar de kant komen.
De brandweer werd omstreeks
15.30 uur gealarmeerd over een gans
die gewond zou zijn in de vijver nabij
de Kasteelse Bossen in Horst. Toen de
brandweer ter plaatse kwam, bleek
het niet te gaan om een gans maar
om een zwaan. Deze was gewond
en dreef ongeveer 15 meter uit de

kant van de oever in het water. De
brandweer heeft de zwaan met behulp
van een boot naar het droge gehaald,
waarna de dierenambulance zich over
het dier ontfermde. De hulpdiensten
keerden om 16.30 uur huiswaarts.
Hoe de zwaan gewond raakte, is niet
bekend.
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‘ANDERS wordt vervolgd’
Horster ondernemers Richard de Meijer van MAN Men’s Wear en Marjolein Verrijth van Praedé kappers startten
in het voorjaar in nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas met ANDERS, een prikkelend concept. “Het kon niet anders
dan vervolgd worden”, aldus Richard.

eerste advertentiecampagne hebben
we erg veel positieve reacties
gekregen, zowel van collega’s
als consumenten. Verschillende
ondernemers gaven aan ook wel deel
te willen nemen. En vorige week kwam
een klant, wonend in het buitenland,
er nog op terug. Ze had het zo’n leuk
en opvallend concept gevonden.
Via sociale media had ze het in de
gaten gehouden. Ik word er overigens
niet alleen in de zaak, maar zelfs op
straat over aangesproken. Zo vertelde
een medewerkster bij de bakker me
dat ze het zo gaaf had gevonden.
Ons doel was iets prikkelends neer te
zetten en dat hebben we aan de leuke
reacties te zien zeker bereikt”, aldus
Marjolein.

‘Een tikkeltje anders’
In de campagne staat de man
centraal. Het is tijd voor hem om een
keer iets anders te doen, een nieuwe

coupe of trendy outfit. Met ludieke
foto’s brengen de twee ondernemers
niet alleen een kapsel en kleding in

beeld, maar ook collega-winkeliers
die je niet snel met deze branches
verbindt. “Naar aanleiding van de

Het kon niet anders dan vervolgd
worden, stelt Richard. Marjolein vult
aan: “Niet enkel de positieve geluiden
uit de verschillende hoeken hebben

ons ertoe doen besluiten om ermee
door te gaan. Wij zijn er zelf ook heel
enthousiast over en hebben nog ideeën
genoeg.”
Ze geeft aan dat het concept
hetzelfde blijft, maar wel een tikkeltje
anders. De Horster ondernemers
hebben dit keer Jannis van den Heuvel,
verantwoordelijk voor de marketing bij
De Lange Horst, voor de camera weten
te strikken. “Jannis is anders. Hij denkt
buiten de lijntjes en staat open voor
verandering en vernieuwing. Hij is 2014
en ontzettend media-based”, vertelt
Richard. “Daarnaast zal wekelijks een
bijzondere partner uit Horst-centrum
aansluiten, die zich eveneens op
een andere manier wil presenteren.
Cay Kleeven van Praedé kappers heeft
wederom de foto’s geschoten. Het is
een leuke, spannende mix geworden”,
concludeert Marjolein tevreden.
De advertentiecampagne begint
volgende week in dit nieuwsblad en zal
vier weken op rij verschijnen.

‘Kunst rondom afscheid op kaart gezet’
In gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg vond zaterdag 11 oktober Kunst rondom afscheid plaats.
De avond stond in het teken van afscheid nemen.
De bijeenkomst werd georganiseerd
door Yvonne Kessels van ASIST zakelijke
ondersteuning en Sjoerd van den Dam

van ErNABIJ. “Centraal stond de vraag:
wat kan en mag er op het gebied van
afscheid? Die vraag was snel beant-

woord. Bijna alles kan en mag rondom
afscheid. Afscheid nemen is een kunst
en er bestaat kunst rondom afscheid

nemen.” De afwisselende programmaonderdelen werden muzikaal aan elkaar
verbonden. In totaal waren er 175
mensen aanwezig bij de thema-avond.

“We zijn trots dat we de Kunst rondom
afscheid op de kaart van deze regio
hebben gezet”, aldus de organisatie.
(Foto: Fotostudio Ingrid Driessen)

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

Iedere werknemer straks
een tablet van de zaak?
Door: Tjitske Loeffen-Buitenga
Ieder werkgever maakt wel eens kosten ten behoeve van zijn
werknemer, waarbij die werknemer ook een privévoordeel heeft (denk
aan telefoons of feestjes). Om een eind te maken aan het oerwoud aan
regeltjes rond die zaken, is de werkkostenregeling bedacht.

Vanaf 2015 is de werkkostenregeling niet meer facultatief en moet
iedere werkgever verplicht over op
deze regeling. Wij adviseren klanten al
enige jaren actief op de werkkostenregeling en zijn daarom goed in staat om
werkgevers bij de overgang te begeleiden. Nieuw zijn vanaf volgend jaar het
beperkte noodzakelijkheidscriterium en
de korting op branche-eigen producten.
Noodzakelijkheidscriterium
Hierbij bepaalt de werkgever voortaan of een gereedschap of communicatiemiddel noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de dienstbetrekking. Een
gereedschap is een voorwerp waarmee
je iets kan maken, repareren of controleren en dat meerdere malen gebruikt
kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan de hamer voor de timmerman of
de camera voor de fotograaf.

Een communicatiemiddel is bijvoorbeeld een desktop, een laptop, een tablet
of een mobiele telefoon (met randapparatuur). Het ‘verhaal’ van de werkgever is
hierbij het belangrijkste om te bepalen of
iets al dan niet noodzakelijk is, maar aan
de volgende voorwaarden moet in elk
geval worden voldaan.
• Het initiatief voor de verstrekking ligt
bij de werkgever, de werknemer heeft
slechts een beperkte keuzevrijheid.
• Er mogen geen loonbestanddelen
worden ingeleverd voor de verstrekking. Dus geen inlevering van verlof,
vakantiegeld of overuren.
• Als de werknemer de verstrekking niet
meer nodig heeft voor zijn dienstverband (hij gaat uit dienst bijvoorbeeld,
of hij krijgt een andere functie) dan
moet hij de verstrekking inleveren of de
restwaarde aan de werkgever betalen.
Zo kan een tablet onbelast zijn als
deze noodzakelijk is voor de dienstbetrekking van de werknemer, de werknemer

niet de vrije keuze heeft over welke
tablet, hij niet hoeft bij te betalen en de
tablet eigendom blijft van de
werkgever.
Korting branche-eigen producten
Er is een nieuwe gerichte vrijstelling
voor personeelskorting op branche-eigen
producten. Bijvoorbeeld de medewerker
in een kledingwinkel die korting krijgt
op de kleding uit eigen winkel. De voorwaarden hiervoor zijn als volgt.
• De korting bedraagt maximaal 20
procent van de waarde in het economisch verkeer (meestal is dit de
verkoopwaarde)
• De totale korting is per jaar maximaal
500 euro per medewerker.

Spoorweg 10, Horst
www.innovista.nu

winter
korting
(077) 398 42 20

Het historische pand in Kronenberg waarin voorheen Nieuw Kronen
bergerhof was gehuisvest, heeft een nieuwe bestemming gekregen.
Op woensdag 8 oktober is het nieuwe restaurant Hof van Kronenberg
officieel geopend. Op vrijdag 17 oktober gaan de deuren ook voor
gasten open.
Nadat Restaurant Nieuw Kronen
bergerhof in juli 2012 failliet werd
verklaard, werd het pand overwoekerd
door struiken en bomen. De nieuwe
eigenaren van het pand, Joost de Jong
en Lien Hartman, hebben ruim drie
maanden geklust en verbouwd om er
nieuw leven in te blazen. Het nieuwe
restaurant draagt de naam Hof van
Kronenberg en wordt een pannenkoekenrestaurant, een lunchroom en een

dagbesteding ineen. Samen met een
team van regionale en lokale medewerkers wil het duo De Jong en Hartman
zorgen voor een bruisende toekomst
van het pand. Het is de bedoeling dat er
wekelijks op reservering een Limburgse
avond plaatsvindt met gerechten en
met ingrediënten uit de regio. Het uitgangspunt van de nieuwe uitbaters is:
ieder mens is gelijk, ongeacht achtergrond of handicap.

Rabobank sponsor
jeugd Hockey Club
Horst
Rabobank Horst Venray heeft het contract als hoofdsponsor van de jeugd
en het jeugdplan van Hockey Club Horst verlengd. Mark Versleijen, voorzitter
pr en sponsoring en Michiel van Megen, manager private banking hebben
hiervoor onlangs een overeenkomst ondertekend.
“Hockey Club Horst (HCH) is er
al jaren trots op dat Rabobank niet
alleen de landelijke tophockeysport
ondersteunt, maar ook al jaren
als sponsor van het jeugdplan bij
de club betrokken is. Daarnaast is
Rabobank ook als zakelijke financiële
partner betrokken bij HCH”, aldus de
vereniging. Voor de komende drie jaar

hebben HCH en Rabobank het contract
verder uitgebreid. Dit betekent dat
HCH als groeiende vereniging met
veel jeugdleden, deze nu nog beter
kan faciliteren. “Samen met Rabobank
kan HCH meer mensen en organisaties
verder verbinden, zowel in Horst maar
ook in de aangrenzende gemeentes
zoals Venray en Helden.”

The bird family

Nieuw restaurant
in Kronenberg
wil bruisen
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Open dag

Feestmiddag bij
kinderdagverblijf
Kinderdagverblijf Bambino, gelegen aan de Julianastraat in Horst, zet op
zaterdag 1 november van 11.00 tot 13.00 uur haar deuren open.
Eigenaresse Kim Janssen: “Bambino
bestaat dit jaar vijf jaar en we willen
dit tijdens de open dag samen vieren
met iedereen, die graag een kijkje wil
komen nemen. ’s Middag hebben we
een feestmiddag voor alle ouders en
kinderen met een clown, springkussen
en ballenbak.”

Het jubileum is voor het
kinderdagverblijf reden om de week
voorafgaand aan 1 november een
feestweek te organiseren voor de
kinderen. “We ondernemen elke
dag een leuke activiteit of maken
een uitstapje met de kinderen”,
aldus Kim.
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‘Onze kracht ligt in samenwerking
met anderen’
Ze kenden de Jo Janssenprijs wel, maar hadden niet
verwacht dat zij deze prijs ooit mochten ontvangen. “We
hebben er nooit rekening mee gehouden. Zelfs op het
moment dat de commissie voor onze neus stond om het
nieuws mee te delen, had ik geen flauw idee”, zegt John
van Helden (48) uit Horst, die samen met Ron Tielen (29) uit
Wanssum met het bedrijf Faunatics BV uit Horst de prijs
heeft gewonnen voor hun concept The bird family.
Van Helden en Tielen krijgen hun onderscheiding
op donderdag 20 november tijdens de uitreiking van
Ondernemersprijs Horst aan de Maas. “Wij zijn ervan overtuigd
dat samenwerking tussen mensen en bedrijven nieuwe kansen
biedt. Daarmee onderscheiden we ons van andere bedrijven”,
vertelt Van Helden.
John van Helden runt al vanaf 1996 een eigen bedrijf in
huisdierenvoeding en Ron Tielen startte in 2009 zijn bedrijf in
de ontwikkeling van concepten, merken en verpakkingen in de
voedingsindustrie. In Faunatics BV hebben de heren hun handen
ineen geslagen. “We hebben elkaar op de Floriade ontmoet. We
hebben onze kennis gebundeld en daaruit is het concept The bird
family voortgekomen. Deze vogelfamilie bestaat uit opa, oma,
vader, moeder, hun vier kinderen en een worm. Zij biedt families
doe-activiteiten zoals het maken van vogelcake, kleurplaten
en spelletjes die je de natuur laten ontdekken en beleven.
Daarnaast geeft de familie tips voor het voeren van vogels en de
inrichting van een vogelvriendelijke tuin.”
Met The bird family wil het duo in de toekomst allerlei
producten gaan verkopen voor mensen, dieren en de natuur.
“In de toekomst willen we vogelbroodjes, vogelbroodrollen,
vogelcake, all season vogelhuisjes en nog veel meer gaan
verkopen. Eigenlijk alles om de mens, de natuur en het dier
dichter bij elkaar te brengen. Het concept biedt een toegevoegde
waarde voor iedereen die op een leuke manier bezig wil zijn
met vogels in de tuin.”

zijn een paar kernwaardes die Van Helden en Tielen hanteren.
“We laten mensen uit de sociale werkplaats meewerken
aan onze producten. Deze worden dan ook in Nederland
geproduceerd. We maken daarbij gebruik van reststromen. Wat
voor de een afval is, is voor ons een waardevolle grondstof.”
Binnenkort zijn de producten van The bird family in hun
webshop verkrijgbaar, maar de heren streven er naar het
concept ook onder andere in dierenwinkels, supermarkten
en zorgboerderijen te gaan verkopen. “We willen graag
samenwerken met ondernemers die achter onze kernwaardes
staan. Als dat in Nederland lukt, dan gaan we daarna ook kijken
naar het buitenland”, zegt Van Helden.
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Eerst zijn de mannen van plan om een zo groot mogelijk
draagvlak in Nederland te creëren. “Ons product kent een heel
verhaal. We willen er mensen enthousiast over maken en
betrokkenheid creëren. We communiceren met volwassenen en
kinderen. Als we die offline en online kunnen bereiken, kan ons
product overal een toegevoegde waarde zijn. Bij mensen thuis,
maar ook bijvoorbeeld op een zorgboerderij. We verkopen niet
alleen onze producten, maar ook een gedachtegoed”, zegt het
ondernemende duo.
Maatschappelijk betrokken, duurzaamheid en samenwerking
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Week van de scheidsrechter

AVV America
stimuleert scheidsrechters
Tijdens de Week van de Scheidsrechter van 4 tot en met 12 oktober
werden scheidsrechters in het zonnetje gezet. De waarderingscampagne
is onderdeel van het project ‘Naar een veilig sportklimaat’ van NOC*NSF.
Ook AVV America besteedde hier aandacht aan.
Bij de Americaanse voetbalvereniging hebben ze de KNVBscheidsrechter en de verenigingsscheidsrechters in de watten willen
leggen. Zo bood het bestuur de
verenigingsscheidsrechters een lunch
aan.
Het bestuur van AVV America
heeft afgelopen seizoen (20132014) het plan opgepakt om een
scheidsrechterscommissie binnen
haar vereniging in het leven te
roepen. Deze commissie bestaat uit
drie leden. Volgens de club komt het
met regelmaat voor dat verenigingsscheidsrechters met name bij de
jeugd onzeker gemaakt worden door

Werken in de Peel
Leden van Groengroep Sevenum en stichting KnopenLopen staken zaterdagmorgen 11 oktober de
handen uit de mouwen. De stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak (CEZP) is momenteel bezig met drie
projecten op de Zwarte Plak: uitzichtpunt Golfhorst, monument voor Rowwen Hèze en de Kamiël van de
Piël. Om deze projecten met elkaar te verbinden is een wandelroute aangelegd. Een deel van de route
werd zaterdagmorgen vrijgemaakt van oude struiken en andere begroeiing.

bijvoorbeeld ouders of andere toeschouwers die commentaar leveren.
De club wil hier een belangrijkere rol
in spelen door de vaak beginnende
scheidsrechters te begeleiden en
te beschermen voor deze externe
factoren.
De scheidsrechterscommissie wil
de beginnende scheidsrechter die de
BOS-cursus bij de KNVB niet wil of
kan volgen, helpen leren fluiten. Men
observeert, begeleidt, coacht en geeft
feedback aan alle verenigingsscheidsrechters bij de jeugd en senioren.
Uiteindelijk hoopt de vereniging het
niveau van haar scheidsrechters te
verhogen.

KJEM organiseert
herfstwandeltocht
De KJEM (Jong Nederland) uit Kronenberg en Evertsoord organiseert
op zondag 19 oktober haar jaarlijkse herfstwandeltocht.

HOUTHANDEL

Tieneryoga
in Horst
‘groeien in je gevoel’

www.mol-hout.nl

is een pauzeplaats waar de wandelaars een kopje soep en broodje
knak krijgen. Inschrijven kan van
12.30 tot 13.30 uur bij de blokhut in
Kronenberg.

Vogelwerkgroep ’t Hökske

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER
Venloseweg 21 5961 JB Horst
077-3981270 info@mol-hout.nl

De tocht van ongeveer acht
kilometer voert wandelaars door de
bossen, weides en het landschap van
Kronenberg. Onderweg bevindt zich
een aantal spelposten en halverwege

4 kennismakingslessen
10, 17, 24 nov en 1 dec.
T: 077 - 851 71 12
www.devlinder-angelique.nl

Nestkast timmeren
voor jeugd
Vogelwerkgroep ’t Hökske biedt jongeren de gelegenheid om met
hulp van haar leden op zaterdag 25 oktober nestkastjes te timmeren. Een
nestkast biedt volgens de werkgroep voor de winter een warm en droog
onderkomen maar kan ook een broedplek worden voor in het voorjaar.

Janssen Distribution Services BV is uitgegroeid tot
een service center voor een wereldwijde klantenkring. Naast logistieke activiteiten worden er ook
diensten geleverd op het gebied van assemblage en
customer service. Het team van 325 medewerkers
reageert snel op markt- en klantbehoeften. Er worden
continue nieuwe diensten ontwikkeld waarbij gebruik
wordt gemaakt van de moderne technologie.

Voor de versterking van ons chauffeursteam zoeken wij:

Distributie chauffeurs
Benelux (m/v)
Momenteel hebben we diverse vacatures. Voor het
volledige overzicht zie: www.janssen1877.com

Wat doet een
distributie chauffeur?

Dagritten binnenland, Benelux
en Ruhrgebied voor distributie
stukgoederen. Met de bereidheid
tot een enkele overnachting.

Wat vragen wij?

• Ervaring met distributie stukgoederen Benelux en Ruhrgebied
• Enkele jaren ervaring met trekker-oplegger vereist en bij voorkeur
in bezit van ADR certificaat
• Woonachtig in de omgeving Venlo
• Representatief en goede
communicatieve vaardigheden

Wat moet je doen?

Stuur je CV naar:
e.vandenberg@janssen1877.com

Wie vogels in zijn of haar tuin
wil hebben, kan volgens de vogelwerkgroep het beste een nestkastje
ophangen. Op 25 oktober staan leden
van de vogelwerkgroep van 10.00
tot 12.30 uur bij het Zoemhukske in
Horst. Daar kunnen kinderen, al dan

Superdeals:

Kies en mix:

mager rundergehakt,
hamburgers, slavinken
of kalkoenblokjes

Pepsi, Sisi of 7UP

3 bakjes à 300-350 gram of à 4 stuks

7,50 – 9,00

niet met hun ouders, een nestkast
timmeren. Ook kan de kennis getest
worden aan de hand van enkele
spellen. In de middag is de jeugd van
Sevenum aan de beurt. Vanaf 13.30
tot 16.00 uur staat ‘t Hökske bij de
blokhut aan ’t Pedje.

3 voor 6,00

Alle soorten, 2 flessen à 1,5 liter

2,16 – 2,96 1,08 – 1,48

1 + 1 gratis

Geldig van wo 15 okt t/m di 21 okt 2014

Iedere zondag open van 11.00 tot 17.00 uur

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24
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verenigingen 13
D’n Dreumel Horst

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

Nieuwe voorzitter
jeugdcarnaval
Stichting Jeugdcarnaval D’n Dreumel uit Horst heeft tijdens de
jaarvergadering op 10 oktober een nieuwe voorzitter verwelkomd.
Na een voorzitterschap van zeven jaar heeft Ber Cox de voorzittershamer
doorgegeven aan Erik Stappers (25).

Vogels spotten op Peelhorstshow
De vijftigste Peelhorstshow werd op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 oktober in Hegelsom gehouden. Volgens de organisatie is het de grootste kleindierenshow van zuidelijk Nederland. Er waren meer dan
1.400 dieren te zien, van duiven, kippen en eenden tot konijnen en cavia’s.

Horster inzet voor mobiele
huisartsenpost India
Dendron College in Horst, Vastenactie Horst aan de Maas en Stichting Helpende Handen India zetten zich al twee
jaar in voor de financiering van een mobiele huisartsenpost in de Indiaase stad Coimbatore.

De vereniging verzorgt al jaren het
programma voor de carnavalvierende
jeugd in Horst en omstreken en heeft
hierbij als doel gesteld alle leeftijden
hierin mee te nemen. Onder leiding
van Ber heeft stichting Jeugdcarnaval
haar 5x11-jarig jubileum gevierd.
“Wanneer je de jeugd de kans en
ruimte biedt zich te presenteren, zie
je waar ze toe in staat zijn. Dit was
voor mij persoonlijk ook de grootste
drijfveer: de mooiste talenten komen
tevoorschijn wanneer je de jeugd een
podium geeft”, aldus Ber. Hij gaf in zijn
afscheidswoordje een aantal hoogtepunten aan, zoals het 5x11 jubileum
en het ieder jaar mogen installeren van
de nieuwe jeugdprins. Na zijn afscheid
kreeg hij een staande ovatie.

Na een officiële overdracht werd
Erik Stappers naar voren geschoven als
nieuwe voorzitter. Erik heeft al ervaring
binnen de vereniging, want hij zit
inmiddels zes jaar in het bestuur, waarvan vier jaar als penningmeester. “Het
is een enthousiaste club, waardoor ik
de kans die me nu geboden werd, met
beide handen wilde aangrijpen”, aldus
de nieuwe voorzitter. “Samen met mijn
medebestuursleden, leden en vrijwilligers wil ik de goede basis die er staat
verder uitbouwen om zo de carnavalstradities ook bij de Horster jeugd onder
de aandacht te houden. De focus hierbij
ligt op de complete doelgroep. Dat is
dan ook een mooie uitdaging: blijven
werken aan een levendige proactieve
jeugdcarnaval.”

Het Parivartan-team onder leiding van Ratan
De projecten boekten resultaat:
sinds enkele weken rijdt deze mobiele
post. Met de mobiele gezondheidszorgpost wil Helpende Handen mensen van
alle leeftijden bereiken die ziek zijn en
die door geldgebrek, afstand en dergelijke geen gebruik kunnen maken van
lokale instanties. Deze mensen hebben
geen onderwijs gevolgd en hebben volgens de organisatie meestal geen notie

van de belangrijkheid van gezondheid
en hygiëne. Zodoende kan een kleine
verwonding grote gevolgen hebben.
Onder leiding van Ratan, opgeleid
door Steven Vidyakaar, en zijn
Parivartan-team wordt deze drempel
verlaagd door de gezondheidszorg naar
de mensen toe te brengen. Parivartan,
dit betekent transformatie, richt zich
op alle mensen, maar speciaal op

kinderen en vrouwen. Ook wil zij
preventieprogramma’s aanbieden.
Er zijn volgens de organisatie goede
contacten met enkele andere
gezondheidszorgvoorzieningen, zoals
enkele ziekenhuizen. Daar waar nodig
kan Helpende Handen patiënten
verwijzen.
Kijk voor meer informatie op
www.helpendehandenindia.nl

Speelgoedbeurs Grubbenvorst
Kledingbeurs Grubbenvorst organiseert op zaterdag 18 oktober van 10.00 tot 11.30 uur een speelgoedbeurs
in zaal De Vonkel in Grubbenvorst. Bezoekers moeten minimaal 12 jaar zijn.
Mensen die goed, compleet en
bruikbaar kinderspeelgoed, boeken
of carnavalskleding kwijt willen,
kunnen deze komen brengen op
vrijdag 17 oktober van 19.30 tot
20.30 uur in café De Vonkel. Mensen

die iets komen brengen, worden alleen
toegelaten als zij zich van tevoren
telefonisch hebben gemeld bij de
organisatie. De organisatie verwacht
geen winst te maken, maar mocht
dat wel het geval zijn, dan gaat het

beschikbare geld naar een goed doel.
Aanmelden kan door te bellen
naar 077 366 22 52.
Voor meer informatie kijk op
www.kledingbeursgrubbenvorst.
wordpress.com

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

weekend!

tandprothetische praktijk

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

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

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

Nelly van den BrandtRongen
Ze is een trotse oma van negen kleinkinderen en wordt ook wel de
brei-oma van La Providence in Grubbenvorst genoemd. Ze is tevreden met
haar leven en geniet van elke dag. Nelly van den Brandt-Rongen (83) uit
Grubbenvorst wordt deze week geplukt.

Voor onze vestiging Euroveen B.V. in Grubbenvorst zijn wij op zoek
naar een:

Operator Verpakkingsmachine
Jarenlange ervaring, moderne

(fulltime)

productiefaciliteiten en drang
naar perfectionisme zorgen
ervoor dat BVB Substrates
voorop loopt in het vak.

In deze functie verricht je in een dynamische omgeving, zelfstandig
productiewerkzaamheden van het opstarten, af- en bijstellen van de
automatische verpakkingsmachines van onze substraatproducten.

Een betrouwbare partner
met specialisaties in uiteenlopende markten zoals
professionele glastuinbouw,

Je bent vaardig met geautomatiseerde systemen, je kan zelfstandig
werken en je bent multifunctioneel inzetbaar. Verder heb je affiniteit
met techniek.

natuurlijk en stedelijk groen,
hobbysector, champignon
en fruitteelt.
Bij BVB Substrates wordt

Als deze functie je aanspreekt en je denkt dat je goed in teamverband kan werken, dan ben jij waarschijnlijk de persoon die
we zoeken!

volgens afspraak op de juiste
plaats en tijd.

De jaren die er op volgden, zijn
ook niet altijd even fijn geweest voor
Nelly. “M’n man kreeg een aantal
jaren daarna een hersenbloeding.”
Hij raakte rechtszijdig verlamd,
waardoor ze gedwongen werden
in een aangepast appartement te
wonen. In 2001 stierf haar man. Nelly
kwam daarna in contact met andere
weduwen in de buurt.

Bruidsjurken
zijn mijn specialiteit

Breien voor
arme kinderen

“Ik had nog een specialiteit”,
vertelt ze verder. “Ik maakte vroeger
bruidsboeketten en bruidsjurken. Zo
heb ik mijn man ook leren kennen op
een bruiloft in Lottum”, lacht ze. Haar
stem slaat af en toe over, omdat ze
niet meer zo lang kan praten. Nelly
is ongeneeslijk ziek, maar laat zich
daardoor niet uit het veld slaan.
In 1956 is Nelly getrouwd met
haar inmiddels overleden echtgenoot
Martien van den Brandt, ook wel
Tien genoemd. “We zijn samen in
Grubbenvorst gaan wonen en hebben
in 1960 een eigen assurantiekantoor
opgezet. We waren een agentschap
van de huidige regiobank. Ons
bedrijf groeit nog, maar nu met onze
kleinkinderen.”
Na vele dagen van hard werken
en diploma’s halen, beleefde Nelly op
8 augustus 1984 de moeilijkste dag

Op het moment dat haar
bezoekjes aan de verzorgingstehuizen
Sevenheym in Sevenum, Berkele
Heem en Elzenhorst in Horst en La
Providence in Grubbenvorst door haar
ziekte niet meer gingen, verhuisde
ze naar een appartement in La
Providence. “Ik had het me niet beter
kunnen wensen. Het is hier geweldig”,
zegt ze.
Tegenwoordig schrijft Nelly
gedichten voor het dorpsblaadje
van Grubbenvorst en breit ze dag in
dag uit sjaals, schoenen en tasjes
voor arme kinderen in Roemenië.
“Ik ben veel op m’n eigen kamer,
omdat ik de drukte niet meer aan
kan, maar ik ben heel dankbaar met
iedere dag die ik nog heb. Hoe slecht
ook. Als ik maar wat voor anderen
kan betekenen, dan ben ik al snel
tevreden”, besluit ze.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met John Schinck
(077 - 366 9393).
Stuur je C.V. met motivatie naar: vacature@euroveen.nl

Dat is wat wij noemen een
succesvolle basis voor groei.

Sudoku

www.bvb-substrates.nl

At the Foundation of Growth

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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Oplossing vorige week:
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Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

4
2

200 gram € 2,20
per stuk € 2,25

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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hamlapjes

In contact met
andere weduwen

PUZZEL

alleen het beste substraat
geproduceerd. Geleverd

van haar leven. Haar oudste zoon, ook
werkzaam in het bedrijf, stierf toen
aan een hartinfarct. “Hij stierf achter
zijn bureau.”

Nelly werd geboren in America. Na
de lagere school leerde ze naaien. Op
de daarop volgende jaren, in 1945 en
1946, haalde ze haar diploma’s voor
coupeuse en lerares in het modevak.
“Al op jonge leeftijd stond ik voor de
klas. In het begin ging dat helemaal
niet zo goed, want ik was veel te jong
en onervaren”, legt ze uit.
In de jaren daarna ging het steeds
beter met lesgeven. “Ik heb in vele
dorpen in Noord-Limburg naai- en
kniples gegeven. Zo’n cursus duurde
dan een half jaar en daarna begon
ik weer met nieuwe cursisten. Veel
van de oudere dames hier in de
kerkdorpen zullen mij nog herkennen
als ze mij op de foto zien”, zegt Nelly.
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Wat
zeg je?

opinie 15

Consumenten moeten investeren in hun eigen regio

‘Ik koop zoveel mogelijk
van lokale ondernemers’

Voor huis-, tuin- en keukenproducten en boodschappen gaan inwoners van Horst aan de Maas
vooral naar winkels in eigen gemeente. Wanneer men schoenen of kleding wil kopen, gaat echter
de helft van de inwoners ergens anders shoppen. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
zoekt 15 procent deze producten ergens
Boodschappen doet 93 procent
van de inwoners in Horst aan de Maas. anders. Een enkele geeft aan deze via
internet te kopen.
Zes procent geeft echter aan buiten
Anders is het als men kijkt naar het
de gemeente boodschappen te doen.
kopen van kleInwoners van
“Soms scheelt het met internet ding of schoeibijvoorbeeld
teveel”
sel. Hiervoor
Griendtsveen
wijken uit naar
“Ik koop zoveel mogelijk lokaal” gaat minder
dan de helft (47
Deurne, anderen
procent) in eigen
gaan naar
“Ik koop heel vaak
gemeente winVenray of Venlo.
tweedehands”
kelen. “Ik begin
Een enkele
met kijken in Horst aan de Maas. Als
gaat in Duitsland tanken en doet dan
meteen extra boodschappen. Hetzelfde ik daar niet vind, ga ik verder kijken”,
laat iemand weten. Buiten Horst aan
geldt voor huis-, tuin- en keukenprode Maas zoekt 52 procent haar kleding
ducten. Van alle inwoners koopt 82
of schoeisel. Sommigen wijten dat aan
procent deze in Horst aan de Maas en

en diensten uit de buurt
te kopen. Slechts 10
procent vindt dat
niet nodig. Een
veelgehoord
bezwaar is de
prijs van lokale
producten.
“Producten
en diensten
uit eigen regio
zijn vaak niet de
goedkoopste”, stelt
iemand. Een enkele stelt
voorwaarden: “Alleen als de producten en diensten naar wens zijn.”
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Oneens
10%
Neutraal
22%

het aanbod
in Horst aan
de Maas.
“Schoenen
koop ik elders,
er is hier bijna
geen keus in
kleinere maten”,
stelt een andere inwoner.
Ook het centrum lijkt invloed te
hebben: “De Horster winkelzone is niet
gezellig.” Daarnaast lijkt winkelen via
internet een grote bedreiging te zijn
voor de lokale winkels.
Wel vindt het merendeel van de
inwoners dat ze als consument moeten
investeren in de regio door producten

Eens
68%

BOEMEL
WEEKEND
vr 24 OKTOBER
za 25 OKTOBER
tijl
s
nieuwe
Te koop woonhuis
Steegstraat 9 Melderslo
(www.Jaap.nl)
Brochure via
steegstraat9@gmail.com
of bel 06 - 22 49 64 89

OPEN HUIS:
zaterdag 25 oktober a.s.
van 13.00 – 15.00 uur

Bespreking Poll week 40

Meldingen van politie via sociale media horen altijd te kloppen
De agenten van Horst gebruiken Twitter en Facebook, vaak om inwoners
van de gemeente Horst aan de Maas te waarschuwen voor verdachte situaties.
Zo waarschuwde de politie laatst om uit te kijken naar een verdacht bestelbusje
met Frans kenteken in de omgeving van Sevenum. De inzittenden zouden weinig goeds in de zin hebben. Toen de melding werd gecheckt, bleek de eigenaar
een man uit Sevenum te zijn, die ook in Frankrijk woont. Als de politie vaak
onjuiste informatie verspreid via Twitter of Facebook neemt de geloofwaardig-

heid bij mensen af. Ruim 92 procent van de stemmers op onze poll van twee
weken geleden, vindt dat de berichten van de politie via sociale media daarom
altijd moeten kloppen. De overige 8 procent vindt dat de politie best een keer
een fout mag maken door onjuiste informatie te verschaffen. Dat kan af en
toe vervelende gevolgen hebben voor de betrokkenen, maar op deze manier
worden er in veel gevallen ook verdachten aangehouden, die anders aan het
oog van de politie waren ontsnapt.

Donorweek haalt mij over
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In de week van 12 tot en met 19 oktober wordt tijdens de nationale
Donorweek aandacht gevraagd voor orgaan- en weefseldonatie. In een interview
in dit blad vertellen een ontvanger en gever hoe zij het donorschap ervaren. Het
is goed dat er door middel van zo’n nationale actie nog eens extra wordt stil
gestaan bij het al dan niet donor-zijn. Zeker wanneer je persoonlijke verhalen
leest van mensen die al jaren wachten op een donorhart of een nier hebben
afgestaan. Dat maakt de keuze voor donorschap wellicht makkelijker. Mensen die

er normaal gesproken niet over nadenken, worden zo nog eens extra geprikkeld.
Is zo’n nationale week echter wel nodig? Veel mensen zullen zeggen dat ze
zelf wel kunnen beslissen of ze wel of geen donor worden. Daar is zo’n landelijke
campagne niet voor nodig. Nu wordt het je weer zo opgedrongen. Vergelijk het
met de Facebook-actie voor de ziekte ALS. Je kunt dan wel voor elke ziekte of
goed doel een nationale week in het leven roepen.
Donorweek haalt mij over. Wat vindt u?

Marieke
ment...
Laatst kregen we een
ongerust telefoontje van de
voorzitter van een voetbalclub
uit de gemeente. Wij vroegen
hem om een reactie nadat wij
te horen hadden gekregen dat
het voltallig bestuur was
opgestapt. De voorzitter vroeg
zich af hoe dat verhaal de
wereld in was gekomen. Het
klopte inderdaad dat enkele
bestuursleden hun functie
hadden neergelegd, hun
opvolgers stonden echter al in
de coulissen te wachten om hun
taken over te nemen. Niets aan
de hand dus.
Als beginnend student
journalistiek leer je dat één
bron geen bron is. Met andere
woorden: zorg dat je een
nieuwtje altijd bij minstens
twee mensen checkt. En pas
hoor- en wederhoor toe. Nu ligt
het natuurlijk wel een beetje
aan het soort nieuws. Als de
politie een officieel bericht de
deur uit doet waarin zij meldt
dat een hennepplantage is
aangetroffen, dan gaan we niet
nog eens het energiebedrijf
bellen om te checken of dit
klopt. Als ons iemand echter,
anoniem, vertelt dat het College
van B&W met gemeentegelden
sjoemelt, dan zorgen we ervoor
dat we het minstens van twee
onafhankelijk bronnen krijgen
bevestigd.
We speelden vroeger tijdens
het speelkwartier wel eens
‘doorfluistertje’. A fluisterde iets
in het oor van B, die dit
vervolgens weer doorfluisterde
aan C en zo verder tot aan de
laatste in de rij. Grappig hoe
één zin dan al vaak helemaal
veranderd was. Reed Jantje aan
het begin van de rij nog op een
gele fiets met blauwe banden,
op het laatst had hij een paarse
step met rood stuur. Een kennis
vertelde hoe zij op haar werk
een verhaal aan een collega had
gedeeld. Tegen de tijd dat zij
weer achter haar bureau zat,
was het hele verhaal uit de
context getrokken en kreeg ze
verontrustende vragen van de
rest op haar afdeling. Nieuws
kan als een lopend vuurtje door
het dorp gaan. Wij horen graag
deze verhalen, hoe klein ze
soms ook mogen zijn. Maar: we
checken wel altijd bij de bron.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 41) > Een wensbus per dorp is de ideale oplossing > eens 48% oneens 52%

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
16 oktober 2014
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Horst aan de Maas één van drie genomineerden

Meest mantelzorgvriendelijke
gemeente 2014
Horst aan de Maas is dit jaar, samen met Venlo
en Nederweert, genomineerd voor de eretitel
‘Meest mantelzorgvriendelijke gemeente van
Limburg’.
Op donderdag 16 oktober wordt de winnaar
bekend gemaakt, tijdens een gelijknamig minisymposium in de gemeente Peel en Maas. Het is

een initiatief dat georganiseerd is door het Platform
Mantelzorg Limburg (PML). Wethouder Birgit op de
Laak van Horst aan de Maas vindt de nominatie al
een goed signaal. Behalve het mogen voeren van
de eretitel wordt er in de winnende gemeente ook
de zogenaamde ‘Mantelzorgboom’ geplant, als
symbool voor samenhang en groei.
Meer info: www.horstaandemaas.nl

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl
De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:
• Afsluiting omgeving Molengatweg (Horst) en omgeving Americaanseweg (Horst en America)
• Afsluiting Venloseweg Grubbenvorst
• Afsluiting op- en afritten A73
• Afsluiting Schoolstraat / Westsingel
• Werkzaamheden omgeving Lambertusplein

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.
Grubbenvorst
Ericaplein 11
Horst
Lindweg ongenummerd
Almeweg ongenummerd
Venrayseweg 30
Energiestraat 7
Venrayseweg 93
Kronenberg
Peelstraat
Kronenbergweg 17

Meerlo en Broekhuizen
Projectborden diverse locaties
Past. Janssenstraat 3
Melderslo
Eendenkooiweg ongenummerd
Meterik
Jan Drabbelsstraat 6
Sevenum
Coördinatieregeling Klaver 8,
gemeente Horst aan de
Maas
Vastgesteld bestemmingsplan Klaver 8 en verleende
omgevingsvergunning voor

een tankstation, restaurant
en parkeerplaats aan de Erik
de Rodeweg 3
Klaver 8 is onderdeel van het
Klavertje 4-gebied en ligt ten
zuiden van de Venloseweg,
tussen het bedrijventerrein
Trade Port West, Traffic Port
en het agrarisch gebied richting de kern Sevenum.
Klassenweg ongenummerd
Frankrijkweg 5
Markt 8
Tongerlostraat 18

Het gebiedsteam komt naar u toe
De gemeente Horst aan de Maas krijgt vanaf 1 januari 2015 nieuwe taken. Vanaf dat moment is de
gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning aan inwoners die een beperking hebben, een
beroep doen op jeugdzorg of die ondersteuning nodig hebben bij werk en inkomen.
De aanpak van de nieuwe taken heeft de gemeente omschreven in een beleidsplan Sociaal Domein,
dat de gemeenteraad op 14 oktober heeft goedgekeurd.
Hierdoor krijgt u als inwoner van Horst aan
de Maas vaker en meer met de gemeente
te maken. Het betekent overigens niet dat u
om tafel gaat met een gemeenteambtenaar.
Integendeel, u kunt met uw vragen terecht bij
het gebiedsteam. Een team van zorgprofessionals dat middels een vraagverhelderingsgesprek samen met u een plan opstelt voor
passende hulp op het gebied van ondersteuning & zorg.
Gedegen werkwijze
Binnen de gemeente Horst aan de Maas zijn
drie gebiedsteams geformeerd van medewerkers die vanuit diverse disciplines hun kennis
en kunde inbrengen. Het team is duidelijk zichtbaar binnen het werkgebied. De medewerkers
van de gebiedsteams bespreken samen met u
bij u thuis uw ondersteunings-of zorgvraag.
Ze starten daarvoor met een vraagverhelderingsgesprek om in beeld te krijgen welke hulp
en ondersteuning passend is. De medewerkers
proberen met u helder te krijgen waar u zelf óf
uw netwerk kan bijdragen in de oplossing. Als
dat niet mogelijk is, vormt het gebiedsteam de
toegangspoort tot de ondersteuning en zorg
die u nodig heeft van professionals van diverse
zorg- en hulpverleningsorganisaties.
Het gebiedsteam werkt volgens het principe
één gezin, één plan, één regisseur.

Gebied
Peel
Peel
Midden
Midden
Maas
Maas

Locatie
De Wingerd, Sevenum
De Torrekoel, Kronenberg
‘t Gasthoês, Horst
De Zwingel, Melderslo
Zaal Wilhelmina, Swolgen
De Smetenhof, Lottum

Kennismakingsbijeenkomsten
De gebiedsteams presenteren zich vanaf 27
oktober aan de inwoners van Horst aan de
Maas tijdens kennismakingsbijeenkomsten over
de veranderingen op het gebied van ondersteuning, zorg en werk & inkomen. Het gebiedsteam
hoopt veel inwoners te ontmoeten tijdens de
bijeenkomsten.
Inwoners die niet naar de kennismakingsbijeenkomsten kunnen komen, kunnen hun vragen
stellen via de website van de gemeente:
www.horstaandemaas.nl of via het algemene
nummer van de gemeente (077 - 477 97 77).
Alle informatie over de kennismakingsbijeenkomsten kunt u volgen op de website van de gemeente: www.horstaandemaas.nl en via de Hallo.
De drie gebiedsteams in Horst aan de Maas
zijn:
Gebiedsteam Peel: Sevenum, Evertsoord,
Kronenberg, America, Griendtsveen
Gebiedsteam Midden: Horst, Meterik,
Melderslo, Hegelsom
Gebiedsteam Maas: Grubbenvorst, Lottum,
Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Swolgen,
Tienray, Meerlo.
Hieronder ziet u wanneer u in uw gebied een
kennismakingbijeenkomst kunt bijwonen. De
aanvangstijd is 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Datum
Maandag 27 oktober
Vrijdag 31 oktober
Woensdag 29 oktober
Maandag 3 november
Woensdag 5 november
Vrijdag 7 november

Het integrale beleidsplan Sociaal Domein
De gemeente heeft de aanpak van deze nieuwe
taken uitgebreid omschreven in het beleidsplan
Sociaal Domein, dat op 14 oktober door de

gemeenteraad is goedgekeurd. Het beleidsplan kunt u raadplegen op de website van de
gemeente. Daar treft u ook een korte samenvatting aan.

Eindstand zonnebloemen pompoenwedstrijd
Hier is dan de eindstand. Er zijn toch nog diverse verschuivingen in de stand. Langzamerhand
komen er meer deelnemers van de Maasdorpen, dat zien we terug in het eindklassement. Het
is ook heel mooi dat de allereerste deelnemer uit Tienray meteen eindwinnaar is geworden bij
de pompoenen!
Het was weer een hele klus om alles te meten
en we willen “meestermeter” Jan daarvoor
hartelijk danken.
De prijsuitreiking zal op woensdagmiddag 12
november 2014 om 15.00 uur in de raadszaal
van het Gemeentehuis in Horst plaats vinden.
Burgemeester Kees van Rooij en voorzitter Jan
Jacobs van Natuur en Jeugd zullen de prijzen
uitreiken aan de kinderen van plaats 1 tot en
met 10 van elk klassement.
Tevens zullen de winnaars van de herbariumwedstrijd een prijsje overhandigd krijgen.

Via de school krijgen jullie te horen wie bij de
prijswinnaars zijn.
Voor de nummers 1, 2 en 3 van de zonnebloemen pompoenwedstrijd en van de herbariumwedstrijd staat de gouden, zilveren en bronzen
trofee al klaar!
Uiteraard zijn jullie ouders en andere belangstellenden ook van harte welkom bij de
prijsuitreiking.
Kijk voor meer info over Natuur en Jeugd op
onze website www.natuurenjeugd.com

Onlangs vierde het echtpaar Van de Munckhof – Kleuskens uit America hun 60 jarig huwelijksjubileum.
Burgemeester Kees van Rooij feliciteerde hen persoonlijk en overhandigde namens de gemeente Horst aan
de Maas de gebruikelijke cadeaus.

St. Barbarastraat Griendtsveen

Uitgifte woningbouwkavels
Bouwkavels
Aan de St. Barbarastraat te Griendtsveen zijn
nog een viertal kavels beschikbaar voor de
bouw van vrijstaande woningen of twee-ondereen-kap woningen. De percelen zijn zo’n 230
m2 groot. Het is bij deze kavels mogelijk om
te profiteren van een fiscaal gunstige regeling
waardoor er geen BTW maar slecht overdrachtsbelasting wordt verrekend over de kavels. Daarnaast zijn de stimuleringsmaatregelen
van toepassing op deze kavels.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Startpunt Wonen. Startpunt Wonen is
gevestigd aan de Kerkstraat 5 in Horst, en is
tevens te bereiken via 077- 260 00 00 of info@
startpuntwonen.nl of www.horstaandemaas.nu.

Activiteiten voor mantelzorgers en chronisch zieken
Om chronisch zieken een hart onder de riem te steken en om onze waardering uit te spreken voor de mantelzorgers in
de Gemeente Horst aan de Maas worden twee activiteiten georganiseerd: woensdag 5 november voor chronisch zieken
en mensen met een beperking en op maandag 10 november voor de mantelzorgers van de gemeente Horst aan de Maas.

Aanmelding vóór 25 oktober
U kunt zich middels één van de twee aanmeldbonnen aanmelden. U kunt die bon afgeven bij Synthese, Bemmelstraat 2
in Horst of opsturen naar Steunpunt MZ, Antwoordnummer 1502, 5800 WB Venray (postzegel niet nodig).

www.horstaandemaas.nl/Inwoners/Wonen_
en_leefomgeving/Woningbouwplannen/
Griendtsveen_St_Barbarastraat

Sportieve
activiteiten in
de Padxpress

Ontspanningsactiviteiten voor chronisch
zieken en mensen met een beperking

Dag van de Mantelzorg: Jump Movement en
theatervoorstelling ‘Zorgeloos’ van Pythia Winia

Programma:

Programma:

Voor wie:

Blok 2 van het naschools aanbod voor de
basisschooljeugd staat weer online op
www.padxpress.nl

Ouders en kinderen kunnen zich opgeven voor
diverse soorten activiteiten. Blok 2 zit gevuld
met veel sportieve activiteiten, denk aan;
Hockey, danceballet, freerunnen, zwemmen,
kleuterdans en handbal. Wellicht dat toneelspelen, schilderen, schrijven of gitaar spelen beter
bij jou past? Ook dan ben je op de padxpress
aan het goede adres!
Wacht echter niet te lang met opgeven, want vol
is vol!

Wanneer:
Locatie:

Wanneer:
Locatie:

Naam:
Adres:



PC/plaats:
E-mail:
O Ik geef mij op voor de activiteit voor
chronisch zieken op 5 november en
kom alleen
O Ik geef mij op voor de activiteit voor
chronisch zieken op 5 november en
kom met één persoon begeleiding.

Jump Movement! Met elkaar in gesprek
onder de bezielende leiding van Ineke
Hurkmans.
Theaterstuk Zorgeloos, een solovoorstelling
van Pythia Winia. Met humor en schurende
pijn worden tal van knellende zaken rondom de
mantelzorger pijnlijk duidelijk.
Gezellig samenzijn onder het genot van
een hapje en een drankje
Alle mantelzorgers uit de gemeente
Horst aan de Maas zijn van harte welkom!
Maandag 10 november 2014
van 19.30 tot 22.00 uur
Citaverde college, Spoorweg 8 in Hegelsom

Opvang tijdens de activiteit voor mantelzorgers
Er zijn mantelzorgers die hun zorgvrager niet alleen thuis
kunnen laten. Zorgboerderij Wienes in Hegelsom heeft
aangeboden om tijdens de theatervoorstelling opvang te
bieden. Zij hebben ruimte voor 18 mensen. Mocht u hier
gebruik van willen maken dan kunt u dit kenbaar maken bij uw
aanmelding.

Aanmeldbon 10 november
Naam:
Adres:
PC/plaats:



Overal staan groenkorven waar u deze bladeren
kunt deponeren. Verder gaat de buitendienst
met meerdere ploegen bladruimen in de openbare ruimte. Dorpen en wijken worden volgens
vaste route afgewerkt. Om deze werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren gaan wij
niet op afroep te werk.
Wij begrijpen dat de bladval tijdelijk voor enige
overlast kan zorgen, waarvoor wij u begrip
vragen.

Voor wie:

Aanmeldbon 5 november

De herfst
staat weer
voor de deur
Na een mooie nazomer is de tijd aangebroken
dat de bomen en struiken hun bladeren weer
laten vallen.

Welness en
ontspanningsactiviteiten zoals
schoonheidsbehandeling,
pedicure, stoelmassage,
bloemschikken,
ontspanningsoefeningen en
nog veel meer
Chronisch zieken en mensen
met een beperking. Mocht
iemand niet zelfstandig
kunnen komen dan is de
mantelzorger/ begeleider
welkom. Aanmelden is
verplicht, want er is maar plek
voor in totaal 100 gasten.
Woensdag 5 november
van 14.00 tot 16.30 uur
Dendron college,
Gebroeders van Doornelaan
124 in Horst

E-mail:
O
O

Ik geef mij op voor de Jumpmovement/theatervoorstelling
op de Dag van de Mantelzorg op 10 november.
Ik wil graag gebruik maken van de opvangmogelijkheid
bij Zorgboerderij Wienes.

Knip de juiste bon uit en kruis aan wat van toepassing is. Deze bon opsturen of afgeven bij adressen hierboven vermeld.
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Mogen we ons even voorstellen....
Maas 2020
gebiedsteam
gebiedsteam
gebiedsteam
Horst aan
de
Maas
2020
Peel
Midden
Maas
Jennifer Yapru

Peter de Jong

Anja van den Bongarth

Dorry Moorren

Jacqueline Mooren

Anita Cox

In Horst aan de Maas gaan
drie gebiedsteams aan de
Petra Gerrits

Bibian de Bever

Tanja Cuppen

slag, met vragen op gebied
van ondersteuning en zorg.
Het gaat hierbij om vragen
over jeugdzorg en over

Desiree Steeghs

ondersteuning en zorg bij

Mirjam Linssen

Astrid Jansen

een beperking.

Alle gebiedsteams zijn te
Jessica
van Hulst

Gerdientje
Langkamp

Annette Engels

bereiken via de website
(www.horstaandemaas.nl),
via email (gemeente@
horstaandemaas.nl) of via het

Renske Dekkers

centrale gemeentelijke telefoonnummer (077-4779777).
MEERLO
BROEKHUIZENVORST

Marjo Everaerts

TIENRAY

We kijken er naar uit
om samen met u de

SWOLGEN

ondersteuning en zorg in

MAAS
HORST

te geven.

LOTTUM

MIDDEN

AMERICA

Horst aan de Maas gestalte

MELDERSLO

METERIK

GRIENDTSVEEN

BROEKHUIZEN

HEGELSOM

KRONENBERG

GRUBBENVORST

EVERTSOORD
SEVENUM

PEEL
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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.

Budgetperiode met een zwart gat?
De Limburger plaatste op 26 september een artikel dat goed liet zien
hoe over publiek geld door Maastricht en Venlo gedacht wordt. Besteden
zonder eisen en verantwoording? We kennen dat van de begrotingsbehandelingen in Horst aan de Maas.
Veel geld naar verbonden partijen, zoals Greenport, zonder heldere
doelen, plannen, zonder bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Als
het niet helder is, hoef je geen verantwoording af te leggen: zo kennen
we ons college. Ook na de Floriade
geen onderzoek. We moesten het

doen met de opmerking dat de naamsbekendheid ‘natuurlijk’ veel beter was
en dat het goed voor de werkgelegenheid was. Onderzoeken? Kom nou, dat
zou eens negatief kunnen uitpakken.
In het stuk wordt aangegeven dat
de provincie het heft in handen neemt
en een aantal ontwikkelingsbedrijven

verdwijnen. Een duidelijk teken dat
de bewindvoerders in Venlo en ook
Horst aan de Maas dit soort zaken niet
aankunnen.
Schrijnend is het hoe met ons
geld wordt omgegaan. Wat we van
wethouders uit Venlo kunnen verwachten – en wij zijn met handen en voeten
gebonden – laat hij zien in hetzelfde
stuk. De gedeputeerde verwacht van de
gemeenten een bijdrage voor de provinciale plannen. Die komt er ook, zegt
de wethouder uit Venlo namens de

gemeenten. Van het bedrijfsleven zijn
geen financiële toezeggingen binnen.
Beurskens zegt: “die (bedrijven) springen niet in een zwart gat.” Kennelijk
vinden de wethouders dat publiek geld
vrij besteedbaar is. We hopen dat het
met de provincie als trekker wel zal
lukken werkgelegenheid en toekomst
voor de regio te verkrijgen.
De opmerking van het ‘zwarte gat’
is er één die blijft hangen. Het is het
gevoel dat we steeds met begrotingsbehandelingen weer krijgen. Wij als

D66 proberen, net als vorige keren,
helderheid te verkrijgen in uw belang.
Met een college en collegepartijen
die het college blind volgen, zal dat
weer een hele toer zijn. Wij zijn voor
samenwerking, maar willen ook
heldere doelen en plannen.
Wilt u hierover met ons praten,
dan kan dat elke eerste zaterdag van
de maand van 11.00 tot 12.00 uur in
de bibliotheek in Horst.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

tot de top van de wereld, terwijl we
goedkope producten importeren uit
landen waarvan we niet weten hoe
daar geproduceerd wordt. Als lokale
CDA-afdeling hebben we korte lijnen
met de CDA-kamerleden in Den Haag.
Laatst hebben we de oneerlijke concurrentie voor Nederlandse producenten
daar aan de orde gebracht en door
onze inbreng werden daar twee dagen
later al vragen over gesteld. Dat is ook
een vorm van faciliteren in chauvinisme. Een ander voorbeeld dicht

bij huis is het project Bakhuuske in
Hegelsom, waar acht jonge starters
een woning gaan bouwen en waar
maximaal gefaciliteerd is op het doel.
Dat vind ik een compliment naar de
jongeren, de dorpsraad, het college
en zeker naar de ambtenaren van
de gemeente. Zouden die allemaal
gevoed zijn door een vorm van chauvinisme? Ik hoop het, want dan gaan
we stappen maken.
Alex Janssen,
raadslid CDA Horst aan de Maas

ontgroening (of vergrijzing) aan het
inzetten is en een verwacht hoogtepunt
bereikt over een aantal jaren. Daar
bovenop komt een mondiale trend die
laat zien dat mensen naar de grotere
dorpen en juist naar steden trekken.
Teveel woningen in krimpende
kernen is funest voor de leefbaarheid. Huizen worden onverkoopbaar
vanwege een te groot aanbod en
leegstand is ook niet goed voor de
kwaliteit van wonen en woningen.
In bijvoorbeeld Zuid-Limburg zien we

dit gebeuren. Dit kan in het uiterste
geval leiden tot spookdorpen, iets wat
we absoluut niet willen.
Kleine kernen zijn mooie plekken
om te wonen. Ze geven veel rust en
ruimte, een sfeer waar men elkaar
kent en waar men voor elkaar staat.
Het is belangrijk dat verenigingen zich
verenigend opstellen naar de leden
en naar andere verenigingen toe.
Elkaar helpen: dat is de kracht van de
kleine kern.
Luc van den Beuken, Essentie

Faciliteren in chauvinisme
‘Een overdreven vorm van vaderlandsliefde’, aldus Wikipedia. We
kennen het allemaal: soms voor het vaderland, maar ook soms voor onze
vereniging, dorp of werk. Ik vind chauvinisme een goede eigenschap. We
zouden dat allemaal wat meer moeten hebben. Chauvinisme wakkert
leefbaarheid en ondernemerschap aan. Het is toch fantastisch als we
mensen binnen onze gemeente aan een goede woning, werk of studieplek
kunnen helpen.
Als raadslid wil ik daarin graag
faciliteren. Ik merk dat het vaak te
maken heeft met het loslaten van
iets. We zijn in Nederland zo gewend
om alles via regeltjes te sturen dat

we het doel verliezen en te lang in
het proces blijven hangen. Ik kan een
ondernemer nooit uitleggen waarom
men jarenlang op een vergunning moet
wachten. Als we allemaal vinden dat

we mensen aan ons moeten binden,
mede gestuwd door chauvinisme, dan
is dat toch een doel op zich en moeten
we daarop sturen. Als een van de
agrarisch gerichte raadsleden gaat het
mij dagelijks aan het hart dat we op
landelijk niveau veel te weinig chauvinisme hebben. We zijn in staat om een
lekkere krop Nederlandse duurzame
sla te verruilen voor peultjes uit Perzië
met vele kerosinedampen achter zich.
Oekraïense eieren bestormen Europa.
Onze intensieve veehouderij behoort

De kracht van kleine kernen
Als inwoner van een kleine kern ken ik de discussie rondom het
bouwen in kleine dorpen maar al te goed. Begrip is er meer dan genoeg
voor de gedachte dat nieuwbouw invloed heeft op de leefbaarheid van
een kleine kern. Die invloed is er zeker, maar is ook gering.
Leefbaarheid binnen de kleine
kernen is sterk en wordt sterker
door er actief te leven. Dat betekent
je aansluiten bij een vereniging,
je inzetten als vrijwilliger en de
plaatselijke horeca/bakker/winkel
trouw blijven bezoeken. Dat zijn middelen die ervoor kunnen zorgen dat

verenigingen, cafés en winkels kunnen
blijven bestaan in een kleine kern.
Nieuwbouw kan ervoor zorgen dat een
aantal jonge mensen (blijven) wonen
in het dorp waar ze vandaan komen.
Nieuwbouw wordt in kernen gestimuleerd als er concrete vraag naar is. Dus
als er daadwerkelijk mensen inschrij-

ven op kavels of projecten. Projecten,
die ontstaan vanuit de burger, zoals
bijvoorbeeld CPO (Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap) zijn zeer geschikt
om toe te passen. Grootschalige
projecten in deze kernen zullen in deze
tijden geen grote kans van slagen
hebben. Essentie steunt het beleid
dat Horst aan de Maas hierin toepast.
Een reëel beleid met betrekking tot
nieuwbouwprojecten: we bouwen naar
behoefte. Nu teveel bouwen, betekent
straks leegstand. Dit komt doordat de

FA I L L I S S E M E N T S V E R K O O P

TANTE CIEN GRUBBENVORST

50% KORTING

Aanvang: dinsdag 14 oktober tot
en met zaterdag 25 oktober 2014
Locatie: Kloosterstraat 64 in
Grubbenvorst
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bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd
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06-22605746
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Blitterswijck

Kwalitatief goede potgrond
of compost nodig?
Hoeymakers heeft het!

BOEMEL
WEEKEND
vr 24 OKTOBER
za 25 OKTOBER
tijl
nieuwe

erken & Transport
G. Hoeymakers Grotndw
10, 5961 BJ Horst

BIJ HOEYMAKERS KUNT U TERECHT VOOR EEN BREED ASSORTIMENT PRODUCTEN EN DIENSTEN
VOOR RONDOM UW HUIS EN TUIN, IN IEDERE GEWENSTE HOEVEELHEID. WIJ HELPEN U GRAAG!

s

Adres: Westerholtstraa
Telefoon: 06 - 53 472 807 vr. 13.00-18.00 uur za. 8.30-15.00 uur
t/m
Open: ma. gesloten di.
eymakershorst.nl
ershorst.nl E-mail: info@ho
Internet: www.hoeymak
orst
ersh
facebook.com/hoeymak
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Zondags
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30-100 cm hoog
Enorme keuze, alle soorten en kleuren

3,99
5,99
0,99
-20%

80-200 cm hoog
Thuja, Chamaecyparis en Taxus

-20%

Violen de allerbeste!

Groot- en kleinbloemig, uit eigen kweek

Bodembedekkers

12 stuks
s

Keuze uit 25 soorten, 6 st. in tray

6-pack
8,99

‘Beauty Ladies’
Herfsthei, vele kleuren, 11 cm pot

p.st.
1,59

Calluna

Rhododendron en azalea
Alle coniferen met kluit

Aanbiedingen geldig t/m 14 oktober 2014 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

Dé plantenspecialist van Limburg!

Plantencentrum Velden

e

H alloween
voor kids

Nederland 2
01
van
2

prijs
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van
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2
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. Beste kerst
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31 oktober
van 17.00 - 21.00 uur

.

3
01

Onze kerstsh ow
is geo pend!

Kadootje voor u:

25%

KORTING

op één kerst- of sfeerartikel naar keuze*

est klantvrie
Me
nd
e

Tegen inlevering van deze advertentie,
Niet geldig i.c.m. andere acties en aanbiedingen.
Deze actie geldt t/m 31-10-2014.
*

HALLO-WK41

STRAELSEWEG 370
WWW.LEURS.NL

Strippenkaarten zijn
verkrijgbaar bij de
infobalie voor € 2,50 p.p.

elke
zondag
open

Roofvogelshow
Schminken
Pompoen snijden
en nog veel meer!
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HET MEEST GEVARIEERDE SHOPPING CENTER VAN NEDERLAND

Verrassend veel
najaarsvoordeel op
www.trefcenter.nl
met wekelijks nieuwe aanbiedingen
(Let op, afgebeeld zijn voorbeeldcoupons)
N

TEGEN INLEVERING VAN DEZE COUPO

Opruiming
mooie wijnen
met korting van 25%
op = op

TM

N

TEGEN INLEVERING VAN DEZE COUPO

Alle Milka
en Côte d’Or
2 stuks a 100 gram
2e voor halve prijs

Zolang de voorraad strekt.

PRINT COUPON

sogood

PRINT COUPON

N

TEGEN INLEVERING VAN DEZE COUPO

25% korting op één kerstof sfeerartikel naar keuze
niet geldig i.c.m. andere
acties en aanbiedingen.

Geldig t/m 31-10-2014.

PRINT COUPON

N

TEGEN INLEVERING VAN DEZE COUPO

15% korting op alle
banken uit onze folder.
Leverbaar in
100 stoffen en kleuren

andere
Kijk op trendhopper.nl voor deze en
aanbiedingen. Geldig t/m 31-10-2014.

PRINT COUPON

Dit is slechts een greep uit de aanbiedingen. Actuele en geldige voordeelcoupons vindt u op www.trefcenter.nl

NIEUW IN TREFCENTER!

GRATIS PARKEREN | NIJMEEGSEWEG VENLO | WWW.TREFCENTER.NL
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“Venlo: verdomd mooie stad,
hier kom ik terug!”

:

Felix Wigman, juryvoorzitter verkiezing Beste Binnenstad van Nederland

“Beeld Venlo 180 graden positief gedraaid!”

Juryrapport verkiezing Beste Bin
ne

nstad van Nederland:

“Een binnenstad die staat als een h

uis”

www.venloverwelkomt.nl

Powered by
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‘Muzikantine moet een verhaal van ons
allemaal worden’
Het nieuwe popcollectief De Muzikantine beleefde begin september haar vuurdoop op OP2014. Op donderdag
9 oktober blikten oprichters Joep van Wegberg en Bram Jacobs tijdens een bijeenkomst niet alleen terug op deze
pilot, maar keken ze tevens vooruit. “We willen Horst aan de Maas de belangrijkste popgemeente van Limburg,
Nederland dan wel de wereld maken.”

De film vertelt het verhaal van Jaspers
zoektocht naar nieuwe muzikale
vriendschappen en uitdaging buiten de
fanfare. “Ik leer zo andere muzikanten
kennen en zij leren mij kennen. Een
bandje zou ik geweldig vinden”, aldus
Jasper in de documentaire. Na afloop
applaudisseert het publiek enthousiast.
“Jasper had zich zelf bij mij gemeld via
Facebook. Ik vond het zo’n krachtig verhaal en typerend voor ons initiatief. Wel
grappig, Jasper is nu niet hier, omdat hij
eerst een repetitie had met de fanfare”,
vertelt Bram.

Breder verhaal
Hij vervolgt: “We wilden ons
initiatief neerzetten met een krachtig
voorbeeld: samen muziek maken en
kijken wat het oplevert. The Ventilators,
een van de bandjes waar onder anderen Jasper en Christopher Green deel
van uitmaakten, gaat zelfs een aantal
liedjes opnemen. Dit is het hoogste
resultaat wat we met de pilot konden
bereiken. De Muzikantine is echter
meer dan alleen het weekend van OP.
Het is een breder verhaal.”

Toekomstvisie
en –plannen
FlorAns opent 19 oktober
2014 haar deuren.

voor al uw bloemcreaties en workshops
Ans Jenniskens
Crommentuynstraat 61
5964NL Meterik
0773987188

Van 14:00 tot 17:00 is er voor iedereen
de mogelijkheid om mijn atelier
te komen bekijken.
Op deze middag kunt u bloemstukken
kopen, bestellen en u
opgeven voor workshops.

“Start de film”, spreekt Bram vanaf
het podium van Horster Muziekpodium
Cambrinus. Het toegestroomde publiek
kijkt geboeid naar een korte documentaire getiteld De Derde Helft. Filmmaker
en cameraman Lars Hendriks volgde
in aanloop naar OP2014 de jonge
trompettist Jasper van Rens, een van de
bijna dertig deelnemende muzikanten
uit de gemeente die een weekend lang
in vier samenstellingen repeteerden.

Bram haalt een whiteboard tevoorschijn. “Een goed geluid is ontzettend
belangrijk, daarom hebben we drie
symbolische versterkers ontwikkeld.
Zij illustreren de drie rollen die nodig
zijn om ons doel te bereiken: de aanjager, verbinder en ‘faciliteerder’. We willen Horst aan de Maas de belangrijkste
popgemeente van Limburg, Nederland
dan wel de wereld maken”, aldus
Bram. “De aanjager is de verster-

ker die we vooral op OP ook gezien
hebben. We willen geinige projecten
opzetten om de popcultuur in Horst
aan de Maas te voeden. Zo komt er in
2015 bijvoorbeeld een dag onder de
naam Join the Band voor prille, jonge
popmuzikanten die nog zoekende zijn
in hun ontwikkeling. Daarnaast zal
op 24 januari On Tour plaatsvinden.
De iets gevorderde muzikanten leren
deze dag de Limburgse popcultuur en
elkaar kennen. Een andere versterker
is de verbinder. In de regio willen we
zowel bands met elkaar verbinden als
een platform zijn voor muzikanten. Zij
zijn ook veel op zoek naar bandjes, kijk
bijvoorbeeld naar Jasper. Hierbij kijken
we over de gemeentegrens heen.
Zo kunnen Grenswerk en Stichting
Popmuziek Limburg bijvoorbeeld een
rol spelen voor bands die verder willen
komen.”
”De laatste versterker is die van de
‘faciliteerder’. In de toekomst willen we
een daadwerkelijke ontmoetingsplek
creëren voor popmuziek waar ontmoeting, repetitie, opname en educatie
plaats gaat vinden. Hier zou het hele
verhaal samenkomen op één plek, een
kruisbestuiving”, concludeert Bram. Een
korte discussie over de haalbaarheid
van een mogelijke locatie, bijvoorbeeld
’t Gasthoês, en de financiële kant van
het verhaal volgt. “Toffe projecten
en activiteiten geven De Muzikantine
inhoud. Dat moeten we allereerst zien
te realiseren. Ik weet nog niet precies
hoe we het in de toekomst financieel gaan rooien, maar ik heb er alle
vertrouwen in. Ideeën, reacties en
vragen zijn altijd welkom. Het moet
een verhaal van ons allemaal worden”,
sluit Bram af.

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

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

Jeroen en Sam winnen
jeugdliedjesmiddag Dreumel
Jeroen Baltussen en Sam Domaniecki hebben met hun liedje Daova kriegde noeits genog de jeugdliedjes
middag van jeugdcarnaval D’n Dreumel gewonnen. De liedjeswedstrijd vond zondag 12 oktober plaats in
OJC Niks in Horst. Als tweede eindigden Seppe en Mare met Weej gaon los. Negen deelnemers deden mee
aan de jeugdliedjesmiddag. Alle liedjes waren in ieder geval zeker van een derde plek, maar de eerste
twee liedjes komen ook op de carnavals-cd 2015 van D’n Dreumel.
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The Blackwater Experience tekent
platencontract
Een band samengesteld uit ervaren muzikanten. Onder het motto ‘Smokin’ hot ’n heavy rock ’n blues’ staat
The Blackwater Experience al ruim drie jaar op de planken. Ray Groothuis (32), Luc Verdellen (32) en Rens Coenen
(27) uit Horst hebben samen met hun kameraad Richard Kleuskens (32) uit Meterik net een platencontract
getekend bij The Blues Company.

Labelmanager Maria van de Water en de mannen van The Blackwater
Experience op het kantoor van Blues Company na de ondertekening van het contract
De Blackwater Experience treedt
vaak op in kroegen, op kleine festivals
en in zaaltjes. Ze spelen naar eigen
zeggen muziek die voor een breed
scala geschikt is. Relaxed zitten ze
naast elkaar op een houten loungebank. Dan begint Richard te praten.
“We maken muziek die typisch is voor
de seventies.” “Gewoon heavy classic

rock ’n blues”, vult Luc zijn compagnon
aan.
Het platencontract dat ze een kleine
maand geleden tekenden, hadden ze
niet zien aankomen. “Dat is voortgekomen uit de wedstrijd Nu of nooit.
Daar was iemand van de platenmaatschappij. Die nodigde ons uit om eens
te komen praten”, vertelt Luc. “Dat

gebeurt vaker na een optreden”, zegt
Richard. “Maar dan word je gevraagd
en hoor je daarna niets meer.”
Dit keer was het echter wel raak.
“Het is uniek. Speciaal dat ze ons
hebben gevraagd. Nu zal onze plaat
nog niet overal fysiek te krijgen zijn,
maar vanaf januari 2015 is hij wel
op veel plekken online verkrijgbaar.”

Hotraco sponsort
metalektro-leerlingen
Het Dendron College onderhoudt contacten met het bedrijfsleven. Dat dit af en toe leuke verrassingen op kan
leveren, bleek toen de metalektro-afdeling onlangs een grote donatie ontving.

Ray: “Normaal treden we alleen in
Limburg op.” Dat ze met de komst van
de plaat misschien vaker en verder
weg mogen optreden, vindt de band
erg leuk.
Voorheen had de band naar eigen
zeggen nog niet zo gek veel optredens
en konden ze meer aandacht geven
aan het maken van nieuwe nummers.
“We hebben altijd hard gewerkt aan
een eigen sound. Voor de nieuwe plaat
moeten we nu ook nieuwe nummers
maken. Niet van die serieuze, diepzinnige, maar gewoon nummers die lekker klinken en dan knallen”, meent Luc.
In eigen gemeente hebben de
heren vaker op de planken gestaan bij
De Buun, Blok 10 en De Lange in Horst.
“De band is ontstaan uit verschillende
eerdere bandjes. Richard en ik kennen
elkaar al vanaf de mavo en later is
Rens erbij gekomen. Ray zit er pas
vanaf The Blackwater Experience bij,
maar maakt nu met zijn Hammond echt
het verschil. Hij brengt sfeer”, lacht Luc.

Voor de mannen is muziek maken
echt passie. “We willen zoveel mogelijk
uit onze passie halen en repeteren
iedere woensdag, maar we zien het
niet als werken. De kans is klein dat je
er je geld mee kan verdienen”, denkt
Richard. De woorden die de band op
de dag van vandaag typeren, zijn naar
eigen zeggen: ‘ruige kels met ruige
muziek’. “We improviseren veel en
spreken weinig af”, legt Richard uit. De
muzikanten maken van alles met elkaar
mee. “We hebben een keer in België
opgetreden waar mensen van gekkigheid de coniferen uit de grond trokken.
De man die ons aan het eind van de
avond zou moeten betalen, was nergens meer te bekennen, omdat hij met
twee vrouwen tussen de lakens lag”,
herinneren de mannen zich. “Of dat je
op zondag een rustig optreden weggeeft en de tent wordt afgebroken”,
zegt Luc. De mannen lachen wat af met
elkaar, maar besluiten: “What happens
in de the band, stays in the band.”

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
ja
dan 20 st!
r
in Ho
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Te koop

Bouwkavel

voor nieuw te bouwen
woning in America
aan de Kerkbosweg tussen huisnr. 13 en 15.
Perceelsopp. 784 m2, bosachtige omgeving
Tijdelijke huur, woonhuis in America.
Informatie: 06-25 08 64 72

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl
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Volgens het Dendron ontstaan
door stages, bedrijfsexcursies en
gastlezingen van beroepsbeoefenaars
vaak langdurige relaties tussen
docenten en het bedrijf. Zij geeft het
voorbeeld van metalektro-docent
Martien Arts die een aanbod kreeg

van Edwin van Rensch en Erik Gielen,
directeuren van Hotraco Group BV
uit Hegelsom. Bij overname van een
bedrijf in Belfeld bleek nogal wat
materiaal in opslag te zijn waarvoor
Hotraco geen directe bestemming had.
De directie koos ervoor om een groot

deel van deze materialen te doneren
aan het Dendron College.
De leerlingen rekenden bij
benadering uit hoeveel waarde die
materialen samen vertegenwoordigen.
Het geheel zou naar hun schatting wel
rond de 20.000 euro kunnen bedragen.

PONCHO’S JACKS
WOLLEN JASSEN
Spoorstraat 1, Tienray T. 0478-691271 www.modehuiscruysberg.nl
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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

Anouk Brummans
16 jaar
Grubbenvorst
Blariacum College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dat ik dan een leuke baan heb,
waarmee ik genoeg geld verdien om
een huis te kopen. Ook hoop ik dat ik
veel kan gaan reizen. Ik zou heel graag
de hele wereld willen zien. Op dit
moment reizen we ook heel veel en ik
vind dat heel leuk. We zijn naar Bali,
Singapore, New York en door bijna heel
Europa geweest.
Wie is je grootste held?
Ik heb niet echt één held, maar ik heb
altijd heel veel bewondering voor mensen die iets doen voor andere mensen.
Bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen.
Zij helpen mensen die in gevaar zijn,
met gevaar voor hun eigen leven. Ik
vind het knap dat je zo ver wil gaan om
iemand te helpen.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?

Een gezellig dagje of weekendje weg
met vriendinnen. Ik houd er van om
leuke dingen te doen met vrienden.
We zijn afgelopen zomer ook met alle
vriendinnen naar Terschelling geweest,
zoiets is wel echt het mooiste cadeau
dat je me kan geven.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
In de huid van Doutzen Kroes. Ik zou
dan heel graag een fashion show lopen
in de kleding van bekende ontwerpers.
Het lijkt me geweldig om de wereld
rond te reizen, opgemaakt te worden in
de mooiste steden en mooie kleding en
schoenen te showen.
Je laatst ontvangen appje/sms’je?
Van wie kreeg je die?
Die kreeg ik van een vriendin. Ze vroeg
me of ik mee wilde gaan fitnessen. Dat
doen we samen twee keer per week
en ik vind het ontzettend gezellig om
te doen.
Origineelste plek om iemand ten
huwelijk te vragen?
In een vijfsterren-, superdeluxe en

aan
Anouk Brummans Mies

romantisch hotel in een zonnig land, op
het strand bij een ondergaande zon.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een witte BMW I8. Als ik daar geld
genoeg voor zou hebben. Het is een
sportauto en hij ziet er gewoon heel
apart uit. Hij is heel mooi en heel duur
dus dat trekt me wel. Ik zou ’m dan in
het wit willen. Dat vind ik er wel mooi
en vrouwelijk uit zien.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
De gezelligheid van vrienden en familie
in de buurt. Je kan makkelijk afspreken
met vrienden en naar bijvoorbeeld ijssalon Clevers gaan. Er is eigenlijk altijd
wel wat leuks te doen. Ik weet alleen
niet of ik voor altijd hier blijf wonen.
Wonen in de stad lijkt me ook leuk.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou mijn ouders trakteren op een
hele mooie reis, ergens ver weg in een
luxe hotel. Bijvoorbeeld naar Hawaï,
Nieuw-Zeeland of een safari in Afrika.

Ikzelf zou denk ik voor de safari in
Afrika gaan, dat spreek me heel erg
aan, al vanaf dat ik een klein kind was.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk bij herberg De Lindehoeve. Het
is heel afwisselend werk en dat vind ik
het leuke eraan. De ene keer bedien ik,
soms moet ik natuurlijk ook afwassen, of ik help kleine kinderen met het
verzorgen van pony’s. Ook pas ik op bij
mijn lieve buurkindjes. Ze zijn nu drie
en vier jaar.
Leukste feestje ooit?
De week op Terschelling afgelopen
zomer was het mooiste en grootste
feest ooit. Een hele week feesten met
vriendinnen en vrienden, dat was
supergezellig. Volgend jaar weer!
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Het liefst ga ik dan naar een grote stad,
zoals Amsterdam of Utrecht. We gaan
wel eens met vriendinnen met de trein
en dan gaan we daar een hele dag
shoppen. Ook ga ik wel eens met mijn
ouders een stedentrip maken tijdens
de vakantie. Dan gaan we natuurlijk
dingen bezichtigen maar winkelen
hoort daar ook bij. Ik vond New York
helemaal geweldig!
Zon of sneeuw?
Zon, ik houd van de warmte en het
doet me altijd aan vakantie denken.
Ik vind het heerlijk om een dag lang
in de zon te liggen, bij een zwembad
bijvoorbeeld.
Discotheek of kroeg?
Discotheek, want in een discotheek zijn
vaak mensen van dezelfde leeftijd en
in een kroeg kan dat wel eens heel erg
wisselen. Een discotheek is ook veel
groter en uitgebreider, door bijvoorbeeld lichtshows en bekende dj’s. Dat
vind ik wel heel leuk.
Stad of dorp?
Een stad, ik houd wel van de drukte
en het feit dat er altijd wat te doen is.
Het lijkt me super om over twee jaar
te gaan studeren in een grote stad
zoals Nijmegen of Amsterdam. Ik weet
alleen nog niet wat voor opleiding
daarbij hoort, waarschijnlijk iets met
gezondheidszorg, maar wat precies
weet ik nog niet.

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

Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.
Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.
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& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

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

Woensdagmiddag
22 oktober
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kin ling
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€ 5,-
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Vliegende
honden bijten
niet

Column

Letter
diarree
Ik trof het laatst hoor. In de
wachtkamer. Een verbale
letterdiarree, die nauwelijks te
verdragen was, het spoot maar
door. Geen seconde kon ze haar
mond houden en ik kan niet
eens meer navertellen waar het
allemaal over ging, mentaal
checkte ik namelijk al lang
weer ergens anders in.
Wat is dat toch met al die
mensen die maar niet kunnen
stoppen met praten, die maar
blijven doorgaan en die geen
enkel sociaal verantwoord signaal
begrijpen? Tevergeefs deed ik
een aantal pogingen. Maar dan
keek ze me weer opnieuw aan:
“Goh, waar was ik nou gebleven?
O ja, ik weet het weer ...” En dan
tetterde mevrouw weer door. Zo
af en toe greep ik hopeloos naar
mijn telefoon, maar zelfs dan
bleef ze me net zo lang aanstaren
tot ik weer volle aandacht voor
haar had. Vermoeiend hoor: ’Grrr
z-w-i-j-g!’ van binnen, knikkende
glimlach van buiten. Het hele
tafereel deed me denken aan alle
type ’praters’. Zo heb je de
’detaillisten’, die geen enkel
verhaal simpel kunnen vertellen
zonder daar haarfijn verslag van
te doen. Dan heb je ook nog de
’docenten’, die tot wanhoop van
hun luisteraars maar blijven
emmeren over ’hoe het nou
eigenlijk echt zit’ en vervolgens
nog een wikiprintje onder je neus
schuiven om het nog even te
verduidelijken. Of de soapies, die
hele afleveringen kunnen vullen
van The Bold of GTST met hun
drama’s en verhalen: “En toen
vertelde ik het haar dus, maar
toen zei zij, dat hij zei dat ik het
zo had gezegd...” Maar het
toppunt is toch wel het egotypetje: ik, ik, ik. Dat gaat dan zo
van: ik heb hier en ben daar en ik
weet daar veel van want ik heb
dat …
In een helder moment
probeert zo’n type dan toch de
schijnwerper om te draaien: “Zo,
genoeg over mij. Laten we het nu
eens over jou hebben. Wat vind
jij eigenlijk van mij?”
Mies
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Dames hebben moeilijke start

Hovoc Heren 1 verstevigt koppositie
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Met een 4-0 overwinning op Revoc/VCB HS3 heeft het eerste herenteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst
haar koppositie in de eerste klasse verstevigd. In de vier gespeelde wedstrijden stond het Horster team slechts één
set af aan de concurrentie.
Bij de damesformatie van Hovoc
verloopt het seizoen minder voorspoedig. Een derde 4-0 verlies betekent
dat het team van coach Henk Berkhout
vier punten heeft en op de tiende
plaats in de derde divisie bivakkeert.
Maar het volleybalseizoen is nog
lang. Hovoc HS1-coach Bob Soberjé

drukte zijn mannen zaterdag op het
hart: “Kampioen worden is leuk, maar
eerst nu. Houd je bij de wedstrijd en
alleen bij de wedstrijd.” Ondanks die
waarschuwing keken de Horstenaren
de eerste set tegen Reuver tegen een
18-22 achterstand aan. Toch straalde
Hovoc vertrouwen uit en vol furie werd

er een kwalitatieve sprint getrokken tot
een 26-24 winst. Dit herhaalde zich een
tweede set, maar nu met een 25-23
winst. Tijdens de derde set was het een
’te’ scherpe pass die spelverdeler Tom
Weijs in een tweeslag snoeihard binnen
de drie meter sloeg. Dit brak elke weerstand van het sportief spelende Revoc.

Zo pakten de heren van Hovoc met een
4-0 winst vijf punten om aan de leiding
te blijven in de eerste klasse.
De Horster volleybaldames troffen
in Den Dungen Particolare/DS DS1.
Ondanks dat Hovoc DS1 vooraf vol
goede moed en overtuiging was, ging
de eerste set verloren door teveel persoonlijke fouten, 25-22. De tweede set
leverde eenzelfde beeld op, 25-15.
In het derde bedrijf tapte Horst uit
een ander vaatje en begon het sterk.

Er was meer rust en vertrouwen in het
team en het niveau werd vastgehouden, tot het moment dat de Brabantse
dames met een goede serviceserie
Hovoc uit evenwicht brachten en de
set alsnog met 25-22 naar Particolare
ging. Ook in de laatste set kon Hovoc
DS1 geen vuist meer maken, 25-15. De
dames keerden puntloos huiswaarts
om daar komende week weer veel trainingsarbeid te verrichten om de strijd
in de derde divisie voort te zetten.

De Sevewaeg

Tweede editie
schietmiddag in Sevenum
Schietvereniging Trefpunt uit Sevenum organiseert op zaterdag 18 oktober van 14.00 tot 17.00 uur de tweede
editie van het open schiettoernooi. Iedereen vanaf 14 jaar uit de gemeente Horst aan de Maas is welkom in de
kelder van De Sevewaeg in Sevenum.

www.haardstede.nl
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Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956
Joost Vermeren op het NK 2013
Het doel van dit toernooi is
mensen kennis te laten maken met
de schietsport en deze ook te laten
ervaren. Tijdens de schietmiddag

wordt er met luchtgeweren in
wedstrijdverband geschoten. Aan
deelname zijn geen kosten verbonden.
Een voorinschrijving wordt wel op prijs

Wittenhorst wint zwaarbevochten strijd
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Het eerste elftal van RKsv Wittenhorst uit Horst wilde na twee nipte nederlagen nu eens winnen, tegen het
stugge Wilhelmina ’08 uit Weert. Maar nadat een prachtige kopstoot van Bart Spreeuwenberg met een scherpe reactie door doelman Paul Nouwen uit de hoek werd geplukt, zakte de Horster ploeg weg.
Wilhelmina liet de bal beter hun
werk doen en won veel duels. In
de 8e minuut gaf de scheidsrechter
een vrije trap aan de Weertenaren.
Goaltjesdief Nick Bronzwaer schoot
onberispelijk binnen, 0-1. Wittenhorst
was van de leg en had moeite met
het controleren van de wedstrijd.
Toen Frank Peeters ontsnapte, had het
zomaar 0-2 kunnen staan. De poging
werd gestopt door doelman John
Tissen, die Wittenhorst nog in de race
hield. De pauze kwam als geroepen. Na
de rust kwam Wittenhorst met meer
flair en bezieling in het veld. Het eerste
wapenfeit kwam van Daan Verlijsdonk

die met een hard schot het doel zocht.
Even leek de bal in de kruising te gaan.
Wittenhorst bleef de toon zetten. Rob
Zanders werd vrij voor doel gezet, maar
het schot werd net naast gemikt. Met
enkele wissels kwam er meer schwung
in de wedstrijd. Wilhelmina kon het
spelbeeld niet naar zijn hand zetten,
want Wittenhorst bleef vechten voor
een beter resultaat. De beloning kwam
er inderdaad. Er moest wel een penalty
aan te pas komen. Bram Rubie maakte
de gelijkmaker, 1-1.
Wittenhorst ging door en zag dat
Wilhelmina ’08 het moeilijk had. Uit
een snelle aanval belandde de bal bij

Crist Coppens

gesteld, maar is niet verplicht.
Voor meer informatie en
aanmelden mail naar
secretaris@trefpuntsevenum.nl

Lars Blenckers die zich vrijspeelde en
richting het doel wilde opstomen. Een
overtreding verhinderde dat, maar Lars
kreeg toch wat hij wilde. Bart Rubie
vond hem in vrijstaande positie. Deze
keer was er geen houden aan: het
schot verdween onhoudbaar langs de
doelman, 2-1.
Wat niet meer voor mogelijk werd
gehouden, gebeurde dan toch. Het
harde werken had een positieve effect.
In de allerlaatste minuten werd het
nog spannend toen de scheidsrechter
strooide met vrije trappen. Doelman
John Tissen gaf geen krimp en zo won
Wittenhorst deze belangrijke wedstrijd.

geldig t/m zaterdag
18 oktober 2014

Heerlijke verse kipschnitzels
4 stuks €6,50

VLEESWARENKOOPJE

100 gram kipfilet en 100 gram
gebraden gehakt samen €2,50

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

ONDERHOUD AAN CARAVANS EN CAMPERS
SCHADEHERSTEL AAN CARAVANS EN CAMPERS
MONTAGE VAN ALLE DENKBARE ACCESSOIRES

www.tielencampers.nl
Adres: Hoebertweg 4 | 5966 ND America | Tel: 077 - 464 90 40
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Hockeydames
winnen

overtuigend
Door: Hockey Club Horst
De dames van het eerste team van Hockey Club Horst stonden zondag
tegenover Deurne, waarvan ze wisten dat het hen potentieel een lastige
middag kon bezorgen. Zover lieten de dames het niet komen. Vanaf het
begin hadden ze de regie strak in handen.
Het enige wat er aan schortte,
was dat ze de eerste drie kansen
die ze kregen, niet benutten. Nadat
Yannah van den Munckhof over rechts
de cirkel binnen was gelopen, wist
Paulien van den Munckhof de bal met
net genoeg vaart tussen de benen
van de Deurnese keepster door te
tikken. Na 15 minuten stonden de
Horster hockeydames op 1-0 voorsprong.
Deze stand bleef (te) lang staan,
omdat ze geen rendement haalden
uit de kansen en corners die ze
kregen. De langverwachte 2-0 viel
vervolgens wel op een heel gunstig moment. Vlak voor rust schoof
Paulien van den Munckhof de 2-0
binnen, nadat ze op maat was aangespeeld door de mee opgekomen
Nicole Vullings.

Ook na rust was er weinig nieuws
onder de zon. Horst dicteerde het
spel. Nadat Pien Gubbels voor een
leeg doel op de stick was geslagen,
zette Irene Hendriks het team op een
veilige 3-0, wat ook de eindstand
was.

Veel werklust
Hoewel ze niet echt sprankelend
hadden gespeeld, konden de dames
toch weer drie punten op hun conto
bijschrijven. Grootste verdienste was
vandaag ook weer dat het team als
ploeg bij balbezit van de tegenstander
veel werklust toonde, zodat Deurne
er niet één keer in slaagde de Horster
keepster onder vuur te nemen. Dit
leverde niet alleen een overwinning
op maar ook de vierde wedstrijd die
ze zonder tegengoal afsloten.

Oxalis C1 najaarskampioen
Het team van Oxalis C1 behaalde zaterdag 11 oktober het kampioenschap eerste helft veld. Na een
moeilijke eerste helft waar Oxalis moeite had om de bal te onderscheppen bij ZSV uit Deurne en dus weinig
kon aanvallen, gingen ze met 1-1 de rust in. Na de rust kwamen de meiden beter in hun spel en kregen ze
ook meer kansen. Uiteindelijk werd de eindstand 4-1 en konden de meiden een feestje vieren, ze waren
najaarskampioen.

BOEMEL
WEEKEND
vr 24 OKTOBER
za 25 OKTOBER
tijl
s
nieuwe

50% korting oude sieraden.
Helena’s sieraden 18-19 okt open van
13.00-18.00 uur. Nieuwe sieraden
10% korting. Mirian Pouwels-Kleuskens
Swolgensedijk 13 Melderslo
tel. 06 23 76 57 95.
Troubadour Math Craenmehr.
Muzikaal cadeau. Sinterklaas en zwarte
piet-liedjes samen zingen bij opa en/
of oma. Wat kan er nu nog mooier zijn.
Het kan ....... samen met Troubadour
Math. Zonder paard maar mét gitaar.
06 22 60 41 88.

Kenner
Kenner
Kenner
Hét
merk
van
Welkoop
Hét
merk
van
Welkoop
Hét
merk
van
Welkoop
Kenner
Hét merk van Welkoop

Welkoop Sevenum, Horsterweg 68 (voorheen Boerenbond Sevenum)

Leer- of gedragsproblemen?
Reach Up voor hulp bij leer- en
gedragsproblemen, huiswerkbegeleiding, (faal)angst en kindercoaching.
Gratis intake-gesprek. Ook behandeling
thuis mogelijk Tel. 06 50 27 19 73
www.reachup.nl

Te huur
bovenwoning in de
Kerkstraat te Horst
met drie slaapkamers en een
berging op de begane grond.
Voor meer informatie
077 306 00 73.
Spoed: medewerksters gezocht.
Kleuskens Schoonmaakbedrijf is met
spoed op zoek naar enkele interieurverzorgsters voor objecten in o.a.
Lottum-Meerlo-Grubbenvorst.
Interesse? Neem snel contact op met
Hay Kleuskens tel. 06 53 31 28 11.
Kom je ook bij ons naar de peutergym? Samen met je begeleider
gymmen in een grote gymzaal.
Op maandag of woensdagmorgen. We
starten de eerste maandag /woensdag
in september. Voor meer informatie zie
www.hosema.nl of bel 077 398 27 97
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

Hortensia’s veel soorten v.a. € 2,75.
Lei linde/plataan nu voor € 49,50.
Te koop soep-pompoenen (in de vorm Ook bol-dak-zuil bomen.
van een fles), lang houdbaar.
(in pot dus nu planten!!).
Jan Billekens, Peelstraat 30,
Laurier, coniferen, taxus v.a. € 1,60, div.
Kronenberg. tel. 077 467 15 63.
heesters ook veel op stam.
Grassen, bodembedekkers v.a. € 0,85.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl of
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
bel: 06 40 32 71 08/077 465 32 83.
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Oude Heldenseweg Maasbree.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Te Koop 2 garageboxen in Meerlo
(event. per stuk). Afmetingen lxb
5.15m x 3m. Voor meer info:
0478 69 28 75.
Haal het beste uit jezelf!
Cursus weerbaarheid voor vrouwen,
thema’s o.a. grenzen aangeven, zelfvertrouwen, luisteren naar je lichaam.
Meer info: www.petravdongen.nl

Long olie helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de longen
en versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Te koop haagplanten Laurierstruiken
1-2 mtr. en Ligustrumstruiken 0,6-2 mtr.
Tel. 06 81 55 39 56.
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Melderslo te sterk voor
SV United
Door: RKSV Melderslo
Al snel na de aftrap van de voetbalwedstrijd tussen RKSV Melderslo en SV United uit Meerlo wist de ploeg van
gelegenheidscoach Charlie van Velzen het initiatief naar zich toe te trekken. Dit leverde de roodwitten in deze
beginfase geen grote kansen op.
Gaandeweg de eerste helft kwam
SV United steeds beter in het spel. Dit
leverde in de 27e minuut een kans op.
Voor het lege doel werd echter de paal
geraakt in plaats van het net. In de 33e
minuut was scheidrechter Philipsen
het herhaaldelijke commentaar op de
leiding beu en toonde hij trainer Joop
Theunissen van SV United de gele kaart.
In de 34e minuut behoedde keeper
Mike Gubbels zijn ploeg voor een
achterstand. SV United behield een
veldoverwicht, maar grote kansen
kwamen er niet. Op het moment dat
de eerste toeschouwers zich richting
kantine begaven, zette SV United een
mooie aanval op over rechts. De voor-

zet was op maat en werd bij de tweede
paal met een volley snoeihard op doel
geschoten. Mike wist de bal echter
tegen te houden.
Vrij snel na de aftrap van de
tweede helft legde scheidsrechter
Philipsen de bal op de elfmeterstip. In
de 50e minuut liep de doelman van
SV United namelijk Bart Theeuwen
omver in het zestienmetergebied. De
door Jeroen Kallen hard ingeschoten
penalty werd gestopt door de keeper
van SV United. In de 67e minuut werd
een onoplettendheid bij Melderslo
afgestraft. Met een mooie steekbal
werd de spits van SV United bereikt en
deze schoot beheerst binnen. Direct

na de 0-1 zocht Melderslo de aanval.
Bart Verheijen wist met een mooi lobje
over de keeper de bal in het doel te
werken 1-1. Melderslo was vanaf dit
moment weer het betere van het spel.
Melderslo koos voor de aanval en in de
78e minuut wist Bart Verheijen voor de
tweede keer deze middag te scoren,
2-1. Andere kansen waren vandaag
niet besteed aan Dennis Gubbels en
Stan van de Pas waardoor het toch nog
spannend bleef. Sterker nog, in 81e
minuut wist Mike Gubbels net de gelijkmaker te voorkomen. In de 90e minuut
maakte Bart Teeuwen de 3-1 en
daarmee werd de overwinning voor
Melderslo deze middag veiliggesteld.

Gelijkspel voor America
Door: AVV America
In de eerste helft van de wedstrijd tussen RKPVV uit Helmond en het eerste elftal van AVV America,
verzuimde America de kansen te verzilveren. In een verder gelijk opgaande strijd werden de punten broederlijk verdeeld, de stand bleef tot het einde 0-0. Omdat Holthees ook gelijk speelde, blijven zij samen met
America aan kop in de zesde klasse C. (Foto: Hay Mulders)

Keepers
Xperience
RKsv Wittenhorst organiseert een Keepers Xperience op het sportpark in
Horst. Keepers kunnen op donderdag 23 oktober een topklassekeeper aan
het werk zien, strijden om wedstrijdhandschoenen en trainingen volgen.
Ervaren keeperstrainers uit de
regio Noord-Limburg verzorgen een
middag vol kracht-, loop-, coordinatie- en keeperstrainingen. Van
ongeveer 14.00 tot 18.00 uur kunnen
alle jeugdkeepers uit de gemeente

terecht. De keepers worden op niveau
of klasse ingedeeld in groepen zodat
iedereen een leerzame middag kan
hebben. Kijk voor meer informatie op
www.challenge-arena.nl/index.php/
inschrijven

Constantia te
sterk voor SVEB
Door: Tim Geurts, SVEB
Na vijf nederlagen en 22 tegendoelpunten was het devies voor
voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst zondag 12
oktober vooral om zo lang mogelijk die nul te houden.
Alle tactische plannen konden na
achttien minuten alweer de prullenbak in. De derde rode kaart van dit
prille seizoen alweer, dit keer voor
Sjors Schatorjé, en de bijbehorende
penalty waren daarvoor de reden. Het
viel scheidsrechter Linders niet eens
kwalijk te nemen. Schatorjé moest
na zes minuten al aan de noodrem
trekken om een counter te voorkomen en na twaalf minuten was het
weer raak. Geen zware overtreding,
maar wederom was een gele kaart op
zijn plek. De penalty werd vervolgens onberispelijk binnengeschoten
en eigenlijk was de wedstrijd tegen
Constantia uit Wanroij vanaf dat
moment al gespeeld.
De beginfase was nog hoopvol.
Het eerste kansje van de middag was
zelfs voor Machiel van Helden. Vanuit
een lastige hoek schoot hij echter
over. Een misverstand tussen Caspar
Lijnders en Tim Brouwers had bijna
een doelpunt tot gevolg. Ook na de
1-0 hield SVEB nog een tijdje stand.
De thuisploeg wist zich duidelijk
geen raad met een mannetje meer
en kwam niet verder dan een schot
rakelings naast. In een spaarzame

tegenstoot had Rick Tissen vervolgens
vrij voor de keeper de 1-1 moeten
maken. De prachtige steekbal van
Steff Hermans werd door de SVEBspits echter niet op waarde geschat.
Al binnen vier minuten na rust zat
de wedstrijd definitief in het slot.
Na een prachtige combinatie door
het hart van de verdediging kon Ton
Aben de 2-0 binnenschuiven. Eventjes
dreigde de wedstrijd daarna als een
nachtkaars uit te gaan, maar daar
dacht Dennis Willems van Constantia
toch anders over. Eerst liet hij met
een imposante sprint Jasper Janssen
en Robbert van Dijk zijn hielen zien,
om vervolgens Jeroen van de Ven de
3-0 te laten maken. Drie minuten
later was het diezelfde Willems die
zelf de trekker overhaalde. Na 72
minuten bekroonde Joep Beurskens,
de uitblinker aan SVEB-zijde, een
puike wedstrijd met een doelpunt.
Het bleek een doelpunt voor de statistieken, want meer zat er voor SVEB
op deze zondagmiddag niet in. Daar
konden ook de rode kaarten voor
Constantia-verdediger Tijs Aben en
SVEB-trainer Casper Tielen niets meer
aan veranderen.

Alle potten voor kamer en tuin

Enorm assortiment!
Alle soorten, maten, kleuren en merken!

Violen de allerbeste!

Groot- en kleinbloemig, uit eigen kweek

12 stuks

Calluna ‘Beauty Ladies’

Herfsthei, vele kleuren, 11 cm pot

p.st
1,59

3 takken! Alle kleuren. Vol knop en bloem

p.st
9,99

80-100 cm hoog

p.st
6,99

Phalaenopsis orchideeën
Laurier Prunus ‘Rotundifolia’

-20%
3,99
0,99
6,99
4,99

Aanbiedingen geldig t/m 21 oktober 2014 zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Velden, Vorstweg 60, tel. 077 4729015, www.plantencentrumvelden.nl
Openingstijden: ma. tot vr. 9.00-18.00 uur, za. 8.00-17.00 uur, zo. 9.00-17.00 uur

Zondags
opend Plantencentrum Velden
ge
van 9-17 Uur

28

sport

16
10

GFC’33 pakt derde overwinning op rij
Door: Gerard Schatorjé, GFC ‘33
Het eerste elftal van GFC ’33 uit Grubbenvorst heeft zondag de thuiswedstrijd tegen concurrent FCV uit Venlo met
3-2 gewonnen. De manschappen van Grad Xhofleer hebben zich daarmee hersteld van de zwakke seizoensopening
en staan nu, na de derde overwinning op rij, op een gedeelde derde plaats.

SV Lottum F1 herfstkampioen
De meiden van de F1 van de afdeling korfbal van SV Lottum zijn
zaterdag 11 oktober kampioen geworden. In een spannende wedstrijd
tegen het Yssesteijnse Peelkorf, dat ook nog kampioen kon worden,
wisten de Lottumse meiden het kampioenschap binnen te halen. Met
een ruststand van 5-1 leek het een makkelijke wedstrijd te worden,
maar de meiden van Peelkorf kwamen in korte tijd terug tot 5-5.
Daarna werd het 6-6. Pas in de allerlaatste minuut scoorde Lottum het
winnende doelpunt.

ZWEMBAD

Juul Heldens loopt juichend weg nadat hij de 1-0 heeft ingekopt
In een gelijk opgaande eerste
helft zochten beide teams de aanval en waren het de keepers die er
voor zorgden dat de 0-0 score lang
bleef staan. In de 38e minuut zag Ted
Rutjens zijn striemend schot op de lat
uiteen spatten. De afvallende bal werd
door spits Juul Heldens binnengeschoten. Hij scoorde daarmee zijn en GFC’s

DE
ZWEMBAD
BERKEL
DE
BERKEL

eerste doelpunt. Deze 1-0 was ook de
ruststand.
Het begin van de tweede helft was
voor de gasten. GFC-doelman Etienne
Baghuis hield in die fase zijn team in
de wedstrijd. Lange tijd zag het er naar
uit dat de 1-0 ook de eindstand zou
worden, maar daar dacht het aanvalstrio van GFC anders over.
In de 83e minuut kon Ivo Wijnen
de bal intikken, nadat vleugelspits Jop
Hermkes zijn solo gestuit zag door de
Venlose verdediging, 2-0. Enkele minuten later zag Jop Hermkes zijn solo en
schot weer gestuit door de FCV-goalie.
Hierop liet Juul Heldens zijn tweede
doelpunt van de dag aantekenen, 3-0
in 85e minuut.

In de blessuretijd werd het nog
moeilijk voor de thuisclub. Eerst werd
een overtreding van Jeroen van
Summeren in het strafschopgebied
terecht bestraft met een penalty.
De gasten scoorden 3-1 en niet veel
later werd het zelfs 3-2. Kort daarop
klonk het bevrijdend laatste fluitsignaal van scheidsrechter Engelen.
“Ben trots op dit jeugdige team.
We hebben met deze overwinning
laten zien dat we thuis horen in de
vierde klasse. Als we de concentratie
over de gehele wedstrijd kunnen
vasthouden, dan kunnen we nog een
boeiend vervolg van de competitie
tegemoet zien”, aldus de winnende
coach.

Sparta’18 vergeet punten
mee te nemen
Door: voetbalvereniging Sparta ‘18
Na 90 minuten voetbal mocht het eerste elftal van Sparta ’18 uit
Sevenum blij zijn met een punt. Door een late goal van Erik Minten werd er
uiteindelijk gelijk gespeeld. De tweede helft was Sparta’18 beter dan Rood
Wit uit Helmond, maar het team vergat het goede spel te belonen met goals
waardoor het maar één punt behaalde.

Sporten
in
de avonduren?
Sporten
in de avonduren?
18:30-20:00 uur
20:45-21:30 uur
Tevens zijn er ook overdag verschillende
21:30-22:15 uur
activiteiten.
21:30-22:15 uur
Meer
Datinformatie?
kan bij zwembad de Berkel Dinsdag 18:30-20:00 uur
kijk op:
Woensdag 19:30-20:15
20:45-21:30uur
uur
Tevens zijn er ook overdag verschillende
www.zwembaddeberkelhorst.nl
20:15-21:00
uur
21:30-22:15
uur
activiteiten.
Of mail naar:
21:30-22:15 uur
Meer informatie?
Donderdag 18:30-20:00 uur
receptiezwembad@horstaandemaas.nl
kijk op:
Woensdag 20:45-21:30
19:30-20:15uur
uur
www.zwembaddeberkelhorst.nl
20:15-21:00 uur

Banen zwemmen
Aqua Robics
Aqua Joggen
Aqua Gym
Banen zwemmen
Hydro
Aqua Riding
Robics
Hydro
Aqua Riding
Joggen
Aqua Gym
Banen zwemmen
Aqua
HydroRobics
Riding
Hydro Riding

Wedstrijdbad
Recreatiebad
Wedstrijdbad
Recreatiebad
Wedstrijdbad
Recreatiebad
Recreatiebad
Recreatiebad
Wedstrijdbad
Recreatiebad
Wedstrijdbad
Recreatiebad
Recreatiebad
Recreatiebad

Banen zwemmen
Aqua Robics

Wedstrijdbad
Recreatiebad

Of mail naar:
receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Donderdag 18:30-20:00 uur
20:45-21:30 uur

Onterecht vlagsignaal
Wijzigingen voorbehouden

Dat kan bij zwembad de Berkel Dinsdag

De wedstrijd begon veel belovend
voor Sparta ’18. Binnen 10 minuten
kwam Sparta op voorsprong via
Rob Peeters. Door een snelle spel
hervatting van keeper Yannick Vullings
kwam de bal terecht bij Roy Vullings,
die de bal goed voorgaf op de meegelopen Rob Peeters, die simpel kon
binnentikken.

Enkele minuten later had Sparta op
2-0 moeten komen. Helaas werd het
onterechte vlagsignaal door de goed
leidende scheidsrechter overgenomen.
Na 20 minuten voetbal scoorde Rood
Wit uit het niets 1-1. Een lange bal over
de verdediging werd goed afgerond
door Matthijs van der Meijden.
Nadat de 1-1 viel, was Sparta ’18
helemaal nergens meer, alle duels
werden verloren. Kort voor rust kwam

Sparta bijna op voorsprong via Roy
Vullings, die zijn afstandsschot op
de paal uiteen zag spatten. Enkele
minuten voor rust kwam Rood Wit op
voorsprong. Weer was het een lange
bal over de verdediging waardoor
Sparta’18 werd verrast. Robin Kemper
ronde in de één-op-éénsituatie goed af.
Na rust speelde het spel zich
voornamelijk af op de helft van Rood
Wit. Sparta ’18 voetbalde goed, maar
was in de eindpass vaak te slordig. Het
was uiteindelijk wachten op de 2-2.
Deze viel pas in de 85e minuut via Erik
Minten, die vanuit een moeilijke positie
knap raak schoot.
Ook al was Sparta ’18 de tweede
helft veel beter, het had nog bijna
verloren. Eén minuut voor tijd hielp
Matthijs van der Meijden een hele
grote kans om zeep. Eén meter voor de
goal schoot hij de bal langs.
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Cornelissen scoort in Merselo

sport 29
St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

Door: RV/PC De IJsvogel
Na een vakantie zat dressuuramazone Mandy Cornelissen uit Horst weer voor het eerst in het zadel op een
dressuurwedstrijd op zondag 12 oktober in Merselo, en met succes.

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

r
o
n
e
v
n
A
natuurlijke wierook

25% korting
In het Z1 behaalde ze met haar
6-jarige merrie Rose Girl een derde
plaats met 217 punten. Ook in het
Z2 was het prijs, daar behaalde ze
met Fiorette de tweede prijs met

216 punten.
“Het ging lekker”, aldus Mandy.
“Maar beide paarden zijn nog niet
top en kunnen nog beter, daar zit
nog wel wat rek in. Maar ik ben

erg tevreden. Dit was de eerste
selectiewedstrijd voor de Limburgse
kampioenschappen, dus ik ga met een
goed gevoel de volgende wedstrijden
tegemoet.”

Gelijkspel voor Oxalis

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

Aanbieding Brother € 135,00

Door: SV Oxalis
SV Oxalis reisde zondag 12 oktober af naar HBSV in Hout-Blerick. Voor Oxalis een onbekende tegenstander.

dealer van
De eerste aanval van Oxalis
leverde meteen een mooie kans op
die fout werd geblokt. De strafworp
die hieruit volgde, werd door Lisette
binnengeschoten. Vrij snel daarna
werd er echter door HBSV een 4-1
voorsprong gepakt. Na de 4-2 door
Linda was het gedaan met Oxalis. De
duels werden verloren, verdedigend
waren ze niet bij de les en aanvallend was er teveel onnodig balverlies.
Voordat het bevrijdende rustsignaal

klonk, kon HBSV nog twee keer de korf
vinden, 6-2.
In de rust werd Oxalis even flink
opgepept door coach Bart van der
Burgt. De dames gingen vol goede
moed de tweede helft in. Dit was ook
aan het spel van Oxalis te zien. De aanvallen werden beter, de duels werden
weer gewonnen en op het achterverdedigen had HBSV geen antwoord. Oxalis
kon weer dichterbij komen: Marloes,
Odette en Lisette zorgden voor een

6-5 stand. HBSV schoot de 7-5 binnen
maar Oxalis had het beste in deze
tweede helft. Lisette, Kristy en Merlet
zorgden dat ervoor de eerste keer een
voorsprong op het bord stond voor
Oxalis, 7-8. HBSV kwam weer terug en
pakte een voorsprong van een punt
9-8. Toch gaf Oxalis niet op en dankzij
een mooie doorloopbal van Elise
eindigde de wedstrijd in een gelijke
stand van 9-9. Op basis van de gehele
wedstrijd een terechte uitslag.

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

Meterik en Kronenberg
delen punten
Door: RKSV Meterik
Het eerste elftal van RKSV Meterik was in de wedstrijd tegen Kronenberg in de eerste helft het betere team. Toch
stond het bij rust nog gelijk: 0-0. Na de thee was ook Kronenberg sterker. Uiteindelijk kwam 1-1 op het scorebord.
Een trouwe supporter gaf het
gevoel weer: “Als we de kansen beter
benutten, dan hadden we uit de laatste
twee wedstrijden vier punten meer
gehaald.” Kronenberg had in het begin
van de eerste helft het initiatief en
zocht vanuit een gesloten verdediging
de aanval. Meterik speelde te afwachtend en had te veel ontzag voor de
tegenstander.
Koen Jacobs, de snelle vleugel
aanvaller van de gasten, leek daarvan
te profiteren maar in vrije positie voor
keeper Stefan Bouten schoof hij de
bal voorlangs. Meterik werd wakker geschud. Tom Verbong bereikte
Kris Cuppen, die door de verdediging

soleerde. Hij leek de openingstreffer te
maken, maar een verdediger wist de
bal net voor de doellijn weg te halen.
Kronenberg was voor de rust nog twee
keer gevaarlijk met afstandsschoten,
maar Meterik kreeg mogelijkheden.
Kris Cuppen zag twee van zijn inzetten
naast de goal gaan en een keer bracht
keeper Pierre van Lin redding. Dirk van
Rengs kogelde eerst op de onderkant
van de lat en even later kon de keeper
met een prima reflex redding brengen.
Vlak voor rust gaf Dirk een voorzet op
broer Gijs maar zijn inzet werd door de
keeper tot corner verwerkt.
Kronenberg begon agressiever
aan de tweede helft en wist met een

gelukkige intikker van Koen Jacobs de
0-1 te scoren, een gevoelige klap voor
Meterik. Maar in de 68e minuut kregen
de groenwitten toch nog loon naar
werken. Uit een toegekende vrij trap
op de rand van het strafschopgebied
kwam de bal tegen de hand van een
verdediger en scheidsrechter Jansen
wees resoluut naar de stip. ‘Man van
de wedstrijd’ Dirk van Rengs schoot
de penalty via de paal haarzuiver binnen. Kronenberg had daarna steeds
het initiatief en kreeg ook nog een
tweetal mogelijkheden maar de inzetten gingen rakelings over en naast de
goal. Uiteindelijk mochten beide teams
tevreden zijn met het punt.

Van 12 oktober 2014 t/m 4 januari 2015
Expositie in Museum de Kantfabriek

Herinneringen
in stof Memory Cloth
Cherilyn Martin ( NL)
Els van Baarle (NL)
Glenys Mann (AUS)
Cas Holmes (UK)
www.museumdekantfabriek.nl

30
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Jan Hovens wint Horster
Sporting ST verliest van koploper kampioenschap
Door: Rik Miltenburg, Sporting ST
Op sportpark Kerkebos in Swolgen speelde het eerste elftal van
Sporting ST uit Swolgen en Tienray tegen koploper Montagnards uit
Bergen. Montagnards had tot dusver nog geen wedstrijd verloren en had
er al flink op los gescoord. Het kwam dan ook vol goede moed naar
Swolgen. De gasten oogden ontzettend fel en gretig tijdens de
warming-up.
Het begin van de wedstrijd
was dan ook voor de mannen uit
Bergen. Ze wonnen bijna elke duel.
Alle tweede ballen waren voor hen:
kortom een zware middag voor het
equipe van Seuren. Na tien minuten
voetbal was de eerste kans dan ook
voor Montagnards, vanaf de penaltystip na een discutabele beslissing van
de scheidsrechter. Was de overtreding
wel binnen de lijnen van het zestienmetergebied? Dit koud kunstje was
geen probleem voor Jens Jenissen.
Kort hierna probeerde Sporting nog
wat terug te doen. Een schot van Pim
Smits kwam op de hand van een speler
van Montagnards, maar de scheidrechter zag hier helemaal niets in. In de
32e minuut viel de tweede goal voor
Bergen. Hierdoor leek de wedstrijd als
een pudding in elkaar te zakken voor
de thuisploeg. Dick Kleeven kopte knap
in na een vrije trap.

In de tweede helft probeerde
de thuisploeg nog wat te voetballen maar verder dan één schot dat
ver naast ging, kwamen ze niet. De
koploper had geen moeite met het
ogenschijnlijke zwakke spel van de
thuisploeg en creëerde kans op kans.
Dick Kleeven kopte in de 70e minuut
raak uit een corner. Even later kregen
de bezoekers wederom een penalty.
Een handsbal van Bob van der Klei
werd bestraft. Jens Jenissen verzilverde ook deze strafschop, 4-0, ook
de eindstand.
Deze zondag was voor de
combinatie uit Swolgen en
Tienray dus geen dag die de
geschiedenisboeken in ging als groot
succes. Een weekje rust komt dan ook
als geroepen, want over twee weken
staat alweer een wedstrijd tegen
de volgende titelkandidaat op het
programma.

Door: Jeu de Boules Club Horst
Jan Hovens uit Grubbenvorst heeft het twintigste Open Horster Kampioenschap van Jeu de Boules Club Horst
gewonnen. De finale vond zondag 12 oktober plaats.

Van alle deelnemers waren er
32 overgebleven om mee te doen
aan de finale van het Open Horster
Kampioenschap 2014. Zij allen
hadden weer het geluk te kunnen
starten met een prachtig zonnetje.
Het ging er om zich een jaar lang

kampioen te mogen noemen én
om het winnen van de Jan v.d.
Aa-wisseltrofee.
Na ruim vier uren intensief
boulen was de strijd beslist. Marian
van der Aa, echtgenote van wijle Jan
van der Aa, was voor de twintig-

ste keer aanwezig om de bokaal
uit te reiken. De winnaar werd dit
jaar Jan Hovens uit Grubbenvorst.
Op de tweede plaats volgde Nelly
Vousten uit Horst, die op de voet
gevolgd werd door Toon Rambags uit
Meterik. Zij ontvingen een plaquette.

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

www.verkoeijen.nl

Verjaardagsfeest, personeelsfeest of ander feest?
Wij verzorgen graag de catering!
Laat u verrassen! Zie onze site voor meer info.

Vernieuwde technische
groothandel nu volledig ingericht!

Xtra4people workshop “Energetische
hygiëne”. Ben je gevoelig en wil je
meer weten over energie? Ma. 3 en
17-11 en 1-12, 20,- pp .Workshop
“Hartmandala”, wo.29-10, 12 en 26-11,
20,- pp Maryse 06 51 78 70 32.

Actie. Te koop viooltjes nu 12 voor
€ 3,00 nergens goedkoper. Ook voor
chrysanten en sierfruit kunt u bij ons
terecht. Verkoop op woensdag en
zaterdag. Hay Cox Molengatweg 4 Horst
tel. 077 398 29 22.

Te huur kantoor praktijkruimte
in Swolgen. 120m2 kantoorruimte,
4 kantoren, een garderobe, toilet en
een klein keukentje. Via een vaste trap
naar 90m2 archiefruimte. Huurprijs 450
euro excl. GLW info bel 06 50 42 84 99.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij regelen het voor u. Kijk op onze
website of bel 077 467 01 00.

jaar veel energie gestoken

Schuur sale. Iedere zaterdag en zondag
van 13:00-17:00 uur. Diverse potten,
vazen en decomateriaal van een
voormalige bloemenwinkel.
Torrestraat 24 te Kronenberg.

van de technische groothandel,

Te koop: volledig elektrisch
verstelbaar hoog-laag bed,
inclusief zorgmatras. Als nieuw!
Tel. 06 14 31 52 70.
Gezocht personeel horeca
cafetaria, min. 16 jr. Voor info
info@snackbarbebo.nl
Gevonden bril op 7 oktober in
Westerholtstraat, vlakbij Dendron.
Tel. 06 41 64 79 03.
Op zaterdag- of zondagavond
(11/10-12/10) is het geboortebord
met Donald Duck voor ons zoontje
Nathaniël uit onze voortuin gestolen.
Breng deze spoedig terug op
Tongerloseweg 11, Hegelsom.
Verloren € 40,- tussen café ‘t Kruuspunt
in Meterik en America. Wil de eerlijke
vinder zich melden op 06 29 90 11 94.
Garageverkoop Americaanseweg 7
zaterdag. Tiffany raam, lampen,
voorzetramen, 2 e-fietsen, e-fietsen
drager, 3 pers. bank, 2 relaxstoelen,
hoek-computermeubel 145x155x73
cm, antieke gangspiegel, olieverf
schilderijen, hometrainer, koelkast.

ACB heeft het afgelopen
in de vernieuwde inrichting
die inmiddels al ruim 20 jaar bestaat!

Tuinonderhoud. Gezocht: vrijwilliger
die tegen vergoeding regelmatig
gras maait en onkruid wiedt rondom
bedrijfspand aan de Nijverheidsstraat.
Tel. 073 782 01 10.

U kunt bij ons terecht voor:
Aandrijftechniek
Pneumatiek
Hydrauliek
Elektro
Water
Smeermiddelen en lijmen

Valise Atelier & Natuur
Workshops schilderen en vegetatief
vormgeven voor groepen van 6 tot 40
personen. Zondag 16 november is weer
de wandeling in kerstsfeer 11.00 tot
17.00 uur. Meer info www.valise.nl en
06 12 69 79 35.
Aardappelen te koop!
Heerlijke verse aardappelen uit
Limburgse bodem. Hele jaar door
te koop, erg gemakkelijk door de
zelfbediening. Mts. Kellenaers-Kusters,
Bosstraat 63, Hegelsom.
Nieuwste films slechts € 2,50. Ook
de allernieuwste films verhuren wij nu
voor slechts € 2,50. Wij hebben nu ook
stapels nieuwe ex-verhuurfilms in de
verkoop. Ster Videotheek, Venloseweg 2,
Horst. www.videotheekhorst.nl

Lagervet (FDA), loctite,
siliconenkit, reinigingsmiddelen
ACB Solutions
Stationsstraat 125, 5963 AA Horst
Telefoon: 077 - 398 44 16
Email: info@acb-solutions.nl

www.acb-solutions.nl

Bevestigingsmaterialen
Veiligheidsartikelen
Gereedschappen en toebehoren
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Sponsoractie ijsbaan Horst op de Hiltho

IJsbaan Horst
Centrum dit jaar
onder dak?
De herfst laat zich alweer zien. Ook in het centrum van Horst sieren
tinten van rood, geel en goud de bomen. Volgens Stichting IJsbaan Horst
vormen zij een mooie opmaat voor de feestdagen in december en een
voorbode voor wellicht weer ijspret op het Wilhelminaplein.
De vrijwilligers van de ijsbaan
zijn alweer geruime tijd bezig om
draagvlak te creëren onder de Horster
bevolking en het bedrijfsleven. De
sponsoren van afgelopen jaren zijn
(bijna) weer allemaal benaderd en
velen hebben alweer hun steun toegezegd. Ook gemeente Horst aan de
Maas draagt de stichting een warm
hart toe.
De ijsbaan was ook aanwezig op
de consumentenbeurs Hiltho. Daar
hebben diverse ondernemers ook
terplekke weer hun vierkante meter
of soms meerdere vierkante meters
beloofd en daarmee de komst van
de ijsbaan weer een stapje dichterbij
gebracht.

Dit jaar kijkt de stichting serieus
naar de mogelijkheden om de ijsvloer
te voorzien van een dak, zodat er
onder alle weersomstandigheden
geschaatst kan worden. Het liefst ziet
het stichtingsbestuur een transparant
zeildoek om het open karakter van
het Wilhelminaplein te behouden. Dit
brengt echter nog wat extra kosten met
zich mee. Daarom gaat de stichting
nog meer hun best doen om financiële
steun te vinden.
De komende tijd zullen ondernemers worden benaderd door de vrijwilligers. Kijk voor meer informatie over
sponsoring, ook als vereniging, familie
of vriendengroep, op
www.ijsbaanhorst.nl

Cambrinus
Arthur Adam

Sponsor
meter
Tussenstand

480 m2

40%
Om ervoor te zorgen
dat de ijsbaan er komt
zal er minimaal 480 m2
ijs verkocht moeten zijn
aan sponsoren.
Word sponsor en zorg
dat de ijsbaan er komt.
Elke meter telt!

www.ijsbaanhorst.nl

Toneelvereniging Tovri uit Meterik speelt op vrijdag 24 en zondag 26 oktober haar toneelvoorstelling Toneel op
je bord in MFC De Meulewiek in Meterik. Op zondag 2 november wordt het toneelstuk nog eens herhaald in de zaal
van café De Lange in Horst. De voorstelling begint op beide locaties om 19.30 uur.
regie tijdens de korte toneelstukjes in
handen. In totaal worden er vier korte
voorstellingen opgevoerd, namelijk
Het goede doel, Komt u een handje
geven, Hannelore en Kee en de Familie
Groengazon. De lekkernijen tussen de

Singer-songwriter Arthur Adam
staat zondag 19 oktober op het
podium van café Cambrinus in Horst.
Dit optreden begint om 16.00 uur.
Arthur Adam maakt volgens eigen
zeggen muziek omdat het moet. Hij
fluistert, zoemt, schreeuwt, verwondert. Zijn muzikale universum ligt
grofweg tussen Radiohead en Jeff
Buckley, tussen Satie en Coltrane, tussen Andrew Bird en Joni Mitchell en
tussen Wilco en Notwist. Af en toe zingt
hij een popliedje, soms een a-capella
jazzexercitie, dan weer een mini-rockopera, maar meestal gewoon intrigerende melancholische muziek. Arthur
Adam heeft drie en een half octaven
op z’n zang en is niet bang om ze te
gebruiken. Bij solo-optredens begeleidt hij zich op gitaar, bas of toetsen,
maar meestal op een Gibson uit 1963.
Onlangs bracht hij zijn vierde cd Pulse
uit. Voor dit Cambrinusconcert neemt
Arthur begeleiding mee.

Niksteryland

Tovri speelt opnieuw culinair optreden

Het toneelstuk Toneel op je bord
werd voor het eerst in 2012 opgevoerd.
Tijdens de voorstelling kan het publiek
genieten van het acteerwerk en van de
culinaire hapjes die tussendoor worden
geserveerd. Marion Pingen neemt de

cultuur 31

toneelstukken door worden dit jaar
door Joep Verstappen, de kok van
versboerderij De Gastendonk in Horst,
verzorgd. Kaarten zijn alleen in de
voorverkoop verkrijgbaar. Voor meer
informatie kijk op www.tovri.nl

OJC Niks in Horst organiseert op
zaterdag 18 oktober Niksteryland.
Het feest begint om 23.00 uur.
OJC Niks hield al eerder feestjes
als I Love Techniks, Love Night en
Garbage Day. Deze keer wordt een
ander weg ingeslagen met house en
EDM, de muziekstijl die wordt gedraaid
op festivals als Tomorrowland en
Mysteryland. En nu dus in Horst in de
vorm van Niksteryland. De eerste editie
van Niksteryland bestaat uit een avond
vol stampende bass en claps. Op het
programma staan Endeavor, Misrule en
Dirty Denzell.

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag
00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur  	
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
L1 NWS
Reindonk NU
Schijven
voor Bedrijven
L1 NWS
Middagvitaminen
L1 NWS
Reindonk NU
Melodie-express
@8
@9
Uitzending gemist
Reindonk Easy

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws
RADIO
Horst, Sevenum en Grubbenvorst:
ether 107.1 FM
Meerlo, Swolgen en Broekhuizen:
ether 105.6 FM
Kabel analoog: 87.5 FM
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 990
Glasvezel KPN: kanaal 990
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 3053
TV
Kabel analoog: 22+ 480.00 MHz
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 42
Glasvezel KPN: kanaal 590
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 2054
www.reindonk.nl

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Marskramer Horst
ZA

18 Okt

De smaak van Horst aan de Maas

ZO

19 Okt

We are the Champions

VR

24 Okt

Popronde Venlo

VR
ZA

24 Okt
25 Okt

+

Halloween in Toverland

VR
ZA

24 Okt
25 Okt

+

Oktoberfest Venray

ZO

26 Okt

Bridge 2 Bridge Run

t/m

31 Okt

Appels plukken

t/m

2 Nov

Chrysantenshow

WO

5 Nov

Vollemaanwandeling

MA

17 Nov

t/m

4 Jan

25
bestaat

jaar

Daarom op vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober
25% korting op de Brabantia 30 liter afvalemmers

Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten

10% korting op alle artikelen, ook op actieprijzen

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

(de korting is alleen geldig tegen inlevering van deze bon)

BOEMEL
WEEKEND

Paardenmarkt
Herinneringen in stof

Pedaalemmer, 30 liter
Deze actiebon is geldig op vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober 2014
Alleen bij Marskramer Horst, Kerkstraat 7c

vr 24 OKTOBER
za 25 OKTOBER
tijl
s
nieuwe

32

cultuur

Agenda
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Dorpsraadsvergadering

Niksteryland

Dag van de champignon

do 16 oktober 20.00 uur
Locatie: De Riet

za 18 oktober 23.00 uur
Locatie: OJC Niks

zo 19 oktober 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Voorstelling De Omdenkers

Rommelmarkt

Openstelling

do 16 oktober 20.00 uur
Organisatie: Dekenaatbestuur
Locatie: ‘t Gasthoês

zo 19 oktober 09.00 tot 16.00 uur
Org: H&H Marktkramenverhuur
Locatie: De Riet

zo 19 oktober 13.30-16.30 uur
Locatie: Peelmuseum

Quiltcafé

Optreden singersongwriter
Arthus Adam

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Broekhuizenvorst
Optreden van Uplift

za 18 oktober 20.30 uur
Locatie: café ‘t Dörp

Grubbenvorst
Speelgoedbeurs

za 18 oktober 10.00-11.30 uur
Organisatie: Kledingbeurs
Grubbenvorst
Locatie: zaal De Vonkel

Horst

Lezing over Horst-centrum
van professor Cor Molenaar
do 16 oktober 19.30 uur
Organisatie: Centrum
Management
Locatie: Parkhotel

vr 17 oktober 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Twork Friday
met Kid de Luca
vr 17 oktober 23.00 uur
Locatie: De Lange

Fietstocht De Smaak van
Horst aan de Maas
za 18 oktober 10.00-17.00 uur
Organisatie: Horst aan de Maas,
natuurlijk ondernemend!,
Toeristisch platform Horst aan de
Maas en gemeente
Locatie: start VVV Horst aan de
Maas

Herfstwandeling Horstcentrum
za 18 en do 23 oktober 14.00 uur
Locatie: start VVV Horst aan de
Maas

zo 19 oktober 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Meterik

Dorpsraadvergadering
do 16 oktober 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

Jos Feron-Cup

Familievoorstelling Hilaria

zo 19 oktober 09.30 uur
Organisatie: Limburg Express
Cycling Team
Locatie: Schadijkse Bossen

wo 22 oktober 15.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoês

Sevenum
Schietmiddag

Keepers Xperience
do 23 oktober 14.00-18.00 uur
Organisatie: RKsv Wittenhorst
Locatie: sportpark Ter Horst

Kronenberg

za 18 oktober 14.00-17.00 uur
Org: Schietvereniging Trefpunt
Locatie: De Sevewaeg

Optreden metalcoverband
Stormrider

Herfstwandeltocht

za 18 oktober 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

zo 19 oktober 12.30 uur
Organisatie: KJEM
Locatie: start blokhut

Swolgen

Aafjeswandeling

Melderslo

zo 19 oktober 14.00 uur
Locatie: start eethuis BRaM

Fashion Night

Optreden dj Jean

Optreden Eva Wijnen en
Otherwise

Gebedsviering Vrede

do 16 oktober 20.00 uur
Locatie: Blok10

za 18 oktober 22.00 uur
Locatie: De Lange

za 18 oktober 21.30 uur
Locatie: café ‘t Tunneke

di 21 oktober 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

g
a
d
n
Ope
uw ambachtelijke slager
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Abemec Sevenum

Horsterweg 70, 5975 NB Sevenum, Tel.nr. 077 32 410 30

www.abemec.nl

Je kunt het toch niet
meenemen

Setovera
op de
planken

Toneelvereniging Setovera brengt
op 2, 5, 7, 8 en 9 november het
toneelstuk Je kunt het toch niet
meenemen. De voorstellingen
vinden plaats in De Wingerd in
Sevenum.
Voor deze voorstelling wordt een
decor gebouwd dat bestaat uit twee
etages. Het stuk draait om het gezin
van opa Vanderhof. Opa, zijn kinderen,
aangetrouwde kinderen en kleinkinderen, de Steenbrinkjes, leven het leven
zoals zij dat willen, wars van conventie
en gevestigde orde. Hun huis staat
open voor iedereen, welke ‘paradijsvogel’ dan ook. Iedereen doet wat hij
wil en niemand vraagt naar het hoe of
waarom. Dit plezierige ongedwongen
leven staat plotseling stil als opa’s
kleindochter Aafke verliefd wordt op
een jonge zakenman die voorbestemd
is om zijn vaders succesvolle bedrijf
over te nemen. Tijdens de kennismaking van beide families blijkt dat
zijn ouders een andere toekomstige
echtgenote voor hun zoon in gedachten
hadden. Kijk voor meer informatie op
www.setovera.nl
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Medische Religie
zorg

service 33

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 08.00-18.00 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

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

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

zaterdag
		

Heilige mis

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Verloskundige zorg

Tienray

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
17 t/m 23 oktober 2014
Kies Mondzorg Velden
Kloosterstraat 10, Velden
T 077 472 24 86

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
19.15

Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

De Schuilplaats
zondag
		

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

112

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

Nieuws
VAN RABOBANK HORST VENRAY

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Sevenum

Rabobank Horst Venray voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

LEDEN PRATEN EN
DENKEN MEE TIJDENS
LEDENBIJEENKOMST
Op donderdagavond 2 oktober vond de ledenbijeenkomst plaats in Hotel Asteria in Venray.
Tijdens deze bijeenkomst werden de jaarcijfers 2013 van Rabobank Horst Venray gepresenteerd. Tevens konden leden deelnemen aan twee informatieve sessies: 1) Advieskosten of
2) Triple P.

T

ijdens de sessie Advieskosten werden
diverse vragen gesteld over de wijze
van advisering en de hoogte van
kosten. In de sessie Triple P dachten
leden enthousiast mee over het belang van

een duurzamere samenleving en hoe deze
gerealiseerd kan worden.
Wij bedanken de leden voor hun actieve inbreng
tijdens deze sessies.

VACATURES
LEDENRAAD INGEVULD

D

e Ledenraad vormt de verbinding
tussen de leden in de regio Horst
aan de Maas / Venray en het
bestuur van de bank. In 2014 zijn
er negen vacatures in de ledenraad. De
vacatures voor de kieskringen Particulieren
Food & Agri zijn met ingang van 1 oktober
ingevuld*.

Voor de kieskring Food & Agri zijn benoemd:
1) De heer P.W.G. (Peter) van Dijck
vleesvarkenshouder uit Ysselsteyn
2) De heer J.A.G. (Johan) Tielen groenteteler uit
America.

Voor de kieskring H.I.D. (Handel Industrie
Dienstverlening) draagt de directie na
overleg met de ledenraad de volgende
kandidaten voor:
1) De heer E.M.T. (Edwin) van Rensch uit Horst
2) De heer H.P.W.M. (Wim) Peeters uit Venray

Conform de statuten hebben de leden zelf ook
het recht kandidaten voor te dragen. Wij maken
u erop attent dat een dergelijke voordracht
schriftelijk moet gebeuren, ondertekend door
10 of meer leden vóór 8 december 2014.

Herbenoembaar is de heer
R.C.W. (René) Francken uit Venray.
*Met ingang van 1 oktober zijn benoemd
voor de Kieskring Particulieren:
1) De heer J.A.L. (John) van den Berg
uit Wellerlooi
2) De heer E.H.J.M. (Erik) Essing uit Leunen
3) Mevrouw A.L. (Tonja) van Lieshout-Amse
uit Hegelsom,
4) De heer R.W.H. (Ron) van de Molengraft
uit Leunen
5) De heer L.J.W. (Leo) Philipsen uit Ysselsteyn
Mevrouw H.P.M. (Diana) Hendrix uit Leunen is
herbenoemd.

Mevrouw M.H.J. (Marieëtte) Nelissen-Loonen uit
Oirlo is herbenoemd.

Als de directie na deze datum vaststelt dat
het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal
vacatures, dan zijn de kandidaten automatisch
verkozen en vindt er geen verkiezing plaats.
De kandidaten treden in functie tijdens de
eerstvolgende ledenraadsvergadering die
gepland staat op woensdag 10 december 2014.
Als de directie vaststelt dat er meer kandidaten
zijn dan vacatures, volgt er een stemming.
Wij informeren de leden dan nader over de
stemmingsprocedure.
Vragen of opmerkingen?
Mail naar cooperatie@horstvenray.rabobank.nl
of neem telefonisch contact met ons op:
077 389 84 24.
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De Locht organiseert dag
van de champignon
Museum De Locht in Melderslo organiseert op zondag 19 oktober een dag waarop de champignon centraal staat.
Er is vermaak voor jong en oud.

Familievoorstelling

Hilaria
Het theaterduo Hilaria speelt op woensdagmiddag 22 oktober haar
voorstelling Vliegende honden bijten niet! bij Kukeleku in Horst. De
interactieve show is niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen.
Met livemuziek, humoristische
acts en veel attributen maakt Hilaria
een familievoorstelling die voor
iedereen interessant kan zijn. Dat
doen ze door het visueel te houden,
niet te veel tekst en wel veel

humor te gebruiken. Jaarlijks heeft
Kukeleku een familievoorstelling
op het programma staan. Op
woensdagmiddag 22 oktober om
15.00 uur speelt Hilaria in ‘t Gasthoês
in Horst.

Snorren
voor bewustzijn
Een shave-down voor het goede doel wordt zaterdag 1 november
georganiseerd als aftrap voor Movember. Gedurende de maand november
laat een aantal mannen zijn snor staan om aandacht te vragen voor
prostaat- en teelbalkanker.

In het champignonpaviljoen kunnen bezoekers van alles te weten
komen over de champignonteelt van
vroeger en nu. Er worden verschillende champignonhapjes uitgedeeld
en accordeonist Hay Huys verzorgt
de muzikale aankleding. De jongste bezoekers mogen zelf een bakje

champignons plukken en deelnemen
aan de paddenstoelenspeurtocht. Ook
kunnen zij meedoen aan een veilig met
een ouderwetse veilingklok. Vervolgens
staan de ambachtelijke bakkers klaar
om met de kinderen zelf stokbrood te
bakken boven open vuur. Volwassenen
kunnen zich ondertussen vermaken in

de unieke attractie die het museum
speciaal voor zondagmiddag heeft
geregeld. Op het terrein staat een
hoogwerker van waaruit bezoekers
over het gehele complex heen kunnen
kijken. Voor meer informatie en de
openingstijden kijk op
www.museumdelocht.nl

Half november kunnen de mannen hun groeiende snorren laten
bijpunten. Op zaterdag 29 november
vindt een Movember Party plaats in
De Lange in Horst. Fishnet Stockings
en No Man’s Valley geven tijdens
het feest een optreden weg. Op dit
moment doen zo’n twintig mannen
mee. “We hopen dat dit aantal natuurlijk groeit. Met behulp van drie Horster
ondernemers en andere bekende

Horstenaren hopen we dit aantal nog
groter wordt. Het animo om mee te
doen is alweer groter dan vorig jaar
omdat het al bekender begint te worden”, aldus de organisatie. Doel van
Movember is om de bewustzijn van de
mannelijke gezondheid te vergroten
en geld in te zamelen voor onderzoek
naar de ziektes. Movember word ook
wel eens vergeleken met het vrouwelijke Pink Ribbon.

Raad de persoon
achter de jaloezieën...
...en maak kans op een interieurcheque t.w.v. €250,- *

Mail je antwoord vóór 3 november a.s. naar
info@salet-gordijnenatelier.nl
Donderdag 6 november zal de oplossing via
www.salet-gordijnenatelier.nl en onze
Facebook-pagina bekendgemaakt worden.
De jaloezie uit de afbeelding is uit de toppoint blinds collectie
en is diverse kleuren en uitvoeringen leverbaar

* Vraag naar de voorwaarden.

Brengt meer sfeer in uw huis
Sinds 1962 is Salet Gordijnenatelier een begrip in de gordijnbranche. Wij zijn gespecialiseerd in de confectie van alle soorten gordijnstoffen,
dit alles gebeurt in ons eigen modern ingerichte atelier. Zowel bedrijven als ook particulieren kunnen bij ons terecht voor een ruim assortiment
aan gordijnstoffen maar ook voor bijna alle andere vormen van raamdecoratie zoals jaloezieën, rolgordijnen, plissées, etc.
Bezoek geheel vrijblijvend onze showroom en laat u adviseren over de mogelijkheden.
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