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Bibliotheek Sevenum
voorlopig gered
De bibliotheek in Sevenum is voorlopig gered. Samen met BiblioNu en Dynamiek
Scholengroep heeft Gemeente Horst aan de Maas een plan bedacht waardoor er tot in elk geval
2015 in Sevenum een uitleenpunt blijft.

De Notenkraker

Met het prachtige Kiev Ballet
in sprookjessfeer

Keizersveld 2 Venray
Tel. 0478-550990
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Een romantisch ballet, dat perfect
aansluit bij de feestelijke kerstsfeer.
Een ideaal familie-uitje.
Klassiek ballet
25 december 2012
15.00 uur (!)
1 € 31,20
2 € 26,75
K € 17,35

www.schouwburgvenray.nl
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Wethouder Ger van Rensch
presenteerde het plan dinsdagavond
voor de commissie Samenleving. Op
het bibliotheekwerk moet de komende
jaren 200.000 euro worden bezuinigd.
Het blijkt dat met name huisvesting
van de bibliotheek in Horst en de
personeelskosten, de grootste kostenposten zijn. In eerste instantie zouden
vanaf volgend jaar de bibliotheken
in Grubbenvorst en Sevenum worden
gesloten. Er zijn drie scenario´s waar de
gemeenteraad uiteindelijk een keuze
uit kan maken. In het eerste scenario
is er vanaf 2013 alleen een hoofdvestiging in Horst en in andere kernen een
schoolbibliotheek. Het tweede voorstel
bestaat uit een alternatieve locatie voor
de vestiging Horst. Volgens Van Rensch
levert dit echter geen besparing op.
Omdat er nog een huurcontract voor
het huidige gebouw is, blijven die kosten bestaan, bovenop huurkosten voor
een nieuwe locatie. “Kiezen we voor
scenario drie dan zijn er vanaf 2013
een hoofdvestiging in Horst en uitleenpunten in Sevenum en Grubbenvorst.
Die bieden een beperktere dienstverlening en aanbod dan de huidige biblio-

theken. Daarnaast komen er schoolbibliotheken in Sevenum en Kronenberg.”
In 2014 sluit dan het uitleenpunt in
Grubbenvorst en maakt plaats voor
een schoolbibliotheek. Uiteindelijk is
het de bedoeling dat er vanaf 2016
in Horst een hoofdvestiging is en in
de kernen America, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst, Kronenberg, Lottum,
Meerlo, Sevenum, Swolgen en Tienray
een schoolbibliotheek.

Commissie Samenleving
reageerde positief
“Als de gemeenteraad instemt met
scenario drie geeft dat de gemeente
meer ruimte om te komen tot een goede
toekomstvisie voor het bibliotheekwerk.
We willen nu geen overhaaste
beslissingen nemen.” De commissie
Samenleving reageerde over het
algemeen positief op het voorstel van
de wethouder. Al wil zij wel dat er wordt
gekeken naar gecombineerd gebruik van
de vestiging in Horst om zo de kosten
te drukken. Tijdens de raadsvergadering
van 20 november wordt het voorstel van
het college besproken.
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Bever op bezoek veerpont
Grubbenvorst-Velden

Nieuwe
organisatie
Sportgala

Steeds vaker duiken berichten
op over bevers die zich tegoed
doen aan bomen langs beken en
stroompjes. De ijverige doorbijters
werpen dammen op en bouwen
burchten die waterlopen kunnen
verstoren. Maar dat geldt niet voor
de bever die onlangs op bezoek
kwam bij veerman Peter Smeets uit
Grubbenvorst. De Maas is toch een
maatje te groot voor het diertje om
er een dam in te bouwen.

De tweede editie van het
Sportgala wordt volgend jaar
door een aparte stichting
gehouden. Afgelopen jaar nam
Gemeente Horst aan de Maas de
organisatie nog voor haar
rekening.
Eerder dit jaar werd het
Sportgala voor het eerst sinds jaren
weer georganiseerd in ‘t Gasthoes.
Winnaars waren toen Joey Hanssen
(Sporter), Wittenhorst (Sportploeg)
en Teun Vestjens (Sporttalent van
het jaar). Volgend jaar vindt het
gala op 22 maart plaats. Er wordt
dan een extra categorie aan de
wedstrijd toegevoegd, de prijs ‘hart
voor de sport’. Deze zal worden
uitgereikt aan iemand die zich
bovenmatig heeft ingezet voor de
sport.

Geen otter maar
bever
“Ik dacht eerst dat het een otter
was”, begint Smeets zijn verhaal.
“Het dier zwom bij de veerstoep en
leek zich nergens wat van aan te trekken. Ik pakte mijn mobieltje en maakt
enkele foto’s. Pas achteraf zag ik dat

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Laurent Smedts 077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
Kempen Nieuwsmedia bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Hart voor de sport
het geen otter maar bever was. Man,
je moet eens weten hoeveel aparte
diersoorten zich ophouden in de nabijheid van veerponten. Ooievaars, zwarte
zwanen en zelfs een heuse visarend.
Ik heb ze allemaal kunnen fotograferen,
behalve de visarend. Ik zag het dier
maar herkende er geen visarend in.
Toen dat wel het geval was en ik er
snel een foto van wilde maken was de
vogel gevlogen”, zegt Smeets.

Nu de visarend nog
Jammer, maar alle andere
dieren heeft de veerman wel weten
vast te leggen met zijn mobieltje.

Toch rijst enige twijfel bij de HALLOredacteur over de dierenkennis van
de Grubbenvorstenaar. “Ik heb een
otter gefotografeerd bij de veerstoep
in Velden. Een prachtig dier en niet
eens mensenschuw want ik kon hem
op mijn gemak fotograferen. Ik stuur je
de foto wel door”, zei de veerman. Bij
nader inzien bleek het geen otter maar
een bever te zijn. Het dier amuseerde
zich prima met de kabel die vanuit de
oevers met de pont verbonden zijn. Het
diertje leek veel rek- en strekoefeningen
in het water te doen met de kabel als
gymtoestel. Dat zette de redacteur aan
het denken. Misschien had de veerman

wel een uit de kluiten gewassen witte
papegaai voor een visarend aangezien.
Hoe dan ook, de bever heeft de sympathieke Peter wel weten vast te leggen
met zijn gsm. Een mooi plaatje van een
dier dat steeds vaker voorkomt in de
wateren van Horst aan de Maas. Nu de
visarend nog vastleggen veerman.

Via de nieuwe website kunnen
sporters worden aangedragen. Op
www.sportgalahadm.nl staat al het
nieuws vanuit het sportgala.

Effecten van het nieuwe regeerakkoord

´Dat er bezuinigd
moet worden,
weten we allemaal´
Het nieuwe regeerakkoord van Rutte en Samsom is nu al ruim een
week bekend. Er gaat op alle terreinen bezuinigd worden, maar waar
zitten nu de pijnlijke punten en wat vinden de inwoners van Horst aan de
Maas van dit nieuwe akkoord?
Lei Fleurkens (60) uit Sevenum
vindt het helemaal niets. “Ze pakken
de kleine man veel te hard aan”,
zegt hij. “Het sociale leenstelsel
dat ze in al die jaren op hebben
gebouwd, breken ze nu gewoon
af”, gaat hij verder. “Vooral de
werkeloosheid en de zorg worden er
alleen maar slechter van.”
Sjef Klinkers (76) uit Horst vindt
het nieuwe akkoord helemaal niet
zo slecht. “We moeten het natuurlijk
afwachten. Ik wil er nog niet te veel
over zeggen, want het zijn alleen
maar slechte verwachtingen die je
in de krant leest. Het gaat erom wat
het nu echt voor ons gaat betekenen en dat weten we pas als de
nieuwe regelgeving ook goedgekeurd
wordt door de Eerste Kamer. Dat er
bezuinigd moet worden, weten
we allemaal. Daar kunnen we niet

onderuit.”
Ook Riet Cuijpers (56) uit Horst
wil het allemaal nog even afwachten.
“Ik behoor tot de middenmoot,
dus weet niet of ik moet klagen.
Eerst maar eens kijken wat er echt
van terecht komt”, zegt ze. Marieke
Arts (30) uit Horst vindt het toch echt
niet goed te praten.
“Ik vind het regeerakkoord
oneerlijk verdeeld wat zorg betreft.
Als de premie betaald moet worden
volgens een inkomensafhankelijke
norm, moeten ook de mensen die
veel verdienen, meer bijdragen aan
premie. Dan houd je geld over om
vervolgens de zorg verder iets te
versoepelen, maar dat gebeurt niet.”
Een ding is zeker. Ook zij is er niet blij
mee. Voorlopig wachten de inwoners
van Horst aan de Maas de effecten
nog gewoon even af.

Een mooie tas
vol groente en fruit
Ballotin
handgemaakte
bonbons
De Notenkraker
Met het prachtige
Kiev Ballet (volwassenen)
De Notenkraker
Met het prachtige
Kiev Ballet (kinderen)

€20,00

€10,00
€20,00

€9,95
€32,20

€16,10
€18,35

€9,15

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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´Hij is mijn partner in
lief en leed´
Nederland telt zo´n 1,1 miljoen mantelzorgers die meer dan acht uur per week én langer dan drie maanden
zorgen voor een ander. Mantelzorger word je niet, dat overkomt je. Zoals Mariet Schreven-van Enckevort uit
Sevenum. Zij zorgt al 13 jaar voor haar man Jan.

Ja, ze zijn er weer

Oliebollen
HORST • GRUBBENVORST

Jan Schreven (70) werd dertien jaar
geleden getroffen door een herseninfarct. Als gevolg daarvan is hij rechtzijdig verlamd. “Zijn rechterarm kan hij
niet meer bewegen, zijn rechterbeen
een beetje. Dat betekent dat hij in
huis wel wat kan lopen”, vertelt zijn
echtgenote Mariet (70). “Praten kan hij
echter niet meer. Communicatie is dus
lastig. Samen naar verjaardagen gaan
of plekken waar veel mensen zijn, dat
gaat niet. Een gesprek met meerdere
mensen is voor hem niet te volgen.
Maar intussen zijn we op elkaar ingespeeld en ben ik zijn vertaler.”
Na enkele maanden revalideren
kwam Jan weer thuis wonen. En dat
was wennen. “Er zijn veel dingen die
hij niet meer kan, maar ik eigenlijk nog
wel. Uiteindelijk zit je met dezelfde
beperkingen. In het begin was dat wel
moeilijk. Dan erger je je wanneer er
iets niet meer kan. Hij is echter mijn
partner, in lief en leed. Het heeft geen
zin om je te beklagen. Na dertien jaar
kan ik dat inmiddels wel loslaten.
Bovendien moet je ook genieten van
de kleine dingen die je nog wel samen
kunt doen. Het is niet alleen maar
kommer en kwel. Weet je, je doet dit

vrijwillig, niemand verplicht je dit. Als
je dit voor, in dit geval, je partner doet,
voelt het niet als mantelzorg.”

In het begin was het
wel moeilijk
Als mantelzorger staat Mariet
24 uur per dag paraat. “Eigenlijk heb
je drie taken. Je eigen taken, zoals
bijvoorbeeld huishouden en werk. Dan
de taken die je man eerst verzorgde,
denk aan het repareren van dingen,
de grote klussen. En dan heb je nog de
zorg voor je partner. Die gaat 24 uur
per dag door.” Een middagje alleen er
uit gaan kan wel, maar dan moet eerst
vervangende verzorging worden geregeld. Mariet heeft een heel netwerk
van familie, vrienden en kennissen dat
ze kan inschakelen. “Ik wil hen echter
niet te vaak vragen. Hulp vragen is
moeilijk, je denkt al snel: ik doe het
zelf wel even. Zelf heb ik echter ook
lichamelijk klachten, ik kan dus niet
alles meer alleen. ´s Morgens krijgen
we hulp van de thuiszorg. Jan is gebaat
bij een strakke structuur. Als mantelzorger moet je je eigen dingen aan de
kant zetten, zodat je de ander een aan-

genaam leven kunt geven. Mantelzorg
houdt nooit op, het wordt alleen maar
meer. We hebben inderdaad wel eens
over dagopvang gesproken, maar dat
is voor Jan geen optie. Daar krijgt hij
teveel prikkels. Dan zou ik het alleen
voor mij doen en dat wil ik niet.”
Vandaag vindt er in het Dendron
College een verwendag plaats voor
chronische zieken en hun mantelzorger. Volgende week is er een speciale
toneelvoorstelling voor mantelzorgers.
Enkele jaren geleden organiseerde
de gemeente een verwenweekend
waar mantelzorgers zich voor konden
opgeven. Mariet ging er samen met
een vriendin, eveneens mantelzorger,
heen. “Daar hebben we toen echt van
genoten. Jammer dat dit toen maar
voor enkelen was. Als mantelzorger
is het belangrijk dat je de dingen af
en toe los kunt laten. Dat proberen
Jan en ik ook te doen. Als het buiten
mooi weer is gaan we erop uit. Hij
op de scootmobiel en ik op de fiets.
Wat maakt het dan uit als het huis
nog opgeruimd moet worden? Op dat
moment genieten we ervan om samen
iets te ondernemen.”

Ombudsman: gemeente
laat steken vallen

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

Boxmeer Horst Venray

gen van het GGD Limburg Noord met
betrekking tot de gezondheidseffecten
van het NGB op de omwonenden. In
zijn rapport vermeldt de Nationale
ombudsman echter dat hiervoor al op
een eerder moment excuses door het
college is aangeboden. Hij is wel van
mening dat de gemeente de inwoners
en daarmee ook de vereniging beter
had moeten informeren.
Namens het college laat burgemeester Kees van Rooij weten dat het

rapport nog niet inhoudelijk is besproken. “Eerste indruk is dat het met
name gaat om procedurele opmerkingen met betrekking tot de behandeling van de klacht van Behoud de
Parel in relatie tot onze wijze van
communiceren. De opmerkingen van
de voorzitter van Behoud de Parel
vind ik suggestief en laat ik voor zijn
rekening. Het is geen stellingname
die terug te vinden is in het rapport
van de Nationale ombudsman.”

is binnen!

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

Op verzoek van Behoud de Parel heeft de Nationale ombudsman zich gebogen over het dossier Nieuw
Gemengd Bedrijf. Conclusie: de gemeente heeft in haar communicatie naar de inwoners van Horst aan de Maas
en Behoud de Parel steken laten vallen.
Behoud de Parel haalt fel uit
naar het College van B&W. André
Vollenberg, voorzitter van Behoud de
Parel, concludeert naar aanleiding
van de bevindingen van de Nationale
Ombudsman: “De conclusie op ons
hoofdbezwaar is heel duidelijk.
Wethouder Litjens heeft manipulatief
gehandeld en de burger op het verkeerde been gezet.” Volgens Behoud
de Parel is zij veel te laat en onvolledig geïnformeerd over de bevindin-

monturen
collectie

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

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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´De Torrekoel wordt door
gemeenschap gedragen´
In Kronenberg kent iedereen haar als Petra van de Torrekoel. Zij is beheerster van dit gemeenschapshuis,
dat deel uitmaakt van de Brede Maatschappelijke Voorziening waar ook de school en de gymzaal onder vallen.
Een gesprek met deze echte ’Britse’.

Granaat ontploft
in America
Op de Jacob Poelsweg in America werd maandag een granaat uit de
Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. De granaat werd gevonden
tijdens grondwerkzaamheden.
Aan de Jacobs Poelsweg wordt
momenteel een gastransportleiding
aangelegd. Tijdens de werkzaamheden
kwamen de medewerkers van het
gasbedrijf een artillerie granaat bij de
oude gasleiding tegen. Daarop werd de
explosievendienst ingeschakeld die de

granaat vervolgens gecontroleerd tot
ontploffen heeft gebracht. “Ze hebben
daarvoor een gat gegraven van
anderhalve meter diep en daar de
granaat in laten ontploffen”, aldus een
woordvoerder van de brandweer.
(Foto’s: Robert Bevers)

Petra met haar nieuwe collega Francien
“Ik blijf maar praten”, lacht Petra
Colbers halverwege het gesprek.
En het klopt. Als Petra eenmaal op haar
praatstoel zit, blijft ze praten over haar
werk als beheerder van de Torrekoel.
“Mensen kennen mij als Petra van de
Torrekoel.”

De vrijwilligers
trekken de kar mee
Haar enthousiasme steekt ze niet
onder stoelen of banken. Hoe ze als
echte Maasbreese in Kronenberg bij de
Torrelkoel terechtkwam? Gewoon, door
te solliciteren. “Er waren twee vacatures, één voor beheerder en één voor
interieurverzorgster. Ik heb op beide
functies gesolliciteerd en combineer
beide taken nu al negen jaar. Overigens
kende ik het dorp wel, ik heb hier familie wonen en we hebben zelfs een keer

kGeschen en
pakkett
voor deen
feestdag

WIJ GAAN VERHUIZEN!
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www.fietsplusgeertrijs.nl
Venrayseweg 30 Horst tel. 077 - 397 07 66

Streekproducten!
di t/m vr 13.00-18.00 uur
za 09.00-16.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu

naar een woning hier gekeken.”
Hoewel ze er dus niet woont, is
Petra wel dagelijks in Kronenberg te
vinden. Zalen bespreken, tafels en
stoelen klaarzetten, de kleedlokalen
schoonmaken. “Sinds de gymzaal er
bij is gekomen, is er wel meer werk
te doen. Gelukkig heb ik sinds kort
hulp. Een nieuwe collega. En vergeet
het bestuur en de vrijwilligers van
het gemeenschapshuis niet. Dat zijn
er ongeveer zestig en zij doen ook
heel veel om de kar mee te trekken.
Vanwege de bouwwerkzaamheden
hebben we vorig jaar geen vrijwilligersdag kunnen houden, dus daar besteden
we dit jaar extra aandacht aan. De
Torrekoel wordt echt gedragen door
de hele gemeenschap.” Sinds afgelopen mei zit de Torrekoel samen met
de basisschool en de gymzaal samen
onder één dak. “Die samenwerking

bevalt heel goed. Jong en oud gaat nu
letterlijk samen door een deur.”
Petra beheert niet alleen het
gebouw maar zorgt er ook voor dat het
gezellig is aangekleed. Voor de ramen
en aan de muren hangen diverse
versieringen. “Met name met de kerst
zorgen we voor een leuke aankleding.
Dit doe ik samen met enkele vriendinnen en familieleden. Zo hebben we
vorig jaar de kerstgroep, vanwege de
verbouwing, in een betonmolen gezet.
Ook nu gaan we er weer iets leuks van
maken.”
“In de loop der jaren heb ik de
mensen hier echt leren kennen.
Sommige ken je van jongs af aan.
De sociale kant van dit werk heeft me
altijd erg aangesproken. En de waardering die ik krijg. Wat mij betreft blijf ik
hier nog wel een tijdje, ze zijn nog lang
niet van me af!”
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EHBO steeds minder druk bij Rowwen Hèze
Van pleisters plakken tot botbreuken. Maud Hooft (54) en Ger Weijs (50), beiden uit Horst werken al vanaf
het eerste uur als vrijwilligers van het Rode Kruis bij het slotconcert van Rowwen Hèze in America. Hoe beleven
zij het slotconcert?

“We werken hier van vrijdag tot
zondag op de EHBO-posten. Aan het
begin van de avond staan we bij de
ingang om te kijken wat voor mensen
er binnenkomen”, vertelt Ger. “En zodra
Rowwen Hèze begint te spelen begint
het voor ons eigenlijk pas echt”, gaat
Maud verder.
“Er komt van alles voorbij. Mensen
die een snee hebben, maar ook
botbreuken of kneuzingen. Op vrijdagen zaterdagavond staan we hier met
twintig vrijwilligers van het Rode Kruis.
Wat we tijdens de theorielessen leren
kunnen we hier toepassen in de prak-

KOM EENS EEN KIJKJE
NEMEN NAAR ONZE
PRACHTIGE

NAJAARS
COLLECTIE

tijk. Daar worden we allemaal beter
van”, zegt Maud.

Zaterdag drukste dag
“We hebben vanaf de eerste slotconcerten slachtoffers behandeld, maar
merken wel dat het steeds minder
wordt. De mensen hebben respect voor
ons en accepteren onze werkwijze.
Zaterdag is voor ons de drukste dag.
Dan helpen we ongeveer vijftig mensen. Dit jaar is het vrij rustig gebleven.
We hebben geen ernstige gevallen
gehad en er zijn maar een paar mensen doorverwezen naar de eerste hulp.
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van Rowwen Hèze al raak is. Dan
moeten we wel eens iemand naar huis
sturen en dan vloeien er wel even wat
tranen bij de echte fans. Dat snappen
wij ook. Meestal zijn ze achteraf wel
blij dat we ze geholpen hebben. Dan
lezen we de reacties op de site van
Rowwen Hèze en daar halen wij ook
waardering uit”, zegt Maud.
“Het gaat al zoveel jaren goed.
We zien het resultaat van ons werk.
Mensen accepteren het eerder als we
ze adviseren naar huis te gaan en we
doen gewoon gezellig mee met de
fans. Tegenwoordig maken we veel
meer van het concert mee. Het draaiboek dat we de eerste keer gebruikten,

Meestal kunnen we het zelf afhandelen
en anders halen we de huisartsen erbij.
Zij zijn hier ook ter plekke aanwezig om
te beoordelen of een slachtoffer verder
moet of niet. Meestal valt het mee”,
Aldus Ger.

We doen gezellig
mee met de fans
“Als er mensen binnenkomen die
niet geholpen willen worden, proberen
we hen duidelijk te maken dat het
wel verstandig is. We maken wel eens
mee dat het bij het eerste nummer

Vier generaties
Overgrootvader Piet Marcellis (afkomstig uit Melderslo) poseert
samen met opa Herman Marcellis, vader Robert Marcellis en zoon
Jayden Marcellis.

Callia Magna

Deze keer niet de veel verkochte Callia alta, maar met de feestdagen voor de deur de speciale Magna serie. Dit zijn bijzondere
wijnen van het wijnbedrijf Callia met houtrijping.
Mooie concentratie en finesse gaan samen
Actieprijs november
in deze wijnen. Ze worden ook alleen maar
Per
fles
in de betere oogstjaren geproduceerd.
Dit moet u proeven. Verkrijgbaar in Viognier,
2e fles
Malbec of Shiraz. Wilt u eerst proeven,
vrijdag staan ze voor u open.
halve prijs

€ 8,99

10
merken
bokbier

DRANKENHANDEL/SLIJTERIJ WEIJS Herstraat 58 Horst • www.slijterijweijs.nl
ramen en deuren I zonwering I rolluiken I veranda’s

SPECIALE
AANBIEDINGEN
MET KORTINGEN
TOT WEL 50%

RAMEN EN DEUREN
Mooi vakwerk
op maat!
Onze ramen en deuren voldoen aan
de strengste eisen m.b.t. mechanische
eigenschappen, weerbestendigheid
en gebruikswaarde. En zijn leverbaar
in vele types en kleuren. Maar kijkt u
eerst eens rustig rond in onze showroom. Al meer dan 25 jaar ervaring!

• ESPRIT • S.OLIVER • ANGELS JEANS •
• MEXX • ANNA SCOTT • GELCO • MOX •
• EXPRESSO • GERRY WEBER • SAMOON •
• FRANK WALDER • SEDA • ENJOY • NED •

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

gebruiken we nu nog steeds. Er is wel
wat aangepast, maar alles verloopt tot
nu toe prima. De samenwerking met de
betrokkenen en de organisatie verloopt
prima. Vrijwilligers van het Rode Kruis
vinden het leuk om hier te werken”,
volgens Ger.
“Dit jaar zou ik willen omschrijven
als een rustig en sfeervol jaar”, vertelt
Maud. “Ja, maar niet alleen rustig,
ook heel gezellig”, vult Ger haar aan.
“Je hebt jaren waarin je het concert
bijna niet mee krijgt, maar dit jaar hebben we heel veel mogen zien”, vertellen ze. Maud en Ger zijn volgend jaar
weer van de partij. “Zolang we kunnen,
gaan we door.”

Linnenstraat 10, Horst I 077 - 398 40 44 I info@weeruzon.nl,
www.weeruzon.nl I Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 18.00 uur I zat. 9.30 tot 13.00 uur.
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We hielden innig van je echtheid en waarheid,
mens zonder franje.
Ondanks alles op zo’n verlies nooit voorbereid.
Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie herinneringen,
delen wij u mede dat onverwacht van ons is heengegaan
onze broer, schoonbroer en oom

Mede namens onze kinderen en kleinkinderen
willen wij u hartelijk bedanken voor de vele felicitaties
die wij mochten ontvangen bij gelegenheid van ons
50-jarig huwelijksfeest.
Het was gewoonweg geweldig.

They en Tiny Jacobs-Derkx

John Kellenaers

Boomsweg 4, 5962 NB Melderslo

Hij overleed op 56-jarige leeftijd.
Broers en zussen
Schoonzussen en schoonbroers
Neven en nichten
Venlo, 2 november 2012
Correspondentieadres: Elsbeemden 7, 5961 JZ Horst
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Te koop 25 stuks grote maat
kerstdennen (picea omorika)
vanaf 2.50 m. Tel. 06 40 46 15 39.

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Aanbieding!
Lei plataan/linde Nu voor € 52,50.
Dak plataan Nu voor € 55,00
e.a.(lei-dak-zuil) bomen
veel srt. hortensia’s, buxus v.a. € 0,50,
taxus v.a. € 1,60, coniferen, laurier.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl
Open na tel. afspraak.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08/077 465 32 83

29 oktober 2012
Zoon en broertje van
Annemiek Houben en
Steffen Lacet
Puck
Luttelseweg 5
5975 VW Sevenum

Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Onderhoud, reparatie,
(draadloos) internet, netwerken,
virusverwijdering, beveiliging.
06 14 51 11 20.

Dolblij zijn wij
met de geboorte van

Shoppen in de Herstraat.
Super sale bij ‘t Winkeltje. Veel artikelen
verdwijnen uit het assortiment.
Profiteer van extra lage prijzen.
“Tel uit je winst” bij ‘t Winkeltje,
Herstraat 44, Horst. Ook wij behoren
tot het centrum! Welkom!

Verloren bruine leren schoudertas
(inhoud o.a. zwarte portemonnee met
bankpas, id-kaart, schoolpas, rijbewijs,
50 euro en sleutelbos).
De vinder ben ik ongelooflijk dankbaar!
Tel. 06 21 97 44 99.

Onverwachts, stil als je was
ben je plotseling bij ons weggegaan.
Je blijft in onze herinneringen zoals je was.

Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)

Hajje,
Je soosvrienden
Theo, Hay, Peter, Piet, Joep, Erik, Piet-Resy †,
Jac-Truus, Paul-Gemma, John-Angelique, Theo-Nel,
Theo-Bernie, Peter-Els

Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

Zo stil als hij was, zo stil is hij gegaan.

Johnny
je was er altijd bij, maar nu zullen we je missen.
Je vrienden van de Rimboe bar.
Theo en Nel, Theo en Antoinette, Jan en Andrea, Piet en Jet,
Frans en Anja, John en El, Jos, Nel en Bert.

Dankbetuiging

De vele kaarten, brieven, bloemen en warme woorden
bij het afscheid van mijn man, onze pap en opa,

Herman Cox
waren voor ons allen een grote steun.
Het doet goed te weten dat pap bij velen zo geliefd was!
Daarom danken wij U allen hartelijk voor uw medeleven en steun!
Mien Cox-Heijligers
Kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst zal plaatsvinden op 17 november a.s.
om 18.00 uur in de Sint Lambertuskerk te Horst.

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Zoekt u tijdelijke woonruimte?
Nog enkele volledig ingerichte
Scandinavische chalets en luxe
bungalows aan het water. Beschikbaar
per direct. Parc de Witte Vennen,
Venray-Oostrum. Tel. 0478 51 13 22 of
www.wittevennen.nl
Te Koop buxus, R. Breukers Lottum
tel. 077 366 13 80 mb. 06 50 63 13 61.
Taoistische gezondheid Praktijk.
Tai Chi, adem oef., Ching I. Gedipl.
leraar Rep of China 06 19 58 59 04.
Te Koop deel prachtige
woonboerderij met grote schuur.
In 2006 gerenoveerd. Unieke kans!
Vaste prijs € 225.000,Langevenseweg 2 Melderslo.
Voor info tel. 06 45 03 02 57.

Bouwkundige timmerman zoekt
werk voor op de zaterdag. Kleine
klussen of helpen op een grotere bouw.
Tel. 06 15 36 46 86.
Te huur 100m2 ruimte in centrum van
Horst. Zeer geschikt voor party-service
en vele andere doeleinden. Koeling en
diepvries aanwezig. Tel. 077 466 05 19
mob 06 23 32 79 77.
Training Weerbaarheid.
Geschikt voor alle kinderen van de
groepen 5 t/m 8 van de basisschool.
Training start 13 november a.s.
Info en aanmelding bij trainer Jos Slots,
tel. 06 49 95 93 71. Zie verder:
www.weerbaarheidnoordlimburg.nl
Op vrijdag 2 nov. heb ik mijn mobiel
(Samsung Galaxy Y in groen hoesje)
verloren vanaf het Dendron naar
Sevenum. Heeft iemand deze gevonden?
Bel dan tel. 077 467 37 14.
Te Koop vrijstaand woonhuis,
Kogelstraat 12 Hegelsom.
Bouwjaar 1993, inhoud woning
ong. 600m3 incl. garage. Perceel: 740 m2.
Vraagprijs euro 372.000 k.k.
Voor meer info: tel.nr. 077 398 82 84.
www.gran-canaria-natural.nl
De zuiverste Aloë Vera in de wereld
komt uit Gran Canaria. Ruim aanbod
verzorgingsproducten, gezichtsverzorging,
handen/voeten, deodorant, bad, douche
& haar enz. Betaal veilig via iDeal of
achteraf.
Opruiming 2e hands fietsen. Diverse
fietsen te koop o.a. dames, heren, a.t.b.
en cruisers. Info bel 06 30 43 19 16.
A3aans Fietsshop Horst.
Te huur in Sevenum: 6.300 m2
kasruimte, 6.000 m2 containerveld,
300 m2 geisoleerde loods. Ingericht
voor pot-containerteelt. Ideaal voor
boomkwekerij. Info 077 467 29 88.
Visagiestudio Susanne
Gedipl. visagiste, bruidsmake-up, dag/
avond make-up, glamourmake-up enz.
Info. 077 464 08 07

Te huur opslag/bedrijfsruimtes.
200m2 per ruimte, vorst- en stofvrij,
alles verhard, rolpoort etc.
info: 06 53 76 96 98.

Gevraagd hulp in huishouding
voor een gezin in Lottum, ongeveer
3 tot 4 uur in de week, flexibele
werktijden. Tel. 06 13 76 76 35.

Te koop in Melderslo:
vrijstaand woonhuis met stal/schuren
op kavel 4.240 m2. Gunstig geprijsd.
Voor info: 06 57 68 91 18.

Parfum Consulente. Wij zijn op zoek
naar consulenten voor de verkoop
van parfum. www.hagina-parfum.nl
of bel 06 40 44 60 60.

Dag en nacht bereikbaar
Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

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

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

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

Isabel

1 november 2012
dochter van
Sven van der Heijden
Davita van Leeuwen
Zilverschoon 18
5975 TE Sevenum

Taoistische gezondheid Praktijk.
Tai Chi, Ching-I, Chi Qong, gedipl. leraar
Rep China 06 19 58 59 04.

Woonruimte (studio) te huur voor
één persoon in Horst per 1-12-2012.
Inl: 06 40 15 77 34.

John,

Geboren

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

www.theoarts.com

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

Geboren

Lenn

Fender

Benjamin Merlijn

2 november 2012
Zoontje van
Maartje Kleeven en
Bart Hoeijmakers
Kievitstraat 22
5961 VL Horst

Gevonden bij school de Springweide in
Grubbenvorst sleutels met tennisbal
eraan. Tel. 06 34 64 27 71.
DVD’s tijdelijk extra goedkoop.
Wij ruimen nu grote aantallen exverhuur dvd’s op: 5 films voor € 12,50
of 10 films voor € 20,00. Op=op!
Deze opruimingsactie is slechts tijdelijk!
Ster Videotheek, Venloseweg 2, Horst.
tel. 077 398 78 55.
Stalen armband verloren op zaterdag
27 oktober, in centrum van Horst.
Tel. 077 398 27 28
Aangeboden caravanstalling.
Nog 1 plaats wegens verkoop.
Tel. 077 398 40 56.
Valise atelier & natuur.
Valise organiseert op zondag 25
november tussen 10.00 uur en 17.00 uur
een bijzondere wandeling in kerstsfeer
in samenwerking met bloemsierkunst
Simone en bloembinderij Lemmen.
Voor meer info www.valise.nl
Garagedeuren, industriedeuren,
aluminium loopdeuren
evt. gemonteerd, div. afmetingen,
electr. Mogelijk. Merk o.a. Alpha,
tel. 06 24 19 24 01
toon@kustersindustriedeuren.nl
Pedicure Angeli
Pedicure komt bij u thuis de voeten
verzorgen. Tel. nr. 077 398 83 42.
Linders Interieur.
Voor al uw interieur werkzaamheden!
Van meubel tot compleet interieur.
Maatwerk kasten, keukens, meubels,
enz. Linders Interieur maakt het.
Tel. 06 13 81 79 31 Stationsstraat 127,
5963 AA Horst.
Cash voor oude kleding.
‘t Winkeltje, Herstraat 44 altijd op zoek
naar goede gebruikte kleding. “Handje
contantje”. Kom naar de winkel voor
details, en u kunt gelijk het sfeertje van
’t Winkeltje proeven! Snuffelen maar!
&

M
O G
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E

MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl
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Leerlingen winnen
AED trainer
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Jaarboek HALLO
Het was een bewogen jaar in de gemeente Horst aan de Maas. Zo diende wethouder Freek Selen zijn ontslag in,
bracht zowel Koningin Beatrix als prinses Máxima een bezoek aan onze gemeente en stond de regio zes maanden
in het teken van de Floriade. Kempen Nieuwsmedia heeft deze en andere interessante nieuwsartikelen uit nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas overzichtelijk gebundeld in een jaarboek.

Het Citaverde College heeft op vrijdag 2 november een AED trainer met
torso in ontvangst mogen nemen van het Rode Kruis in Horst.

De AED trainer met torso is door de
leerlingen van leerjaar 3 vmbo gewonnen tijdens de jaarlijkse reanimatieestafette in Venray. Acht leerlingen
van de lessen Bustec zorg gingen op
vrijdag 28 september naar het Raayland
College in Venray om mee te doen aan

Wijn en kunst

Drukker Bob Paulus van Kempen Communicatie BV controleert de eerste afdrukken
Het jaarboek HALLO Horst aan de
Maas beslaat de periode van oktober
2011 tot en met september 2012.
“We ontvingen van lezers van ons
nieuwsblad en bezoekers van onze
website signalen dat het wellicht
interessant zou zijn om een dergelijk boek te maken. Daar ben ik het
helemaal mee eens, het is namelijk
ook een fantastisch cadeau om tijdens

de feestdagen te krijgen of te geven.
Dat is ook de reden waarom we
hiermee eind september hard aan de
slag zijn gegaan”, aldus uitgever Eric
van Kempen. In het jaarboek staan
nieuwsfoto’s met bijbehorende teksten.
“We hebben de foto’s en de artikelen zorgvuldig gekozen. Elk artikel is
voorzien van een QR-code, zodat deze
in zijn geheel is terug te lezen op een

de reanimatie estafette. Hierbij hebben
ze in groepjes van vier een uur lang
elkaar afgewisseld met het reanimeren
van Annie, zo noemen ze de reanimatiepop. Het was de bedoeling dat de
leerlingen het belang gingen inzien om
levens te redden met een reanimatie.

tablet of pc. Het jaarboek is rijkelijk
gevuld met 104 pagina’s”, zegt hoofdredacteur Herman van Aalst.
“We overwegen om een reeks
jaarboeken te maken, maar allereerst
presenteren we het HALLO Jaarboek
2011-2012. En in het boek herkent
iedereen wel iemand uit zijn eigen
omgeving. Dat maakt het boek juist zo
leuk”, aldus Eric van Kempen.

De wijnactie van Harmonie Sint Joseph uit Grubbenvorst biedt jaarlijks
een platform voor een talentvolle regionale kunstenaar om zijn of haar werk
te promoten.
Dit jaar zijn de etiketten op de
flessen Domaine de Grubbenvorst
rood, wit en rosé ontworpen
door kunstenares Marion Boers
uit Grubbenvorst. De kunstwijn
wordt huis aan huis verkocht in

Grubbenvorst door Harmonie Sint
Joseph op zaterdag 24 november
aanstaande. De opbrengst
komt volledig ten goede aan
het instrumentenfonds en de
leerlingenopleiding van de harmonie.

Weer herindeling voor Horst aan de Maas?

´Groter is niet per deﬁnitie beter´
Het ´herindelingsspook´ waart weer door Limburg. Met het nieuwe
regeerakkoord wordt de roep om grotere en daadkrachtigere gemeenten
weer luider. De nieuwe regering wil het liefst gemeenten van minimaal
honderdduizend inwoners. Betekent dit voor Horst aan de Maas een
nieuwe herindelingsronde?
Staat Horst aan de Maas aan de
vooravond van een derde herindeling in tien jaar tijd? Als het aan de
Horster politieke partijen ligt in elk
geval niet. En het moet al zeker
geen gedwongen fusie zijn, vindt
SP-lid Anthony van Baal. “Je kunt niet
vanaf de tekentafel in Den Haag of
in provincies bepalen hoe gemeente-

grenzen lopen. Bij herindelingen horen
de wensen van de inwoners gehoord te
worden.” Mochten de plannen voor nog
een herindelingsronde werkelijkheid
worden, dan moet de gemeenteraad
niet denken dat hij de wijsheid in pacht
heeft, vindt Van Baal.
“In Horst aan de Maas hebben we
ervaring met referenda. In Sevenum

Magazijnverkoop in
Magazijnverkoop in

OUTLET
'NEXT DOOR'
'NEXT DOOR'
8 t/m 10 nov. Kids, Dames Trend
8ent/m
10 nov. Kids, Dames Trend
Lingerie
en Lingerie
20% extra kassakorting
20% extra kassakorting
bovenop de outlet prijs
bovenop de outlet prijs

15 t/m 17 nov. Heren
15 t/m 17 nov. Heren

Jansen-Noy, Guides in Fashion l Past. Vullinghsstraat 33 Sevenum
Jansen-Noy, Guides in Fashion l Past. Vullinghsstraat 33 Sevenum

hadden we het referendum waar
de inwoners konden kiezen tussen
zelfstandige gemeente blijven of
herindelen. Ook in Meerlo-Wanssum
hadden we een referendum, georganiseerd door de dorpsraden. In beide
gevallen week de mening van de
inwoners totaal af van de mening van
de gemeenteraad. Als dit voorstel uit
het regeerakkoord door de Eerste en
Tweede Kamer zou komen, en we voor
een voldongen feit staan, dienen we de
inwoners door middel van een referendum te laten beslissen wat ze willen.”
Essentie denkt dat het allemaal niet

zo´n vaart zal lopen. Fractievoorzitter
Bram Hendrix: “Het voornemen uit het
regeerakkoord moet enigszins genuanceerd worden. De uitspraak geldt
namelijk niet voor heel Nederland,
in landelijke gebieden zoals NoordLimburg is een andere maat ook
toereikend. De vraag is natuurlijk wel
welke maat dat is. We hebben net een
herindeling achter de rug en Horst aan
de Maas heeft haar zaken momenteel prima op orde.” Volgens Hendrix
moet er wel nagedacht worden over
samenwerking met andere gemeenten.
“Sommige taken en verantwoordelijk-

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK
VOOR DEZE W

Varkenshaas op stok
Zigeuner gehaktschnitzel
Haaskarbonade
stuk of lappen

100 gram € 1,95
4 stuks

€ 5,00

100 gram € 1,25

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

heden kunnen met andere gemeenten worden opgepakt.” “Iedere
tien jaar een herindeling?” reageert
Richard van der Weegen van PvdA-PK.
“Dan zou Horst aan de Maas in
de huidige vorm in 2020 ophouden
te bestaan. Venray, Peel en Maas en
Horst aan de Maas doen het prima.
Horst aan de Maas heeft een enorme
oppervlakte en bestaat uit zestien
kernen. Het bestuur, raad en college,
staat nu nog redelijk dicht bij de
burgers. Met nog meer kernen wordt
dat lastiger. Groter is niet per definitie
beter.”

Maandaanbieding!
Groene thee
lichaamspakking
incl. peeling 90 min.

Verwen uzelf met een
lichaamspakking en kom helemaal
tot rust in een saunadeken.
van € 65,- voor

€ 55,-
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NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

B-E De Lier feliciteert
SJAAK VAN DER HULST
met de nominatie voor
ondernemersprijs 2012

Brinkman feliciteert
v.d. Hulst rozenkwekerijen

met haar nominatie voor de
aan de Maas
ondernemersprijs Gemeente Horst

delier.nl

KONINKLIJKE

Brinkman Agro BV - L.J. Costerstraat 48 - 5916 PS

Simonsstraat 33A, Sevenum, www.b-e

Venlo - Email: venlo@brinkman.nl

Rozenkwekerij van der Hulst
gefeliciteerd met jullie nominatie!
burg.nl

Groesweg 7, Maasbree, www.elektrolim

Asten

t de nominatie
Sjaak, van harte gefeliciteerd me
aan de Maas 2012!
voor de ondernemersprijs Horst

ulst
Van der H kerijen
e
Rozenkw
erd
gefelicite minatie
o
met uw n ucces!
en veel s

Tel: 077-398 51 00
info@vtihorst.nl

Peperstraat 47
5975 BT Sevenum
T 077 - 4671420
info@cd-engelen.nl
www.cd-engelen.nl

5720 AB Asten | www.cogaszuid.nl
Cogas Zuid B.V. | Postbus 72 |

Energie- en klimaatsystemen
Handelstraat 3
5961 PV Horst

www.cogaszuid.nl

| websites | drukwerk
communicatie | advies | ontwerp

Gefeliciteerd met jullie nominatie!

edig en feliciteert
Flynth onderschrijft de nominatie voll
mee van harte.
Van der Hulst Rozenkwekerijen hier
T (077) 398 12 16
Afhangweg 9 5961 EA Horst •
nl
ens.
nisk
ijfjen
bedr
www.loon

lo
Mgr. Zwijsenstraat 2 - 5914 AJ Ven
.nl
ynth
Tel: (077) 354 86 99 - www.fl

Schildersbedrijf Wim Peeters

Wij feliciteren rozenkwekerij van
met hun nominatie

der Hulst

.wimpeeters.nl
t | wwwpeet
ers

Americaanseweg 74 | 5961 PD Hors

wim

kleur je leven

Gefeliciteerd Van der Hulst!
Samen maken wij werk van leren
CITAVERDE College Horst
www.citaverde.nl

Sjaak van der Hulst
Van der Hulst Rozenkwekerijen te Meterik
met de nominatie voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2012
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Veiling Rhein-Maas introduceert productfoto’s

Gerberakwekerij Weijs in Foto ID drie keer
genomineerd voor
America doet mee
Productfoto’s spelen bij de verkoop van bloemen op een veiling een steeds grotere rol. Dat komt met name door
een groeiend aantal klanten dat op afstand koopt (KOA). Reden voor Veiling Rhein-Maas in Herongen om afgelopen
maandag aan kopers op afstand productfoto’s te tonen.

Master Awards

Foto ID is tot drie keer toe genomineerd voor de Master Awards. Een
keer in de categorie voor vrij werk en twee keer voor portret- en
bruidsfoto’s.
De foto’s van Foto ID zijn door drie
juryleden apart beoordeeld. Iedere
deelnemer was verplicht vier foto’s
op te sturen. Aan de nominatieronde
deden bijna 200 fotografen mee.
Per categorie zijn er zes fotografen
genomineerd. “We waren aangenaam
verrast. We werden de afgelopen

jaren wel vaker genomineerd, maar
nu drie keer. De kans dat we nu een
award mee naar Noord-Limburg
nemen, is wel groter”, laat Eugène
van Hoof van Foto ID weten.
De uitreikingen van de awards
vinden op 18 november plaats tijdens
het fotografengala in Oosterbeek.

Theo Lommen tweewielerspecialist

Opening in Horst
Tweewielerspecialist Theo Lommen opende vorige week donderdag
officieel de nieuwe winkel en werkplaats aan de Kloosterstraat in Horst.

Peter Weijs toont een productfoto die kopen op afstand ondersteunt
Bloementelers die hun aanvoerbrieven elektronisch doorsturen,
voegen een foto van hun product
toe. Nieuw is het systeem niet.
Voor aanvoerders van de Duitse
bloemenveiling wel. Met enkele
aanpassingen bij Veiling Rhein-Maas,
kunnen bloementelers voortaan
gebruikmaken van de beeldbank
van FloraHolland. De broers Peter en
Hans Weijs uit Blitterswijck hebben
twee gerberakwekerijen. Hans is
verantwoordelijk voor de kwekerij in
Blitterswijck en Peter voor de gerberakas in America.

elke plek ter wereld na het invoeren
van aanvoerbriefgegevens toegang
tot de productfoto’s krijgen. Kopers
kunnen zich zo vooraf op de hoogte
stellen van het aanbod en producten
al vóór aankoop markeren. Bij de
partijen die wij aanvoeren, komt
onze naam, aanvoernummer,
kwaliteitsindeling enzovoorts te
staan. Nu dus ook aangevuld met
een productfoto van de te veilen
partij gerbera’s. De bloemen moeten
supergoed zijn want zij zijn de
visitekaartjes van ons bedrijf”, zegt
Weijs met trotse stem.

Prima initiatief

Een groenteveiling
werkt anders

Peter: “Het extra werk dat met
het maken van goede productfoto’s
gepaard gaat, weegt niet op tegen
de kostenbesparing van kopers op
afstand. Zij kunnen vanuit vrijwel

De manier van veilen zoals met
vrijwel alle bloemen gebeurt noemt
men ook wel ‘op nummer’ veilen.

“ Het gaat er in een
procedure niet om of u
gelijk heeft, maar of u
gelijk krijgt.”
mr. Caspar Brouwers

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.

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

Geen blokveiling zoals bij groenten
het geval is. Bijvoorbeeld een te veilen
blok prei klasse I bestaande uit pakweg
4.500 kisten, kan wel van 35 verschillende preitelers zijn. Bij tomaten en
paprika’s hetzelfde verhaal. Als koper
weet men dan nooit van welke teler
het product afkomstig is. Dat ziet men
pas als de groente verladen wordt.
Ondanks alle goede productkeuringen
ten spijt.
Peter: “Ik ben eerlijk gezegd blij
dat de bloemenveiling zo niet werkt.
Wij verbinden onze naam direct aan
ons product en kwalitatief goede
foto’s bevorderen de verkoop van onze
gerbera’s. Uiteraard dienen ook onze
foto’s representatief te zijn voor de
hele partij die op dat moment geveild
wordt. Kwaliteit leveren bepaalt ons
inkomen en daar is niks mis mee”,
aldus de gerberakweker.
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Onder veel belangstelling ’knipte’
mevrouw Riek Lommen-Hermans
samen met Dean Baltissen het lint door.
Riek was samen met Bear Lommen
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de grondlegger van het hedendaagse
tweewielerbedrijf. Er zijn nog openingsaanbiedingen tot en met zaterdag
10 november.
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Beauté de Prestige
HUIDVERBETERING & HUIDVERJONGING
NIEUW

DEFINITIEF ONTHAREN

Neem contact op voor een vrijblijvend en
kosteloos intake gesprek en ontvang
20% korting op uw eerste behandeling.

DWARSWEG 8 5964 PG METERIK 077 851 16 59
INFO@BEAUTEDEPRESTIGE.NL

WWW.BEAUTEDEPRESTIGE.NL
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De Hees 32
077 467 39 61
06 115 13 222

ma 12 + 19 nov. 20.00u

info@hemelsewijn.nl

info@hemelsewijn.nl

info@heme

De Hees 32
De Hees 32
De Hees 32
077 467 39 61
077 467 39 61
077 467 39
06 115www.restauranthetmaasdal.nl
13 222
06 115 13 -222T (077) 3982233 06 115 13 2

SURPRISE

ma 12 + 19 nov. 20.00u

ma 12 + 19 nov. 20.00u

ma 12

10

winkel&bedrijf
nieuws

08
11

NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

OM
HET NIEUWE WERKEN VRAAGT
EVING
EEN ANDERE KANTOOROMG
welkom in ons
d? Wij heten u van hartetion Center
w
Office Inspira
eld 65 in Venray
ieu

n

Be

Wij feliciteren
Tom Roefs
met deze
terechte
nominatie

op Keizersv

www.martin-cuypers.nl

Connecting customers
to customers
feliciteert
p Horst
grou
f
ckho
Mun
met de nominatie voor de
s’
‘Ondernemersprijs Horst aan de Maa

0
Acaciastraat 17,Venray T 0478-52100
nl
www.rocom.

www.acs.nu

tom,
gefeliciteerd
met je
nominatie!
d 1

Advertentie Munckhof felicitatie.ind

Veel succes
in de race naar de
ondernemersprijs
Horst aan de
Maas 2012
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-398 50 72 - www.witveld.nl
Steenstraat 20 - Horst - Tel. 077

Tom, gefeliciteerd met je nominatie!

20 19 www.asnoordlimburg.nl
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398
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Starters
in de regio
Gooiendaag

winkel&bedrijf 11

Inspelen op trends is Meulendijks toevertrouwd

Van zadelmakerij tot space scooter
Vraag naar een sportwinkel in Horst en je krijgt de naam Meulendijks als antwoord. Niet zo verwonderlijk want
de naam Meulendijks staat al 65 jaar synoniem voor goed ondernemerschap.

Bedrijf
Gooiendaag
Eigenaar Petra LeijssenVersteegen
Adres
Berkelstraat 3
Plaats
Horst
Telefoon 077 398 24 14
E-mail
info@gooiendaag.nl
Website www.gooiendaag.nl
Sector
zorg en welzijn
Start
1 januari 2013
Activiteiten
In een van de oudste
boerderijen van Horst, aan de
Berkelstraat gaat Gooiendaag
dagbesteding aanbieden voor
ouderen. In een gezellige
huiselijke omgeving voor
maximaal acht ouderen per dag.
Gooiendaag neemt een deel van
de dagelijkse zorg voor ouderen
over, waardoor zij zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen
blijven wonen en mantelzorgers
worden ontlast. Dagbesteding is
mogelijk van maandag tot en
met vrijdag van 9.30 uur tot
15.30 uur. Gooiendaag verzorgt
zelf het vervoer van en naar
huis. Dagbesteding wordt
verzorgd door professionele
krachten aangevuld met
enthousiaste en betrokken
vrijiwilligers. Daarnaast gaat
Gooiendaag starten met een
sociaal eetpunt. Een keer per
maand kunnen mensen die
graag gezamenlijk eten, tegen
een vergoeding komen eten bij
Gooiendaag. Het sociaal eetpunt
wordt uitsluitend door vrijwilligers verzorgd.
Doelgroep
In de dagbesteding komen
gasten die door beperkingen
door ouderdom begeleiding
nodig hebben. Om voor deze
dagbesteding in aanmerking te
komen, is een indicatie voor
begeleiding en een PGB nodig.
Het eetpunt richt zich op
mensen, veelal ouderen, die het
fijn vinden om samen te eten.
Samen gezellig eten en in
gesprek komen met mensen uit
de buurt, uit je dorp.
Onderscheidend vermogen
Gezelligheid, warmte,
geborgenheid in een huiselijke
omgeving. Gooiendaag is nauw
verbonden met gastouderbureau
Pierewiet. Wekelijks wil
Gooiendaag de gasten laten
genieten van de aanwezigheid
van kinderen. Samen zingen,
samen buiten dieren verzorgen
of samen een wandelingetje
door de tuin maken. Wekelijks
zullen gasten kunnen genieten
van muziek. Samen zingen
onder begeleiding van een
zanger/gitarist, muziek maken
en liedjes uit vervlogen tijden
weer ophalen. Doordat de
dagbesteding in het centrum van
Horst ligt, is er de mogelijkheid
om gezellig naar de markt te
wandelen met de gasten of een
kaarsje aan te steken in de kerk.

gen als zich veranderend koopgedrag
voordoet.” Met name de trends spelen
door de jaren heen een belangrijke rol
bij Meulendijks. Zo werd er de eerste
lange damesbroek verkocht, de eerste
spijkerbroek, de hoelahoep en recenter
de skate en de Space Scooter.

Klanten blijven
adviseren

Trends volgen en voor zijn. De
naam Meulendijks kon mede daardoor
uitgroeien tot een begrip in Horst en
ver daarbuiten. De huidige directeur,
Bart Meulendijks, blikt terug en kijkt
vooruit. “De oorsprong van onze
huidige onderneming ligt veel verder
terug in de geschiedenis maar niet
onder de naam Meulendijks. In 1897
startte Lambert Geurts, toentertijd
beter bekend als ‘Michels Lambert’, als
zadelmaker aan de Gasthuisstraat. Hij
maakte lederen zadels plus toebehoren en begon tevens een winkel met
meubels en lederwaren. De zadelmakerij werd opgesplitst in een meubelzaak
(Geurts Meubelen) en Meulendijks

Lederwaren en sport.”
We schrijven 1947, de oorlog is
voorbij en de ouders van Bart, Jan
en Mia Meulendijks, beginnen een
zaak aan de Kerkstraat 17. Op precies
dezelfde plek waar Bart anno 2012 aan
het roer staat. De winkel van Jan en
Mia Meulendijks had als hoofdactiviteit de verkoop van lederwaren, luxe
damestassen, vetleren boekentassen
enzovoorts. Het aandeel sportartikelen
(voetbalschoenen) was toen minimaal.

Trends
Enkele jaren later groeide de
belangstelling voor sportartikelen en
het sportaandeel in de winkel dus ook.

Eind jaren 50 werd vrije tijd steeds
belangrijker en ging men meer en
meer op vakantie. Inspelend op die
trend kwamen campingartikelen in het
assortiment. Tot 1979, want de vraag
naar sportartikelen groeide razendsnel
en nam teveel extra ruimte in beslag.
Bart: “De vraag naar sportartikelen
groeide dermate, dat verbouwing op
verbouwing volgde. De zaak groeide uit
tot 450 vierkante meter winkelvloeroppervlak. Eind jaren negentig werd de
lederwarenafdeling gerestyled tot een
reisshop met koffers en reistassen. Ook
hebben we aansluiting gezocht bij Sport
2000, een Europese inkooporganisatie
op sportgebied. We blijven meebewe-

Aanbouw
Verbouw
Nieuwbouw
Utiliteitbouw
‘Voor particulier
en bedrijf’

“Vertrouwd bouwenaliteit”
aan kw
Meerweg 28
5976 NT Kronenberg

077 467 3607
06 55 69 36 07

www.markvanlier.nl
info@markvanlier.nl

Maandag

12 november
Paardenmarkt
Lottum
De grootste van Limburg!
• Aanvoer van 700 paarden en pony’s •
• 150 marktkramen • livemuziek •
• kinderattracties •
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u
N
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depend
in onze orst!
in H
Bel voor meer informatie
of een afspraak: 06-23 33 15 44

www.gddepeel.nl

Zelf doet Bart ook aan sport. Hij
tennist, rijdt mountainbike, doet aan
wintersport en hij wandelt graag. Het
klinkt eigenlijk best logisch. Zijn eigen
sportbevindingen vormen de basis tot
het bieden van kwaliteit, service en
perfecte artikelkennis van een goeddraaiende onderneming. Bij een sneller
veranderende markt is dat meegenomen want trends volgen elkaar in rap
tempo op. Ook zijn klanten mondiger
geworden en is de concurrentie (internet) enorm toegenomen. Zij komen
uitstekend geïnformeerd de winkel binnen en weten precies wat ze willen.
“Wij blijven ons continue bijscholen
op allerlei gebied om klanten van een
goed en adequaat advies te kunnen
voorzien. Dat alles maakt Meulendijks
volgens mij tot een begrip”, zegt Bart
met gepaste trots.

Verrast
Toch wordt ook Bart zo nu en dan
verrast door een klant. “Er kwam een
man in de winkel en vroeg naar chloorbrilletjes en vervolgens legde ik er een
paar op de toonbank. Hij vroeg of ze
gepast konden worden. Tot mijn verbazing pakte hij zijn hond, een kwijlende
boxer, zette die op de toonbank en
paste de brillen bij die hond. Ik schoot
in de lach en vroeg waar hij mee bezig
was. Zegt die man: Ik ben een fervent
motorrijder en ik neem mijn hond mee
in de zijspan”, schatert Bart.
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www.ptcplus.com

Grote klasse!

Gefeliciteerd Fons en Yvonne

Meterikseweg 4 - 5961 CW Horst
Tel.: 077 - 4658490

Een AB’er krijgt geen boe-geroep

Fi-touch
Melkveebedrijf Hoeve Rosa te Sevenum
met de nominatie voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2012

Fons en Yvonne Kersten

SCHILDERWERK + DECORATIE

www.ab-werkt.nl

Fons, gefeliciteerd met je nominatie!
Grondmonsters

voor aaltjes en bemesting
breng uw pH op peil met

cALciumGrAnuLAAt
Grondontsmetten
met GPS, aaltjes bestrijding
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NUM tel: 077-4671935
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www.verstegensevenum.nl
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De bezuinigingen raken de gemeenteraad niet
De gemeenteraad van Horst aan de Maas gaat 40.000 euro bezuinigen.
Goed idee, want waarom zouden wij alleen de broekriem aan moeten trekken?
Als de gemeente moet bezuinigen, dan kan dat ook op andere manieren dan de
belasting te verhogen of de subsidie te verlagen. Precies de helft van het aantal
stemmers is het eens met deze stelling. De gemeenteraad kan het best met
wat minder budget doen.

Horst aan de Maas moet zich geen nieuwe herindeling
op laten leggen

Vechten

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het ´herindelingsspook´ waart weer door Limburg. Met het nieuwe regeerakkoord wordt de roep om grotere en daadkrachtigere gemeenten weer luider. De
nieuwe regering wil het liefst gemeenten van minimaal honderdduizend inwoners. Betekent dit voor Horst aan de Maas een nieuwe herindelingsronde? Dit zou
dan de derde herindeling in tien jaar zijn. Een onderzoek van de Rijksuniversiteit
Groningen wijst echter uit dat herindelen alleen maar geld kost. Bovendien kun
je je afvragen of je als burger nog wel gehoord wordt in zo´n grote gemeente. En
met welke gemeente zouden we dan moeten fuseren? Door een eventuele herin-

deling verdwijnt misschien ook het unieke karakter van deze gemeente.
Aan de andere kant heb je als grotere gemeente ook meer invloed in de
provincie. Bovendien vorm je zo een gelijkwaardige partner met andere grote
gemeenten. Wil Horst aan de Maas mee kunnen blijven doen met de toekomst
dan moet zij een herindeling niet meteen uit de weg gaan. De vraag is echter of
we daar, als puntje bij paaltje komt, enige keus in hebben. Er zijn talloze voorbeelden bekend van gedwongen fusies. Wat vindt u? Horst aan de Maas moet
zich geen nieuwe herindeling op laten leggen.

Uitslag vorige week (week 44) > Ontbijten doe je thuis en niet op school > eens 98% oneens 02%

ANGELS JEANS
N u i n n i e u we k l e u re n ve r k r i j g b a a r :
ro b i j n ro o d, o ke r e n d o n ke rgro e n !
En voor Angels Jeans geldt natuurlijk ook:
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glasvezel,
glasvezel,
klaar.
klaar.

bij aankoop van 2 broeken naar keuze

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

Dé specialist in broeken!

Hoofdstraat 12 Horst
(aan het parkeerterrein, vlakbij de Action)
Informeer in onze winkels naar de voorwaarden!
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Xarmac
Systems B.V.
Xarmac Systems B.V.
Broekweg
22, 5961
Broekweg
22 JG Horst
5961
JG 27
Horst
Tel. 077
398
06

088
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25 25
40 40

Tijd voor een
computerbril
ontspannen werken
aan uw computer

*Na
1 €jaar
€ maand
4600 per maand
*Na 1 jaar
46 per

vanBree Store

vanBree
Store
Dé specialist
in broeken!

Bladel - Horst - Valkenswaard - Veldhoven

www.kruytzeroptiek.nl

AHOR1012C

Als hoofdredacteur van dit
nieuwsblad ga je ook op pad.
Niet alleen voor een interview
of een persbijeenkomst, maar
ook om je netwerk uit te
breiden en contacten te
leggen. Afgelopen maandagavond was ik bij de dorpsraadvergadering in Sevenum.
Net zoals alle dorpsraden kent
die van Sevenum haar eigen dorp
op haar duimpje. Zij weet precies
waar hondentoiletten nodig zijn,
hoe het vrachtverkeer door het
dorp dendert of welke groenvoorzieningen gewenst zijn. De leden
kennen de geschiedenis van het
dorp en hebben een uitgesproken
mening over de toekomst. Zij
spreken hierover met inwoners
van Sevenum en houden nauw
contact met de verantwoordelijk
wethouders en burgemeester van
de gemeente. Eenmaal per jaar
brengt het College van B&W een
bezoek aan de dorpsraad aan
Sevenum en vergadert mee.
Naast het bestuur van de
dorpsraad van Sevenum, enkele
betrokken inwoners en ondergetekende, gaven ook burgemeester Kees van Rooij en de wethouders Wijnhoven, Litjens en
Driessen acte de présence.
Gedurende de vergadering
werden verschillende onderwerpen besproken. De dorpsraad en
de inwoners van Sevenum
houden bij het College van B&W
duidelijk de vingers aan de pols.
Ze zijn kritisch, stellen directe
vragen en blijken in ieder geval
niet voor een gat te vangen. Het
valt me heel sterk op dat ze vaak
praten vanuit een emotie en zijn
geraakt als ze hun algemene
bezorgdheid uitspreken over de
voorzieningen in hun dorp. De
aanwezige politiek verantwoordelijken begrijpen het gevoel, maar
geven ook aan dat het onmogelijk is om met bijvoorbeeld de
demografische ontwikkelingen,
zoals ontgroening en vergrijzing
vast te blijven houden aan hoe
het ooit was.Praten vanuit een
emotie is belangrijk, maar soms
moet je het opzij kunnen zetten,
om met gepaste afstand naar het
probleem te kijken en het geheel
te overzien. Echter de dorpsraad
moet beide combineren, zodat ze
in ieder geval zicht- en hoorbaar
blijven vechten als leeuwen en
opkomen voor hun dorp. Dan is
een dorpsraadvergadering met
het College van B&W in ieder
geval nooit saai.
Herman

De andere helft is het daar helemaal niet mee eens. De gemeenteraad is er
voor om de belangen van de gemeenschap te dienen en het College van B&W
te controleren. Ga je in hun budget snijden, dan kunnen zij die controlerende
taak niet meer goed of voldoende uitvoeren. Nieuwe raadsleden kunnen niet
meer worden opgeleid doordat bijvoorbeeld hun fractievergoeding niet toereikend is. Bezuinigingen raken de gemeenteraad dus juist wel.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
8 november 2012
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Dinsdag 13 november

Nieuws

Geen openbare
vergadering

Zwemles voor kinderen
Op een leuke en veilige manier leren zwemmen!

Op dinsdag 13 november is er geen openbare vergadering
van de raad.
De politieke partijen houden in deze week hun eigen fractieoverleg over de raadsvoorstellen van de eerstvolgende
raadsvergadering en de resultaten van behandeling van deze voorstellen in de commissies van deze
week.
Vergaderkalender
Dinsdag 20 november:
Dinsdag 27 november:
Dinsdag 4 december:
Woensdag 12 december:

Raadsvergadering
Themabijeenkomst Visie op regionale samenwerking
Commissie Samenleving
Commissie Ruimte

Informatie
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van
het gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Illegale inzameling metaal
De ﬁrma Henraath is door de gemeente
aangewezen als gemeentelijke ophaaldienst
voor de inzameling van metaal en elektrische
apparatuur.
De wagen van de ﬁrma Henraath is duidelijk
herkenbaar aan het logo.
Helaas moeten wij constateren dat illegale,
niet door de gemeente aangewezen inzamelaars actief zijn.

In ons waterrijke land is zwemles heel belangrijk.
Wij leiden kinderen op voor het Zwem-ABC, dat
bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s.
Hierbij wordt in het begin veel aandacht besteed
aan het watervrij maken.
Zo wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Daarna volgt het aanleren van de zwemslagen. Veel van de oefeningen worden spelenderwijs aangeboden.
Wij bieden
• Eenmaal per week zwemles van ¾ uur.
(U kunt echter ook kiezen voor meerdere
keren)
• Zwemles door gediplomeerde zwemonderwijzers. De zwemlessen hebben geen dwingend
karakter. Ieder leert in zijn/haar eigen tempo.
• Elk lesblok een kijkles voor ouders/begeleiders.
• Vijf keer per jaar de mogelijkheid om af te
zwemmen tijdens de diplomadag.
• Inschrijvingen vanaf 4 jaar.

Start nu!!
Gezond en verantwoord sporten, bij ons kunt
u terecht voor o.a. Aqua robics, Aqua Joggen,
Aqua varia, trimzwemmen, M.B.V.O.
En nog vele andere activiteiten.
Daarvoor hebben wij nog enkele plaatsen
beschikbaar, dus kom gezond en verantwoord
sporten bij ons.
Recreatief zwemrooster
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.
Kranestraat 14, 5961 GZ Horst.
Tel: 077 - 477 97 25.

Wij verzoeken aanbieders om hun materialen pas op de ophaaldag aan de straat te
leggen en alleen mee te geven aan de ﬁrma
Henraath.
Mocht u constateren dat toch door anderen
ingezameld wordt dan vragen wij u het
kentekennummer van de auto en/of
aanhanger te noteren en de kleur en het
merk van de auto door te geven aan de
gemeente via 077 – 477 97 77.

Bekendmakingen

Clinics op basisscholen van Horst aan de Maas

Powerman

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.

Vanaf deze week kunnen basisscholen zich inschrijven voor het Lespakket Duathlon dat in de
periode maart / april wordt aangeboden door Powerman.
America
Zwarte Plakweg 48a

Met deelname aan de clinics en uiteindelijk
ook aan de Powerkidswedstrijd op 21 april 2013
willen we op een plezierige wijze zoveel mogelijk kinderen aan het sporten zien te krijgen.
Sporten is immers niet alleen gezond, maar ook
heel erg leuk om samen te doen.
De clinics bestaan uit 4 verschillende lessen
van 45 minuten die worden aangeboden door
een trainer van Powerman tijdens schooltijd.
De 4 lessen kunnen ook samengevoegd worden
tot twee lessen, evt. in te zetten tijdens de
reguliere gymles.
Inschrijven is mogelijk tot vrijdag
21 december door een email te sturen
naar gemeente@horstaandemaas.nl.

Broekhuizenvorst
Beerendonckerweg 3
Grubbenvorst
Centrale
Verwerkingsinstallatie
Raaieinde
Witveldweg 55
Witveldweg 60
Kuilveld 26
Californischeweg 10b

Horst
Rietbos 62
Pastoorsveld 59
Venloseweg 53
Patronaat 13c
Gastendonkstraat 2
Gastendonkstraat 39
Pieter Belsstraat 86
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende bestemming
Lottum
Centrum Lottum

Meerlo
De Cocq van Haeftenstraat 35
Bergweg, sectie H perceel
125/124/204
Meterik
Bekkershoaf
Sevenum
Renkensstraat 19
Swolgen
Molenstraat 25
Krienestraat 3

Algemene informatie
Gemeentehuis
Postadres:
Postbus 6005, 5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 477 97 77
Fax:
077 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is
afdeling burgerzaken geopend op: Maandag van
08.30 - 20.00 uur.
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken tijdens
de normale openingstijden en op woensdag- en
donderdagmiddag. U kunt dit doen via
tel. 077 - 477 97 77 of via www.horstaandemaas.nl.
Als u een ‘afspraak op maat’ heeft gemaakt,
wordt u met voorrang geholpen. Wilt u er s.v.p.
rekening mee houden dat u bij de afdeling
Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.

RAADSFEITEN
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Gemeenteraad bezuinigt ook
Bij het vaststellen van de uitgangspunten voor de begroting van 2013 vond de gemeenteraad
dat ook op het budget van de raad bezuinigd moest worden. De opdracht was om volgend jaar
in totaal € 40.000 euro minder uit te geven.
De grootste bezuiniging is voor rekening van het
budget van de rekenkamercommissie. Dat bedrag gaat omlaag met € 25.000 euro. De laatste
twee jaren laten zien dat het budget meer dan
voldoende was.
Ook de vergoeding voor de fracties, die in
vergelijking met andere gemeenten al laag is,
wordt teruggebracht naar € 4.000.
Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten om
de kosten te besparen voor het maken van een
schriftelijk verslag van iedere raadsvergadering.
Vanaf 2013 komt er alleen een besluitenlijst.

In de schriftelijke verslagen (tot en met 2012)
staat woordelijk geschreven wat er letterlijk is
gezegd in een raadsvergadering. Maar door de
huidige digitalisering is dit niet meer nodig. De
raadsvergaderingen zijn namelijk ook heel goed
terug te horen en terug te zien via de link https://
horstaandemaas.notudoc.nl.
Naast het ‘terugluisteren’ of opnieuw bekijken
van een raadsvergadering, kunt u ook zoeken
op naam van een raadslid of naar een bepaald
agendapunt.
Probeert u het zelf maar eens!

De raadsvergadering
van 30 oktober 2012
Op dinsdag 30 oktober vond een openbare gemeenteraadsvergadering plaats.
Punten van bespreking waren:
• Krediet restant ﬁetspad Horst-Broekhuizen
• Tweede bijstelling begroting 2012
• Programmabegroting 2013 inclusief
Meerjarenbegroting 2014 t/m 2016
• Herziening exploitatieplan De Afhang
Deze agendapunten werden - in verband met
onderlinge samenhang - tegelijkertijd behandeld.
Programmabegroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2016
Het college van burgemeester en wethouders
(B&W) presenteerde de gemeenteraad een
sluitende begroting voor 2013. In het voorjaar
behandelde de gemeenteraad de kadernota 2012. Daarin gaf de raad aan B&W de
uitgangspunten mee voor het begrotingsjaar
2013 en de komende vier jaren. B&W maakte
de begroting 2013 op basis van:
• deze uitgangspunten in de kadernota en
• de ﬁnanciële gevolgen van de economische
crisis en
• de extra taken die de gemeente van het Rijk
krijgt.
Het voorstel aan de raad was om deze
begroting 2013 vast te stellen.

Vrijdag 21 september 2012 was de gemeenteraad van HadM te gast bij Haegens Bouw in Horst.
De middag stond in het teken van duurzaamheid. Bij een huis in aanbouw in het nieuwbouwproject
De Afhang werden de raadsleden bijgepraat door Haegens Bouw.
De eerstvolgende raadsexcursie staat gepland voor vrijdag 23 november 2012. Dan brengt de raad
een bezoek aan Munckhof Groep. Het thema is: “Spin-off Floriade”.

Werkbezoek
Commissie Samenleving
Binnenkort worden de gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van gedeelten van
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ).
Om in het ‘werkveld’ te ervaren hoe de begeleiding van AWBZ cliënten georganiseerd

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Alle raadsfracties gaven hun mening over
de voorliggende cijfers en stelden vragen
over de begroting. De fracties waren blij dat
– ondanks de onzekere economische tijden –
HadM ﬁnancieel gezond is en de lasten voor
burgers en ondernemers niet stijgen. Wel blijft
HadM inzetten op de veranderende rol van de
gemeente, meer zelfredzaamheid en verantwoordelijkheden voor inwoners, bedrijven en
instellingen.
Voor de inwoners geldt: doe wat je zelf kunt
doen. En de gemeente doet wat ze wettelijk
verplicht is te doen.
Door bezuinigingen en het solide ﬁnanciële beleid van de afgelopen jaren spreekt HadM de
reserves aan om investeringen te ﬁnancieren.
Zoals het uitvoeren van de centrumplannen
van Horst, Grubbenvorst en Sevenum.
En de aanleg van de resterende trajectdelen

A en C van het ﬁetspad Horst-Broekhuizen.
In 2013 ontvangen verenigingen 1½ % meer
subsidie. En voor het oplossen van knelpunten bij de accommodaties van verenigingen
komt er jaarlijks een bedrag van € 125.000
beschikbaar.
Aanvullende bezuinigingen blijven nodig om
de taken die vanuit het Rijk naar de gemeenten komen te kunnen uitvoeren.
Deze bezuinigingen hebben betrekking op sociaal maatschappelijk, economisch, cultureel,
bestuurlijk en fysiek ruimtelijk terrein.
Voor bibliotheekwerk bijvoorbeeld is in 2013
€ 200.000 minder beschikbaar. Bezuinigingen
worden ook gerealiseerd door krimp van
de gemeentelijke organisatie. En voor de
gemeenteraad zelf is in 2013 € 40.000 minder
beschikbaar.
De gemeenteraad stelde vast dat HadM een
solide ﬁnancieel beleid heeft en stelde unaniem de programmabegroting 2013 vast, inclusief de Meerjarenbegroting 2014 t/m 2016.
Uitgangspunt ook voor de toekomst blijft om
de gemiddelde totale lastendruk voor burgers
en ondernemers niet te verhogen.
Met het vaststellen van de begroting 2013
stelde de raad ook:
• een krediet beschikbaar om het ﬁetspad
Horst-Broekhuizen af te maken;
• de tweede bijstelling van de begroting 2012
vast;
• jaarlijkse herziening van het exploitatieplan
De Afhang vast.
Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is
tijdens de raadsvergadering: op
www.horstaandemaas.nl kunt u de videobeelden van de raadsvergadering bekijken. Dat
kan al daags na de betreffende vergadering.
Nadat het verslag van de vergadering is
vastgesteld (in de volgende vergadering), kunt
u de vergadering in het digitale archief raadplegen als videobestand en ook als schriftelijk
verslag.

is, bezochten de leden van de Commissie
Samenleving op 1 november De Reden
(Venray), MFC de Zwingel (Melderslo) en
Zorgboerderij Wienes (Hegelsom).
In MFC de Zwingel kregen raadsleden tekst en
uitleg over de dagbesteding van ouderen.

Fractievoorzitter R. Tegels aan het woord tijdens de beschouwingen over de begroting 2013
op 30 oktober 2012.
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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.

Meer huurwoningen
De woningmarkt in Nederland en ook in Horst aan de Maas verkeert nog steeds in zwaar weer. Voor het CDA
reden om waar mogelijk maatregelen te nemen om de markt te stimuleren. De eerste resultaten van de woonketting en garantieregeling zijn in dit kader positief en hebben ertoe geleid dat deze regelingen voor de hele
gemeente beschikbaar komen. Echter dit betreft de markt van koopwoningen. Op de huurmarkt worden andere
problemen ervaren. Het belangrijkste is een tekort aan huurwoningen, dat nog eens verder lijkt toe te nemen
door de toestroom van arbeidsmigranten. In het verlengde daarvan horen we ook klachten over het toewijzen van
huurwoningen. Zonder indicatie lijkt het haast onmogelijk om een huurwoning te krijgen.
Het tekort aan huurwoningen is
een probleem dat al langer speelt.
Wonen Limburg investeert alleen nog
in de grote kernen en verkoopt verder

veel van zijn bestaande woningen.
Gevolg is dat vooral in de kleine kernen
een tekort ontstaat. Volgens het CDA
een slechte ontwikkeling voor de

leefbaarheid. Positief is dat de coöperatie Woonwenz in Meerlo en Melderslo
met pilots bezig is voor het bouwen
van huurwoningen. In Melderslo heeft

dit geleid tot zestig aanmeldingen voor
acht woningen. Dit onderstreept nog
maar eens het probleem.
Het CDA heeft daarom het college
opgeroepen om het gesprek aan te
gaan met de woningbouwcoöperaties met als doel het realiseren van
voldoende sociale huurwoningen in alle
kernen van onze gemeente. Daarnaast
vragen wij het college om te komen
met creatieve ideeën of plannen om
voldoende aanbod te creëren. Ook

vragen wij iedereen die problemen
ervaart met het verkrijgen van een
huurwoning of ideeën heeft om
het aanbod van huurwoningen te
verbeteren, dit met ons te delen.
Dit kan via onderstaande mailadressen. De CDA-fractie zal de reacties
gebruiken voor het ontwikkelen van
een visie en maatregelen voor de
huurmarkt.
Marcel Beelen
Raadslid CDA

Binnen afzienbare tijd zal er gebouwd
worden op de voormalige locatie van
basisschool De Dobbelsteen. Een ander
belangrijk project is het fietspad tussen
Broekhuizen en Horst. Al jarenlang een
wens vanwege verkeersveiligheid en
toerisme, nu is er in de begroting geld
gereserveerd voor de volledige uitvoering van het fietspad.
Tenslotte: er liggen nog vele uitdagingen. De financiën moeten op orde
blijven, extra taken van de landelijke

overheid (zoals jeugdzorg en de wet
werken naar vermogen) moeten we
meteen goed oppakken. Verder gaan
we de uitdaging aan om het bibliotheekwerk ter hervormen. We zullen
ons ook blijven inzetten voor een
goede lokale woningmarkt, waarbij
zeker ook extra huurwoningen gerealiseerd moeten worden. Uitdagingen
genoeg dus!
Bram Hendrix
Fractievoorzitter Essentie

Begroting 2013
Afgelopen week heeft de gemeenteraad de begroting van 2013 vastgesteld. Essentie is tevreden met deze
begroting, die wat ons betreft samen te vatten is aan de hand van drie punten: 1. We staan er financieel goed
voor; 2. We komen onze beloftes na; 3. Er liggen nog vele uitdagingen.
Essentie staat voor een financieel
degelijk beleid, waarbij er ruimte
moet blijven voor noodzakelijke
investeringen. De inkomsten van de
gemeente staan onder druk en dat zal
ook niet meteen veranderen. Daarom
moeten we snijden in de uitgaven.
Aan de andere kant staan er flinke

investeringen in de begroting opgenomen. Om dat financieel mogelijk te
maken, doen we ook een beroep op de
reserves. Dat is te verantwoorden: de
reserves blijven op orde en de lokale
belastingen stijgen niet extra.
Op de tweede plaats geeft deze
begroting aan dat wij onze belof-

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

terrasoverkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

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

www.jeurissenzonwering.nl

tes nakomen. We blijven duurzaam
investeren en hebben waardering voor
vrijwilligerswerk en verenigingen. De
ontwikkelingen in de centra van Horst
en Grubbenvorst gaan verder. In het
centrum van Sevenum wordt samen
met ondernemers gewerkt aan een
nog aantrekkelijker winkelgebied.

vies • graszoden

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

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

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

100 viooltjes
grote planten

€ 25.00
vele soorten

laan-lei-sier
fruitbomen
heesters coniferen
lage prijzen

vele kleuren
viooltjes

beukenhaag
planten € 0.69
haagbeuken € 0.69
dak leibomen
10-12 220 cm stam

van € 119.00 voor

€ 59.00

fruitbomen
2,5 meter hoog
€ 9.95
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.0
0 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur

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

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

Ingrid Faassen
Koken met

Randy

we toevallig hier terecht.” Inmiddels
wonen Ingrid en Sjors samen met
hun zoon Toon (12) alweer twaalf
jaar in Sevenum.
De Passiespelen in Tegelen is een
toneelstuk dat handelt over de laatste
vier dagen van Christus. “Volgend jaar
zijn hier weer audities voor. Ik zou het
leuk vinden om een keer de hoofdrol
van Maria Magdalena te krijgen. Die
heb ik nog niet gespeeld, maar als
het niet lukt, dan probeer ik het over
vijf jaar nog een keer”, zegt Ingrid.
Een auditie doen vindt zij overigens
verschrikkelijk. “Met trillende handen
en knieën sta ik daar dan. Het
heeft ermee te maken dat ik op dat
moment iets van mijzelf moet laten
zien. Ik kan me nu al druk maken
om volgend jaar auditie te doen.”
Als Ingrid eenmaal een rol heeft, dan
staat ze moeiteloos op het podium,
want dan speelt ze namelijk een
typetje.

De hoofdrol van
Maria Magdalena

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

De laatste acht jaar is Ingrid
steeds meer toneel gaan spelen. “Ik
heb daar geen scholing voor gehad,
ik heb het ook niet overwogen. Door
de verschillende rollen die ik speel,
leer ik iedere keer bij. Ook regisseur
Cees Rullens van de Passiespelen
heeft mij veel geleerd. Het is
vooral goed om je goed in je rol te
verdiepen, misschien wel tot het
belachelijke aan toe”, zegt Ingrid.
Improviseren hoort daar volgens
Ingrid ook bij en dat vindt ze eigenlijk
wel het leukst om te doen. “Dan
spreek ik samen met een goede

Gemberkoek
Benodigdheden:

vriendin af om de hele avond in het
hoog Hollands te kallen en dat een
hele dag vol te houden. De reacties
en de verbazing van de mensen
vind ik leuk. Ook als we bijvoorbeeld
ingehuurd worden op een feestje om
de kakker en het ordinaire wijf te
spelen.”

Dan geloof ik hen
direct
Een paar grote voorbeelden voor
Ingrid zijn acteurs zoals Carice van
Houten, Thom Hofman of Monique
van de Ven. “Als zij hun mond open
doen, dan geloof ik hen direct. Een
actrice bij een soap kan een zinnetje
nog zo mooi uitspreken, maar als
ik het niet geloof, dan stoor je je er
alleen maar aan.” Ingrid heeft nu een
uitstapje gemaakt naar Blerick waar
ze de rol van Geraldine Meulenpaard
speelt in het stuk ‘Tösse ech en
schoëne schiën’.

Paarden zijn mijn lust
en mijn leven
“Hierin speel ik een amazone. En
paarden zijn mijn lust en mijn leven.
In Blerick staat een standbeeld, een
half paard en daar praten de mensen
over. Ze hebben het over poten en
koppen en daar kan ik natuurlijk niet
tegen. Dan word ik boos. Het is een
kleine rol, maar ik moet tot het einde
volhouden om boos te spelen”, zegt
Ingrid.
Het mooiste aan acteren vindt zij
het meenemen van het publiek in
het verhaal. “Een applaus is prachtig,
maar stilte is veel mooier.”

· 400 gram boter
· 2 dl melk
· 5 dl crème fraîche
· 4 eieren
· 500 gram bruine
basterdsuiker
· 400 gram bloem
· 2 tl bakpoeder

Ze was amper één jaar oud, toen haar ouders haar meenamen om mee
te spelen bij de Passiespelen in Tegelen. Een toneelstuk dat elke vijf jaar
plaats vindt. Toneelspelen is haar grootste hobby, waar ze de laatste acht
jaar steeds meer energie en tijd insteekt. Deze week wordt Ingrid Faassen
(40) uit Sevenum geplukt.

Voor een
‘werelds’ cadeau
Banden - Accu’s - Carwash

WINTERBANDEN

· 20 gram kaneelpoeder
kruidnagel
· 40 gram amandelschaafsel
· 250 gram stemgember
(klein gesneden)

Bereiding:
• Sla de boter met een garde
luchtig;
• voeg de basterdsuiker toe aan de
boter;
• daarna één voor één de eieren;
• laat de melk en de crème fraîche
lauw/warm worden;
• voeg de gember, kaneel,
kruidnagel, amandel en het
bakpoeder toe aan het boter/
eimengsel;
• voeg daarna de melk en crème
fraîche ook toe;
• spatel als laatste de bloem
erdoor;
• Giet het mengsel in een bakvorm
en bak het af in een heteluchtoven op 170 graden, gedurende
45 minuten.

Eet u smakelijk!

Randy

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Dat Ingrid samen met haar man
Sjors in Sevenum is gaan wonen, was
eigenlijk puur toeval. “De moeder van
mijn man woont hier met haar vriend

en zodoende kwamen wij vaker in
Sevenum. We gingen op stap met
carnaval of gingen naar de kermis.
Toen we een huis zochten, kwamen

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

voor concurrerende prijzen!
Tevens mogelijkheid tot opslag van uw zomerbanden.

www.bartseuren.nl
Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

BONUS
PUZZEL
9
9
,
4
€
Nu

Sudoku

Aanbieding geldig t/m zaterdag 11 november 2012

· 10 gram fijngestampte

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Brand Pils

Krat 12 flesjes
à 0.3 liter van € 7,01
steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus
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Recreatieruiters Wittenhorst

Koudbloedpaarden op startlijst dressuurwedstrijd in Hegelsom
Recreatieruiters Wittenhorst hield afgelopen zondag een
dressuurwedstrijd in manege Wieneshof in Hegelsom. Geen
wereldnieuws want er worden wekelijks tal van wedstrijden verreden.
Wat wel opviel was het feit dat er ook vier koudbloedpaarden op de
startlijst stonden. Warm- en koudbloedpaarden die deelnemen aan
dezelfde dressuurwedstrijden komt niet zo heel vaak voor.
Voorzitter van de Wittenhorster
recreatieruitersvereniging is Lambert
Vullings uit Hegelsom: “Als vereniging
bestaan we al 36 jaar. In feite zijn
onze dertig leden allemaal actief
geweest in de ruitersport. Het
merendeel van onze leden is nog
steeds actief maar doen het wat
rustiger aan.”

Bovendien een groot
sociaal netwerk
”Niet alle ruiters hebben immers
de beschikking over een eigen
paard, stal en weidegronden. Ook
het verzorgen van de dieren kost
veel tijd en komt dagelijks terug.
Wij willen voor ons plezier rijden
op een ongedwongen en gezellige
manier. Het levert ons bovendien
een groot sociaal netwerk op dat
heel zuidoost Nederland en zelfs een
deel van Duitsland beslaat”, zegt de

Haal de toekomst in huis
Kijk nu al 10 Nederlandse zenders
standaard in HD
Je kunt steeds meer met KPN. Nu en in de toekomst. Met KPN Glasvezel kijk je nu al standaard
10 Nederlandse zenders in HD-kwaliteit, kun je live tv-pauzeren en gemiste programma’s
later terugkijken. Op alle tv’s in huis. En je bent helemaal klaar voor 3D TV van de toekomst.
kpn winkel Venlo | kpn.com /glasvezel | 0800 0404

AD 10992/07-12

KPN Glasvezel

Interactieve HD TV | Supersnel internet | Bellen

paardenliefhebber.

Niet meer weg te
denken
De dressuurwedstrijd in de
Hegelsomse manege laat zien wat
de voorzitter bedoeldt. De eerste
paarden die mogen opdraven
voor de dressuurwedstrijd zijn vier
koudbloedpaarden. Statige dieren
met een eigen wil die soms onhandig
lijken. Het zijn echte werkpaarden
die niet te vergelijken zijn met een
warmbloedpaard.
Een warmbloed is ranker, slanker
en beweegt soepeler en sierlijker.
Een koudbloed daarentegen is zwaargebouwd, heeft een grote spiermassa
en oogt trager. De twee verschillende
paardenrassen hebben één ding
gemeen: ze zijn niet meer weg te
denken bij de paardenliefhebbers en
recreatieruiters.
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Jim Nijssen
motorcrosskampioen
Jim Nijssen (15) lid van MCC de Streekrijders uit Horst heeft onlangs zijn eerste kampioenschap weten te
behalen in de klasse 85cc grote wielen.

W

W

Een
arme
inter met
houtkachels zowel nieuw als gebruikt

OPEN HUIS

Zondag 11 november van 10.00 - 16.00 uur

Kortingen
van 10-30%!

** Leuke workshop voor Sint of Kerst
** Beginnerscursus quilten
** Naailes voor beginner en gevorderd
** Kids-naailes voor kinderen vanaf 8 jaar
** Meer informatie: www.Cassandra-Fashion.nl

Jim wist beslag te leggen op
deze felbegeerde titel door dit
motorcrossseizoen van de zestien
verreden kampioenswedstrijden
maar liefs elf keer een podiumplaats
te scoren. Slechts één manche

bleef hij door machinepech
puntloos. Tijdens de laatst verreden
kampioenswedstrijd in Dongen werd
hij dan ook als een waardig kampioen
door familie en clubgenoten binnen
gehaald, en was de tijd aangebroken

om de champagne flessen te
ontkurken. Op 30 november is
er een receptie met aansluitend
kampioensfeest. Aanvang 19.30 uur
aan de Deckersgoedweg 2 te
Sevenum.

Petra Poels

Matthiasstraat 13

Tel. 0478-571045

5811 AN

Castenray

e-mail: Petra@Cassandra-Fashion.nl

Drie punten Wittenhorst
Door: Piet Nabben
De voorspelde regen kwam er inderdaad tijdens de wedstrijd tussen RKsv Wittenhorst en HVCH. Net om 14.30
uur kon Pluvius het niet meer houden en draaide de kraan open. Het speelveld veranderde bijna tot een glijbaan.
Dus goed voetbal was niet mogelijk.
HVCH wist nog het beste met deze
omstandigheden om te gaan en kon
makkelijker overeind blijven.
Wittenhorst moest (of was het de
bedoeling) aanvankelijk toekijken.
De voorwaartsen van de Brabantse
ploeg konden hier echter geen gebruik
maken. Aan de andere kant kreeg de
thuisclub toch de beste kansen. Thom
Derks ondernam een actie en kon de
bal op een miraculeuze wijze voorkrijgen. Deze leek door Bram Rubie
verzilverd te worden, echter het schot
van dichtbij kon gekraakt worden. Met
de 0-0 kon de warme thee opgezocht
worden.
Na de onderbreking leek
Wittenhorst wederom last te hebben

van de slechte balcontrole. De medespeler bereiken was geen gemakkelijke
opgave. Maar Wittenhorst kreeg toch
meer van het spel. En dan ineens is
voetballen toch een mooie bezigheid.
In de 54e minuut zette Bart Verheijen
de vrijstaande Bram Rubie voor de
doelman. Met een bekeken passeerbeweging kon hij de bal in het lege doel
plaatsen, 1-0.
HVCH probeerde direct de gelijkmaker te forceren. Door slecht
uitverdedigen kwam Tim Govers in
de positie om te scoren, maar gelukkig kon Sjors Witt uiteindelijk redding
brengen.
In de 75e minuut kwam
Wittenhorst plotseling in ondertal.

Tom Zanders kreeg de bal uit een vrije
trap van dichtbij tegen de hand. De
goed leidende scheidsrechter gaf hem
hiervoor toch een tweede gele prent.
Dus Wittenhorst moest met tien man
verder. Dit was het sein voor HVCH om
furieus in de aanval te gaan. Met veel
inzet wisten de oranjemannen deze
pressie het hoofd te bieden. HVCH
kreeg dan ook bijna geen gelegenheid
om een bres te slaan.
Het laatste fluitsignaal werd
dan ook met een gejuich bejubeld.
Wederom kon Wittenhorst drie punten
op haar conto toevoegen. Het zeker
niet slecht spelende HVCH moest dus
ook capituleren. Een tweede plek op de
ranglijst is toch een prachtig gegeven.

Sparta´18 kan zegereeks
niet volhouden
Door: Bobby Minten
Voetbalclub Sparta´18 is er zondag niet in geslaagd de zegereeks te vervolgen. Uit bij ODA in Weert werd met 3-1
verloren.
Op een zwaar en moeilijk bespeelbaar veld was het de thuisploeg die in
de openingsfase dicteerde. De 1-0 na
twintig minuten was dan ook verdiend.
ODA kwam door over links en de voorzet
werd binnengewerkt. Na deze goal
kwam Sparta beter in de wedstrijd wat
ook direct tot kansen leidde. Jan Mertens
was twee keer dicht bij de gelijkma-

ker met twee kopballen die door de
doelman werden gepareerd. Pim Nellen
zag zijn inzet ook gestuit worden toen
hij alleen op de goalie van ODA afging.
Toen Ruud van der Sterren andermaal
met een kopbal niet kon scoren was het
voor de thuisploeg vlak voor rust wel
raak 2-0. Direct na rust kon Ruud van
der Sterren profiteren van een fout in de

defensie van ODA, 2-1. De thuisploeg had
het moeilijk en Sparta voerde de druk op.
Wel moest Sparta opletten, want in de
omschakeling was ODA zeer gevaarlijk.
Twintig minuten voor tijd scoorde ze dan
ook na een razendsnelle counter de 3-1.
Sparta gaf het nog niet op en creëerde
nog enkele kansen, maar de bal wilde er
eenvoudigweg niet meer in.

De feestdagen
staan weer voor de deur
Voor Kerst en oudjaar hebben wij een speciale december-bestellijst
gemaakt met daarin heel veel lekkere en gemakkelijke producten,
bijna allemaal vervaardigd in eigen huis!

Deze lijst vindt u op onze website, hij ligt voor u klaar in onze winkel of we sturen
hem op aanvraag naar u op. U kunt ook bestellen via onze webshop.

Voor Sinterklaas hebben we een speciale actie:
bij elk besteld gourmetpakket compleet (p.p.)
ontvangt u een saucijzenbroodje t.w.v. E 1.39 gratis!
Deze aanbieding geldt van 1-6 december 2012!

Leuk als cadeau: vleesletters in de letter S
voor: E 6.99 p. st. overige letters E 8.95 p. st.

Gourmetpakket standaard compleet

met vlees, salades, aardappeltjes, uien, stokbrood etc.: E 12.99 p.p.
alleen vlees: E 6.49 p.p.

Gourmetpakket luxe compleet

met vlees, vis, salades, aardappeltjes, uien, stokbrood etc.: E 15.99 p.p.
alleen vlees/vis: E 9.49 p.p.

Kindergourmet compleet voor E 6.50 p.p.

alleen vlees E 3.25 p.p.

Natuurlijk bieden wij nog heel veel meer:
in onze winkel vindt u heel veel lekker vlees, wild, zelfgemaakte bekroonde worst,
vleeswaren en maaltijden. Onze cateringafdeling verzorgt verschillende soorten
buffetten, diners, hapjes tot complete feestverzorging.
Horsterweg 1A, 5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

www.verkoeijen.nl
Openingstijden: woensdag - vrijdag van 8.30-18.00 uur / zaterdag van 8.30-16.00 uur
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Opsteker voor Sporting ST
Door: Tim van Rijswick
Op een sobere regenachtige middag stond zondag de wedstrijd VV Vos-Sporting ST op het programma.
De nummer 1 tegen de nummer laatst.
Op papier een eenvoudige middag
voor de titelkandidaat VOS. Maar het
tegendeel bleek waar te zijn. Vanaf
de aftrap nam Sporting ST bruut de
touwtjes in handen. Duels werden vaak
gewonnen door de zwarthemden van
Sporting. Pas na een kwartier kreeg
VOS een beetje grip op de wedstrijd.
Vos had weliswaar wat veldoverwicht
maar creëerde geen kansen. Het eerste
gevaar kwam uit een afgeslagen corner
van VOS. De bal kwam voor de voeten
van routenier Taihuttu en die haalde
verwoestend uit, maar op de doellijn

stond Ralph van Essen die de bal uit
de kruising kon koppen. Beide equipes
konden zich op gaan warmen onder
het genot van een theetje met een 0-0
stand. Inmiddels had de regen plaats
gemaakt voor een prachtig najaarszonnetje en kon men zich opmaken voor
een Sandy-achtige orkaan van aanvallen van VOS, tenminste dat zou je
verwachten. Deze storm bleef echter
liggen. In de 52e minuut kreeg VOS
wel een dot van een kans door een
klein misstapje van Boy Rutten. Goalie
Bram Willems pareerde deze inzet

op fantastische wijze. VOS kreeg nog
enkele kleine kansjes maar het waren
slechts enkele speldenprikjes. Deze
ontstonden uit wat hectische momenten
voor het doel van Sporting. Sporting had
de wedstrijd redelijk onder controle en
kwam er zo nu en dan zelf ook eens uit.
Ook dit leverde weinig grote kansen op,
waardoor de uiteindelijke 0-0 stand verdiend was. Een opsteker voor Sporting.
Het eerste punt van de competitie is
eindelijk binnen. Volgende week zal
Melderslo verslagen moeten worden om
aansluiting te krijgen bij de rest.

HBSV wint van Melderslo Horstenaar scoort
Door: Frank van Gerven
Qua weersvoorspelling klopt het gezegde: ‘Na regen komt zonneschijn.’ Dit geldt helaas niet voor RKSV
Melderslo. Aan inzet ontbrak het zeker niet, maar HBSV was toch een maatje te groot.

De wedstrijd begon met het fluitsignaal van de 19-jarige scheidsrechter
Pieter Kox uit Echt. Door een terughoudende start van HBSV was het eerste
kleine kansje voor Melderslo. HBSV
schrok wakker en begon zich sterker op
te stellen. Hierdoor kreeg de keeper van
Melderslo het niet koud deze middag.
Na 45 minuten stond de brilstand nog
steeds op het scorebord. Alle toe-

schouwers, die in de stromende regen
kwamen kijken, konden zich op gaan
warmen in de kantine.
De zon liet zich de tweede helft
gelukkig wel zien. Dit mocht helaas
voor Melderslo niet baten. Na twintig
minuten voetballen was het HBSV dat
de leiding nam. Met een geweldig
afstandsschot belandde de bal in de linker bovenhoek van het doel. De verder

op biljartwedstrijd

goed keepende Ruud Hoeijmakers was
hierop kansloos. De laatste tien minuten
probeerde Melderslo druk na voren te
zetten door achter één op één te voetballen. Dit resulteerde in een spaarzaam
kansje. De slotfase was echter toch
voor HBSV. Na een balletje op de lat en
tweemaal een redding van keeper Ruud
kon Melderslo niet voorkomen dat HBSV
toch nog de 2-0 mocht maken.

Horstenaar Guido Kauffeld behaalde afgelopen weekend de tweede plek
bij het NK Libre Groot-jeugd.
Zaterdag 20 en zondag 21 oktober
was er in Biljartcentrum Overkamp te
Eibergen het Nederlands Kampioenschap
Libre Groot-jeugd. De beste jeugdbiljarters van Nederland streden twee dagen
om het Nederlands Kampioenschap
waarbij ze 250 caramboles moesten

maken of maximaal twintig beurten. Eindresultaat Guido: moyenne
40.89 met een hoogste serie van 164
caramboles. Dankzij deze prestatie is
Guido uitgenodigd om deel te nemen
aan het Europees Kampioenschap Libre
Groot-jeugd te Brandenburg.

Brood van de week

Biologisch
Oer-Zonne

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

2.50

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

2.25
Wij verkopen al jaren vleespakketten van onze Limousin koeien

U kunt weer
vleespakketten bestellen
tot 6 december 2012

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

Het vlees wordt in kant-en-klare pakketten gesneden en verpakt.
U kunt kiezen uit vleespakketten van 15 kg, 25 kg of meer.

We slachten altijd in de lente en 2 à 3 weken voor Kerstmis of bij genoeg
aanmeldingen op andere data. Wij informeren u 1 week van te voren wanneer u het
vleespakket kunt komen afhalen.

Het Franse Limousin
rundvlees behoort tot
de absolute top op
gebied van smaak en
kwaliteit. Je proeft dat
de natuur zijn gang
heeft kunnen gaan.
France Limousin
heeft een hele pure,
uitgebalanceerde
smaak, kortom
een ouderwetse
vleessmaak.

8.25

Een vleespakket bestaat uit:
• Soep m/b schenkel
• Soep/stoofvlees
per kilo
• Runderpoulet
• Braadlappen
• Ribstuk
Bieflappen Kogelbief
• Sukadelappen
Biefstuk v/d haas
• Rosbiefstukken
Gehakt h.o.h.
Lende/entrecote
Braadworst h.o.h.
Bestellen/aanmelden tot 6 december
via e-mail michelanjaverstegen@planet.nl
of via 06-25032913, ook voor vragen.

Familie Verstegen, Grubbenvorsterweg 47, Sevenum

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl
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Hovoc legt het af tegen
koplopers
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Zowel het eerste dames- als het eerste herenteam van volleybalvereniging Hovoc moest afgelopen zaterdag
hun meerdere erkennen in hun duel, dat toevalligerwijs in beide gevallen tegen de koploper was. Zo bleef de
Horster club met lege handen achter.
De volleybalsters van Hovoc
(derde divisie) konden in Urmond
niet voor een verrassing zorgen tegen
ADC DS 1. De vrouwen uit Horst
wisten geen enkele set uit het vuur
te slepen en kwamen er in de eerste
drie sets niet aan te pas. De nog
ongeslagen lijstaanvoerder was op
alle fronten de betere ploeg. Het pleit
voor Hovoc DS 1 dat het niet bij de
pakken neer ging zitten en daardoor
ontstond er een spannende vierde
set, die nipt naar de Zuid-Limburgse
thuisclub ging; 4-0: 25-18, 25-18,

25-14, 26-24. De Horster mannen
van Hovoc traden thuis aan tegen VC
Boshoven HS 1, maar moesten het
daarbij ook afleggen tegen de nummer
één in hun poule (promotieklasse); 0-4:
13-25, 22-25, 21-25, 12-25.
Hovoc HS 1 verzaakte in de eerste
set haar eigen spel te spelen en de
Weerter ploeg kon eenvoudig doorstomen. Pas in de tweede set kwam
Hovoc op gang, werd er gevochten voor
elke bal, maar bleek aan het einde
van de rit VC Boshoven net te sterk. Op
eenzelfde manier ging ook de derde set

ondanks de verwoede inspanningen
van het Horster team naar Weert.
Daarna was Hovoc HS 1 gebroken
en bleef het puntloos achter in de
Dendron sporthal.
Hovoc richt zich weer op de
toekomst en de kansen die daar
liggen. Voor de Horster dames komen
die aanstaande zaterdag 10 november voor thuispubliek in de wedstrijd
tegen VC Velden DS 2. Het eerste
herenteam van Hovoc gaat dan in
Venray haar kansen beproeven tegen
ActiveRooy HS 1.

Kater voor SVEB
John Tissen zijn inzet met de voet tot
corner verwerkte. Hiermee mochten de
drijfnatte acteurs naar de thee.
De tweede helft was en werd
zeer spectaculair want er gebeurde
van alles. SVEB dicteerde het eerste
kwartier volledig en kwam in de 57e
minuut op een grotere voorsprong.
Uit een schot van Rick Tissen kon de
Oostrum-goalie de natte bal niet vasthouden en Sjors Schatorjé was er als
de kippen bij om binnen te tikken. Nog
geen twee minuten later leek de strijd
in het SVEB voordeel beslist want Rick
Tissen kopte uit een hoekschop fraai de
3-0 binnen. Wat er vanaf dat moment
binnen de ploeg van SVEB gebeurde

Smart Repair … zie onze site
Handelstraat 9 Horst • T (077) 397 86 00 • www.autoschadehorst.nl
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Tel: 0628837851 - Sevenumseweg 2 - 5971 NL Grubbenvorst

Nederlandstalige mariacchi

Door: Herman Hendrix
Op een door de regen zwaar veld en onder uitstekende leiding van scheidsrechter Habonimana uit Horst,
behaalde SVEB een 3-3 gelijkspel tegen SV Oostrum.
Maar wie na een uur de stand
zag en hoorde moet met stomheid
geslagen zijn over deze uitslag. Want
met nog dertig minuten op de klok
presteerde zij het, om na een 3-0
voorsprong, nog gelijk te spelen.
SVEB liet Oostrum in de eerste
twintig minuten het spel maken. Na
deze periode nam SVEB het initiatief
over. Uit een vrije trap voor de zestien
schoot Rick Tissen op aangeven van
Tim Geurts nog naast maar twee
minuten later was het wel raak. Fraai
aangespeeld door Tim ronde Rick in
de draai ineens zeer vakkundig af.
Bijna stond het pal voor rust gelijk,
maar Oostrum-spits Wilschut zag dat

Een kleine lakbeschadiging?

zal wel voor altijd een raadsel blijven,
maar Oostrum stond binnen acht
minuten gelijk. In het laatste kwartier
had het alle kanten op gekund. Zowel
Oostrum als SVEB waren dicht bij de
voorsprong maar deze kwam voor
beide niet. In de derde minuut van
de blessuretijd had de zege toch voor
SVEB moeten zijn. Tim Geurts begon
aan een uitstekende solo, passeerde
drie man, ging alleen op de doelman af, tikte perfect opzij naar de
meegelopen Robbert van Dijck maar
voor een leeg doel ging de bal naast.
Uiteindelijk konden beide teams er
toch vrede mee hebben maar de
grootste kater was voor SVEB.

Finishparty Van Leuven

ZO

11

JORIS
LINSSEN &
CARAMBA

NOV

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL
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.

Motorracer Kevin van Leuven uit Swolgen heeft het raceseizoen 2012 afgesloten met als resultaat dit jaar een
uitstekende vierde plaats in het Open Nederlands Kampioenschap. Reden voor een feestje op 9 november vanaf
20.00 uur in Zaal Wilhelmina in Swolgen.

25
jaar
PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

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

weekend!

tandprothetische praktijk

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST

Kevin die deelnam op de Yamaha
R6 wist zijn beste resultaat tot nu toe
te behalen. Hij was op het einde van
het seizoen een geduchte tegenstander voor de top en wist verschillende
keren het podium te betreden. De

finishparty is net alleen voor fanclubleden en sponsoren, maar ook voor
andere geïnteresseerden. Er zal met
film en foto’s worden teruggekeken
op het succesvolle seizoen. Ook de
Fan van het Jaar wordt op deze avond

bekendgemaakt. Naast het terugblikken wordt ook een tipje van de sluier
opgelicht wat betreft de plannen voor
het volgende seizoen, waarin Kevin van
plan is nog hoger te eindigen in het
ONK klassement.

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

22

jongeren

08
11

DECULTUURRECENSENT

De cultuurrecensenten: Roel Janssen (16) en Mark Linssen (17)
Voorstelling: Javier Guzman – Oorverdovend
Theater is: iets voor iedereen of je nu van dans, muziek, toneel of cabaret houdt.
Wanneer wist u dat u cabaretier
wilde worden?
Toen ik zeven jaar oud was, ontdekte
ik een langspeelplaat in de platenkast
van mijn moeder. Ik sprak toen nog
geen Nederlands, maar dat heb ik zo

wel zo’n beetje geleerd. Ik snapte het
principe van theater nog niet, maar ik
vond het fascinerend dat één iemand
iets zegt en veel mensen dan lachen.
Wat hoopt u te bereiken met uw carrière, dus waar zou u graag een keer

Wat je leert met plezier,
vergeet je nooit!
Bergweg 4,
5801 EG Venray
Tel. 0478-580185
ma. t/m do. 9.00-13.00 uur
venray@volksuniversiteit.nl

Zie voor meer info www.vu-venray.nl

optreden?
Ik zou het leuk vinden om in Engeland
of Amerika te spelen.
En is dat omdat u graag een keer
ergens anders speelt of om een
specifieke reden?

Ik vind het twee fascinerende landen
en komedie is iets universeels. Ik kan
het in het Engels en ook in het Spaans.
Ik zou het dan ook leuk vinden om een
keer in Spanje te spelen.
Heeft u ooit een grote blunder op
het podium gemaakt?
Ja, ik heb wel eens tegen mensen
gezegd dat ze uit een andere provincie
kwamen. Ik heb vast nog wel andere
grote blunders gemaakt, maar dat zou
ik zo niet weten.
Waar haalt u inspiratie vandaan?
Uit het dagelijks leven. Ik kijk heel
veel om me heen. Heb je wel eens
een muur geschilderd? Dan raak je
in een soort trance, dat maakt je
hoofd leeg en kan je over zo’n dingen
nadenken.
Hoe voelt het voor u om mensen aan
het lachen te maken?
Ja, dat is natuurlijk een fantastisch
gevoel. Humor is iets heel dieps, het
is voor mij de meest fundamentele
manier van elkaar begrijpen. Als je iets
niet begrijpt, kan je er überhaupt geen
grappen over maken.
Heeft u een bepaald ritueel voor een
optreden?
Niet meer zo erg als vroeger. Ik douche
meestal, dan heb ik het gevoel dat de
dag opnieuw begint. Dan sta ik fris op
het podium!

Woensdag
21 november
r
19.30 - 21.30 uu
ray,
en
V
is
gemeentehu
1
at
Raadhuisstra

Bent u nooit zenuwachtig voor
een optreden?
Ja natuurlijk. Het is misschien een
cliché, maar het houdt je wel scherp.
Het is niet zozeer de angst dat de
mensen niet zullen lachen, want na
een show al zo vaak opgevoerd te
hebben, weet je wel dat de mensen
lachen. Het is eerder de angst of we
elkaar gaan begrijpen.
Zit er een boodschap
in uw shows?
Ja, in elke show zit een boodschap.
Kijk maar naar mijn conferences.
Ik wil mensen aan het lachen maken,
ja, maar ik wil ook dat ze daarna iets
hebben om over na te denken.
Zou u ooit iets anders willen doen
als cabaretier zijn?
Ja, in verschillende vormen. Ik zou
graag shows in het Engels geven, en
in het Spaans. Ook zou ik graag meer
gaan acteren, maar cabaretier zal
altijd de basis blijven. Dit is met niks
te vergelijken!
De voorstelling volgens Roel en
Mark in drie woorden:
confronterend, persoonlijk, hilarisch.
De volgende voorstelling
bij Kukeleku is:
Schudden – We vieren het maar,
zondag 25 november.

Uitnodiging
bijeenkomst
talentontwikkeling

Haal het allerbeste
uit jongeren
Kinderen en jongeren worden gelukkiger als ze meer oog krijgen voor wat hun
hart sneller doet kloppen, hun passie, hun talent. Als jongeren zich daarop richten, kunnen ze nog beter worden in waar ze goed in zijn. Ze moeten dan wel op
een andere manier naar zichzelf en hun omgeving leren kijken. Met talent alleen
kom je er niet. Daarvoor is ook een stimulerende omgeving nodig. Tijdens de
bijeenkomst krijgt u inzicht in de rol die ouders en mede-opvoeders hebben bij
talentontwikkeling en u gaat met praktische tips naar huis.
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Spreker:
‘Over de top’.
‘Puberbrein’ en
n verplicht!
atis, aanmelde
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D
ijncjg.nl
Ga naar www.m
het boek
nemers wordt
Onder de deel
verloot.
van Huub Nelis
“Over de top”

Vragen over opvoeden en opgroeien?
Kijk op www.mijncjg.nl of bel 088-3300600
(lokaal tarief: ma t/m vrij 09.00 – 11.00 uur)
leefomgeving
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15 VRAGEN aan Jantien Keijsers Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jantien Keijsers
14 jaar
Horst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
De keer dat mijn ouders me kwijtraakten toen we een dagje naar Toverland
gingen. Ze vonden me bij een medewerkster, waar ik een ijsje aan het eten
was. Mijn ouders vertelden haar dat ik
hun dochter was, waarna de medewerkster mij vroeg of dit echt zo was.
Ik keek naar mijn ijsje en antwoordde
met: nee. Na een paar vragen heb ik
toch maar gezegd dat het wel mijn
ouders waren.
Wat is de grootste leugen dat je ooit
verteld hebt?
Ik houd niet van liegen, dus hele grote
leugens heb ik nooit verteld. Kleine

leugentjes om bestwil kunnen wel,
vind ik. Ik zeg bijvoorbeeld dat mijn
vriendinnen later thuis mogen komen
en ik anders alleen moet fietsen.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Een superkracht waarbij ik zieke mensen beter kan maken met een simpele
aanraking.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een groot, mooi strand waarop die
knappe mannen uit de Jillz-reclame
rondlopen.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn ouders, omdat ze me altijd
willen helpen en op mijn vriendinnen
omdat ze altijd voor me klaar staan.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Lost van Anouk. Ik vind het een prachtig liedje en ik heb er heel veel mooie
herinneringen aan. Tijdens ’tentpitten

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

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

2011’ zongen we dit liedje de hele
dag door en mochten we zelfs voor de
mensen op de camping een optreden
geven.
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Ik denk dat ik eerst mijn stoppels zou
scheren, daarna natuurlijk eventjes
staand plassen en tenslotte de sportschool induiken om mijn spieren te
trainen.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Diddl plaatjes, ik had een hele klapper
vol en op school gingen we dan met
alle meisjes die plaatjes met elkaar ruilen. Ik heb ze nog steeds, vind het leuk
om ze later nog eens te bekijken.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?

Italië, zeker weten! Gezellig met de
hele familie bij elkaar wonen en iedere
dag uitgebreid eten.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Toen ik een jaar of vier was ging ik in
de buggy met mijn tante mee mijn
nichten van school halen. Een aantal
jongens stonden in de weg, waardoor
we er niet door konden. Ik stapte uit
mijn buggy en ging voor de jongens
staan: “Aan de kant, we willen er
door.” De jongens en mijn tante moesten heel hard lachen, maar we konden
er uiteindelijk wel door.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Hart van Horst, zoals iedereen zegt.
Dan ga ik voor een lekkere pizza.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Mijn angst voor kippen. Ik heb altijd het
gevoel dat ze me aankijken en achter
me aankomen. Ik heb hier eigenlijk al
mijn hele leven last van en ik heb geen
idee waar dat vandaan komt, ik vind
het gewoon enge beesten.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Eerst natuurlijk uitslapen, daarna een
wedstrijd hockeyen met mijn gezellige team en lekker winkelen met mijn
vriendinnen en dan ’s avonds met z’n
allen uit eten of uitgaan.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
In ieder geval geen grote, want ik houd
niet zo van tatoeages, maar een kleine
moet kunnen. Een mooi Engels tekstje
aan de binnenkant van mijn pols, een
aantal aangrijpende zinnetjes over mijn
gevoel bijvoorbeeld.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Hoe mijn leven er over twintig jaar
uitziet. Ik hoop op een goede baan,
een lieve vriend of man en natuurlijk
op lieve sociale contacten, ik zou wel
willen weten of ik nog steeds dezelfde
vrienden heb.

Proti hape
Slank & Fit

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines

®

Voor de feestdagen
een maatje minder?
Dat kan met Proti Shape!
• persoonlijke begeleiding
• geen jojo effect
• aanpak van vet%

o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

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

• behoud van spiermassa
• diverse programma’s

> Proti Shape
Slank & Fit

Snel, effectief
en verantwoord
afslanken
-6 tot -10 kilo
in 4 weken
Start nu en ontvang gratis een sportcontract

Zie voor openingstijden

www.haardstede.nl

ter waarde van 80 euro.
Maak een afspraak voor een vrijblijvend
intake gesprek en bel 06-33178333
Slender You Fit

Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree
Telefoon 077 465 17 94

schoonmaak
nieuwbouw

Weltersweide 1
5961 EK Horst

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

Column

Tandvrees
Tanden kunnen je gezicht
maken of kraken. Een stel
mooie tanden dat tevoorschijn
komt bij een brede glimlach,
vind ik geweldig. Dat in
tegenstelling tot een slecht
verzorgd gebit, daar moet ik
niets van hebben. Nu kan een
gebit stralend wit en perfect
verzorgd zijn, toch kunnen die
tanden voor behoorlijk
gênante momenten zorgen en
ik kan het weten, helaas.
Kleine restjes eten zijn
natuurlijk de bekendste
boosdoeners voor ons gebit, dat
is denk voor iedereen een
herkenbaar probleem. Toch
kamp ik met een ander
probleem, dat vele mate groter
is dan de kleine, onschuldige
restjes eten. Het ergste is nog
dat ik het allemaal goed bedoel
en juist daarmee een poging doe
er beter uit te zien: lippenstift! Ik
denk dat de meeste vrouwen
onder ons dit probleem wel
zullen herkennen. Maakt niet uit
welke kleur of welk merk, het is
en blijft een gigantisch
probleem: m’n tanden vol
lippenstift. Loop ik de ene dag
met rode tanden rond, zijn ze de
andere dag knalroze. Dat zorgt
niet voor de meest charmante
glimlach die ik iemand kan
schenken, dat kun je je
natuurlijk wel voorstellen. De
lippenstift eenmaal op m’n
tanden is probleem nummer 1,
probleem 2 en 3 volgen snel.
Subtiel aan me vertellen dat er
iets op mijn tanden zit gaat
namelijk niet. Op de een of
andere manier gaat dat altijd
ongemakkelijk en gepaard met
een beschamend gevoel vanuit
mijn kant, ook al kan ik er niets
aan doen. Vervolgens is het
schoonwrijven van m’n tanden
mijn volgende probleem. Het
lukt nooit in één keer en het ziet
er niet uit. Ik vraag me werkelijk
af hoe andere meiden hiermee
omgaan, want volgens mij is
mijn eigen manier alles behalve
subtiel: met m’n vinger als een
gek op-en-neer over m’n
tanden, net zo lang totdat het
eraf is. En meestal duurt dat wel
even, hmpf...
Misschien dat puur-natuur
dan toch net meer classy is. Een
glimlach zonder gekleurde
lippen, maar dan ook zonder
gekleurde tanden, en dus zonder
’tandvrees’: een ’gewoon’ wit
gebit telt voor mij toch nét een
tandje meer.
Mies
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Bouw en hout
in goede handen!

De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg
T 077 - 467 29 64

M 06 - 223 737 83
E info@sijbersbouwbedrijf.nl
W www.sijbersbouwbedrijf.nl

Paardenmarkt Lottum springlevend

Oude traditie
op vernieuwde Markt
De vernieuwde Markt in Lottum staat maandag 12 november barstensvol paarden en pony’s. De jaarlijkse
paardenmarkt vindt dan plaats. Vanaf 06.00 uur ’s morgens wordt handel gedreven en bezegelt handjeklap de
aan- of verkoop van een paard of pony. Bij goed weer worden maar liefst tienduizend bezoekers verwacht. Lottum
verandert voor één dag in Horse-city.

KLEURRIJKE
WINTERMODE!

VOOR DE KOUDE DAGEN
HEBBEN WIJ WEER
WARME PYJAMA’S,
NACHTHEMDEN,
BADJASSEN EN
FLANELLEN LAKENS

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

CV-ketel nodig?

De paardenmarkt vindt jaarlijks
in november plaats op maandag
na Sint Martinus (11 november)
van elk jaar. Piet Sijbers, voorzitter
van Stichting Paardenmarkt Lottum:
“Als 11 november op een maandag valt, wordt op die dag de markt
gehouden. Dat is volgend jaar het
geval. Het is tevens de vroegste datum
waarop de paardenmarkt plaatsvindt.”

Dierenwelzijn
geborgd
Het aantal paarden en pony’s die
de gerenoveerde Markt in hun bezit
zullen nemen is de laatste jaren vrij
constant gebleven. “Ik verwacht zo’n
750 viervoeters, al is dat moeilijk in

te schatten want de prijs voor paarden en pony’s is dramatisch laag. Ik
verwacht echter geen grote terugval
in de aanvoer”, aldus de optimistische
paardenmarktliefhebber. De vierbenige dieren komen niks te kort in het
Rozendorp. Er staan speciale drinkbakken met vers water, hooi en stro. Alle
aangevoerde paarden dienen gechipt
te zijn en handelaren die de dieren
transporteren dienen over de juiste
vervoersdocumenten te beschikken.
Zowel de politie, dierenarts, Landelijke
Inspectiedienst Dierenbescherming
(LID) en de Algemene Inspectie Dienst
(AID) treden controlerend op. De grote
braderie begint om 09.00 uur.
Net als de paardenmarkt, is ook
de JOL-kermis een traditie gewor-

den in Lottum. JOL staat voor Jeugd
Ontspanningsvereniging Lottum. De
kermis is in de afgelopen decennia vast
onderdeel geworden van het paardenmarktweekend en vindt plaats in het
JOL/Canix-gedeelte van de Smetenhof.

JOL-kermis
In een zaal staan spellen opgesteld
voor de kids. Spellen waarmee punten
te verdienen zijn welke tegen inlevering verzilverd kunnen worden voor
een prijs. Tevens draait er voor jong en
oud het onmisbare Rad van Avontuur.
Leerlingen van de basisschool kunnen
zondagmiddag om 15.00 uur een gratis
lot krijgen. Tijdens de JOL-kermis wordt
ook de grote hoofdprijs een reischeque,
uit het Rad van Avontuur gedraaid.

Concert Pat McManus Band
De Pat McManus Band staat vrijdag 9 november vanaf 22.00 uur op het podium van café De Buun in Horst.
Een krachtig Blues/Rock trio, met
als voorman de voormalig gitarist/violist van de Mama’s Boys en van Celtus

December
cadeaus

• overtreksets • nachthemden •
• pyama’s • handdoeken • sokken •
• babykleding • lingerie •
• en nog vele andere artikelen •

Pat McManus. Hij wordt vergezeld door
drummer Paul Faloon en bassist Gordon
Sheridan. De band is door hun eigen

geluid van Blues en Bluesrock met een
vleugje Celtic, in staat iedere muziekliefhebber te vermaken.

Nieuw boekje in serie
Zearum vrujer komt uit
Sevenum heeft weer een stukje geschiedenis vastgelegd in het vierde deel van de serie ‘Zaerum vrujer’. Het
vierde deel ‘Zaerumse liedjes en gedichten’ verschijnt op donderdag 15 november.
In het nieuwe boekje staat een
verzameling van liedjes en gedichten
die iets vertellen over de geschiedenis
van Sevenum en haar inwoners. Elk
lied of vers is voorzien van een inleiding waarin wordt vermeld wanneer,
waarom en door wie het bepaalde vers
geschreven is. Bekende tekstschrijvers
zijn Eugenie Boutet, Paul Nabben en
Anneke Houben. Voor het nieuwe
boekje heeft Nel Verstegen-Maessen
ongeveer zeventig liedjes en versjes
verzameld. Zwart-wit foto’s illustreren

de tekst. Het oudste lied in het nieuwe
boekje is een oud-Limburgs volklied
dat in 1857 geschreven is door Willem
Everts. Het laatste lied in dit boekje
werd in 2009 geschreven, in het laatste
jaar dat Sevenum een zelfstandige
gemeente was. Het eerste deel van het
boekje bestaat uit versjes die in vroeger jaren bij belangrijke gebeurtenissen
in het gezin werden voorgedragen, of
die iets vertellen over de gebruiken of
gewoonten van onze voorouders.
Het tweede deel bestaat uit ‘pen-

nenvruchten’ die iets over de geschiedenis van Sevenum vertellen. Onder
andere aoze kruusboeëm, d’n taore en
de Zaerumse priesters, an Torrekoêl,
ode an Eugenie Boutet, oogstliederen,
herinneringen aan de Frankrijkweg,
straatverdriet en straatvreugde 19942001, de brand bij Jan Linders en tussen
de Pieël en de Mäölebaek komen er in
voor. Eerder verschenen in deze serie
Sagen en volksverhalen over Sevenum,
Legenden en Sevenumse bedevaarten
en De Zaerumse revue.
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IJsbaan Horst zoekt vrijwilligers
Je kunt jezelf afzonderlijk of samen
met buren, vrienden of bekenden
opgeven. Het spreekt voor zich dat
we vrijwilligers alleen indelen op die
momenten die het hen uitkomt. Wie
zich als groep opgeeft, wordt zoveel
mogelijk tegelijkertijd in het werkrooster ingedeeld.

Sponsor
meter
Tussenstand

480 m2

41%

Samen met een groep
opgeven kan ook

Als alles meezit kan iedereen vanaf zaterdag 15 december tot en met zondag 6 januari genieten van de
traditionele ijsbaan op het Wilhelminaplein in Horst. Om de ijsbaan al die tijd te laten draaien, is de stichting nu
op zoek naar heel veel vrijwilligers.
Stichting IJsbaan Horst zoekt ijsmeesters die de ijsbaan onderhouden
en reparaties uitvoeren. Er worden
kassamedewerkers, medewerkers

schaatsverhuur en horecamedewerkers gezocht die bezoekers tijdens de
opening van de ijsbaan van dienst zijn.
Verder zoekt IJsbaan Horst nachtwach-

ten die de ijsbaan buiten openingstijden bewaken en mensen die hand- en
spandiensten willen verrichten op en
rond de ijsbaan.

Joris Linssen in Cambrinus
Joris Linssen en Caramba staan op zondag 11 november op het podium van café Cambrinus in Horst. Het
optreden begint om 16.00 uur.

In de huidige opzet van de ijsbaan
is er geen ruimte voor een vergoeding
voor vrijwilligers of verenigingen. Je
geniet tijdens je werk wél van een
bijzondere winterse en sfeervolle tijd
in hartje Horst. Vrijwilligers en hun
gezinsleden krijgen óók de hele ijsperiode gratis toegang tot de ijsbaan.
Alle vrijwilligers worden bovendien uitgenodigd voor een groot vrijwilligersfeest na afloop van de ijsbaanperiode.
Heb je interesse om als vrijwilliger mee te werken aan IJsbaan Horst,
neem dan contact op met Christa
Kunzeler van de werkgroep Personeel
& Planning via ijsbaanhorst@gmail.com
of kijk voor meer informatie op www.
ijsbaanhorst.nl

Om ervoor te zorgen
dat de ijsbaan er komt
zal er minimaal 480 m2
ijs verkocht moeten zijn
aan sponsoren.
Er moet dus nog ruim
280 m2 gesponsord worden!
Word sponsor en zorg
dat de ijsbaan er komt.
Elke meter telt!

www.ijsbaanhorst.nl

Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE

4 halve kipfilets € 5.00

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden gehakt,
bakje beenhamsalade gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Ervaar zelf wat 25 jaar ervaring voor u kan betekenen.
Neem contact op voor een persoonlijk en duidelijk advies!

Joris Linssen is als presentator
bekend voor velen, maar weinig
mensen weten van zijn muzikale talent.
Hij krijgt pas bekendheid wanneer zijn
Mexico-concerten op televisie komen.
Daar laat hij overtuigend zijn passie voor muziek zien. Zijn hart ligt bij

de Mexicaanse Mariachi-muziek, de
Midden-Amerikaanse variant op onze
smartlap en de Portugese fado. Samen
met de band Caramba voorziet hij de
Mariachi-liederen van Nederlandstalige
teksten en toert daarmee langs de
Nederlandse theaters. Verliefd op de

Mariachi-muziek besloot hij om vertalingen te maken die de emotionele
snaar van het origineel raken. De liedjes
vormen samen met de persoonlijke verhalen van Joris een meeslepend geheel.
Voor meer informatie of reserveringen
kijk op www.cambrinusconcerten.nl

Speculaasactie Citaverde
College
Wethouder Paul Driessen opende onlangs de speculaasactie van het Citaverde College. In samenwerking met de
Stichting Nativitas verkopen de leerlingen uit de eerste leerjaren zoveel mogelijk pakken speculaas.
Met de opbrengst wordt op het
Indonesische eiland het werk van
de Belgische ontwikkelingshelpster
Marie Jeanne Colson ondersteund.
Mevrouw Colson (ook wel mama België
genoemd) heeft op Flores zes kindertehuizen opgericht waarin zij kinderen
met problemen opvangt en weer
begeleidt naar hun terugkeer in hun

oorspronkelijke woonomgeving. Met de
actie van dit jaar wordt ingezet op het
renoveren en gedeeltelijk herbouwen
van het in 1975 opgerichte kindertehuis in Watublapi. De totale kosten
van het project bedragen 50.000 euro.
Het wordt daarom waarschijnlijk een
tweejarenproject.
Wethouder Paul Driessen was zeer

vereerd dat hij uit de handen van twee
leerlingen de eerste pakken kon kopen.
Met deze handeling opende hij de
Speculaasactie 2012. In zijn toespraak
memoreerde hij aan het feit dat hij
twintig jaar geleden, toen hij nog
ambtenaar in dienst van de gemeente
Horst was, ook was betrokken bij de
koop van speculaas.

www.spreeuwenbergadministratie.nl
Meldersloseweg 139, 5962 AA Melderslo T 077 - 398 71 22

Het Maashotel
Iedere week:
Het Woensdag & Donderdag menu

€ 29,50 p.p.
4-gangen diner inclusief een kopje koﬃe ter afsluiting
Zie www.hetmaashotel.nl voor het menu

Broekhuizen | Veerweg 11 | 077 463 21 14 | info@hetmaashotel.nl
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JOL-kermis
zo 11 november 15.00 uur
Locatie: JOL-zaal Smetenhof

Drums Around The World
Ron Hermans (25) uit Horst is al enkele jaren voorzitter van Slagwerkgroep Koninklijke Harmonie Horst. Naast
zijn voorzitterschap drumt hij gezellig mee met de groep, maar dit is niet meer zijn grote ambitie.

JOL-kermis

America

ma 12 november 10.30 uur
Locatie: JOL-zaal Smetenhof

Jaarvergadering
wo 14 november 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad
Locatie: Aan de Brug

Paardenmarkt Lottum

Horst

ma 12 november 06.00 uur
Organisatie:
Stichting Paardenmarkt Lottum
Locatie: centrum

vr 9 november 22.00 uur
Locatie: Café de Buun

Melderslo

Pat McManus Band
Sint Maarten
Boekenmarkt

zo 11 november 13.00 uur
Locatie: Museum de Locht

za 10 november 11.00 uur
Locatie: Elzenhorst

Opening carnavalsseizoen
5x11 jubileum

zo 11 november 17.11 uur
Locatie: Café ’t Tunneke

za 10 november 19.11 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval
D´n Dreumel
Locatie: Mèrthal

Meterik

Dorpsraadvergadering
Concert Horst aan de Maas
zingt
za 10 november 19.30 uur
Locatie: ´t Gasthoes

do 15 november 20.00 uur
Locatie: café ‘t Hukske

Sevenum

Kaviaar Speciaal

Joris Linssen
zo 11 november 16.00 uur
Locatie: Café Cambrinus

Dorpsraadvergadering

za 10 en zo 11 november
20.00 uur
Organisatie: Setovera
Locatie: de Wingerd

do 15 november 20.00 uur
Locatie: In de Riet

Kronenberg

Dorpsraadvergadering
wo 14 november 19.30 uur
Locatie: Torrekoel

Lottum
JOL-kermis

za 10 november 14.30 uur
locatie: JOL-zaal Smetenhof

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

Glasvezel ?

Te huur

Wilt u persoonlijk advies? Bel dan 06 4766 1842

100m2 ruimte
in centrum van Horst

of mail ons op info@mlcomputers.nl

Ook voor uw computers en laptops, internetdiensten,
vormgeving, drukwerk & grootformaat communicatiemiddelen
kunnen wij u van dienst zijn.

WWW.MLCOMPUTERS.NL

Zeer geschikt voor partyservice en vele andere
doeleinden. Koeling en
diepvries aanwezig.
Tel. 077 4660519 of
06 23327977

solistenconcours gewonnen toen ik
jong was. Alle jeugd van de regio wordt
dan in leeftijdscategorieën ingedeeld
en moet dan voor de jury spelen. Als je
dat wint, is dat natuurlijk een hele eer.
Er doen ook veel mensen aan mee. Dat
is mijn persoonlijke hoogtepunt. Ik vind
het verder ook erg leuk om veel voor
de club te regelen.”
De slagwerkambities zijn voor Ron
niet meer het belangrijkste. Hij wil zich
inzetten voor de groep en dat doet hij
goed door de voorbereidingen voor de
jubileumshow Drums Around The World
op zaterdag 17 november te leiden.
“We zijn al sinds september 2010 bezig
met regelen van de jubileumshow. De
slagwerkgroep bestaat dit jaar 75 jaar
en instructeur Hans Vloet staat tien jaar
voor de groep. Dat is een feest waard,
dus we gaan uitpakken. We gaan een

wereldreis maken door alle continenten, van de Aziatische sluiermuziek tot
de populaire Amerikaanse nummers.
Verder hebben we een aantal spraakmakende gasten. De vier toppers die
samen met ons spelen, zijn drummer
Cesar Zuiderwijk van Golden Earring,
Kid de Luca, zangeres Lisette Vervoort
en drummer van de Heideroosjes Igor
Hobus. Ze komen onze show verfraaien. Het is de bedoeling dat het op
muziekaal en visueel gebied een mooie
show en een lekker avondje uit wordt.
Het is uniek dat een slagwerkgroep zo´n
show geeft. Zoiets heb ik nog maar een
keer gehoord.”
De jubileumshow begint om 20.30
uur in ´t Gasthoes in Horst. De zaal is
vanaf 19.30 uur open.
Voor meer informatie kijk op
www.drumsaroundtheworld.nl

www.aspsystems.nl
Bel ons vrijblijvend of
kom bij ons langs
077 366 42 10
Lottumseweg 43 Grubbenvorst

•
•
•
•

Sleutel tot
Ve i l i g h e i d

inbraak
c a m e r a ’s
brand
telecom

011120023

DE ES 6 5976 PG KRONENBERG

“Mijn passie is begonnen toen
ik een klein kind was. Mijn vader
deed veel met muziek in Meterik. Hij
bespeelde een blaasinstrument. Dus
vanuit mijn vader is de passie voor
muziek ontstaan. Dan komt de vraag
welk instrument je wilt spelen. Ik heb
jarenlang bij de joekskapel van mijn
vader meegeblazen op een neptrombone. Maar ik kwam erachter dat ik er
van hield om overal op te trommelen,
dus zodoende heb ik voor drummen
gekozen. Dit vind ik ook echt het
leukste, maar ik ben bij ons niet de
beste slagwerker. Dat vind ik niet erg,
want het is nu mijn ambitie ook niet
echt meer. Gelukkig zijn er bij ons in
de groep een aantal die een stuk beter
zijn”, lacht Ron.
Over een hoogtepunt moet Ron
wel even nadenken. “Ik heb ooit een

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
Grenzeloos lekker!

EXTRA
BELEGEN per kilo 8,95
MARKTMERK ROMIGE PIKANTE KAAS
FRANSE
ROOMBRIE 100 gram 0,75
WIJ HEBBEN DE LEKKERSTE! KOM PROEVEN!
Toos en Rob Wagenaar

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

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

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

www.vanderwijstkleinvak.nl

MASTBROEK
Poeliersbedrijf
Kipsaté met of zonder satésaus (3 stokjes)
1,25

per pakje 5 pakjes

5,00

Zo uit de oven kant-en-klaar

Gegrilde kippenbouten

1,00

per stuk

6 stuks

5,00
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Voor spoedgevallen op recept:
T 0478 58 48 77

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

Kronenberg
Huisarts Toine Weling A.F.J.M.
Den Bunder 1 Kronenberg
T 077 467 28 29
Spreekuur inloop:
ma, wo en vr 08.00 - 08.30 uur
di en do 16.30 – 17.00 uur
Normaal spreekuur:
ma, wo en vr 08.30 uur – tot einde
di en do 08.00 uur - tot einde

Lottum-Broekhuizen
Huisartsenpraktijk
Lottum-Broekhuizen
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
www.huisartsenpraktijklottum-broekhuizen.nl
dr J. Goossens: ma, di, do en vr
T 077 463 16 75
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
Spoedlijn: 077 463 14 96
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Kerkdiensten
America
zondag

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur

Huisartsenpost

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag

zaterdag

zondag
dinsdag

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tienray

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

• Aktieperiode van 9 t/m 21 nov. 2012
• Niet in combinatie met andere acties

Wilhelminaplein 1
5961 ES Horst
077-398 16 34

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Sevenum

vrijdag

T

op de hele collectie

Volg ons nu ook op facebook!

Swolgen

Spoedgevallendienst
09 t/m 15 november
KiesMondzorg Velden
Margrietstraat 3, Velden
T 077 472 24 86

112

11
11% korting

gekke
koopjesdagen!
11 dagen

Meterik

Tandarts

Brand, ongeval of misdrijf

ten belicht. Denk daarbij aan de ontstaansgeschiedenis, de spreiding van
het lied over de wereld, de tekstschrijver Joseph Mohr, de componist Franz
Xavier Gruber, diverse geluidsfragmenten, platenhoezen van beroemde
lp’s, 45-toeren platen en doorlopende
videofragmenten. Voor meer informatie
kijk op www.museumdelocht.nl

Top Jeans Shop

Meerlo

zaterdag
woensdag

Gevestigd als huisarts in Horst

Mw. L.J.H. Robins
In samenwerking met
Dr. Uyen, Dr. te Boekhorst en Dr. Schuurman
Spreekuur volgens afspraak
op maandag, woensdag en donderdag
Huisartsenpraktijk Nieuw Huys
Americaanseweg 35, 5961 GN Horst
Telefoon 077-4658999

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Genomineerd

Hoofdstraat 8a, 5961 EZ Horst
077-398 33 64, info@anjaloek

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.00 - 17.00 uur

Ieder jaar worden er weer opnieuw
bietfakkels gemaakt, dit gebeurt om
de oude traditie in ere te houden. De
bietfakkels mogen na afloop mee naar
huis genomen worden. De wekelijkse
demonstraties starten om 13.00 uur.
Verder is er een nieuwe wisselexpositie
‘Stille nacht, heilige nacht’. Het meest
bekende kerstlied wordt van alle kan-

Lottum

zaterdag
woensdag

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

Onder begeleiding van deskundigen kunnen kinderen op zondag
11 november bietfakkels maken bij Museum De Locht in Melderslo.

Kronenberg

(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

Verloskundige zorg

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Sint Maarten

09.45

Grubbenvorst

Melderslo

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

19.15

Griendtsveen

Venlo

Venray

09.45

Broekhuizenvorst

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

11.00

Broekhuizen
zondag

Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Heilige mis

Museum De Locht

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

Haarstyliste:
Jessica Kleeven

Vanwege de nominatie zijn wij zaterdag
10 november vanaf 15.30 gesloten
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Boomteeltstudieclub

Engelse kerst met het HONL

Kwekerscafé

Het Kerstconcert van het Harmonie-Orkest Noord-Limburg staat dit jaar geheel in het teken van de Britse
kerstsfeer. Op zondag 9 december vindt een tweetal concerten plaats in de Kasteelboerderij in Horst.
De concertcommissie heeft dit jaar
een bijzonder concert voorbereid. Om
de sfeer goed te vangen zijn er door
dirigent Leo van de Laak in die geest
zeer toepasselijke Britse muziekstukken geselecteerd. Het HONL wordt met
zang ondersteund door Karlijn Allard,
Jori Beeren, Sraar Klaassens en Dorris

van de Meerendonk die diverse stukken hebben ingestudeerd. Een concert
anders dan anders, vol met variatie,
muziek, zang, een vertelster met een
mooi verhaal, een groepje kinderen dat
iets uitdeelt en er is zelfs doedelzakmuziek te beluisteren, gespeeld door
Edgar Schefrahn. De keuze van de

De Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas houdt op donderdag 15
november in café zaal Harmonie te Lottum haar jaarlijks kwekerscafé. Inloop
vanaf 19.15 uur.

locatie betekent wel dat het aantal
plaatsen beperkt is en daarom geeft
het orkest tweemaal hetzelfde concert
op één dag. De concerten zijn op
zondag 9 december van 11.00 tot
13.00 uur en van 15.30 tot 17.30 uur.
Voor meer informatie over de
kaartverkoop: www.honl.nl

Dit jaar wordt een voorzet
gegeven die kan leiden tot één
ondernemersvereniging boomteelt
in Limburg. Elke ondernemer in
de boomteelt, lid of geen lid van
de studieclub kan deze avond
vrijblijvend deelnemen. Een
belangrijk onderdeel van de avond
is de voorzet die kan leiden tot
voor Limburg één gezamenlijke
kwekersvereniging. ”Wij als kwekers
zullen in de toekomst elkaar
nodig hebben omdat de overheid,
het productschap en andere

St. Maartensviering Meterik
De jaarlijkse St. Maartensviering in Meterik vindt plaats op zaterdag 10 november. De rondgang langs de
huizen is van 17.30 tot 18.15 uur.
Om 18.45 uur start de optocht
vanaf het schoolplein. De route
is als volgt: vanaf het schoolplein
(Rect. de Fauwestraat), Past.
Notermansstraat, Theresiastraat,
Dr. Lemmenstraat en dan de

Houtstraat. Om 19.00 uur wordt het
St. Maartenvuur ontstoken. Wederom
is er dit jaar een fakkelwedstrijd voor
de groepen 1 tot en met 8 van basisschool Onder de Wieken en voor de
peuters van psz ’t Blokkendoosje.

Ook kinderen die buiten Meterik
op de basisschool zitten mogen
meedoen.
De uitslag van de fakkelwedstrijd wordt bekendgemaakt
tijdens het St. Maartensvuur.

Vrienden van Elzenhorst

Boeken-platenen CD-markt

Horst aan de Maas zingt
Gemengde zangvereniging Con Brio uit Broekhuizen/Broekhuizenvorst organiseert op 10 november voor de
twaalfde keer de zangersdag Horst aan de Maas zingt.
Deze dag wordt afgesloten met
een optreden door een koor van
ruim honderd zangers en zangeressen. Een dag lang oefenen alle
deelnemers het repertoire waar-

mee ze ’s avonds gaan optreden.
Eerst treden nog enkele gevestigde
Limburgse koren op. Con Brio opent
de avond, gevolgd door Meriko uit
Meterik en A Djambo uit Venray.

organisaties zich terugtrekken uit
de belangenbehartiging”, zegt
de kersverse nieuwe voorzitter
René Coonen, zelf ondernemer in
de boomteelt uit Baarlo. Daarom
presenteren de drie organisaties
The GreenConnection, Vakgroep
Boom- en Vasteplantenteelt LLTB en
de Boomteeltstudieclub Horst aan
de Maas gezamenlijk hun visie op
de noodzaak van regionale samenwerking.
Voor meer informatie zie website
www.boomteeltstudieclub.nl

Stichting Vrienden van verpleeghuis Elzenhorst organiseert op zaterdag
10 november een boeken-, platen- en CD-markt. De markt begint om 11.00
uur en eindigt rond 15.00 uur.

De begeleiding bestaat uit piano,
klarinet en een combo. Het concert
begint op zaterdag 10 november
om 19.30 uur in ’t Gasthoes
in Horst.

De markt vindt plaats bij
verpleeghuis Elzenhorst in Horst.
De opbrengst van de markt komt

geheel ten goede aan de bewoners
van verpleeghuis Elzenhorst.
De entree is gratis.

Informatiemiddag

Nieuw centrum Grubbenvorst.
Wanneer:
Zaterdag 10 november a.s.
om 13.00 uur.
Waar:
gebouw De Baersdonck,
Kloosterstraat 76 Grubbenvorst.

D e b ouw va n a pp a r te m e n te n in O p S a n tf o r t is g e s ta r t, op l e ve r i n g e i n d 2 0 1 3

‘Wonen in Grubbenvorst vanaf e197.000,- v.o.n.’
InterMakelaars
T. 077 398 90 90
horst@intermakelaars.com

www.opsantfort.nl

Sannen BV
T. 077 382 77 88
info@sannen.nl

