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aanstaande zondag open van 11.00 - 17.00 uur

Van het slot: Kasteel Huys Ter Horst
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Veerle doet mee aan
IQuiz

11

25

De Mensa SlimmerIQuiz is een landelijke quiz voor meer- en hoogbegaafde kinderen uit groep 8. De regionale ronde voor Zuid-Nederland vond woensdag 29 oktober
plaats in het Eckart College in Eindhoven. Een van de deelnemers was Veerle van Rengs (11) uit Melderslo. Zij deed samen met twee klasgenootjes mee namens basisschool
Extralent uit Blerick. De bollebozen losten 28 vragen op in verschillende categorieën.

BBQ workshop
Kom 15 november
heerlijk Winter Weberen
met vernieuwde winterse recepten!

€69,95

elke
zondag
open

p.p. incl.
cadeaubo
n
+ eten & d
rinken

Cadeautip!

STRAELSEWEG 370, VENLO
WWW.LEURS.NL

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G
Samen onderweg naar een mooie herinnering
Ringovenhof 24 • 5865 BM Tienray • T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.n l

meer info:
www.leurs.nl

Basisschool Extralent in Blerick is
een speciale basisschool voor
hoogbegaafde kinderen. Veerle van
Rengs heeft in groep 7 de overstap
gemaakt van basisschool De Brink

in Melderslo naar deze school. Nu zit ze
in groep 8 en mocht ze deelnemen aan
de Mensa SlimmerIQuiz.
“In de eerste ronde moest iedereen
individueel vragen beantwoorden. De

beste drie van de klas mochten door
naar de regionale ronde in Eindhoven”,
zegt Veerle.
Lees verder op pagina 05

Rook- en waterschade

Brand in Museum De Locht
In Museum De Locht in Melderslo heeft op maandagavond 3 november een brand gewoed. Een gedeelte van
het museum heeft daarbij rook- en waterschade opgelopen.
De brand brak maandag rond
19.30 uur uit in het voormalige
ontvangstgedeelte van het museum,
ook wel de herberg genoemd. Een
medewerker ontdekte de brand en
alarmeerde de brandweer. De brand
ontstond waarschijnlijk als gevolg van
kortsluiting onder de bar met
tapinstallatie die zich in dat gedeelte

van het museum bevindt. Henk
Kemperman, directeur van Museum De
Locht: “Onder de tap liep een waterlei
ding. Wat ik van de brandweer heb
begrepen, is waarschijnlijk een
verbindingsstuk van de leiding gaan
smelten waardoor deze is gesprongen
en de vlammen heeft gedoofd. Daardoor
is er gelukkig niets van de collectie

verbrand. Wel is er veel roetschade,
onder andere aan de wisselcollectie
die zich boven dit gedeelte van het
museum bevindt.” Kemperman geeft
aan dat het schoonmaken veel tijd in
beslag gaat nemen, maar dat het
museum in de tussentijd niet gesloten
wordt. “We zetten alleen dat deel van
het museum tijdelijk af.”
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‘Zwarte Piet blijft Zwarte Piet’
Ook dit jaar staat Zwarte Piet weer ter discussie. Het gebruik van Zwarte Pieten zou racistisch zijn en veel
mensen pleiten ervoor dat de Piet met zijn tijd mee moet. In Horst aan de Maas wordt de intocht van Sinterklaas
echter ook dit jaar weer traditioneel gevierd met zwartgekleurde Pieten in plaats van gekleurde Pieten, Roetpieten
of Stroopwafelpieten.
In Melderslo en Meterik waren
de Sinterklaascomités er al snel
uit. “De intocht gaat er hetzelfde
uitzien als andere jaren. De vraag
of we het uiterlijk zouden moeten
veranderen is eigenlijk niet echt aan

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente behalve
Broekhuizen(vorst), Lottum,
Meerlo, Swolgen en Tienray

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl

bod gekomen”, zegt Ge Janssen van
het jeugdcomité De Meulewiekers, dat
de intocht van Sinterklaas in Meterik
organiseert. Ook het Sinterklaascomité
in Melderslo geeft aan dat Zwarte Piet
gewoon Zwarte Piet blijft en dat het
veranderen hiervan niet ter sprake is
gekomen.

Discussie speelt
Andere dorpen geven aan dat
de discussie rond Zwarte Piet wel
degelijk aan bod is geweest bij het
overleg over de aanpak van dit jaar.
“De discussie speelt op het moment
heel erg in de media, dus we hebben
het er zeker over gehad. Maar we gaan
niet meedoen aan dit mediacircus. In
Swolgen komen er geen gele Pieten
of Stroopwafelpieten, maar gewoon
Zwarte Pieten. We willen ook niet dat
de kleine kinderen hier ineens zien
dat de Pieten er anders dan normaal
uitzien”, aldus Riannen van Leendert
van het Sinterklaascomité in Swolgen.
Stichting Vrienden van Sinterklaas uit
Sevenum heeft de mediadiscussie
goed gevolgd. Lars van ’t Hof: “Maar
de Pieten blijven zoals ze waren.

Waarschijnlijk kunnen we er in de
komende jaren niet onderuit om iets
te veranderen aan het uiterlijk, maar
zolang Zwarte Pieten nog niet verboden
zijn, blijven ze bij ons gewoon zwart.”
Ten slotte geven ook Griendtsveen,
Meerlo en Grubbenvorst aan dat
de traditie van Zwarte Pieten bij de
intocht van Sinterklaas ook in hun dorp
ook dit jaar blijft bestaan. Gewoën
Grubbevorst organiseert de intocht in
hun dorp. Voorzitter John Jenniskens:
“Wij zetten de traditie voort, zoals
altijd. Bij ons wordt het comité dan
ook voor 95 procent gevormd uit
ex-Zwarte Pieten, dat zal daar ook wel
invloed op hebben. Vanuit het dorp
hebben we daarnaast ook nog nooit
signalen gehoord dat Zwarte Piet met
zijn tijd mee zou moeten gaan.” Ook
in Meerlo heeft het Sinterklaascomité
niet het idee dat inwoners van het
dorp moeite hebben met het uiterlijk
van Zwarte Piet. Ton Bukkems van de
Oranjevereniging in Griendtsveen vat
ten slotte de algemene opvatting van
de verschillende comités in Horst aan
de Maas samen in zijn reactie: “Zwarte
Pieten horen er gewoon bij.”

Els Hekkenberg
Marieke Vullings

Ongeval op
Tienrayseweg
Twee personenauto’s zijn zondag 2 november net voor 10.00 uur
betrokken geraakt bij een botsing. Het ongeval vond plaats op de
Tienrayseweg in Horst ter hoogte van de A73.
Volgens de politie is de
waarschijnlijke oorzaak van de
botsing tussen de twee voertuigen
een voorrangsfout. Een 55-jarige
vrouw en een 56-jarige man uit
Meerlo raakten bij het ongeval
gewond. Zij zijn meegenomen naar
het ziekenhuis. De vrouw had last van

haar borst en rug. Volgens de politie
heeft zij mogelijk een ruggewervel
gebroken. De man had last van zijn
borstkas.
De andere bestuurder, een
74-jarige man uit Horst, raakte bij het
ongeval niet gewond. De auto’s zijn
afgesleept.

Beschadigde boom
vervangen
Voor het inmiddels gesloopte verzorgingshuis Elzenhorst in Horst
stond een zogenaamde tulpenboom, die bij de werkzaamheden
beschadigd is geraakt. Een vervangende tulpenboom wordt daar nu
voor geregeld.
Een aantal bomen dat in de oude
wijk stond, krijgt een nieuwe plek in
de nieuwe woonwijk hof te Berkel. De
grote tulpenboom die voor Elzenhorst
stond, werd tijdens de sloopwerk
zaamheden beschadigd, toen de
lange giek van de sloopkraan achter
een paar grote takken bleef hangen
en de kruin beschadigde. Een boom
chirurg verklaarde dat de boom als
verloren moest worden beschouwd.

De verzekering van het sloop
bedrijf droeg op een vervangende
boom te vinden. Deze werd gevonden
bij een kweker. De nieuwe boom
wordt woensdag 12 november met
een grote kraan op zijn nieuwe plaats
aan de Parklaan geplaatst.
De oude boom werd deze week
gerooid, omdat deze in de weg
staat voor de nieuw aan te leggen
parkeerplaats.

Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Rick van Gasteren,
Anne Gubbels, Fabienne ten Horn,
Eva Janssen, Michelle van Kempen,
Cleo Schatorjé, Rosanne Vromen,
Nicky Willemsen en Kris Wijnands

Ongeluk
op Lorbaan

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Twee auto’s zijn zondag 2 november rond 23.00 uur betrokken
geraakt bij een botsing. Het ongeluk vond plaats op de Lorbaan in
America. Geen van de inzittenden raakte gewond.

Paul Cartigny
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen

Een man uit Boxmeer stond met
zijn auto in de berm geparkeerd.
Toen hij de weg op wilde draaien,
botste een auto op de doorgaande
weg op zijn voertuig. De tweede
auto, met daarin een man en drie
vrouwen uit Polen, belandde volgens
een politiewoordvoerder hierop in de

Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

sloot. Niemand raakte bij het ongeluk
bekneld en allen konden met wat
hulp van onder andere de brandweer
uit de voertuigen gehaald worden.
Drie inzittenden zijn voor medische
controle naar het ziekenhuis gebracht.
Geen van de betrokkenen bleek uit
eindelijk letsel opgelopen te hebben.

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

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

HALLO in Barcelona
Leo en Wil Huijs-Roeffen gingen met hun dochter Rowan en haar
vriend Sander Hermans op vakantie naar Catalunya. Ze bezochten
onder andere de stranden aan de Costa Brava en Costa Dorada en
bekeken steden als Girona, Tarragona en Barcelona.
Omdat ze Barcelona al vaker bezocht hebben, wisten ze dat de stad
van bijvoorbeeld de Sagrada Familia, Parc Guell, de Ramblas en stadion
Camp Nou ook heel goed per fiets te bekijken is. “De stad heeft
daarnaast zoveel andere prachtige plekjes waar je heerlijk kunt vertoeven. Dit kun je het beste doen per fiets. Daar waren we op dat moment
dan ook mee bezig”, vertelt Leo Huijs. Een pauze in de fietstocht werd
doorgebracht met het doorbladeren van de HALLO.

Een luxe manicure- of
Shellacbehandeling

Onthaasten en ontspannen

€ 30,00

€15,00
115,00

€57,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Mama België

‘Ik ben er nooit meer
weggegaan’
Jeanne Marie Colson (79) , beter bekend als Mama België, werkt al 40 jaar als sociaal werkster op het Indonesische
eiland Flores. Theo en Lies Dinissen uit Horst ondersteunen haar al jaren met hun Stichting Nativitas. Mama België
blikt terug op het begin van haar leven op het eiland en de hulp die zij vanuit Horst aan de Maas heeft gekregen.

Heerlijke

taai-taai

www.bakkerijbroekmans.nl
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*Reserveren via info
@beejmooren.nl
Alleen mogelijk op zate
rdagen
en zondagen t/m 21
dec 2014

Groenewoudstraat 1 Horst • T: 077-3980003 • www.beejmooren.nl

Theo en Lies Dinissen kwamen op
het pad van Mama België toen de twee
in 1986 een reis maakten naar Flores.
Zij kwamen geheel toevallig terecht op
de missiepost van pater Schouten in
Watublapi en maakten kennis met
Mama België die daar sociaal werkster
was. Lies vertelt: “We dachten meteen:
‘Daar moeten we iets voor doen!’ We
hebben toen een aantal jaar kleding
pakketten opgestuurd naar de
missiepost.” In 1992 verwoestte een
zeebeving alles wat Mama België in
twintig jaar had opgebouwd. Dat was
voor Theo en Lies de aanleiding om
Stichting Nativitas op te richten, om
Mama België beter te kunnen onder
steunen.

Nooit meer een kind
naar het ziekenhuis
sturen
De Belgische is van oorsprong
lerares en werkte eerst als vrijwilligster
in Congo. “Het werd daar te onrustig
en uiteindelijk kwam ik op Flores
terecht. Daar ben ik nooit meer

weggegaan”, lacht ze. Op het eiland
houdt ze zich in eerste instantie bezig
met weeskinderen en kinderen die niet
door hun ouders opgevoed kunnen
worden. Ze vertelt over de allereerste
baby die ze in haar eigen huisje op de
missiepost verzorgde. “Als een moeder
was gestorven, werden baby’s vaak
naar het ziekenhuis gebracht om daar
op te groeien. Na twee jaar moesten
deze kinderen weer terug naar hun
familie, maar dat ging bijna nooit goed
en veel kinderen stierven. Ik besloot
dat ik nooit meer een kind naar het
ziekenhuis zou sturen.” Toen er weer
een baby van een gestorven moeder
naar haar werd gebracht, besloot ze
om zelf voor de baby te zorgen. Ze
noemde het kind Franske, net als haar
vader. “Op de missiepost hadden we
helemaal geen benodigdheden om
voor een baby te zorgen. Van een
grote onderbroek van pater Schouten
maakte ik luiers en kleertjes voor de
baby en een grote kartonnen doos
diende als wieg.” Die ene baby werden
er steeds meer en nu, veertig jaar,
later zet Mama België zich nog steeds
in voor pasgeboren baby’s, maar ook

voor kinderen, gehandicapten en
iedereen die haar zorg nodig heeft. Zes
kindertehuizen opende ze op het eiland
en ze richtte een internaat op voor
meisjes die vervolgonderwijs willen
volgen.
Stichting Nativitas organiseert
al vijftien jaar samen met Citaverde
College acties om geld op te halen voor
de hulp in Flores. Mama België: “We
hebben echt een band opgebouwd met
het Citaverde. Al mijn personeel kent
de school en de acties. Vijf jaar geleden
zijn er zelfs leerlingen bij ons in Flores
geweest, dat was fantastisch.” Theo
vertelt over de jaarlijkse speculaasactie
van het Citaverde. “Binnenkort gaan wij
weer geld ophalen door speculaas te
verkopen. Dit jaar wordt de opbrengst
besteed aan waterputten, waterleiding
en een elektrische installatie.”
Hoewel Mama België al ongeveer
de helft van haar leven op Flores
verblijft, is ze het daar nog lang niet
moe. “Ik heb al meer dan vierduizend
kinderen geholpen en met veel van
hen heb ik nog steeds contact. Flores
is echt mijn thuis geworden en ik hoop
dat ik uiteindelijk daar kan sterven.”

Bouw starterswoningen Hegelsom
eind november van start

VOORLICHTINGSDAGEN
HORST NOVEMBER 2014
De voorlichtingsavond is van
19.00 tot 21.00 uur op onze
schoollocatie in Horst:
Spoorweg 8, 5963 NJ Horst
De voorlichtingsavond vindt
plaats op de volgende data:
donderdag 1 1 november 2014
maandag 12 november 2014
dinsdag 24 november 2014
woensdag 25 november 2014
donderdag 26 november 2014
Aanmelden via de website:
www.citaverde.nl
of via: 077 - 398 16 20

leefomgeving
& recreatie

plant &
productie

voeding &
gezondheid

ontwerp &
creatie

al verkocht aan jeugd uit Hegelsom.”
De realisatie van deze startershuizen is
heel belangrijk voor Hegelsom, stelt de
dorpsraad, omdat het voor de jongere
inwoners op deze manier aantrekkelijk
blijft om in het eigen dorp te blijven
wonen. Arts: “Woningbouw is van groot
belang om de leefbaarheid in het dorp

in stand te houden. Als de jeugd hier
wil blijven wonen, betekent dit dat
er nieuwe aanwas komt voor onze
basisschool en daarna ook voor de
verenigingen.” De startershuizen
zullen volgens de huidige planning
rond september 2015 bewoond gaan
worden.

groene
techniek

dier &
zorg

AUTO
ONDERHOUD

Gemeente Horst aan de Maas heeft het bestemmingsplan voor de bouw van starterswoningen in Hegelsom
op de hoek van de Pastoor Debijestraat en het Bakhuuske goedgekeurd. De bouw van de huizen start eind
november.
Dorpsraadvoorzitter Hay Arts
vertelt. “De woningen zijn verdeeld in
twee blokken van ieder vier wonin
gen. Het eerste blok komt aan het
Bakhuuske te staan en het andere
blok van vier woningen komt aan
de Pastoor Debijestraat te staan.
Alle acht de huizen zijn momenteel

groene
economie

anwb

Pechhulp

en

€ 143,- voor alle
pechhulp?!

ANWB
opzegg
e
moet v n
ó
15 nove ór
mber!

www.autoonderhoudplan.nl/horst
ONDERHOUD + APK + PECHHULP VANAF € 17,50 PER MAAND
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Reuma op jongere leeftijd

Gemeente zoekt alternatieven ‘Aan de buitenkant
voor kavels Roathweg
zie je niets’
Bouwkavels aan de Roathweg in Broekhuizenvorst blijken niet zo populair te zijn onder mensen die een woning
in het dorp willen bouwen. De kavels worden sinds 2011 te koop aangeboden, maar er is er nog geen van verkocht.
Enkele jaren geleden is gestart
met de ontwikkeling van een gebied
voor woningbouw aan de Roathweg
in Broekhuizenvorst. In het gebied
is plek voor ongeveer twintig
woningen. “De locatie is in 2007
verworven om de woningbouwbe
hoefte in de kernen Broekhuizen en
Broekhuizenvorst te kunnen invullen.
Het bestemmingsplan voor de locatie
is in 2010 vastgesteld”, licht een
woordvoerder van gemeente Horst
aan de Maas toe. Volgens een onder
zoek dat in 2007 werd gehouden,

zou de komende jaren de behoefte
aan woningen in het dorp alleen maar
groter worden. Dat beeld is zeven jaar
later echter bijgesteld.“ Inmiddels blijkt
uit de woonbehoefteprognose van
onderzoeksbureau E’til uit 2014 dat
er slechts een bepekte behoefte aan
nieuwbouwwoningen in de kernen is.”
Met als gevolg dat er tot nog toe geen
enkele kavel verkocht is. En dat drukt
op de exploitatie van het bouwplan.
Naast de kosten voor grondaankoop
heeft de gemeente geïnvesteerd in het
aanleggen van een ontsluitingsweg

op de locatie. De gemeente zoekt
daarom naar alternatieven voor het
gebied. “De kavels op de locatie
blijven beschikbaar voor woning
bouw. Om concreet gegadigden
enthousiast te maken voor woningen
zijn er voorbeelden van modelwo
ningen gemaakt. Zo krijgen mensen
een indruk van wat er op de kavels
gebouwd kan worden. Daarnaast is de
gemeente zich aan het beraden over
een gedeeltelijk alternatieve invulling
van het plangebied. Plannen hierom
trent zijn nog niet concreet.”

Reuma openbaart zich vaak op latere leeftijd. Dit was niet het geval bij
Binny Westerhof (39) uit Meerlo. In 2010 werd bij haar de ziekte fibromyalgie gediagnostiseerd. Deze ziekte is verwant aan reuma en zorgt ervoor dat
er continu pijnprikkels worden afgegeven. Binny leeft dagelijks met die pijn,
neemt hiervoor medicatie en plakt morfinepleisters. Toch blijft ze iemand
die niet stil kan zitten: “Helaas moet ik soms een stapje terug doen, maar
kan ik bijna alles blijven doen wat ik wil.”

ANDERS
2) Praedé kappers
80’s look

1) Old School Toys
comic Star Wars

3) MAN Horst
Leren jack
Mauritius
Soms sluit je even je ogen en heb
je het idee dat je in een ﬁlm zit.
Bij Old School Toys in Horst moet
je dat zeker niet doen. Daar hou
je de ogen open om midden in de
ﬁlm terecht te komen. Hoe cool
is dat: een winkel in Horst die
wereldwijd verzamelaars voorziet
in stripboeken, de nostalgie van de
80’s terugbrengt in de woonkamer
en dan ook nog eens Star Warsfreaks voorziet van allerhande
artikelen uit de vorige eeuw.
Dat is ook wat Jannis zoekt na
een dag hard werken. Even niet
de snelheid van 2014 maar het
‘home’-gevoel van de vorige

Kerkstraat 22a, Horst
www.old-school-toys.nl

wordt vervolgd
eeuw delen met E.T. en een paar
nieuwe stripboeken. Met een frisse
herfstbries door zijn speelse kuif
gaat Jannis op jacht naar zijn nieuwe
strip. Praedé kappers gebruikt
voor die kuif de Design Molding
Paste, een product dat er niet vet
of kleverig uitziet en zelfs met
herfstweer en -wind zijn werk doet.
E.T. had al gebeld dat er nieuwe
comics bij Old School Toys binnen
waren. Ook zo 80’s eigenlijk: bellen.
Jannis is meer van de sociale
media. Zo zag hij op Facebook bij
MAN in HORST ook het leren jack
van Mauritius en de skinny jeans
van Meltin Pot. Op weg naar zijn

nieuwe stripboek heeft hij ook bij
MAN een leuk T-shirt gescoord van
WornBy. Een leuk merk dat oude
rockmuzikanten weer tot leven
brengt met 80’s-prints.
Een tikje afgeleid door alle
prachtige ﬁguren van Star Wars
en andere nostalgische ﬁlmhelden
als Batman heeft Jannis toch zijn
keuze gemaakt. De nieuwe strip
is gekocht en Jannis gaat naar
huis. E.T. kijkt wat jaloers. Ze gaan
beiden naar hun eigen huis terug
maar Jannis heeft nog steeds die
natuurlijke look van die kuif van
Praedé kappers en dat leren jack
van MAN.

geeft jou ideeën

HORST

St. Lambertusplein 7, Horst
www.praede.com

Kerkstraat 10, Horst
www.man-menswear.nl

Al sinds haar tienerjaren heeft
Binny pijnklachten. Ze vertelt: “Ik ging
van de huisarts naar het ziekenhuis en
er kwam steeds niets uit de onderzoe
ken. Op een gegeven moment ging ik
naar de reumatoloog. Er werd gekeken
naar pijnpunten en klachten. Toen de
reumatoloog me vertelde dat ik fibro
myalgie had, vielen de puzzelstukjes
op zijn plaats. Ik was wel verdrietig en
boos, maar aan de andere kant bete
kende dit ook dat ik niet gek was. Er is
gewoon iets mis met mijn lichaam.”
Binny moest haar levensstijl aan
passen op haar ziekte. “Hiervoor ben
ik in 2011 naar de Sint Maartenskliniek
in Nijmegen geweest. Ik ging hier
twee keer in de week naar toe. Mijn
man Kees is tijdens het traject steeds
meegegaan naar de partnerbijeen
komsten. Het traject duurde in totaal
drie maanden. Het belangrijkste dat
ik hier geleerd heb, is dat ik niet meer
moet uitgaan van pieken en dalen in
het leven. Het is belangrijker dat het
stabiel is. Dit betekent dat wanneer ik
een feestje heb, ik daar rekening mee
moet houden. De dagen erna gaat het
dan gewoon slechter. Zo onderneem ik
ook maar één activiteit per weekend,
anders wordt het teveel en dat merk ik
aan mijn lichaam.”
Dagelijkse structuur is belangrijk
voor Binny. “Ik probeer een dagritme
te hebben. Ik moet niet toegeven
aan de moeheid en de pijn. Het is
erg belangrijk voor me om te blijven
werken en sporten. In september
ben ik gestart met een hbo-opleiding
rechten in Tilburg. Dit doe ik deeltijd. Ik
vind het leuk om te studeren en ik kan
het gebruiken bij mijn baan. Veel heb

ik ook niet hoeven opgeven door de
ziekte, behalve het paardrijden. Ik
ben van mijn paard gevallen in 2012.
Daardoor is de fibromyalgie verergerd.
Ik heb toen een tijd in het ziekenhuis
gelegen met een hersenschudding en
letsel aan het ruggenmerg. Er werd me
toen geadviseerd om niet meer te gaan
paardrijden. Erg jammer, maar het is
niet anders.”
Binny merkt dat de ziekte niet
alleen haar fysieke gesteldheid
beïnvloedt. “Aan de buitenkant zie je
niets, dat is soms ook het vervelende.
Mensen begrijpen dan niet dat je ziek
bent, ze vinden je een aansteller.
Op het ene feestje sta je wel te dansen
en op het andere niet. Dan word je raar
aangekeken. Sinds de diagnose gesteld
is, begrijpen meer mensen het, vooral
mijn directe omgeving. Ze zijn mij mee
gaan helpen met het bepalen van mijn
grenzen. Dan zeggen ze: zou je dat wel
doen?”
Ze vervolgt: “Een tijd heb ik me
erg aangetrokken wat andere mensen
over mij dachten. Ik kan bijvoorbeeld
niet altijd de ramen wassen. Dan vraag
ik me wel eens af wat anderen daar
wel niet van zouden denken als ze de
vieze ramen zien. Mensen hebben toch
een bepaald verwachtingspatroon waar
je aan moet voldoen. Ik ben 39 jaar,
zoiets als de ramen wassen moet me
toch wel lukken, denk ik dan. Kees zegt
dan altijd dat ik niet moet nadenken
over wat andere mensen van mij den
ken. Soms ziet hij eerder dat het slecht
met me gaat dan ik zelf. Hij steunt me
erg goed. Deze steun van partner en
naasten is bij fibromyalgiepatiënten
ontzettend hard nodig.”
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Veerle doet mee
Kasteel Huys Ter Horst aan IQuiz
Van het slot

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

“Hier deden vijf teams uit de regio
aan mee. Het beste team gaat door
naar Amsterdam voor de landelijke
ronde”, vult haar moeder Sonja van
Rengs aan. Veerle: “We hebben helaas
niet gewonnen, maar we kregen wel
te horen dat iedereen de quiz goed
gemaakt heeft.”

Hexadecimaal
rekenen en
lichtfrequenties
De 28 vragen die de kinderen
voorgeschoteld kregen, gingen
onder andere over spelling, rekenen,
wetenschap en inzicht. “Zo kwamen
bijvoorbeeld hexadecimaal rekenen
en lichtfrequenties voorbij. De vragen
gingen op tijd en je kon voor een
vraag 1,2,3 of 4 punten halen”, vertelt
Veerle. Ook de begeleiders mochten
de quiz. “Bij sommige vragen moest ik
wel even slikken”, zegt de moeder van
Veerle. “Ze zijn veelal wel gelukt, maar
sommige waren heel moeilijk.”

Extra werk
niet genoeg
Kasteel Huys ter Horst staat
tegenwoordig vooral bekend als
de Kasteelruïne. Van het naar alle
waarschijnlijk in de dertiende
eeuw gebouwde kasteel stond een
aantal jaar geleden nog maar een
klein gedeelte overeind. Stichting
kasteel Huys Ter Horst wilde daar
verandering in brengen. Sinds 2000
zijn de vrijwilligers bezig met de
consolidatie en restauratie van de
ruïne.

Slot voor bouw
materialen verkocht
Jos Jenniskens en Chrit
Hoeijmakers van de stichting
weten alles over de geschiedenis
van het kasteel, zowel die van
eeuwen geleden als die van de
laatste vijftien jaar. Jenniskens:
“Rond 1660 is het kasteel helemaal
gemoderniseerd door baron Willem
Vincent van Wittenhorst, in die
tijd was het kasteel op z’n mooist.
Twee eeuwen later, in 1827, stief
de laatste bewoner en was Huys
Ter Horst zo in verval geraakt dat
Charlotte von Fürstenberg het slot
voor bouwmaterialen verkocht.
Deuren, ramen, schoorstenen: alles
werd afgebroken en verkocht.” Het
kasteel veranderde langzaam in
een ruïne en in de jaren 70 van de
vorige eeuw werd er voor het eerst
gestart met de consolidatie van
de ruïne en werden bijvoorbeeld
de muren aan de buitenkant weer
opgetrokken. Jenniskens: “Vanaf
de jaren 80 is er eigenlijk niets
meer gebeurd, totdat onze stichting
werd opgericht. Wij willen dat het
kasteel weer bruikbaar wordt voor
de bevolking.”
Sinds de oprichting van de
stichting zijn de mannen met een
groep vrijwilligers continu bezig
geweest bij de kasteelruïne. De

bomen op het stuk grond werden
gekapt en er werd een voorburcht en
een stalen uitkijktoren gebouwd.

Eiken balken
teruggevonden
Op het moment zijn ze bezig met
het restaureren van de ruimtes en
vertrekken. Chrit Hoeijmakers vertelt:
“Het puinruimen op het terrein heeft
zo’n anderhalf jaar geduurd. Daarna zijn
we begonnen met het opbouwen van
de verschillende ruimtes. We proberen
zoveel mogelijk in de oude sfeer te
restaureren. Zo hebben we bijvoorbeeld
laatst eiken balken gekregen uit een
boerderij in Sevenum die oorspronkelijk
ook uit dit kasteel kwamen. En de
bestrating die hier vroeger lag, hebben
we opgeslagen en gaan we straks weer
terugleggen. Dat zijn maaskeien, die
slijten niet.” Ook de natuur rondom

het kasteel is voor de stichting
belangrijk. “Er groeien verschillende
soorten varens in dit gebied en, ook
heel belangrijk, iedere winter sluiten
we de kelders zodat daar honderden
vleermuizen kunnen overwinteren in
de gewelven”, legt Hoeijmakers uit.
De mannen verwachten in 2016
klaar te zijn met de opbouw van de
ruïne. “Dan is het kasteel eindelijk
weer van de bevolking en kunnen
er activiteiten voor de mensen
georganiseerd worden. Denk aan
rondleidingen, toneelvoorstellingen
en kunstexposities. Ook kunnen
de zalen gebruikt worden
als trouwlocatie. Bij al deze
evenementen staat de sfeer
voorop”, benadrukt Jenniskens.
“Als mensen door de poort op het
binnenplein komen, moeten ze
echt het gevoel hebben dat ze een
kasteel betreden.”

Al sinds de kleuterklas merkte
Veerle dat het leren heel gemakkelijk
ging. Vader Leon van Rengs: “Qua
rekenen en lezen lag ze voor op de
andere leerlingen. Ze verveelde zich
ook in de klas en ging op een gegeven
moment niet meer graag naar school.
De leerkrachten gaven haar wat extra
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werk, maar dat bleek niet genoeg. Ik
was bekend met de Leonardo School,
wat nu Extralent is.” Toen begon er een
heel traject voor Veerle en haar ouders.
“Ze moest verschillende testen afleg
gen. Uiteindelijk bleken de uitslagen
positief en stroomde ze bij groep 7 in”,
geeft Leon aan. Veerle heeft het nu
enorm naar haar zin. “Wij behandelen
de stof sneller dan andere scholen en
hebben extra vakken, zoals Spaans,
Cambridge Engels, filosofie, drama en
schaken. We volgen ook projecten. Zo
hebben we onder andere project China
gehad, waarbij we Chinese les kregen
en het project wereldreis, waarbij we
een reis moesten organiseren.”

Ik wil graag arts
worden
Hoogbegaafd zijn heeft voor-, maar
zeker ook nadelen. Leon: “Zo ontbrak
het onderlinge begrip wel eens. Veerle
snapte op haar oude basisschool niet
dat andere leerlingen nog niet zo ver
waren, terwijl de andere kinderen niet
snapten dat zij al zo ver kon zijn. Dat
was wel eens moeilijk.” Veerle wil na
groep 8 naar het Dendron College in
Horst. “Daar wil ik vwo+ doen. Dan
volg ik ook weer projecten en gaat de
stof er sneller doorheen”, zegt Veerle.
Plannen voor de toekomst heeft ze ook
al. “Ik wil later graag arts worden.”
Haar moeder geeft aan dat ze dat al
sinds de kleuterklas zegt. “Maar eerst
maar eens even de basisschool afma
ken”, lacht Sonja.
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Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Oplossing voor uw huidprobleem
• oedeem en steunkousen • acné • couperose • rosacea •
• pigment • eczeem • littekens • ongewenste haargroei •

Berkelstraat 12 Horst
info@huidzorghorst.nl

Evelien Minten: 06-42153023
Wendy Kuunders: 06-34948419

www.huidzorghorst.nl
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Bewonderenswaardig was haar levenskracht.
Sterk was zij in haar strijd tegen haar ziekte.
Groot was haar liefde voor haar dierbaren.
Nu is zij in rust van ons heengegaan.
Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij deze strijd niet
kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met haar mochten
beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen
van mijn hele lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder
en trotse oma

Nellie Hesen-Craenmehr

Met ongeloof en verbijstering hebben wij kennis genomen van
het plotselinge overlijden van onze buurtgenoot

Ger Keijsers
Wij zullen hem missen bij de activiteiten van “het Schepnetje”,
waaraan hij altijd actief en enthousiast heeft deelgenomen.

echtgenote van

Wij wensen José, Angelique en Jan, Climmy en Mark en
de kleinkinderen veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Wiel Hesen

Buurtgenoten Scheperstraat “VHS het Schepnetje”

Horst, 7 januari 1932

† Horst, 1 november 2014

Horst: Wiel Hesen
Beugen: Theo en Miek
Stefan, Ester en Lars, Lisan
Horst: Sjakie †
Horst: Jac
Geldern (Dld): Peter en Sylwia
Bert en Rachelle, Joep en Jennifer
Patryk en Nur, Dennis
Correspondentieadres
Kranestraat 101, 5961 GX Horst
U bent welkom afscheid te nemen van Nellie in het Uitvaarthuis
Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst, op donderdag 6 november
van 19.00 uur tot 19.45 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 7 november om
12.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40
te Venray.
In plaats van bloemen vinden wij het fijn als u een vrijwillige
bijdrage wilt geven voor het KWF Kankerbestrijdingsfonds.
Hiervoor zullen collectebussen aanwezig zijn bij de condoleanceregisters in de ontvangkamer van het crematorium.

Dankbetuiging

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.
Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele
blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden
van mijn lieve man, onze broer, zwager en oom

Wim Cuppen
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren,
dat hij bij zo velen geliefd was.
Mia Cuppen-Janssen
Familie Cuppen
Familie Janssen
Swolgen, november 2014

In deze een speciaal woord van dank aan het team
van het Groene Kruis, Horst.

“Een kleine vrouw,
met een groot hart”
Tot ons groot verdriet is na een slopende ziekte overleden

"Os Nel, zus, schoonzus, tante Nel"
Wij wensen Wiel, Theo en Miek, Sjakie †, Jac, Peter en Sylwia
en de kleinkinderen Stefan, Ester en Lars, Lisan,
Bert en Rachelle, Joep en Jennifer, Patryk en Nur en Dennis
heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Het is moeilijk te aanvaarden, dat je er niet meer bent.
Altijd stond je klaar, voor ons en voor een ander.
Altijd hartelijk en warm.
Je hebt ons een goed voorbeeld gegeven.
Dankbaar voor het leven in diepe betrokkenheid, nemen wij afscheid
van mijn lieve vrouw, mam en oma

Truus Mooren-Sanders
geboren op 6 februari 1939

overleden op 3 november 2014

echtgenote van

Sef Mooren

Broers, zussen, zwagers, schoonzussen, neven en nichten

mam en schoonmoeder van
Connie en Ron
Haar laatste woorden:
Ik gaoj verhoêze nao Paul

Jo Peters-Hermans

Reuver, 21 september 1922

† Horst, 31 oktober 2014

Wij hebben in beslotenheid van haar gezin
afscheid genomen van mam, oma en omi
op dinsdag 4 november 2014.

Engels leren?
Lessen in kleine groepjes. Beginners,
gevorderden. Conversatie en bijles.
Overdag of in de avonduren.
Inlichtingen: 0478 58 53 40.
Beuken houtbriketten € 0,25 per kilo
12 stuks, 10 kg € 2,50 R. Breukers
077 366 13 80 / 06 50 63 13 61.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Binnen vlooienmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22. Zo. 16 nov. 9-16 uur.
Voor meer info en inschrijven via
hh-marktkramen.nl
Schuur sale. Iedere zaterdag en zondag
van 13:00-17:00 uur. Diverse potten,
vazen en decomateriaal van een
voormalige bloemenwinkel.
Torrestraat 24 te Kronenberg.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Familie Sanders
Familie Mooren

Jan Peters †

Te huur bedrijfs/opslagruimte, omg.
Sevenum. Voor info bel 06 27 21 26 04
of 06 20 35 21 22.

Gevonden in het centrum van Horst op
18 oktober een papegaai (Ara) knuffel.
Tel. 077 398 10 51.

oma van
Nick en Linda, Lola
Jelle en Freya

echtgenote van

www.hulpaanhuislimburg.nl Zoekt u
ondersteuning bij uw mantelzorgtaken?
Wij zoeken voor u een passende hulp.
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.

Past. Notermansstraat 26
5964 AG Meterik

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

We hebben afscheid genomen van Truus op donderdag 6 november.

Wat zullen we haar missen.
Jacques en Anny
Toos en Ed
Marianne en Piet
Ans en Harry
Paul †
Brigitte en Jacques
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Correspondentieadres:
Kuiperplein 32, 5961 HV Horst

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

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

Dag en nacht bereikbaar

Dankbetuiging

Hartverwarmend waren de vele steunbetuigingen
na het plotselinge overlijden van mijn lieve man

Theo Verbong
Graag wil ik alle mensen bedanken die
op welke wijze dan ook hun medeleven hebben getoond.
Doortje Verbong-van de Rijdt
Lottum, november 2014

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com
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Subsidie voor Hegelsomse
projecten

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

Gedeputeerde Ger Koopmans van provincie Limburg bracht zondag 2 november een bliksembezoek aan
Hegelsom. Hij bezocht daar het project van werkgroep Tuutetrek, om met eigen ogen te zien wat ‘verhegelsommen’
nu eigenlijk inhoudt.

Momenteel hebben we

diverse vacatures
Voor het volledige overzicht zie:

www.janssen1877.com

20%
KORTING*
op winterjacks

DE BROEKENWEKEN ZIJN
GESTART!

2e broek

HALVE PRIJS

Op het schoolplein van basisschool
Onder de Linde presenteerde Tuutetrek
haar project Grensposten en de plannen
voor het centrum van Hegelsom.
De gedeputeerde gaf bij zijn bezoek
aan dat de provincie een voorstel voor
een subsidie van 110.000 euro bij
Gedeputeerde Staten heeft neergelegd.

Meest van onderop
gedragen project
De gedeputeerde noemde het
project een voorbeeld van hoe
gemeenschap zelf haar omgeving
vorm kan geven. “De projecten
voldoen zeker aan de criteria voor
de s ubsidie Leefbaarheid en Groen,
namelijk dat het de leefbaarheid in

een dorp vergroot en van onderop
gedragen wordt. Dit project is het
meest van onderop gedragen project
dat ik tot nu toe gezien heb. Het was
heel indrukwekkend. Ik kwam daar
en zag 150 man aan de slag, dat was
ongelofelijk indrukwekkend”, aldus
Koopmans. Gedeputeerde Staten beslist
op dinsdag 11 november of de subsidie
daadwerkelijk wordt toegewezen.
Op de basisschool wordt inmiddels
hard gewerkt aan de letters die
grensposten gaan vormen om het
dorp. Elke groep maakt één letter.
Zo is een grenspost E met tegeltjes
beplakt, die ook zelf gerold en gekleid
zijn bij een pottenbakker. In januari
wil de organisatie bijeenkomsten
houden waar Hegelsommers een

tegeltje kunnen kopen en beschilderen.
Op 29 november worden inwoners
gevraagd plastic voorwerpen waar
ze een herinnering aan hebben, in
te leveren. Deze worden huis en
huis opgehaald voor de grenspost
G. De voorwerpen worden aan
elkaar verbonden en in de letter
G samengebracht. Tijdens een
kerstwandeling op 21 december is
de grenspost L, die staat voor lief en
leed, af. Deze wordt op de wandelroute
geplaatst en deelnemers kunnen er een
herinnerings- of herdenkingsvoorwerp
in hangen. In 2015 wordt de grenspost
op zijn vaste plek geïnstalleerd.
De werkgroep hoopt de grens
posten officieel te kunnen openen op
zondag 12 april.

*tenzij anders aangegeven
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Spoorstraat 1, Tienray T. 0478-691271 www.modehuiscruysberg.nl

Superdeals:

Taksi of DubbelFrisss Runderriblappen
Alle soorten
3 pakken à 1,5 liter

2,52 – 3,57 3 voor

2,00

Topkwaliteit uit Ierland, per 500 gram

4,99

3,49 Kilo 6,98

Geldig van wo 5 nov t/m di 11 nov 2014

Spaaractie
voor Spellen en Puzzels!

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Venloseweg

Fietsertje zwaargewond
na ongeluk
Bij een verkeersongeluk in Sevenum op dinsdag 4 november is een 6-jarig jongetje zwaargewond geraakt.
Het jongetje fietste rond 17.10 uur op de Venloseweg toen hij geschept werd door een auto.
Het kind uit Sevenum liep door
de botsing met een personenauto
ernstige verwondingen op,
onder andere aan zijn hoofd
en onderbeen. Hij is met een
traumahelikopter naar het

ziekenhuis in Nijmegen gebracht.
De automobilist, een 57-jarige
vrouw uit Venray, reed volgens
een politiewoordvoerder in eerste
instantie door maar keerde terug
naar de plek van het ongeval. Zij is

door de politie aangehouden en
haar verklaring over het ongeval is
op het bureau afgenomen.
Hoe het ongeluk heeft kunnen
gebeuren, wordt volgens de
woordvoerder nog onderzocht.

AC LA
TIE A
ST TS
OP TE
TD K
EF AN
IN S
ITI
EF

B I J A A N K O O P VA N

 PRODUCTEN  

HET LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL IS GRATIS. ACTIE T/M 31-12-2014 ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL.

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

Bosje van Madou klaar
De werkzaamheden aan het bosje van Madou in Meterik zijn afgerond. Waterschap Peel en Maasvallei (WPM)
en de dorpsraad Meterik droegen bij aan de kosten voor de werkzaamheden.
De dorpsraad van Meterik droeg
7.500 euro bij aan de kosten voor het
opknappen van het bosje. Daarnaast
hebben ze door eigen werkzaamhe
den een deel van de kosten kunnen
besparen. Er werden onder andere

kleine bomen langs de kant van het
water gezaagd en opgeruimd. Het
terrein werd daarna weer ingezaaid. De
picknickplaatsen hebben zo meer zicht
op de Kabroeksebeek.
De dorpsraad had al langer het

idee om het gebied aan te pakken
en klopte aan bij WPM. Zij nam de
plannen op in een groter project ter
verbetering van de Kabroeksebeek.
Daarnaast besteedde zij 15.000 euro
aan het plan.

Brunchbuﬀet
elke zondag
€ 24,50

• Voor alle feesten en partijen
• Aantrekkelijke arrangementen
• Catering op locatie

Noordsingel 75, Horst • 077 398 41 90 • www.delestegeulde.nl
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Geboren

Senn

1 november 2014
Zoon van
Dennis en Lisa
van den Bekerom
Nieuwstraat 11
5961 HJ Horst
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Geboren

Ruben
31 oktober 2014
Zoontje en broertje van
Erik & Ramona Coenders
Myrthe & Veerle
Wielder 13b
5973 RD Lottum

Shavedown Movember
in Horst
Mannen van verschillende leeftijden hebben op zaterdag 1 november in Horst hun baard en of snor laten
afscheren. Dat deden zij bij de start van het evenement Shavedown Movember.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Hoera, Bambino bestaat 5 jaar...

Zondag 9 november 2014
zijn onze ouders en grootouders

Kom kijken op onze open dag!
zaterdag 1 november van 11.00 - 13.00 uur

Jo en Annie
Manders-van Swaaij
50 jaar getrouwd!
Wij gaan deze dag in besloten
kring vieren.
Van harte gefeliciteerd,
kinderen en kleinkinderen.

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

Julianastraat 2a, Horst T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

Het doel van de organisatie was
zoveel mogelijk mensen bekend
maken met Movember. De gehele
maand november laten de mannen

hun snor en of baard staan voor
het goede doel. Hiermee vragen zij
aandacht voor de gezondheid van de
man en halen zij geld op voor onder

andere onderzoek naar prostaatkan
ker. Mannen die hun snor of baard
wel wilden laten staan, konden ook
gewoon een donatie doen.

Nieuwe delen Horster Historiën

Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl u wacht!
Ook voor drukkers en inslagknopen.
Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Restanten verkoop Florale Vormgevers.
Elke middag open, vrij. 21 nov. t/m
woe. 24 dec. 13.30 - 17.30 uur.
Koopzondag 30 nov. en 21 dec. 12.00 17.00 uur. Glas-keramiek-kerstartikelen.
Loevestraat 37 Horst.
Pedicure voor uw complete voetbehan
deling, ook voor diabetes- en reumapa
tiënten. Pedicurepraktijk
Erna Seuren Bemmelstraat 7 Horst
077 398 81 45.
Gilde studenten opgelet!
Mu-thaigym actie! 50% korting voor
Gilde studenten op alle kickboks
abonnementen, geldig t/m juli 2015
www.mu-thaigym.nl T: 06 24 87 76 35.
Yogacentrum L’Espoir Horst
voor: Hatha-yoga, poweryoga en
zwangerschapsyoga 077 851 50 08
www.yogacentrumlespoir.nl
yogavooriedereen@live.nl
Struik-, stam- en klimrozen kopen?
Koop uw rozen dan rechtstreeks bij de
kweker. Kijk op onze site en laat u
verrassen door vele aanbiedingen. Alles
met kale wortel.
Kijk op www.seurosa.nl

www.herbergdelindehoeve.com
Ook dit jaar Voermansontbijt op 1e
kerstdag van 9.00-12.00 uur, € 19,50
pp. Op 28-12-2014 1e Voermansbrunch
van 11.00-14.00 uur, € 22,50 pp.
Reserveren: 077 327 01 35/
info@delindehoeve.info
Horsterweg 51, Grubbenvorst
Collega’s gezocht! 24Fit zoekt 3
dynamische, sociale collega’s die
willen (leren) werken als welzijnscoach.
06 10 29 17 21.
Met plastisol plaatwerk wordt hoog
schilderwerk overbodig. Kleurvast
en vaak goedkoper dan schilderen. Zie
onze website Bert Faessen Dakwerken
of facebook Bert Faessen. Voor meer
informatie 06 38 64 67 61.
Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 12 15 62 22 of
077 398 28 96.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Chauffeur/monteur, alle rijbewijzen/
elektrisch, mechanisch, constructief,
zoekt werk voor halve of hele dagen. 06
57 40 47 90.
Woonruimte gezocht met
3 slaapkamers. Tel. 06 38 59 87 68.
Inspirerende kerstshow
Bloemsierkunst De Kogeldistel zat
22 nov. 13.00-20.00, zon 23 nov. 11.0017.00. Kogelstraat 62, Hegelsom.
Vrijwilligers gezocht om onze
bijzondere werknemers te coachen
tijdens hun werkzaamheden in de
lunchroom van Dichterbij. Meer info:
Vrijwilligerszorg Horst 06 52 66 95 70.

Gelders Overkwartier duikt
in recente geschiedenis
Stichting Gelders Overkwartier grijpt haar veertigjarig jubileum aan om opnieuw in de geschiedenis van Horst
aan de Maas te duiken. Met de vergaarde informatie volgen de komende jaren wellicht enkele nieuwe delen in
de reeks Horster Historiën.
In 1974 werd het Publicatiefonds
Gelders Overkwartier in het leven
geroepen. Dit publicatiefonds ging in
1982 op in Stichting Gelders
Overkwartier. De naam verwijst naar
het hertogdom Gelre waar Horst deel
van uitmaakte. “Het doel was en is
om op wetenschappelijke wijze, dus
met inachtneming van onder andere
de basisregels als juiste bronverwij
zing, de geschiedenis van het gebied
te onderzoeken en daarover te
publiceren”, vertelt voorzitter
Vic Asselberghs van Stichting Gelders
Overkwartier. “De tentoonstelling over
de meester van Elsloo in 1974 vormde
het startpunt van de stichting. In die
jaren werden overigens ook Kring
Horst-Sevenum van het LGOG
opgericht en Stichting Oudheidkamer.
Dat geeft goed de betrokkenheid van
Horst met de geschiedenis aan. Het
paradepaardje van onze stichting
vormt de boekenreeks Horster
Historiën. Al had de redactie nooit
kunnen vermoeden dat er zoveel
delen zouden volgen.”
In 2005 verscheen het zevende en
tot nog toe laatste deel van Horster
Historiën. Deze serie boeken beschrijft
de historie van de gemeente Horst
aan de Maas in al haar facetten: het
culturele, kerkelijke, economische en
bestuurlijke leven, het ontstaan van

de gemeente, maar bijvoorbeeld ook
over de archeologische vondsten in
dit gebied. Als alles volgens planning
verloopt, verschijnt over een paar
jaar een nieuw deel in de reeks. Deze
keer over de recente geschiedenis van
Horst aan de Maas. “We willen ons
gaan richten op de geschiedschrijving
vanaf het midden van de vorige eeuw
tot aan het begin van de 21e eeuw”,
aldus Asselberghs. “Denk daarbij aan
de ontkerkelijking, het letterlijk openen
van de dorpen door de veranderde
infrastructuur, de opkomst van de tv,
de pc en het internet. Een ambitieus
project, inderdaad”, beaamt hij. “Je
moet dan ook niet denken dat het boek
volgende week al klaar is. We zijn met
de eerste stap begonnen en dat is de
literatuurstudie.”

Serie monumentale
panden aangevuld
De recente geschiedenis is echter
niet het enige project waar de stichting
zich de komende jaren op gaat richten.
Zo komt er naar alle waarschijnlijk
heid een vervolg op deel vier, waarin
monumentale panden uit Horst aan de
Maas werden beschreven. Asselberghs:
“Door de herindeling is Horst aan de
Maas groter geworden. Daarom zou het
mooi zijn wanneer we ook de historie

van panden uit de dorpen die erbij
zijn gekomen op papier gaan zetten.
Daarnaast willen we gaan kijken naar
de vele archeologische vondsten die
in de loop der jaren zijn gedaan en
de nederzettingsgeschiedenis van dit
gebied.”

Promoveren op
recente geschiedenis
Het bestuur van de stichting
bestaat momenteel uit vijf
personen. Tijdens de viering van het
veertigjarig bestaan werden twee
leden van het eerste uur, Jacques van
Rensch en Gert Verheijen, benoemd
tot erelid. “Zij zijn samen met Wiel
Houwen, die in 1994 is overleden,
de grondleggers van de stichting.”
Van Rensch en Verheijen hebben
hun taken dit jaar neergelegd.
“Het bestuur heeft nu een nieuwe
samenstelling door de komst van
twee nieuwe leden. Daarnaast is
er besloten om de bestuurstaken
voortaan gescheiden te houden
van de redactie. Afhankelijk van
het onderwerp zoekt de redactie er
mensen extern bij. Zo zouden we in
het kader van ons project over de
recente geschiedenis van Horst aan
de Maas graag iemand vinden die op
dit onderwerp wil promoveren.”
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15 VRAGEN

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

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Ilse van den Homberg
18
America
Fontys sporthogeschool

Waar ben je trots op?
Ik ben trots op hetgene wat ik tot nu
toe al bereikt heb. Afgelopen jaar heb
ik mijn havodiploma gehaald, dit was
hard werken maar het is me gelukt!
Ook ben ik trots op waar ik nu sta
met volleyen. Ik sta nu in Dames 1.
Toen ik tien jaar was, ben ik twee jaar
gestopt met volleyen en door extra
hard te gaan trainen, sta ik nu toch in
Dames 1. Hier ben ik toch wel heel erg
trots op. Maar het belangrijkste is dat
ik geworden ben wie ik nu ben.
Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen
en ben steeds meer mijn eigen
mening gaan geven.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Op feesten als carnaval en Rowwen

Installatie-en
aansluitservice

Hèze, bezorgt het me kippenvel wan
neer iedereen begint te springen en
het een grote chaos is.
Waar en wanneer voel je je echt
thuis?
Ik voel me echt thuis als ik met men
sen ben die ik echt vertrouw en waar
ik mezelf bij kan zijn zonder dat er
over me geoordeeld wordt.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Quadrijden en met dolfijnen zwem
men zijn twee dingen die ik graag nog
zou willen doen. Vroeger heb ik al een
keer quad gereden, dit was maar met
een kleine quad, maar ik vond dit al
erg leuk. Het lijkt me dus wel ruig om
een keer op een grote rond te racen.
Met dolfijnen zwemmen lijkt me heel
erg mooi om een keer mee te maken.
Wat is je favoriete moment in de
week?
Zaterdag, de dag begin ik dan met
werken, dit is natuurlijk wat minder,

aan Ilse
van den Homberg

maar het geld heb ik wel nodig.
’s Middags ga ik volleyen en ’s avonds
ga ik uit of gezellig samen met vrien
den en vriendinnen ergens zitten. Als
ik dan ook nog naar bed kan zonder
een wekker te hoeven zetten, is het
voor mij de ideale zaterdag.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dat was een advies van een gymleraar
op het Dendron College. Hij gaf me
het advies om BSM (beweging, sport
en maatschappij) te kiezen. Als hij dat
advies niet gegeven had, dan had ik
nu geen sportopleiding maar verpleeg
kunde gedaan. In de opleiding die ik
nu volg, Sport en Bewegingseducatie,
kan ik het combineren.
Ik kan niet zonder …
Vrienden en familie, ze staan altijd
voor me klaar en steunen me in
moeilijke tijden. Maar ik kan het ook
gewoon keigezellig met ze hebben.

pop - sferisch - theatraal

Hay Snellen

Ik kan u helpen met de antenne-installatie.
Gaat u verbouwen of wilt u een stopcontact of lichtpunt bijgemaakt
hebben? Ik kan u helpen met de elektrische installatie.

Aansluitservice
Lukt het niet om de nieuwe hifi-installatie of
lcd-tv aangesloten te krijgen?
U hebt nieuwe meubels,
maar wie sluit nu de installatie weer aan?
U hebt een Ziggo of KPN installatiepakket
ontvangen en hebt moeite met de installatie?
U wilt graag de tv aan de muur bevestigen en
de kabels wegwerken, maar weet niet hoe u dit moet aanpakken?

Kortom, hebt u problemen met het aansluiten, installeren
of gebruiken van uw tv, lcd-tv, plasma-tv, cd-speler,
dvd-speler, Blue-Ray speler of hifi-installatie?
IK KAN U HELPEN.
Het maakt niet uit waar u de apparatuur gekocht heeft.

BEL MIJ!
Hay Snellen 06-12800030 HaySnellen@gmail.com
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Installatieservice
Geeft uw digitale tv of decoder slecht beeld,
blokjes en krakend geluid? Zijn niet alle zenders
te ontvangen? Hebt u meerdere tv’s in huis,
maar het beeld wordt er niet beter op?

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Vorig jaar heb ik de grote beslissing
genomen om de opleiding Sport en
Bewegingseducatie te gaan volgen
bij Fontys sporthogeschool. Ik vond
dit een lastige keuze om te maken,
aangezien je op jonge leeftijd al een
keuze moet maken die invloed heeft
op je hele leven.
Welke reis
zou je ooit willen maken?
Ik zou heel graag naar Ibiza en Curaçao
willen. Dit voor de zon en het strand.
Het lijkt me heerlijk om lekker bruin te
worden en te genieten van alles om
me heen. De omgeving op Ibiza en
Curaçao lijken me ook heel erg mooi.
Wat deed je als kind het liefst?
Op zondag gingen we altijd naar mijn
opa en oma toe, waar ik met mijn
neven en nichten een huis van kisten
bouwde. Mijn opa en oma hadden een
komkommerbedrijf. Met de kisten van
de komkommers bouwden we dan
ons huis.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Dat zou zijn aan uitgaan en eten.
Uitgaan vind ik erg leuk om te doen
en vind ik altijd heel gezellig. En eten
omdat ik altijd honger heb.
Wat zou je willen veranderen aan
jezelf?
Ik zou graag willen dat ik bepaalde
dingen me niet te persoonlijk aantrek.
Wanneer iemand commentaar geeft in
een groep, vat ik dat vaak op als nega
tief commentaar op mezelf, terwijl ik
ook wel weet dat ze het alleen maar
zeggen om te leren en het niet alleen
voor mij bedoeld is.
Gevoel of verstand?
Gevoel, ik kies vaak wat het eerste in
me opkomt en dat is dan met gevoel
en niet met verstand.
Zonsopgang of zonsondergang?
Zonsondergang, want dat is een teken
dat de avond nog gaat beginnen.
Chatten of bellen?
Chatten, ik zit de hele dag door wel te
appen. Met chatten kun je ook meer
mensen tegelijk bereiken.

NUNKI

NOV
16.00

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL
van Well

STERK
in winterkorting

Woningstoffeerderij
R. van den broek
TRAPPENAKTIE
TRAPbEKlEdINg va E150,00!
incl. tapijt, gestoffeerd&garantie!
Advies & verkoop bij u thuis is al
9 jaar als erkend stoffeerbedrijf
onze service! GRATIS offerte bel:
tel. 077-3871782 of 06-16374514

woningstoffeerderijvandenbroek.nl

Mijn
wereldreis
door Horst
Dinsdagmorgen. Het
zonnetje schijnt, de bladeren
beginnen langzaam van kleur
te veranderen en ik fiets
neuriënd richting het centrum
van Horst. Mijn laatste lesuren
vallen uit. Iedereen die ik
tegenkom, lacht me vrolijk toe
en ik ga nieuwe make-up
kopen. Mijn dag kan niet meer
stuk.
Of toch wel? Naarmate ik het
centrum nader, zie ik dat het zó
druk is dat het lijkt alsof Beppie
Kraft een optreden aan het
geven is. Maar nee, ik kom tot de
ontdekking dat het weekmarkt
is. Zacht uitgedrukt: ik haat het.
Drukte, chaos, slechte bereikbaarheid van winkels en het
ergste: je mag er niet fietsen.
Dat laatste schijnt algemeen
bekend te zijn. Ik weet niet of ik
de enige ben, maar bij mij niet!
Toen ik vanmorgen Twitter
checkte, zag ik een tweet van
@PolitieHorst die luidde,
‘Na enkele weken waarschuwen
vanmorgen toch nog 47 fietsers
bekeurd voor het negeren van
een gesloten verklaring op de
weekmarkt in Horst.’
Welke waarschuwingen?
Ik heb de afgelopen weken toch
echt niet onder een steen
geleefd. Maar goed, ik wil mijn
dag niet later verpesten door een
bekeuring. Dus ik fiets een eindje
om. Wat ik echter ‘even’ vergeet,
is dat Horst op dit moment een
grote puinzooi is. Om een fontein
te bouwen moet schijnbaar het
hele plein overhoop gehaald
worden. Vroeger, dat waren
goede tijden – dat klinkt alsof ik
al bejaard ben, maar het gaat
om het idee lieve mensen. Waar
nu de fontein komt, stond toen
een ijschaletje. Een bolletje
chocolade-ijs voor vijftig cent.
Vijftig cent! Daar koop je nu nog
niet eens een minuscuul
bonbonnetje voor bij diezelfde
zaak.
Ik sluit mijn fiets af en besluit
lopend mijn weg te vervolgen.
Door alle hekken is de doorgang
nog maar één meter breed. Daar
doorheen gaan met vijftig
mensen duurt natuurlijk ‘wat
langer’. Even later is het zover,
na tien minuten omfietsen en
vervolgens nog tien minuten
lopen, ben ik dan eindelijk op
mijn bestemming.
Dan ben ik toch nog best blij
dat ik in het rustige Melderslo
woon.
Liefs,
Anne
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winkel&bedrijf

De Golfhorst
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Coenen Kids

Ladies Night America Infoavond baby’s
Voor de vrouwelijke inwoners uit America vindt op woensdag
19 november een Ladies Night plaats. Deze is in De Golfhorst in America.
Tijdens deze avond is er voor
eenieder wat wils: show en beauty,
bloemstyling en art, hairstyling,
sieraden, lifestyle, hapjes en (alpaca)
fashion. Verder zijn er een pedicure,
nagelstyliste, een verpleegkundig,
overgangsconsulente/lifestylecoach

en een schoonheidsspecialiste aan
wezig. De Ladies Night America staat
dit jaar in het teken van het goede
doel: Ruby and Rose. Deze steunt de
strijd tegen gynaecologische kanker.
Verder wordt de avond omlijst met
livemuziek.

Coenen Kids organiseert een informatieavond over de voorkeurshouding bij baby’s. Jonge ouders kunnen
informatie inwinnen over het voorkomen van voorkeurshoudingen, schedelscheefgroei of schedelafplatting
bij baby’s.
Ouders kunnen volgens de
organisatie preventief bijdragen
om de problemen te voorkomen.
Kinderfysiotherapeuten geven
aanvullende informatie op de
adviezen van het consultatiebureau.
Zij willen door middel van

informeren in een vroeg stadium,
proberen het aantal kinderen met een
voorkeurshouding en afplatting van het
hoofd te verminderen. Zij organiseren
daarvoor gratis bijeenkomsten waar
ook praktische instructies worden
gegeven.

Op zaterdag 8 november kan
men van 12.15 tot 13.15 uur terecht
bij kinderdependance Coenen Kids in
Horst.
Aanmelden is gewenst en kan
via 077 398 08 25 of kinderfysio@
fysiocoenen.nl

Han-Mark Arendse

Uitvaartverzorger
naar Tienray
Han-Mark Arendse uit Tienray, voorheen werkzaam bij uitvaartverzorger
Theo Arts in Horst, is per november voor zichzelf begonnen. “Ik wil de
wensen van mensen uitwerken tot een heel mooi afscheid”, aldus Han-Mark.
Arendse geeft aan vorm te wil
len geven aan zijn eigen ideeën met
Han-Mark Arendse Uitvaartzorg. “Zo zal
ik ook uitvaarten met de motor gaan
verzorgen. Dit heb ik al een paar keer
eerder gedaan en de mensen vonden
het hartstikke mooi.” Hij vertelt er al
weleens eerder aan gedacht te hebben
om voor zichzelf te beginnen. “Toen
was ik er nog niet klaar voor, maar nu

is de tijd rijp. De complimentjes die ik
gaandeweg ontving, waren een drijf
veer om verder te gaan. Natuurlijk is het
spannend, maar ik ga er vanuit dat alles
goed komt. Ik sta voor wat ik doe. Het is
mijn passie om mensen in deze situatie
zo goed mogelijk te helpen door de rust
en tijd voor ze te nemen. Je bent samen
op weg om een mooie herinnering te
creëren”, aldus Han-Mark.

Demonstraties

Kerstwandeling langs
feestelijke tafels Sevenum
Valise atelier & natuur organiseert voor de derde keer een wandeling in kerstsfeer. Deze vindt plaats op
zondag 16 november tussen 11.00 en 17.00 uur.
Het thema van de
kerstwandeling is deze keer
feestelijk tafelen. De wandeling van
ongeveer 3,5 kilometer voert langs
acht bijzondere plekjes en tuinen
in Sevenum. Start- en eindpunt is

Atelier De Stal. De wandeling wordt
samen georganiseerd met Swartwit
en Fixet.
Onderweg zijn er diverse
demonstraties te zien en wordt uitleg
gegeven over het cursusaanbod.

Voor mensen met een scootmobiel
is een speciale verharde route.
Wandelaars kunnen de onverharde
route kiezen en deze desgewenst
uitbreiden met een extra lus, via de
KnopenLopen-route.

Oh, zit dat zo!
Administratie Partners

Horizontaal Toezicht gecertificeerd
• Belastingaangiftes en fiscaal advies
• Financiële administratie (ook online)
• Opstellen jaarrekeningen
• Salaris- en personeelsadministratie
• Ondernemersbegeleiding

Wij regelen het voor u!

Venrayseweg 38
5961 AG Horst
Tel. 077-3981987
info@administratiepartners.nl
www.administratiepartners.nl

Valise Atelier & Natuur.
Zondag 16 november van 11.00-17.00
uur wandeling in kerstsfeer
“Feestelijk Tafelen”. Laat u verrassen
met bijzonder gedekte tafels op unieke
plekjes. Voor meer info zie www.valise.
nl en facebook.

www.hulpaanhuislimburg.nl Zoekt u
huishoudelijke hulp? Wij helpen u graag
aan hulp. Kijk op onze site of bel 077
467 01 00.

Brrr herfst. Voor het overwinteren
(en snoeien) van uw kuipplanten.
Hay Cox Molengatweg 4, Horst
tel. 077 398 29 22/06 54 30 69 64.

www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis advies en offerte aan huis.
Laagste prijsgarantie! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen-Sevenum).

Woonruimte gezocht.
Huurappartement met groot dakterras/
balkon of woonhuis met tuin vlakbij
centrum Horst, m.i.v. 01-01-2015
(tel. 06 30 25 39 29).

Kinderloopfiets kwijt
Wie heeft vrijdagmiddag 31 okt. bij
Kasteelse bossen in buurt v.d. glijbaan
een donker grijze kinderloopfiets mee
genomen? Had hem even achter boom
gezet i.v.m. lekke band. Na terugkomst
was hij weg. Bel 06 41 31 81 10.

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

Tijd voor anders denken, anders wonen?

‘Een andere
woonvorm kiezen’
Ik heb het vaker in deze colum gehad over: “Thuis voelen.” We zien het
gebeuren, we worden met z’n allen ouder, hebben meer hulp nodig, we zijn
minder mobiel, de samenleving verandert in rap tempo. Aan de andere zijde
zien we de steeds meer terugtrekkende overheid, dorpen waar investeringen
achter blijven en vergrijzing ontstaat.

21 November wijnproeverij.
Aanmelden bij slijterij Weijs Horst.
Zie www.slijterijweijs.nl

Nieuwe Filmpjus op You Tube
Niewe filmpjus op Joe Tjoep. Ga naar je
kompjoeter en open je internetbrowzer.
Open You Tube; Tiep Troubadour Math;
Bekijk filmpjus; Indien leuk;
Bel en Bestel; 06 22 60 41 88.
Zeer leuk voor een feesje.
Groente en fruit
Te koop diverse aardappels, groente en
fruit. Kleine pakjes hooi en diversen.
van Helden Americaanseweg 41 Horst,
tel 077 398 50 16.
Stemmingswisselingen? Opvliegers?
Menstruatieklachten? Moe?
Maak een afspraak bij de overgangs
consulent (de meeste zorgverzekeraars
vergoeden de consulten).
Madeleine Schuurmans 06 23 45 12 71.

Welnu: laat die vergrijzing maar
komen. Waar zijn die pensionado’s?
Want volgens mij praten we over
de grote groep mensen van rond
de 60-70 jaar. Ik zie initiatieven
ontstaan waarbij een aantal mensen
zich samenvoegt om met z’n allen
een woonvorm op te zetten onder
de noemer coöperatieve woonvorm.
Zowel huiseigenaren en huurders
kunnen op deze wijze op een
bijzondere manier ”samen oud”
worden. Zij gaan samen op zoek naar
een geschikte locatie waarbij het
uitgangspunt, de voordelen van het
samen wonen voorop moet staan.
Deze samenwerking kan trouwens
veel verder gaan. Gewoon samen
een auto delen… ja zelfs die kan
gemeenschappelijk! In plaats van
10.000 euro per jaar (misschien

wel 60 cent per kilometer) uitgeven,
gewoon via een app reserveren, stekker uit de muur en sjezen maar. Ja tot
vanavond, want dan moet de overbuurman naar familie! Oh, over zorg
gesproken? Tja daar kunnen we nog
veel over zeggen. Misschien kunt u wel
de steunkousen van de overbuurman
verzorgen, of we koken met z’n allen
en eten twee dagen in de week samen.
Dan het onderhoud van de woning: gewoon samen doen of inkopen. Ramen
wassen, klusjes rondom? Idem dito!
Maar ook de keerzijde is er. Wees daar
bewust van. Je bent meer met anderen
bezig, bent ook van elkaars problemen
op de hoogte, minder met jezelf bezig.
Je betekent wat voor de medemens.
Wat zou dan mijn aandeel als
makelaar in dit geheel kunnen zijn. Een
makelaar brengt mensen bijelkaar, een

match. Het lijkt mij een uitdaging om
mensen bij elkaar te brengen, werkelijk contact met elkaar, om dit proces
te doorlopen en de vele hobbels
te nemen om tot een resultaat te
komen. Met partijen, investeerders,
bank, zorg en gemeente aan de slag.
Vooral aan de slag. Niet lullen maar
poetsen. Daar wordt het tijd voor.
Geen groot vehicel laten groeien
maar kansen benutten. Interesse?
Bel of mail gewoon even! Kijk eens
op co-op-adam.nl, woongroepen.nl

Lottumseweg 37, Broekhuizen
T 077 - 463 39 87
coenabsil@planet.nl
www.coenabsil.nl
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Genomineerden Ondernemersprijs Horst aan de Maas

‘Als je eenmaal onderneemt,
wil je nooit meer iets anders’
De broers Erik (35) en Mark (40) Verdellen uit
Hegelsom en Horst zijn genomineerd voor de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2014. Zij runnen
samen de computerspeciaalzaak TVI Computers in
Horst. “We zijn het uitstervende type
computerzaken.”
De broers Verdellen begonnen in januari 2005 hun
bedrijf in een flat. Ze waren altijd collega’s van elkaar
geweest bij tankstation Vissers in Horst. Erik vertelt:
“We wilden eigen baas worden en Mark was tamelijk
handig met computers. We hebben niet lang hoeven
overleggen en voordat we het echt in de gaten hadden,
was de eerste partij computers besteld. Een half jaar later
moesten we van de flat al naar een winkelpand gaan”,
zegt Erik.
Halverwege hun startjaar, in 2005, vonden Erik en
Mark een pand in Meerlo, waar ze een aantal jaren goed
hebben gedraaid. In augustus 2008 openden de heren
ook aan de Venrayseweg in Horst een zaak, waar ze nu
nog steeds zijn gevestigd. Inmiddels is die zaak flink
gegroeid en verkopen ze meer dan alleen computers.
De vestiging in Meerlo is gesloten. Naar eigen zeggen,
omdat ze anders concurrentie zouden hebben van hun
eigen zaak.
Erik heeft een diploma detailhandel op zak en Mark
studeerde commerciële economie. Ze komen uit een
ondernemingsgezinde familie. Hun zaak omschrijven ze
als het uitstervende type computerzaken. “We bieden een
totaalpakket”, zegt Mark. “We verkopen, geven advies,
bieden een onderhoudsservice, werken voor bedrijven en
particulieren en doen reparaties op locatie. Die mix werkt
gewoon goed”, denkt Erik.
Naast erkenning van klanten voelt de nominatie
voor de heren als een echte beloning. “We vinden het
geweldig. Vooral omdat de erkenning nu niet zoals
normaal gesproken van klanten komt, maar vanuit een
heel andere hoek.” TVI Computers viert volgend jaar haar
10-jarige jubileum. “Door de jaren heen is ons bedrijf
vrij stabiel gebleven. Zelfs in crisistijd hebben we het

goed gedaan. We hebben nooit gekke dingen gedaan.
Erik is impulsief en ik ben behouden. Dat zorgt voor een
perfecte mix”, meent Mark.
Wat Erik en Mark onderscheidt van andere
computerzaken is hun persoonlijke aanpak. “We blijven
investeren in ons bedrijf. We begonnen heel simpel
met computers, maar kijken nu ook voorzichtig naar de
verkoop van mobiele telefoons. We hebben steeds meer
merken in de winkel, doen meer met sociale media en
we proberen zelfs voorzichtig onze eigen software te
ontwikkelen. Uiteindelijk willen we onze service nog
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www.rabobank.n
Samen sterker.

completer maken”, aldus de broers.
Terwijl Mark vooral de zakelijke kant doet en veel
buiten de deur is, staat Erik iedere dag in de zaak voor
particulieren. “We zijn heel verschillend en toch gaat
het perfect samen”, zegt Mark. Erik is de impulsieve,
toegewijde, creatieve en klantgerichte man en Mark
is behouden, oplossingsgericht en volgens zijn broer
de technische expert van de zaak. Beiden kunnen zich
geen leven meer als werknemer voorstellen. Erik: “Als je
eenmaal onderneemt, wil je nooit meer voor een baas
werken. Ondernemen is leuk. Je kunt risico’s nemen en
de problemen en de winst zijn voor jezelf.”

l/horstvenray
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Dialect is belangrijk

‘Ik ben trots op mijn dialect’

Bijna elk dorp van Horst aan de Maas kent wel een eigen dialect. Zo zijn de verschillen tussen het
dialect van Horst en dat van Sevenum erg groot, ook al liggen de dorpen maar zo’n vijf kilometer
van elkaar vandaan. Een ruime meerderheid van de inwoners van Horst aan de Maas,
85 procent, geeft aan dialect te spreken en 78 procent vindt dit heel belangrijk. Dialect als
een apart vak op school gaat het merendeel, 74 procent, echter te ver. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

16%
Neutraal

spreken. Wat is daar nu mis mee?
De meeste inwoners van Horst
Nederlands leren ze wel op school”,
aan de Maas vinden het spreken
reageert iemand. Iets meer dan de
van dialect iets wat bij hun cultuur
helft, 57 procent,
hoort. Ze zijn
laat weten zijn
er trots op en
‘Hoort bij onze cultuur’
kinderen dialect
vinden dat ook
te leren. Al wordt
de volgende
‘Goed ABN spreken is veel
er opgemerkt
generatie het
belangrijker’
dat er ook
dialect machtig
kinderen zijn
moet zijn. “Ik
‘Zo ben ik opgevoed’
die Nederlands
ben trots op
praten, ondanks dat er thuis dialect
mijn dialect en ik vind het heel erg
wordt gesproken. Sommigen kie
dat er steeds minder kinderen dialect

zen er juist
bewust voor
hun kinderen
geen dialect te
leren: “Ik vind dat
kinderen ABN horen
te praten, want dialect
zorgt vaak voor achterstand
op school.” Anderen ergeren zich er
zelfs aan wanneer ze in het dialect
aangesproken worden. “Ik ben geen
Limburgse. Ik vind het rampzalig en
onfatsoenlijk wanneer iedereen denk

Eens
78%

Zondag 16 november
11.00 en 17.00 uur

Wandeling begint bij De Stal, Lemmeweg 3a Sevenum

met medewerking van
Swartwit, Fixet e.a.
www.valise.nl

Volgens sommigen is dat gewoon
niet praktisch. “Ieder dorp heeft zijn
eigen dialect. Ik denk dat het niet
te doen is om dan op school een
methode te vinden om dialect te
leren”, denkt iemand. Aandacht voor
dialect zou wel mooi zijn, vindt een
ander. “Dialect onderwijzen is geen
prioriteit, maar informatie en kennis
verstrekken erover is wel belangrijk.
Geschiedenisles over de regio kan er
mooi mee gecombineerd worden.”
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Problemen met
uw kunstgebit?

Valise wandeling in kerstsfeer

“Feestelijk tafelen”

dat je dialect spreekt.
Ook als men hoort
dat ik hier niet
vandaan kom.”
Een ander
voegt daar
aan toe: “Het
hebben van
een dialect
geeft een eigen
identiteit. Het
mag echter geen
belemmering zijn
voor vreemden om te
communiceren en evenmin voor
streekgenoten om goed Nederlands te
spreken.”
Daarom vindt bijna driekwart
van de inwoners ook dat dialect
geen apart schoolvak moet zijn.

Oneens
5%

Banden - Accu’s - Carwash

WINTERBANDEN
155/65R14 v.a. E 49.00
175/65R14 v.a. E 53.00
185/65R15 v.a. E 60.00
195/65R15 v.a. E 60.00
205/55R16 v.a. E 72.00
225/45R17 v.a. E 79.00

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

r
Al mee ar
ja
dan 20 st!
r
in Ho

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

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Van Wylick richt- en lastechniek
voor bedrijven én particulieren!
Hét adres voor reparatie van al uw auto- en motorvelgen, stralen en spuiten en
reparatie van uw auto- en motoronderdelen. Tevens hét adres voor al
uw las-, draai-, frees-, boor- en tapwerk van aluminium, rvs, staal,
gietijzer, koper, magnesium en titanium en constructiewerk in
alle materialen. Ook laswerk op locatie is mogelijk met
eventueel onze stroomaggregaat.Voor uitgebreide informatie
over onze mogelijkheden, kunt u contact met mij opnemen.
Dries van Wylick Richt- en Lastechniek
Venloseweg 106, 5961 JD Horst
Tel.: 06-53147095 fax.: 077-3984542
E-mail: info@velgenrichten.nl
Internet: www.velgenrichten.nl
Tevens mogelijkheid tot verzorgen van grondwerk met laadschop
en minigraver, levering van zand, grond en diverse materialen.

Cursussen en Workshops

Voorjaar 2015
Cursussen

Workshops

Creatief Proces deel 2
Cherilyn Martin

Werken met was
op papier en stof
Els van Baarle

Tassen maken

Printtechnieken
Wil Fritsma

Speciale patchwork
technieken

Diverse viltworkshops
met Lidwina Charpentier
Voor beginners tot en
met Masterclass

Borduren

Verdwijnvlies

Kantklossen

Breien

Punchen

Haken

Hoeden maken

Kunstwerkje in
transparant frame
Wil Fritsma

Voor meer info en inschrijving:
www.museumdekantfabriek.nl
of haal het cursusboekje bij de balie van Museum de
Kantfabriek, Americaanseweg 8, Horst. Tel. 077 - 398 16 50

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

Ingezonden brief

Fijnstof: onze (nieuwe) kwaal
Nederlanders staan bekend als een actief volk, volop bezig met
importeren, bouwen, produceren, verwerken en exporteren. Dat bij al deze
activiteiten veel energie nodig is en veel fijnstof vrij komt, nemen wij op de
koop toe. Het RIVM heeft berekend dat door fijnstof inmiddels 18.000
Nederlanders voortijdig sterven en iedere inwoner 9 maanden van zijn leven
moet inleveren ten gevolge van mindere luchtkwaliteit.
Binnen de EU is geregeld dat per 1
januari 2015 alle lidstaten nog zeven
dagen boven de norm van 50 micro
gram fijnstof per jaar mogen regi
streren. Wij verontreinigen, ondanks
alle miljarden die zijn geïnvesteerd
in onder andere schonere auto’s en
luchtwassers voor stallen, te veel.
Wordt het niet eens tijd om
alleen vergunningen te verlenen die

van Well

WINTER
KORTING

resulteren in verbetering van onze leef
omstandigheden? Moeten theoretische
berekeningen niet eens worden getoetst
aan de praktijk? Vrijwel alle auto’s ver
bruiken meer en zijn meer milieubelas
tend dan de fabrikanten aangeven. Ook
intensieve veehouderij stoot nauwelijks
minder ammoniak en fijnstof uit, alle
investeringen ten spijt.
Nederland moet niet gaan wachten

tot wij weer boetes krijgen opgelegd
vanuit de EU. Beter alleen projecten ver
gunnen die een grote maatschappelijke
toegevoegde waarde hebben. Zo moet
een initiatief als het NGB, dat niets toe
voegt, op grote weerstand stuit, alleen
maar voor overproductie en verontrei
nigingen zorgt, worden afgeblazen. Ook
de regeling met de zogenaamde plug-in
hybrideauto’s, moet op de schop. Verder
is het goed om gesleep over de wereld
van containers en bulkgoederen te ver
minderen doordat mensen zich richten
op hun regio.
Behoud de Parel heeft jaren gele
den de luchtkwaliteit al onderzocht.
GGD, NIVEL en RIVM hebben onderzoek

gedaan naar de relatie van lucht
kwaliteit, intensieve veehouderij en
gezondheid. Nu doet het RIVM dat nog
eens voor 3.700.000 euro.
Q-koorts heeft tientallen doden
en 100.000 besmettingen en zieken
opgeleverd. Met alle gevolgen van
dien voor de slachtoffers die aan hun
lot worden overgelaten. Overheden is
de zorg over de burgers toevertrouwd
maar zijn zo gefixeerd op groei dat
burgers worden vergeten. Hoogste
tijd om ons te bezinnen op maatre
gelen die resulteren in een betere en
gezondere leefomgeving van hogere
kwaliteit.
André Vollenberg, Behoud de Parel

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

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

De grootste in tuinplanten, groenteplanten, sier-fruit-leibomen in de regio
Zie voor aanbod en prijzen www.plantencentrumvandenbeuken.nl

wintergroene
leibomen
van € 146.00

voor € 89.95
3.5 mtr. hoog

leibomen

5 etage, 3.5 mtr.
hoog, rek 12-14
voor € 39.95

beukenhaag

Zuil-, bol-,
sier- en
fruitbomen

€ 0.59

en diverse
hagen
St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

Viooltjes,
hei- en
perkplanten

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.0
Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur0 - 18.00 uur
dagelijks tussen 12.00 - 13.0
0 uur gesloten
bedrijf altijd bereikbaar
E: bleustone@live.nl

Bespreking Poll week 43

Elk openbaar gebouw hoort rolstoelvriendelijk te zijn
Platform Gehandicapten Horst aan de Maas zoekt steeds vaker samenwer
king met ondernemers om de toegankelijkheid voor onder andere rolstoelge
bruikers te vergroten. Een overgrote meerderheid van de stemmers op onze poll
van twee weken geleden, 88 procent, vindt dat elk openbaar gebouw vanzelf
sprekend zo’n keurmerk dienen te hebben. Elk gebouw, of dit nu een kantoor
is of een winkel, dient toegankelijk te zijn voor iedereen. Ook voor mensen die

bijvoorbeeld in een rolstoel zitten of een rollator nodig hebben. Zij vinden dat
zo’n keurmerk zelfs verplicht moet zijn. De overige stemmers zien dat echter
anders. Ondernemers worden zo alleen maar op extra kosten gejaagd. En wat
te denken van monumentale panden? Daar kun je niet zomaar een lift in gaan
installeren of alle drempels uit verwijderen. Een keurmerk moet een keuze zijn
van ondernemers en geen verplichting.

Gratis boeken verdringen bibliotheken
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Horst aan de Maas kent sinds kort twee initiatieven waarbij mensen gratis
boeken mee kunnen nemen. Onder de noemer Tante Pollewop staan in Horst en
in Tienray twee boekenkasten bij particulieren voor het huis. Wie wil kan daar een
boek meenemen en eventueel een boek achterlaten voor een volgende lezer.
Daar hoeft niet voor betaald te worden. Een sympathiek idee om mensen zo meer
aan het lezen te krijgen. Het is laagdrempelig en zo creëer je meer waardering
voor boeken.

Aan de andere kant kun je je afvragen of zulke gratis boekeninactieven niet
concurrerend zijn voor bibliotheken. Waarom zou je nog voor een abonnement
van de bibliotheek betalen als je de boeken gratis af kunt halen? En wat te den
ken van stichtingen als Vrienden van Hof te Berkel, die boekenmarkten houden
voor het goede doel? Deze boeken worden maar voor een paar euro verkocht,
maar tegen gratis kun je natuurlijk niet op.
Gratis boeken verdringen bibliotheken. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 44) > Nieuwe voorrangssituatie Tienrayseweg is een goed idee > eens 31% oneens 69%
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Hardlopen
In theorie is hardlopen de
perfecte sport voor mij. Ik ben
best sportief, ik ben graag
buiten en wil sporten wanneer
het mij uitkomt. In de praktijk
valt dit vies tegen. De afgelopen jaren ben ik misschien al
tien keer begonnen met
hardlopen en ook even vaak
weer gestopt. Uit frustratie,
omdat ik niet zo snel vorderingen maakte als ik zou willen,
en omdat een buitensport toch
wat meer moeilijkheden met
zich meebracht als gedacht. Uit
principe ren ik niet in de regen,
als het te hard waait en al
helemaal niet in de sneeuw.
Ook niet als het te koud is. Of te
warm, trouwens.
Alweer even geleden vond
ik misschien wel dé oplossing
voor mijn hardloopmoeilijkheden: Start to Run met Evy. Via
een podcast leert de Belgische
hardloopgoeroe Evy je in tien
weken om vijf kilometer aan
een stuk te rennen. Drie keer in
de week train je een half uur,
terwijl je afwisselend hitjes uit
2011 en aanmoedigende
woorden van Evy (“Komaan, nu
niet opgeven!”) hoort. In het
begin hadden we nog wel een
taalkloof te overbruggen, Evy
en ik. Wat zij ‘lopen’ noemt,
blijkt ‘rennen’ te zijn. Toen ik
dat eenmaal doorhad, werden
de trainingen steeds intensiever.
En afgelopen voorjaar had ik
eindelijk de smaak te pakken.
Terwijl Evy mij onder het
rennen allerlei nuttige hardloopweetjes vertelde (over het
belang van niet-slobberende
loopsokken en vochtafdrijvende
shirts, over dat hardlopen
eigenlijk een vorm van meditatie is en over het gevaar van
UV-stralingen) begon ik het
stiekem best leuk te vinden.
Ergens in week 8 heb ik het
toch weer opgegeven. Twee
weken met regen bleken
genoeg te zijn om Evy aan de
kant te zetten. De conclusie van
dit verhaal? Misschien is
hardlopen gewoon niet zo mijn
ding. Maar opgeven is al
helemaal niets voor mij, dus
voordat ik mijn hardloopschoenen definitief aan de wilgen
hang, probeer ik het nog één
laatste keer. Weer of geen weer.
Evy zal fier op me zijn.
Kris
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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GEPLUKT Mirriam Roodbeen

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.

een sigarensoort. We wonen er met z’n
vieren, twee jongens en twee meiden.
Ieder heeft er z’n eigen huis- en
slaapkamertje, maar ’s avonds is het op
ons dakterras te doen. Daar drinken we
dan een wijntje of biertje rondom een
klein kampvuur. Je hebt het idee van
een studentenhuis”, aldus Mirriam. Ze
gaat nog geregeld op bezoek bij haar
ouders in Kronenberg. “Ik ben er zo
vanuit Sevenum. Ik kan er ongestoord
zingen en gezellig koffie drinken”,
vertelt ze. Haar twee jaar oudere zus
ziet ze ook nog dikwijls. “Zij is ook in
Sevenum gaan wonen, samen met
haar vriend. We hebben echt een
vriendinnenband. Alleen over kleding
ruzieden we soms”, zegt Mirriam
glimlachend.

druk doende om een entertainmentbe
drijfje op te richten, Pluk je lach. “We
oefenen en bespreken elke week onze
plannetjes. Zo willen we bijvoorbeeld
entertainment verzorgen op kinder
feestjes of feestdagen als Sinterklaas.”

Creatieve geest

Hiernaast is de Kronenbergse ook
druk in de weer met muzieklessen.
In het kader van Stichting Doejemee
draagt ze bij aan het cultuuronderwijs
op basisscholen in de regio Boxmeer.
Tijdens een project van tien weken
werken de klassen toe naar een uitvoe
ring vol dans, zang en muziek. “Soms
vindt het ook in samenwerking met
een lokale vereniging plaats. Zo kan
het zijn dat deze trompetten uitleent
waarop de kinderen kunnen leren spe
len”, laat Mirriam enthousiast weten.
Hoe zit het met haar eigen
“Ik heb een jaar pedagogiek gestu
deerd in Nijmegen. Na het behalen van speelkunsten? “Na blokfluitles ben
mijn propedeuse besefte ik dat dit niet ik overgestapt op trompet. Vanuit
was wat ik wilde. Het was heel erg één de fanfare werd mij op een gegeven
op één gericht, terwijl ik liever met een moment echter gevraagd of ik hoorn
wilde spelen. Hier heb ik vier muziek
groep kinderen bezig ben. Vervolgens
diploma’s in behaald”, vertelt ze.
heb ik de Pabo in Helmond doorlopen
Vanaf haar schooltijd op het Dendron
en afgerond. Op vervangen na kon ik
echter geen baan in het onderwijs vin College in Horst heeft Mirriam zichzelf
bovendien piano aangeleerd. “Mijn
den. Hierop ben ik verder gaan kijken
en heb ik auditie gedaan voor een baan ouders dachten dat het een bevlieging
was, maar uiteindelijk zijn ze overstag
als entertainer bij vakantiepark Het
gegaan en hebben ze een piano voor
Meerdal. Ik moest zingen, dansen en
toneelspelen. Samen met een vriendin me gekocht. Superlief natuurlijk. En op
dit moment volg ik gitaarlessen bij Joep
netje gaf ik vroeger wel drie keer in
van Wegberg uit Horst”, somt ze op.
de week een circus- of acrobatenshow
Welke creatieve uitspatting vindt ze
weg voor mijn moeder. Zingen deed
nou het allerleukst? “Ik wil graag meer
ik ook al van kinds af aan: met mijn
met zingen gaan doen. Zo zou ik wel
buurmeisje trad ik weleens op tijdens
carnaval. Dansen was totaal nieuw voor op uitvaarten bij willen dragen aan een
mij. Dat bevalt me nu echter ook super mooi afscheid. Tijdens zo’n optreden
gaan de aanwezigen nadenken en her
goed. Ik vermaak zowel de jongere als
inneringen terughalen. Ik ben nu bezig
oudere gasten al zo’n tweeënhalf jaar
om hier een eigen bedrijfje in op te
met voorstellingen, shows en andere
zetten. Ik vind het mooi als ik mensen
activiteiten”, vertelt Mirriam. Samen
met een vriendinnetje is ze momenteel kan raken”, besluit Mirriam.

‘Pluk je lach’

Mirriam Roodbeen (26) uit Kronenberg woont sinds vorig jaar in De bolknak, een ‘studentenhuis’ gevestigd in
de oude sigarenfabriek in Sevenum. Als entertainer en muzieklerares draait haar leven voor een groot deel om
zang, dans, toneelspel en muziek maken. “Ook in mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om hier mee bezig te zijn.”
Deze week wordt Mirriam geplukt.
“Ik heb tot mijn 23e bij mijn ouders
in Kronenberg gewoond. Daarna ben ik

samen gaan wonen met mijn toenma
lige vriend. Toen deze relatie ten einde

kwam, heb ik op mijn 25e De bolknak
in Sevenum betrokken, vernoemd naar

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

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Gehakt half om half

500 gram € 3,25

v/h scharrelvarken

boterhamworst
kip champignonschnitzel

200 gram € 1,90

elke 5de gratis

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

van Well

STERK
in onderhoud

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

Heeft u onze wijnkaart al eens bekeken?

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

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

www.restauranthetmaasdal.nl
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Oplossing vorige week:
9

2
6

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Balies burgerzaken gesloten
op donderdag 13 november
Wij werken continu aan de verbetering
van onze dienstverlening. Hierdoor is
het af en toe noodzakelijk om groot
onderhoud uit te voeren. Zo ook op
donderdag 13 november 2014.

Afhalen reisdocumenten en rijbewijzen
Door de werkzaamheden is het helaas ook
niet mogelijk om reisdocumenten (paspoort
en ID-kaart) en rijbewijzen af te halen aan
onze receptie/snelbalie.

Aanvragen burgerzaken
Op deze dag is het niet mogelijk om aanvragen te doen voor burgerzaken producten
zoals rijbewijzen, paspoorten en uittreksels
BRP/Burgerlijke Stand. Ook het doen van
een geboorte- of overlijdensaangifte en
het doorgeven van verhuizingen is niet
mogelijk.

Digitale dienstverlening
Ook digitaal is het op deze dag niet mogelijk
om aanvragen te doen voor burgerzaken producten. Meldingen openbare ruimte kunt u wel
normaal via www.horstaandemaas.nl indienen.
Vrijdag 14 november staan wij weer volledig
tot uw beschikking. Onze excuses voor het
eventuele ongemak.

Commissie bezwaarschriften en klachten

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 11 november
2014 bij elkaar voor een hoorzitting.
18.30 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift
gericht tegen het besluit waarin het verzoek
om handhavend op te treden Berghemweg 2
wordt afgewezen.
19.15 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift

gericht tegen een wob-besluit.
De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzittingen
vinden plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de
secretaris van de commissie, mevr. A. SchatorjeLinders, tel. 077 - 477 97 77.

Sint Maartensvuur Horst
Op maandag 10 november a.s. is het weer St. Maarten, ook in Horst.

Door werkzaamheden is de locatie, zoals vermeld op de ﬂyer van Jong Nederland, gewijzigd. Het Sint
Maartensvuur vindt plaats op de hoek Meterikseweg – Beekstraat en wel op maandag 10 november
om 19.45 uur.

Raadsthemabijeenkomst op dinsdag
11 november 2014

Ondersteuning en zorg in 2015
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning aan inwoners van
Horst aan de Maas die: een beperking hebben; een beroep doen op jeugdzorg; ondersteuning
bij werk & inkomen nodig hebben. Vanuit de gemeente houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en wat die voor u betekenen. Op deze plek lichten we elke week kort een
onderwerp toe. Deze week: het vraagverhelderingsgesprek.
De nieuwe WMO
Het vraagverhelderingsgesprek
Verslag over de bijeenkomsten
van de gebiedsteams
Veranderingen in de Jeugdzorg
Centrum Jeug en Gezin
Participatiewet
Team Werk & inkomen
Speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Sociale werkvoorzieningen
Wat is een vraagverhelderingsgesprek?
We willen graag dat iedereen zoveel mogelijk
meedoet in de gemeente Horst aan de Maas.
We gaan samen met mensen die in het dagelijks leven problemen tegenkomen op zoek
naar een oplossing.
De eerste stap is het vraagverhelderingsgesprek. Dit is een gesprek tussen u en een
medewerker van het gebiedsteam. Samen
bespreekt u uw persoonlijke situatie en de
mogelijkheden die u zelf heeft, of met hulp,
om uw situatie te verbeteren. Is deze hulp
niet genoeg? Dan kan de gemeente u ondersteuning bieden.

Openbare raadsthemabijeenkomst over het
Gasthoês.
Tijdens deze bijeenkomst wordt door de Raad
aan de hand van stellingen een discussie
gehouden onder de leiding van de voorzitter,
over de mogelijke verdere ontwikkelingen van ’t
Gasthoês.

Wilt u meer informatie?
U kunt daarvoor terecht op onze website:
www.horstaandemaas.nl. Daar treft u een lijst
aan met veel gestelde vragen en antwoorden.
Mocht u daar niet de informatie aantreffen
die u zoekt, dan kunt u contact opnemen met
het klantcontactcentrum van de gemeente via
077 - 477 97 77, maandag tot en met vrijdag
van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Volgende week brengen we verslag uit over
de bijeenkomsten van de gebiedsteams.

Bekendmakingen

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van
het gemeentehuis van Horst aan de Maas, aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website: www.horstaandemaas.nl

Abemec Sevenum aan de Horsterweg 70 in Sevenum is uitgeroepen tot het Beste Landbouw Mechanisatie
Bedrijf van 2014. Wethouder Driessen feliciteerde het bedrijf persoonlijk met dit mooie resultaat.

Hoe gaat dat, zo’n vraagverhelderingsgesprek?
De medewerker van het gebiedsteam spreekt
bij voorkeur bij u thuis af. U krijgt van ons
vooraf een vragenlijst die u helpt om het
gesprek voor te bereiden. U mag het gesprek
samen met een familielid of bekende voeren.
Na het gesprek stelt de medewerker van het
gebiedsteam een plan van aanpak op: het
leef- en zorgplan. Hierin staat alles wat met u
in het gesprek is besproken: het probleem, de
oplossing en wie wat gaat doen om die oplossing te bereiken. Hierna gaat u samen aan de
slag om uw situatie te verbeteren.

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Midden Peelweg 4

Americaanseweg 48
Venloseweg 98

Grubbenvorst
De Plaggenhouwer 7
Broekeindweg 1

Kronenberg
Americaanseweg 64
De Beuk 42

Horst
Veld-Oostenrijk 24
Melatenweg 6
Kreuzelweg 21
Industriestraat 7
Hoofdstraat 13-15
Energiestraat 7

Lottum
Kraaienhoﬂaan 3
Melderslo
Eendenkooiweg
ongenummerd
Denenweg 23

Sevenum
Molenberg 4
Markt 8
Swolgen
Krienestraat 1
Horst
Vertrokken naar
onbekende
bestemming
Ontwerp rampbestrijdingsplan
Hoogwater Maas
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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.

Het schaakspel der begroting
Dinsdag 28 oktober is door de raad de begroting voor 2015 vastgesteld.
Dit is een klein stapje op weg naar de toekomst. Zijn we klaar voor die
toekomst?
Essentie heeft er vertrouwen in
dat we klaar zijn voor de taken die
vanuit het zorgdomein naar ons toe
komen. Er worden ook stapjes gezet
op andere vlakken, zoals recreatie en
toerisme. Hippisch centrum De
Peelbergen neemt vaste vormen aan
en ook de effecten van Maasgaard
gaan we in onze omgeving opmerken.

Natuurlijk is niet alles rozengeur
en maneschijn. Uitdagingen in de zorg,
woningbouw, regionale samenwerking,
leefbaarheid en land- en tuinbouw (bij
voorbeeld de Russische boycot) blijven.
Het credo van Essentie: Niet te snel in
de stress schieten als het eens een keer
fout gaat, maar analyseren, meerdere
zetten vooruit denken en dan de juiste

keuzes maken. Dat geldt ook voor de
begroting. Onze uitgangspunten zijn
helder: inkomsten en uitgaven structu
reel in balans, en dat zonder lastenver
hoging. Dat wordt nog een hele klus,
want de begroting is nog niet in balans.
Nu wordt het tekort nog aangevuld uit
het eigen vermogen. Dat moet snel
veranderen. Om daar te komen, moeten
we eerst terug naar de basis: welke
taken moeten we verplicht uitvoeren?
Daarna zullen we keuzes maken welke
taken we nog extra kunnen en willen

uitvoeren. Want niet alles is mogelijk.
In 2015 worden de complexe dis
cussie over accommodaties en subsidies
gevoerd. We willen werken aan een
helder speelveld, met duidelijke kaders
en doelstellingen. Subsidies zijn volgens
Essentie geen doel op zich, maar een
middel. Een middel om bepaalde doe
len (bijvoorbeeld jongeren stimuleren
om te sporten) te bereiken. Subsidie
moet gebaseerd zijn op iets wat je wilt
bereiken en geen verworvenheid uit het
verleden zijn.

Kortom: schat de uitdaging juist
in en maak van daaruit keuzes. Niet
zwart-wit denken, maar vooruit den
ken. Dit alles met de inzet om geen
patstelling of remise te bewerkstel
ligen, maar het probleem schaakmat
te zetten. Dit bereik je alleen als alle
stukken in alle linies goed samen
werken. Zo werken wij aan oplossin
gen, maar zorgen we wel goed voor
de toekomst.
Janny Hermans,
raadslid Essentie

Nieuwe situatie A73 veiliger voor fietsers?
D66 heeft voortdurend aandacht voor de veiligheid van fietsers,
rolstoelgebruikers, scootmobielers en voetgangers. De raad heeft in 2013
ingestemd met een plan waarbij helaas niet alle adviezen van de ANWB
zijn overgenomen. In dat plan is niet de ligging van het fietspad bepalend
(binnen of buiten bebouwde kom), maar de afstand tot de weg.
Nu is er een reconstructie uitge
voerd bij de op- en afritten van de
A73, waarbij dezelfde fout is gemaakt.
Er was sprake van een onveilige
situatie en dat daar iets aan gedaan
wordt, is logisch. Maar de oplossing op

basis van een advies van Rijkswaterstaat
is niet logisch. De fietspaden zijn verder
van de weg af gelegd, zodat er sprake
lijkt van twee gescheiden ‘wegen’. In de
praktijk is dat echter niet het geval.
Neem vanuit Venray de afslag. Van

verre ziet u de bekende driehoekige
borden: U moet voorrang geven. Vlak
daarvoor kruist u een fietspad, waar
u voorrang heeft op de fietsers. Maar
in de praktijk stoppen auto’s vaak
om fietsers voorrang te geven. Dat is
verwarrend en dus gevaarlijk. En als zij
dat niet doen, blokkeren ze het fietspad,
omdat ze moeten stoppen voor verkeer
op de Tienrayseweg. En dat leidt weer
tot andere gevaarlijke situaties.
Als u komend vanuit Tienray of

Ook zo genoeg van die
Kom dan naar

Horst de oprit wilt kruisen, moet u een
chicane nemen, waardoor u als een
soort slangenmens schuin achterom
moet kijken of er verkeer nadert dat de
oprit oprijdt. Ook dit leidt tot gevaarlijke
situaties.
Het college heeft helaas weer
voorrang gegeven aan het gemotori
seerde verkeer. Dat is te verwachten als
Rijkswaterstaat adviseert, maar waarom
geen advies gevraagd aan de ANWB
en de fietsersbond? De veiligheid van

de fietsers is in het geding en dus
gaan wij hierover een aantal kritische
vragen stellen aan het college.
Als u hierover of over andere
politieke zaken met ons wilt spreken
dan kan dat. Wij zitten elke eerste
zaterdag van de maand van 11.00 tot
12.00 uur in de bibliotheek van Horst
klaar met een kopje koffie.
Henk Kemperman,
fractievoorzitter D66
Horst aan de Maas

PIJNLIJKE VOETEN?
Hier worden u
w
voeten blij va
n

!

DE GEMAKKELIJKE

INLOOPDAGEN ter introductie
LOOPDAGEN
IN
E
K
IJ
L
E
K
DE GEMAK

20 euro
korting

en laat u adviseren wat een
goede schoen voor u kan doen.
met de ondersteunende merken

biedingen.
r
p andere aan
Niet geldig o t. Geldig tot 30 novembe

1 bon per klan

koopzondagen
23 nov. en 30 nov.

uw extra service donderdag

VAN DE VEN SCHOENMODE

Schouwburgplein 2 - 5801 BV Venray

kijk ook eens in onze webshop www.vandevenschoenmode.com

13 nov.

KDAG
GRATIS VOETENopCeeHdEReCum
kens.
met voetspecialist en orth

0077 of loop gewoon binnen

bel voor een afspraak 0478-58
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Initiatieven kansrijk
Afgelopen week hebben we in de gemeenteraad de begroting voor
2015 vastgesteld. Als CDA zetten wij voortdurend in op drie punten: zorgen
voor werkgelegenheid, zorgen voor woonvoorzieningen en zorgen voor de
zorg.
Wat betreft dat laatste punt was
Tweede Kamerlid Mona Keijzer
onlangs te gast. In een volle zaal De
Lange had zij een boeiend verhaal
over de WMO. Zowel landelijk als
lokaal waakt het CDA er voor dat de
taken op het gebied van de WMO
eerlijk verdeeld worden. Nu wordt in
het beleid te makkelijk een beroep

gedaan op de mantelzorger. Onze
oproep is dat niet alles op de mantel
zorger afgeschoven moet worden.
Enerzijds wordt de druk op de mantel
zorger te groot en anderzijds gaat dit
ten koste van professionele beroeps
krachten. Daarnaast vinden wij het
ontzettend belangrijk om duidelijk te
communiceren wat de gevolgen van

het nieuwe WMO-beleid zijn en wat er
van mensen verwacht wordt. De
verantwoordelijkheid van de overheid
is om de druk op mantelzorgers laag te
houden en om naar de bevolking
duidelijk te communiceren.
Als het gaat over wonen, is het
belangrijk dat er gebouwd wordt naar
behoefte. Die behoefte is ook in een
aantal kleinere kernen aanwezig. We
ervaren steeds meer dat deze visie
van het CDA haaks staat op de visie
van de woningbouwcorporaties waar
we mee samenwerken. Daarom is het

voor het CDA belangrijk dat we zoeken
naar nieuwe oplossingen die op korte
termijn zorgen voor voldoende wonin
gen voor alle doelgroepen. Particuliere
initiatieven worden meer dan ooit als
heel positief ervaren en als zeer kans
rijk gezien.
Werkgelegenheid is en blijft de
belangrijkste sociale zekerheid die we
hebben. Te vaak ervaren we nu dat
mooie initiatieven in de kiem gesmoord
worden door belastende regelgeving.
Wij roepen mensen op om te komen
met initiatieven en wij zeggen toe dat

we continu kijken hoe iets wèl kan!
Alleen daarmee helpen we onze
economie verder en alleen daarmee
zorgen we er voor dat we weer een
bloeiende economie krijgen. Dat is
onze verantwoordelijkheid, voor de
burgers van nu en voor de generaties
na ons. Wij zorgen er voor dat het
goed wonen, werken en leven is en
blijft in Horst aan de Maas, dat blijft
onze uitdaging. En daar mag u ons
altijd op aanspreken!
Rudy Tegels, fractievoorzitter
CDA Horst aan de Maas

één huurwoning vrijgekomen voor
huurders. De woningcorporatie doet
het voorkomen alsof de Americanen
niet reageren op woningen. Maar dat
kan ook niet, want er komen geen
woningen vrij.
America staat niet op zich zelf.
Dit speelt ook in andere dorpen van
gemeente Horst aan de Maas. Ik ben
van mening dat we er als gemeente
hard aan moeten werken dat de

leefbaarheid in de dorpen op peil
blijft en voorkomen dat jongeren uit
bittere noodzaak vertrekken uit de
dorpen omdat er geen woning vrij
komt. Daarbij is het krijgen van een
(huur)woning van essentieel belang.
De beschikbaarheid van huurwonin
gen kan meehelpen de leefbaarheid
van de dorpen op peil te houden.
Mariet Roelofs,
SP Horst aan de Maas

Tekort aan huurwoningen
Onlangs bezocht ik als gemeenteraadslid voor de SP een informatiebijeenkomst in America, georganiseerd door de dorpsraad. De bijeenkomst
ging over huurwoningen. Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat er
voorlopig geen huurwoningen worden gebouwd.
De bijeenkomst werd druk
bezocht door jongeren en ouderen
die graag in het dorp willen blijven
wonen. Het was dan ook een grote
teleurstelling toen bleek dat de
wooncorporatie geen belofte deed

in de richting van nieuwbouw van
huurwoningen.
De redenering van de woning
corporatie is op zich simpel: wonin
gen moeten zich in vijftig jaar terug
verdienen. Maar over zo’n twintig tot

dertig jaar is er, althans volgens de
woningcorporatie, geen behoefte meer
aan huurwoningen. Maar de opdracht
voor de woningcorporatie, huisvesting
verzorgen voor mensen die zich geen
koopwoning kunnen permitteren, lijkt
daarmee aan de kant geschoven. Er is
nog steeds woningnood in het dorp.
Wonen Limburg verkoopt de bestaande
huurwoningen als er een leeg komt te
staan. Dit jaar is er tot 1 juli nog niet

Tijdens onze jaarlijkse
Oogzorg Advies Weken kunt u bij ons
‘hoge ogen’ gooien voor aantrekkelijke
kortingen. Kom naar één van onze
winkels en gooi met de Campsdobbelsteen uw eigen korting.
U kunt maar liefst tot 20% korting*
ontvangen op een complete bril*.
U komt toch ook een gokje wagen!

DOBBELEN
VOOR
KORTING

GOOI HOGE
OGEN TIJDENS
ONZE OOGZORG
ADVIES WEKEN

* Vraag naar de voorwaarden. Geldig t/m 22-11-2014.

Vestiging Venray
Grotestraat 48
tel. (0478) 58 24 09

Vestiging Horst
St. Lambertusplein 2 // tel. (077) 820 02 62
Kijk ook eens op www.campsoptiek.nl

Vestiging Boxmeer
Steenstraat 120
tel. (0485) 57 18 12
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GFC’33 herovert
derde plaats

Set Up verliest van MVC’64
Door: Stephanie van Dijck en Mirthe Brands, Set Up
Na drie weken stilgelegen te hebben begon voor het damesteam van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo
op zaterdag 1 november de competitie weer tegen de koploper MVC’64 Dames 1 uit Maashees.

Door: Gerard Schatorjé, GFC ‘33
Het eerste elftal van GFC’33 uit Grubbenvorst heeft aan haar bezoek in
Roermond bij laagvlieger EMS drie punten overgehouden. Daarmee herovert
het team de derde plaats in de algemene rangschikking.
De manschappen van Grad Xhofleer
kwamen geconcentreerd uit de start
blokken, waaruit bleek dat van onder
schatting van het laagst geplaatste EMS
geen sprake was. Al vrij snel creëerde
GFC kansen, maar de keeper van EMS
was een sta-in-de-weg. Op een prach
tig genomen vrije trap van Ted Rutjens
had de EMS-goalie geen kijk maar de
lat deed de rest. Niet veel later werd
een hard schot van Etienne Verhofstad
ternauwernood gestopt. Juul Heldens
was er als de kippen bij om de 0-1 aan
te laten tekenen, maar het vlagsignaal
van de EMS-grensrechter werd door
scheidsrechter Franssen gehonoreerd,
hoewel volgens GFC van buitenspel
geen sprake was. Met 0-0 werd de
thee opgezocht.
Na de rust was het wederom
GFC dat het initiatief pakte, maar de
Roermondse keeper bleef een te groot
obstakel. Enkele mooie kansen waren
aan de withemden niet besteed,
zodat de brilstand bleef gehandhaafd.
Gaandeweg de tweede helft zakte ook
het speltechnisch niveau van GFC. Dat

Het beloofde van tevoren een
moeilijke wedstrijd te worden. Helaas
heeft het team met 3-1 verloren.
De eerste set begon goed. Op het
laatst liepen de combinaties met
de aanvallers en spelverdeler niet
goed en hebben ze de eerste set
toch nog afgegeven met 23-25. In de
tweede set waren ze het goede spel
van de eerste set kwijt. De commu
nicatie werd minder en er werden

was voor trainer Xhofleer het signaal
om zijn drie wisselspelers in te zetten.
Met het inbrengen van Wouter van
Denzen, Rob Simons en Bram Martijn
kwam ook weer het vertrouwen terug
bij GFC. De laatste 20 minuten werd
een powerplay op de EMS-goal. Het
duurde tot de 76e minuut toen Etienne
Verhofstad een solo bekroonde met
een bekeken schot in de verre hoek:
0-1. GFC verslapte niet en het slotak
koord kwam van de voet van Jop
Hermkes die in de 90e minuut het duel
op slot gooide: 0-2. In de resterende 5
minuten blessuretijd kwam de overwin
ning niet meer in gevaar. “We vinden
ons nu terug op een derde plaats maar
in deze klasse zijn, misschien op een
drietal clubs na (Panningen en MVC
bovenin en EMS onderaan), vele teams
aan elkaar gewaagd. We zullen als
team geconcentreerd moeten blijven
spelen. Kansen worden voldoende
gecreëerd en als we deze beter benut
ten, behoort een plaats bij de top vijf
tot de mogelijkheden”, aldus Xhofleer.

meer onnodige fouten gemaakt. Hier
profiteerde MVC’64 Dames 1 van. Set
Up verloor met 17-25. In de derde set
hadden ze meer rust in de passing
waardoor de spelverdeler veel kon vari
ëren in het spel. Ze speelden deze set
hun eigen spelletje. Hierdoor groeide
het zelfvertrouwen en werden de
spelers een stuk enthousiaster. Set Up
won deze set daarom ook met 25-18.
In de vierde set was het enthousiasme

en het goede spel van de derde set
weer helemaal weg. De spelverde
ler werd gewisseld door last van de
enkel. Daardoor liep het spelletje niet
meer zo goed, want iedereen moest
even wennen. Toch was er in deze
set een lichtpuntje. Middenaanvalster
Imke Friesen heeft haar rentree
gemaakt na maandenlang blessure
leed. Jammer genoeg werd deze set
verloren met 10-25.

Melderslo poetst nederlaag weg
Door: RKSV Melderslo
Het eerste elftal van RKSV Melderslo poetste zondag 2 november de een week eerder opgelopen nederlaag
bij Kronenberg weg met een verdiende 3-0 overwinning tegen de mannen van SVOC’01. Zelfs de trainer van
SVOC’01 met z’n “Scheidsie, scheidsie…” kon hier niets aan veranderen.
SVOC’01, een combinatie van de
dorpen Oirlo en Castenray, kwam zon
dag op bezoek in Melderslo en gaf zich
niet snel gewonnen. SVOC’01 kreeg net
als Melderslo verschillende mogelijk
heden en kansen. Melderslo speelde
met een vernieuwde voorhoede: ‘good
old’ Jeroen Kallen in de punt, met aan
zijn rechterzijde Paul Vullings en links
Stan van Jan. Dit pakte goed uit. Beide
teams waren gemotiveerd en het
ging er af en toe hard aan toe, maar
het bleef sportief. Melderslo speelde

degelijk en combineerde snel. De
verdediging werd op de proef gesteld,
maar hield goed stand. Complimenten
voor de mandekkers en ook keeper Mike
Gubbels speelde een goede pot. Bij de
thuisclub had Paul Vullings pech dat zijn
voorzet niet werd binnengetikt. Na een
rush langs de zijlijn en een prima voorzet
werd er gefaald vanaf één meter. Enkele
minuten later was het wel raak. Een vrije
trap werd hard genomen, keeper bokst
weg maar een verkouden Rob Driessen
schoot binnen, 1-0.

Na rust bleef het spannend.
SVOC’01 was gretig, maar Melderslo
was gretiger. Bart Verheijen
speelde twee mensen uit en schoof
gecontroleerd de bal in de linkerhoek:
2-0. Invaller Dennis Gubbels maakte
halverwege de tweede helft de
mooiste goal van de wedstrijd, hard in
de kruising. Melderslo mag de eerste
volgende wedstrijd haar kunsten
vertonen tegen het kwakkelende
VCH, dat met 11-0 heeft verloren van
Meterik.
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STUDERENINVENLO.NL SVEB weet ban niet te doorbreken
Door: Leo Lijnders, SVEB
Aan de voet van de St.Jansberg in Milsbeek probeerde SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst op zondagmiddag 2 november de ban van het alsmaar verliezen te doorbreken en de eerste punten te pakken.

Caspar Lijnders tikt de bal nog net buiten het doel (Foto: Thijs Janssen)

ZA 15 NOV 2014
10.00 - 14.30 UUR
FONTYS INTERNATIONAL
CAMPUS VENLO

FontysVenlo

FontysVenlo

FontysVenlo

FontysVenlo

Tegenstander SV Milsbeek was
daar niet direct de ideale tegenstander
voor want in het verleden heeft deze
ploeg SVEB zelden geluk gebracht. Geen
makkelijk scorende ploeg maar wel met
zeven punten, goed voor een positie in
de middenmoot. Beide ploegen begon
nen voortvarend en met open vizier aan
de wedstrijd. In deze beginfase zorgden
diverse missers en slordigheden in de
opbouw van SVEB ervoor dat Milsbeek
veelvuldig balbezit kreeg. Dit resulteerde
niet direct in kansen maar in de 8e
minuut moest keeper Caspar Lijnders
toch gestrekt naar de linkerhoek om een
vervelend stuiterend rollertje op te pak
ken. Uit de hieruit volgende uittrap werd
Machiel van Helden met een snel opge

zette tegenaanval op rechts vrijgespeeld
maar de doelpoging belandde in het zij
net. Dit etaleert wel direct de kracht van
SVEB, snel en scherp in de omschakeling,
maar in de afronding vaak ongelukkig.
Ook Rick Tissen profiteerde na een
overtuigende verdedigende actie van
SVEB-er Jasper Janssen van deze snelle
omschakelingen maar kopte hierbij
precies in de handen van de keeper van
Milsbeek. Als diezelfde Rick even later
wederom met lege handen achterblijft,
nadat de keeper van Milsbeek al op zijn
knieën zittend een miraculeuze redding
verricht, dan weet je dat de aloude
voetbalwetten niet herschreven gaan
worden. Zo blijft SVEB aandringen zonder
dat het resultaat oplevert. In de 40e

minuut wordt balverlies van SVEB op het
middenveld meedogenloos afgestraft
met een scherpe dieptepaas over rechts
en een mooie combinatie voor het doel
laat Milsbeek speler Tim van der Cruijsen
keeper Caspar Lijnders dit keer kansloos,
1-0. Ook de tweede helft laat hetzelfde
beeld zien. SVEB is vaak dreigend maar
in de afronding ongelukkig. Uiteindelijk
levert het tot dan 20 minuten durende
pressievoetbal van SVEB in de tweede
helft alleen een geblesseerde Jasper
Janssen op die in de 65e minuut vervan
gen wordt door Dion Curvers. In de 75e
minuut wisselt Milsbeek niet onfortuin
lijk want de vers ingebrachte speler
Siemen van Straten scoort koud in het
veld de 2-0.
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Clubkampioenschappen De Paradijsracers
Autocrossclub De Paradijsracers uit Melderslo houdt haar jaarlijkse clubkampioenschap op zondag 9 november.
De locatie is het Peeldijkje in Horst en de kampioenschappen beginnen om 11.00 uur.
De wedstrijd is verdeeld in
28 manches van licentierijders en
balkenklasserijders. De licentierijders
rijden in drie manches om het

clubkampioenschap. Er is een jeugd
klasse tot 1.300 cc, een keverklasse tot
1.600 cc, een standaardklasse tot 2.000
cc, een toerwagenklasse tot 3.500 cc,

een verlaagde keverklasse en een
sportklasse boven de 3.500 cc. Deze
sportklasse moet een ronde extra
rijden.

Hovoc-teams winnen weer
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Voor de tweede competitieronde op een rij hebben beide hoofdteams van volleybalvereniging Hovoc uit Horst
weten te zegevieren. De Horster dames, die uitkomen in de derde divisie, deden dat in Eindhoven met 1-3, terwijl
de Hovoc-heren voor thuispubliek de zuid-Limburgers uit Urmond met maximale cijfers versloegen (4-0).

Ook komt de Melderse
Balkenklasse aan bod. Hieraan mogen
alleen maar inwoners uit Melderslo
meedoen. Zij komen met 22 coureurs
aan de start en strijden in drie manches
om de winst van de Rinus Henraathwisseltrofee. De andere leden die
met een balkenauto rijden, strijden in
drie manches om het clubkampioen
schap. In deze balkenklasse is ook een
damesklasse en een instapjeugdklasse,
waarin de jeugd van 12 tot en met 17
jaar mag rijden in een auto van lid. Er
moet dan wel een bijrijder in de auto

zitten. Ten slotte is er een groep met
instapvolwassenen. Dit zijn volwas
senen die nog nooit of zelden gereden
hebben en op deze manier kennis kun
nen maken met de autosport.
De laatste manche is de
balkenfunklasse. Hieraan mogen
alleen maar standaard-balkenauto’s
meedoen. Alles is toegestaan in deze
manche, behalve in de deur van de
coureur rijden. In deze manche wordt
net zolang gebotst en gereden totdat er
maar één auto in de baan overblijft en
dat is de winnaar.

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

De wedstrijdwinst die Hovoc DS1
vorige week behaalde, smaakte naar
meer en op dezelfde toer startte Horst
dan ook tegen Hajraa DS1. De
Eindhovense dames verzaakten in de
service, terwijl Hovoc vrijuit speelde,
een voorsprong nam en de eerste set
met 20-25 binnen sloeg. Ook in het
tweede bedrijf profiteerde Hovoc van
de persoonlijke fouten van Hajraa en
won met 21-25.
In set drie kantelde het spel in het
voordeel van Eindhoven, dat Hovoc
met haar sterke service onder druk
wist te zetten (25-13). Zichzelf knap
herpakt hebbende, knokte Horst zich

vervolgens via 23-25 voorbij aan Hajraa
DS1 en won het zodoende met 1-3 de
wedstrijd.
De herenhoofdmacht van Hovoc
kreeg van coach Bob Soberjé mee om
te laten zien waar op getraind is in
haar thuiswedstrijd tegen Vludoc ’98
HS1. Op papier was Urmond, dat de
derde plaats in de eerste klasse bezet,
een sterke tegenstander. Hovoc HS1
vertrouwde echter op haar kunnen
en begon geconcentreerd aan de
wedstrijd. Als een geoliede machine
draaide alles netjes door. Libero Björn
Coenders viste de ballen van de grond
en onder andere Rick Oomen, die elke

wedstrijd een centimeter hoger lijkt
te springen, maakte van elke bal een
punt.
Lange serviceseries en sterk blok
kerend spel maakten de afstand alleen
maar groter tussen de twee spelende
partijen. De setstanden logen er niet
om: 25-15, 25-13 en tweemaal 25-12 in
het voordeel van Horst. In de Dendronsporthal was de sfeer op het veld en
tribune uitbundig. Mooi volleybal werd
gespeeld en beloond met vijf punten.
Het sportief spelende Vludoc HS1 maakt
met dit verlies een val naar de vijfde
plaats en Hovoc HS1 staat onvermin
derd op één.

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

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Zaterdag 8 november 09.00-16.00 uur

GRATIS WINTERCONTROLE
Uw auto wordt gecontroleerd op:
• Bandenspanning
• Banden profieldiepte
• Vloeistoffencontrole
• Verlichtingscontrole
• Vorstbeveiliging van ruitensproeier
en koelvloeistof
• Accu, laad- en startcontrole
Onder het genot van een gratis
kopje koffie met vlaai kunt u
wachten op de wintercontrole.

De controle is *
IS
volledig GRAT

Op vloeistoffen en materialen
krijgt u deze dag 10% korting.
*exclusief vloeistoffen en materialen.

Dartpijltjes gooien in Grubbenvorst
DC Stammi Darts en Events heeft op zondag 2 november de achttiende editie van het Open Grubbenvorst
Darts Toernooi met VDO ranking gehouden. De fanatiekelingen konden al om 09.00 uur in café ’t Stammineke
in Grubbenvorst terecht om de eerste pijltjes te gooien. Op het toernooi kwamen zowel heren als dames uit
de hele regio af.

Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825
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Raceteam Hegger scoort goedkoop
Veertien stoere mannen uit Melderslo, Venlo en America. Allemaal delen ze dezelfde passie: autocrossen.
Ze hebben hun eigen auto’s voor en tijdens racewedstrijden van binnen en van buiten leren kennen. Racevader
Hans Hegger (45) uit Melderslo biedt de jongens ruimte en leert ze dingen. Hegger: “We zijn één team en willen
zo goedkoop mogelijk winnen.”

Danny Rassing uit America, Tom
Claasens en Roy Wijnhoven uit Venlo
en Ferry Verberne, Roger Sanders, Hay
Seuren, Ron Alards, Lars van Helden,
Jim Derkx, Luuk Claassens, Koos
Alards, Jop Driessen en Tim Seuren uit
Melderslo vormen samen een groot en
hecht team.
Bij autocrosswedstrijden trekt de

groep vaak de aandacht. Met een
zelfgemaakte vrachtauto met lader
komen ze het raceterrein opgereden.
De lader achter de vrachtwagen hebben
ze zelf tot dubbeldekker omgebouwd.
Hegger: “Ik race al tientallen jaren. Zelf
heb ik een marktkraamverhuurbedrijf.
De jongens die daar werkten, zitten nu
bijna allemaal in het raceteam”, zegt

hij. Twaalf zondagen per jaar zijn ze
op het wedstrijdenterrein te vinden.
De meesten zijn als jongvolwassenen
begonnen. Niet alleen halen ze
allemaal de eerste keer hun rijbewijs,
ze hebben ook nog veel kennis van de
autotechniek opgedaan. “We zijn met
elkaar verbonden door dezelfde passie.
Als er bij iemand iets kapot is aan de

Joppen
metaaltechniek
Op zoek naar een plek waar nieuwe dingen geleerd kunnen worden én de jarenlange ervaring
tegelijkertijd kan worden ingezet? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Joppen metaaltechniek staat voor metaalbewerking. Wij zijn specialist en een betrouwbare toeleverancier voor
plaatwerkdelen en machineframes uitgevoerd in RVS, staal en aluminium. De producten worden geproduceerd
als enkelstuks (prototype) en in kleine tot middelgrote series. Van alléén lasersnijden tot het compleet
samenstellen van het product in RVS, staal of aluminium; bij Joppen metaaltechniek vind je veel afwisseling
en uitdaging in het werk!
Ter versterking van ons huidige team zijn wij per direct op zoek naar:

Constructiebankwerker / lasser
(38 uur/week)

Ervaren TIG-lasser
(38 uur/week)

Ben jij de techneut met gevoel voor vakmanschap en een passie voor techniek en heb je interesse of wil
je meer informatie over één van bovenstaande functies? Bekijk onze website voor het volledige functieprofiel of neem contact op met Bruno Joppen.
Als jij de collega bent die wij zoeken, stuur dan zo snel mogelijk een motivatiebrief
én CV naar info@joppenmetaaltechniek.nl.

Plaatbewerking – Constructie – Machinebouw – Verspaning
Meijelseweg 39 | 5986 NH Beringe | T (077) 307 1322

www.joppenmetaaltechniek.nl

auto, vliegen we er met z’n allen op
om te helpen”, vertelt Jim Derkx.
Iedereen binnen het team heeft
zijn eigen specialiteit. De een is mon
teur, de ander fotograaf of cateraar en
een groot deel van de mannen crosst.
Doordeweeks is er alle tijd om bij
Hegger achter het huis aan de auto’s te
sleutelen. Hegger vertelt: “De jongens
zijn hier altijd welkom, maar ze moeten
wel opruimen. Laatst was Luuk zijn
auto kwijt. Ik had hem op zolder getild,
omdat hij niet op had geruimd.”
Waarom de jongens voor het
autocrossen zijn gevallen, is volgens
Derkx simpel. “Je vergeet al het
andere. De sfeer is goed en het racen
is een goede uitlaatklep.” Een paar
keer per jaar organiseren de mannen
een nachtrace. “Daar komen racers
uit de hele Benelux op af”, meent
Derkx. “Het is een van de eerste
autoracewedstrijden van het seizoen
met wel honderd auto’s.”

In het team voelt iedereen zich ver
antwoordelijk voor elkaar. “Niks moet”,
zegt Hegger. “Laatst had ik mijn auto in
elkaar gereden en stond de hele neus
krom. Maar gaat niet, bestaat niet”,
lacht Hegger. “We hebben hem met
z’n allen weer recht geduwd.” Volgens
Hegger is het heel simpel. “Iedereen
mag bij het team komen, maar er
wordt wel samengewerkt en het is
samen uit, samen thuis.”
Het hele team rijdt in Kevers of
Ford Sierra’s met een Volvo-motor.
Hegger legt uit: “Iedereen kan zijn
auto naar z’n zin maken. Ieder doet
dat op zijn eigen manier, maar als er
onderdelen kapot gaan, kijken we of
we dat met z’n allen kunnen betalen.
Ik geef de jongens af en toe tips hoe ze
hun auto’s beter kunnen maken en ons
motto is: alles zo goedkoop mogelijk.
Daarmee winnen we tot nog toe best
vaak”, besluit Hegger trots over zijn
team crossfanaten.

Hockeydames
in felle strijd
Door: Hockey Club Horst
De dames van het eerste team van Hockey Club Horst speelden
zondag tegen Apeliotes uit Nijmegen, een ploeg die ze niet moesten
onderschatten. Dit ervoer Horst meteen aan den lijve: na eerste aanval
(waarbij de Horster-verdediging er een paar keer niet helemaal jofel
uitzag) stond het al 0-1.
Een antwoord liet niet lang op
zich wachten: na de eerste aanval van
Horst stond Annemiek Geurts op de
goede plek om 1-1 binnen te tikken.
Ook na dit spectaculair begin bleef de
wedstrijd de volle 70 minuten boeien.
Apeliotes had vaak wat langer balbezit
en verrichtte veel loopwerk in de hoop
een gaatje in de verdediging te vinden.
Horst toonde evenredig veel inzet,
zodat zich een spannende wedstrijd
ontspon. Bij balbezit van Horst zette
Apeliotes veel druk. Daarom koos
het team voor opportunistischer spel
waarbij het de bal vaker met een lange
pass bij de voorste linie probeerde te
brengen. Dit leverde vaker balverlies
op, maar ook gevaarlijke uitbraken.
Pien Gubbels scoorde na 20 minuten
spelen 2-1 voor Horst. Vlak voor rust
had Horst zelfs nog enkele mogelijk
heden het verschil naar twee goals te
tillen. De tweede helft gaf een identiek
beeld. Apeliotes kreeg gaandeweg
meer kansen. Een attent keepende

Mieke Versleijen bleek echter iedere
keer de grote sta-in-de-weg, tot acht
minuten voor het eind. Na de gelijk
maker ging Apeliotes voor de volle
winst, toen het de keepster wisselde
voor een elfde veldspeelster. Horst
had van deze riskante tactiek moeten
profiteren toen het vijf minuten voor
tijd een strafcorner kreeg. Dat dit niet
lukte, leek dat Horst ook nog het ene
punt te kosten toen Apeliotes vlak voor
tijd 2-3 scoorde. In een laatste alles-ofniets-poging werd Apeliotes vastgezet
en wist Horst nog een strafcorner te
forceren. Terwijl de wedstrijd inmiddels
was afgelopen, mocht Horst deze nog
nemen. Nadat de eerste poging op de
keepster strandde, wist Vicky Lamers
de bal knap in de cirkel te houden om
deze vervolgens naar Caro Roeffen te
spelen, die koel de 3-3 binnenschoot.
Een uitslag passend bij een boeiende
wedstrijd met een spectaculair begin
en een zo mogelijk nog spectaculairder
einde.

Nieuwe hoofdtrainer
VV Hegelsom
VV Hegelsom gaat op zoek naar een nieuwe trainer voor het eerste
elftal. Na drie jaar wordt de samenwerking met trainer Henk de Bijl na
dit seizoen beëindigd.
Henk de Bijl is drie seizoenen
hoofdtrainer geweest van
VV Hegelsom. “Ondanks dat de
voorgaande twee seizoenen qua
resultaten niet helemaal hebben
gebracht wat iedereen binnen de club
had gehoopt, is de samenwerking ook
altijd goed geweest”, aldus de club.
“Volgend jaar is het voor zowel trainer

als club tijd voor vernieuwing en een
frisse blik naar de toekomst. Henk
heeft veel ervaring op hoger niveau
en zal zich misschien willen oriënte
ren op een nieuwe club in de vierde
of vijfde klasse.” VV Hegelsom hoopt
voor het eind van dit kalenderjaar
haar nieuwe trainer bekend te
kunnen maken.
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Drie punten voor
Sporting ST
Door: Pim Smits, Sporting ST
VVV ’03 kwam zondag 2 november op bezoek bij Sporting ST. VVV ’03,
dat tot nu toe alleen nog van Kronenberg had verloren, ging zijn uiterste
best doen om ook hier te winnen. Daarnaast heeft VVV ’03 een Grieks
toptalent binnen gehaald.
Het was Sporting aan het begin
van de wedstrijd nog niet duidelijk wie
deze Griekse jongeman was. Dit werd
echter duidelijk gemaakt nadat hij met
een uitmuntende omhaal over het doel
schoot. VVV ’03 begon feller, waaruit ook
een aantal onbenutte kansen ontston
den. In de 13e minuut werd Pim Smits
gelanceerd door de keeper, een penalty
voor Sporting. Een koud kunstje voor Bob
van de Klei, 1-0. Sporting begon beter te
voetballen en kreeg daardoor een aantal
goede kansen. Deze bleven onbenut. In
de 23e minuut kwam VVV ’03 erdoor op
de rechterkant, 1-1. En toen gebeurde
het, de Griek liet zijn voeten spreken:
25e minuut 1-2 en 37e minuut 1-3.
Dit was dan ook de ruststand. Peter
Seuren moest iets gaan zeggen in de
kleedkamer waardoor Sporting goals
ging maken. Het was daarna duidelijk,

de mannen van Sporting wisten wat ze
moesten doen. De tweede helft begon.
Sporting gaf een voorzet vanaf links,
niemand raakte hem aan, de keeper
ook niet, 2-3. Daarna kwam Sander die
weer terug is van een schorsing. In de
60e minuut kreeg hij de bal vanuit een
corner en scoorde 3-3. Lang bleef dit
staan. Kansen kwamen er van beide
partijen, maar bleven onbenut. Totdat
Sander een diepe bal kreeg, hij rende
vanuit de zijkant naar de goal, haalde
verwoestend uit, 4-3. De grensrechter
van de tegenpartij was het hier niet mee
eens en legde het stokje er bij neer. De
laatste minuten was VVV ’03 constant
opzoek naar de gelijkmaker. Deze leek
er ook aan te komen na een vrije trap,
gelukkig voor de thuisploeg miste ieder
een de bal. Het was de dag van Sporting
ST, de drie punten zijn in de pocket.

Wittenhorst en EHC
blijven in balans

America periodekampioen
Door: Hay Mulders, AVV America
In een matige wedstrijd was het eerste elftal van AVV America duidelijk de meerdere van BVV uit
Blitterswijck en wist via enkele prachtige doelpunten een ruime overwinning te behalen. Pas na de 2-0
begon de jonge ploeg te ‘draaien’. Deze ruime zege leverde ook het periodekampioenschap op in de
zesde klasse C.

Door: Henk Coppus, RKsv Wittenhorst
Het eerste elftal van RKsv Wittenhorst uit Horst en EHC uit Hoensbroek
hielden elkaar in evenwicht. Beide ploegen stonden bekend om hun sterke
defensies en gaven weinig weg. De strijd werd op individuele acties beslist.
De eerste schermutselingen vonden
voor het Wittenhorst-doel plaats. Enkele
corners op rij leverden de gasten echter
niets op. Ook de gevaarlijk doorbre
kende Mahmoud strandde op de sterk
keepende en attente John Tissen.
Wittenhorst verzette de bakens na de
openingsfase. Na tien minuten kon een
hard schot van Daan Hendriks ternau
wernood door een EHC-verdediger op
de doellijn gekeerd worden. Wisselend
probeerden beide ploegen de aanval te
zoeken, maar scherpte in de afronding
en nauwkeurigheid in de passing ontbra
ken vooralsnog. In de 38e minuut leidde
een misverstand in de EHC-verdediging
de eerste treffer in. Bram Rubie kwam
plotsklaps geheel vrij te staan, stoomde
via de rechterkant op en schoof de bal
zeer beheerst in de verre hoek voorbij
de EHC-goalie: 1-0. EHC voerde de druk
op, maar verder dan drie corners in de
blessuretijd van de eerste helft kwamen
de gasten niet. Wittenhorst startte de
tweede helft uitstekend. Een poeier

Meterik overtroeft VCH
Door: RKSV Meterik
Het eerste elftal van RKSV Meterik zocht zondag 2 november gedurende
de hele wedstrijd via goed combinatievoetbal de aanval en speelde VCH uit
Blerick van de grasmat.
De mannen van de Horsterweg met
Huub Vercoulen in de ‘technische staf’
hadden helemaal niets in te brengen
en kregen geen enkele scoringskans.
Uiteindelijk wonnen de groenwitten
met een zeldzame 11-0. Bij rust was
het al 8-0 voor Meterik en na de thee
werd nog drie keer het net gevonden.
De doelpunten werden gescoord
door Dirk van Rengs, vier keer, Gijs

HOOFDKUSSEN
“DAUNA” VAN € 24,95
VOOR € 14.95

van Lars Blenckers leek het EHC-doel te
doorboren. De bal ketste echter via de
binnenkant van de kruising weer terug
in het veld. EHC trok het initiatief meer
naar zich toe en Wittenhorst moest
terug. Tom Zanders redde Wittenhorst
van de gelijkmaker en bracht ook red
ding toen drie EHC-aanvallers de hoek
bijna voor het uitkiezen hadden. Een
ongelukkige handsbal van Jordi Janssen
bezorgde EHC een strafschop. Bastian
Weiser scoorde na 60 minuten in een
voor John Tissen onbereikbare hoek:
1-1. Even dreigde Wittenhorst de grip
op de wedstrijd te verliezen, maar de
oranjehemden herpakten zich energiek
en vol inzet. Loerend op de uitval bleef
Wittenhorst dreigend voor de EHCdefensie. Het te veel hanteren van de
lange bal bleek echter geen succesmid
del. In de slotfase zochten beide ploegen
beurtelings de aanval om de winst naar
zich toe te trekken. De sterke defensies
hielden uiteindelijk stand en beide ploe
gen hadden vrede met de 1-1.

van Rengs, drie keer, en Tom Verbong,
Davy Wijnands, Quincy Rubie en Huub
Kleuskens allen één keer. Naast deze
grote overwinning zorgden de uitslagen
van de concurrentie voor de bovenste
plaatsen nog voor de meeste vreugde
bij de groenwitten. VVV03, Leunen en
Kronenberg verloren allemaal hun wed
strijd waardoor Meterik de aansluiting
bij de top heeft gevonden.

WELK DEKBED KIEST U
BIJ DIT WEER ?

zomer

lente/herfst

winter
Merino comfort (100% natuur)
zomer
lente/herfst
winter

140*200

240*200

€ 99.€ 109.€ 125.-

€ 165.€ 185.€ 205.-

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

meubel

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

VAN RABOBANK HORST VENRAY

Winnaars Rabo Fietsdag
Op zaterdag 6 september vond de Rabo Fietsdag plaats. In het kader van deze fietsdag organiseerde
Rabobank Horst Venray twee extra acties:
1) Tweet jouw originele foto tijdens de Rabo Fietsdag en maak
kans op een prachtige Rabo fiets. Winnaar was Theo Broos uit
Hegelsom. De jury vond de foto van Opa Theo en kleinzoon Koen
het meest origineel. Theo Broos nam op 15 oktober de fiets in
ontvangst bij Dekkers Tweewielers in Wanssum.

2) Stap met jouw club in Rabobank sfeer op de fiets en maak
kans op een verdubbeling van de financiële bijdrage.
Winnaar van deze ‘verdubbelaar’ was het koor Harmony uit
Oostrum. Zij en hun fietsen waren zeer fleurig gedecoreerd.

Theo Broos en Koor Harmony, van harte gefeliciteerd met jullie prijzen!

FLEUR VAN LIER GESELECTEERD VOOR RABO TALENTENPLAN

H

Christel
Wagemans (r)
van Rabobank
Horst Venray
feliciteert
Fleur van Lier en
wenst haar veel
succes met haar
selectie.

et Rabo Talentenplan is het opleidingsprogramma van de KNHS waarbinnen talentvolle paardensporters in de disciplines dressuur,
springen en eventing ondersteund worden in
hun ontwikkeling tot topsporter.

Ieder jaar worden circa 200 ruiters tijdens trainingen en bijeenkomsten begeleid door de KNHS bondscoaches, trainers uit het
KNHS Trainersplatform en andere experts. Het samenbrengen
van toppers en talentvolle ruiters is een van de belangrijkste
principes. Het Rabo Talentenplan bestaat uit drie niveaus: Internationaal Talent, Nationaal Talent en Belofte. Instromen in het
Rabo Talentenplan is op alle niveaus mogelijk. Op woensdag 10
september vond de jaarlijkse Rabo Talentendag plaats. Fleur van
Lier uit Sevenum werd met haar paard Vivaldi geselecteerd om
komend jaar deel uit te gaan maken van het Rabo Talentenplan
in de discipline Springen. Van hieruit gaan de talenten deelnemen aan de Rabo KNHS Nationale Beloftentrainingen. Fleur is 17
jaar en volgt de opleiding commerciële economie binnendienst

bij de Gilde Opleidingen. Deze Beloftentrainingen bestaan uit
twee keer vier lessen met tussendoor een terugkoppeling naar de
vooruitgang die de talenten maken. De bondscoaches van paardensportbond KNHS spelen hierbij een belangrijke rol. Ze wonen
Rabo regiotrainingen bij en overleggen met toptrainers over de
ontwikkeling van de ruiters. De Rabo regiotrainingen worden
verzorgd door de beste ruiters en trainers van het land en gaan in
november van start.

Wildcard voor ‘Ut Snoephuuske’

R

abobank Horst Venray reikte op 9 oktober een Wildcard
uit aan ‘Ut Snoephuuske’. Daamee mag ‘Ut Snoephuuske’
deelnemen aan de verkiezing The Next Entrepeneur.
Met deze wildcard is Diana van Helden als lokale ondernemer direct geplaatst in de volgende ronde van de verkiezing.
Alle ondernemers - die via een wildcard voor de volgende
ronde werden geplaatst - gaan in deze ronde de strijd aan met
de 50 ondernemers die zich zonder wildcard plaatsten.
In het assortiment in de winkel aan Kerkstraat zijn opgenomen
snoep, cadeauartikelen en woonaccessoires. Met de start van haar
eigen bedrijf ging voor Diana van Helden een jeugddroom in vervulling. Omdat er in het centrum van Horst nog geen snoepwinkel
is, is haar winkel een aanwinst.

Diana van Helden (l) wordt gefeliciteerd door Joyce Thijssen
met haar wildcard.

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

COÖPERATIEFONDS
RABOBANK HORST VENRAY
Tot en met 26 september konden verenigingen en
stichtingen een aanvraag indienen voor een mogelijke
bijdrage uit het Coöperatiefonds. De ingediende
aanvragen worden op dinsdag 25 november
beoordeeld door een onafhankelijk orgaan: de
Beoordelingscommissie. Deze commissie bestaat
uit tien personen en vormt een combinatie van 6
ledenraadsleden én 4 externe experts. Deze externe
experts hebben - naar onze mening - expertise op het
gebied van leefbaarheid, kunst/cultuur en jongeren/
onderwijs en zorg.
De Beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen
aan de hand van de richtlijnen en criteria voor toewijzing
en beslist vervolgens welke projecten financiële
ondersteuning ontvangen. Op donderdag 4 december
wordt bekend gemaakte welke projecten gehonoreerd
worden met een bijdrage uit het Coöperatiefonds 2014.

RABOBANK
HOOFDSPONSOR
VAN HOCKEYCLUB
HORST
Onlangs werd het contract door
Rabobank Horst Venray met Hockey Club
Horst verlengd. Mark Versleijen (voorzitter pr en sponsoring HCH) en Michiel van
Megen (Manager Private Banking bij de
bank) ondertekenden de overeenkomst.
De bank is daarmee hoofdsponsor van
de jeugd en het jeugdplan. Hockey is een
van de speerpunten binnen het
Rabobanksponsorbeleid.
‘Hockey Club Horst (HCH) is er al jaren trots op
dat Rabobank niet alleen de landelijke tophockeysport ondersteunt, maar ook al jaren als
sponsor van het jeugdplan bij de club betrokken is. Daarnaast is Rabobank ook als zakelijke
financiële partner betrokken bij HCH”, aldus de
vereniging. Voor de komende drie jaar hebben HCH en Rabobank het contract verder
uitgebreid. Dit betekent dat HCH als groeiende
vereniging met veel jeugdleden, deze nu nog
beter kan faciliteren. “Samen met Rabobank kan
HCH meer mensen en organisaties verder verbinden, zowel in Horst maar ook in de aangrenzende gemeentes zoals Venray en Helden.’

LEDENVOORLEDEN
AANBIEDINGEN
HERFST 2014
In de najaarseditie van Dichterbij
Horst Venray plaatsten ondernemers
aanbiedingen voor leden van onze bank uit
de gemeentes Horst aan de Maas en Venray
en Well/Wellerlooi. Met deze aanbiedingen
stimuleren wij aan de ene kant de omzet
voor de ondernemers.En aan de andere kant
profiteert u als lid van het voordeel dat u
geboden wordt.
U kunt nog gebruikmaken van de
volgende aanbiedingen:
Sil’s Bloemenhoes Horst, Eda Specialiteiten
Venray, De Schoester Schoenmode Horst,
Restaurant De Beejekurf Venray, Cleopatra
passie voor lingerie Horst, Subway Venray,
Gommans De Echte Bakker Sevenum,
Cocon Parfumerie Salon Venray en Van den
Munckhof Venray.
U vindt de ledenaanbiedingen op
onze website onder www.rabobank.nl/
horstvenray_ledenaanbiedingen. De bonnen
zijn uitsluitend digitaal beschikbaar en geldig
tot en met 27 november 2014.
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Partners van Erato

DECULTUURRECENSENT Praedé Kappers
Je kunt het toch niet meenemen!

Opa Vanderhof ster van
de show

Stichting Erato verzorgt individuele en groepsoptredens voor zorgbehoevenden bij diverse zorginstellingen in Limburg. Om de werkzaamheden van
Erato te ondersteunen heeft de stichting partners nodig. In een serie stelt
HALLO ze aan u voor.

Jong en oud neemt zondagavond 2 november langzaam maar zeker plaats in De Wingerd in Sevenum. Reden
voor hun komst is de première van de voorstelling Je kunt het toch niet meenemen! door toneelvereniging Setovera
uit Sevenum. Rondom een schitterend decor zet de enthousiaste cast onder regie van Karen Buwalda een komisch
stuk over een wat ongewone familie neer, dat geregeld op lachsalvo’s uit het publiek kan rekenen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Cay Kleeven van Praedé kappers:
“Ik vind het belangrijk om een bijdrage
te leveren aan maatschappelijke
organisaties. Stichting Erato brengt
kleine momenten van geluk aan
zorgafhankelijke jongeren en ouderen.
Dit klinkt heel eenvoudig, maar voor
deze mensen betekent dit heel veel en

hoe mooi is het om daar een bijdrage
aan te mogen leveren! Wij zijn dan
ook bijzonder trots dat wij partner zijn
van dit mooie initiatief en roepen
bedrijven en particulieren op Erato te
steunen. Mochten potentieel nieuwe
sponsoren vragen hebben bel of mail
dan gerust.”

HOUTHANDEL
kijken. De avond loopt af met een
knal en een verzoening lijkt ver
weg. Komt het nog goed? Je kunt
het toch niet meenemen! is een stuk
vol verrassingen en humor waarin
geregeld wordt verwezen naar de
relativiteit van het leven.

Zichtbaar plezier
in toneelspel
Het stuk, een vertaling van de
Broadway-productie You can’t take
it with you, zit niet enkel inhoudelijk
goed in elkaar. Wanneer de gordijnen
openschuiven, klinken bewonderende
klanken uit het publiek. Het decor
is een waar pronkstuk, een twee
verdieping tellende huiskamer voorzien
van de juiste meubels, schilderijtjes,
een dartbord, (opgezette) dieren en
planten. Aan elk detail is gedacht. Zo
staat er een stofzuiger in een hoek
van de kamer en hangt een handdoek
verloren over de trapreling. Grootste
verdienste moet echter gaan naar de
cast van Setovera. Ook al is het de
première, van zenuwen is weinig te
merken. De toneelspelers genieten

zichtbaar van het spel en doen hun
uiterste best. Enig minpuntje aan de
voorstelling is het geluid, waardoor de
spelers in het begin soms wat lastig
te verstaan zijn. Komt het misschien
door het getik van de typemachine?
Ster van de show is de aandoenlijke
opa Vanderhof, die op zijn veertigste
ophield met werken “omdat je het toch
niet kunt meenemen”. Frans Keijsers,
die qua stemgeluid doet denken aan
acteur en presentator Joost Prinsen,
zet zijn rol zeer overtuigend neer. Hij
speelt met zo’n gemak dat je je bijna
afvraagt of er wel een acteur onder
die enorme haardos verscholen zit.
Verrassend is de manier waarop naar
de pauze wordt toegewerkt. Met een
tableaux vivant eindigen de spelers
de eerste helft van Je kunt het toch
niet meenemen!. Wanneer het doek
na de pauze weer opengaat, staan ze
‘nog steeds’ opgesteld als een levend
schilderij. Na afloop van het stuk wordt
de cast terecht getrakteerd op een
staande ovatie.
De voorstelling wordt nog
opgevoerd op 7, 8 en 9 november. Voor
meer informatie, zie www.setovera.nl

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

www.mol-hout.nl

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

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

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

Lekker! Van onze eigen bakker

Caramel bavarois

Sint Maartenviering Sevenum
Jongeren Gilde Sevenum organiseert op zaterdag 8 november een Sint Maartensvuur. Voorafgaand is er een
lampionenoptocht.
Deze optocht vertrekt precies om
17.30 uur vanaf de Raadhuisstraat
en gaat onder muzikale begeleiding
van de Harmonie Unie Sevenum

richting blokhut van het Jongeren Gilde.
Daar wordt, onder toeziend oog van
de brandweer, vervolgens het vuur
ontstoken.

Verkeersregelaars van het
Jongeren Gilde zorgen voor een
veilige optocht en regelen het verkeer
ter plaatse.

12.85

Brood- en
Banketbakkerij

Lucassen

www.plushorst.nl

9.99

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

geldig van 3 november t/m 8 november 2014

“Een huishouden van Jan
Steen”, zoals een bezoekster de
familie uit de jaren tachtig treffend
omschrijft. Opa Vanderhof, zijn
kinderen, aangetrouwde kinderen en
kleinkinderen leven het leven zoals
zij dat willen, wars van conventie en
gevestigde orde. Eenieder doet wat hij
wil en niemand vraagt naar het hoe of
waarom. Dit plezierige, ongedwongen
leven wordt echter plots verstoord
wanneer opa’s kleindochter Aafke haar
hart verliest aan de jonge zakenman
Anton Kampman jr., voorbestemd om
zijn vaders succesvolle bedrijf over te
nemen. Tijdens de kennismaking van
beide families wordt al snel duidelijk
dat de heer en mevrouw Kampman
een andere toekomstige echtgenote
en schoonfamilie voor hun zoon in
gedachten hadden. Zo wordt Anton
Kampman sr. gedurende de avond
in de houtgreep gelegd – “worstelen
is goed voor hoofd en lichaam” – en
loopt een onschuldig woordspelletje
op initiatief van moeder des huizes
Linda Steenbrink volledig uit de
hand. Tot overmaat van ramp komt
de politie ook nog eens om de hoek
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Nieuwe boekenkast
Tante Pollewop
Tante Pollewop, dat boekenkasten plaatst waar mensen zelf boeken in kunnen zetten of mee kunnen nemen, heeft
nu ook een boekenkast in Tienray. Deze tweede kast van Tante Pollewop bevindt zich aan op Spoorstraat 10.
In 2012 is de eerste Tante
Pollewop-boekenkast geplaatst aan
Meterikseweg 153 in Horst. Hier kun
nen mensen hun uitgelezen boeken

achterlaten en zelf weer een nieuw
boek meenemen. Sinds twee maanden
staat er ook een boekenkast in Tienray,
waar nu al meer dan honderd boeken

van eigenaar gewisseld zijn. In de
boekenkast ligt ook een notitieboekje
waarin gebruikers een boodschap ach
ter kunnen laten.

Vrijdag en Sandifort terug
met Löyly
Cabaretiers Martine Sandifort en Remko Vrijdag besloten na hun eigen successen de handen ineen te slaan, wat
vorig jaar resulteerde in de voorstelling Hulphond. Löyly is daar het vervolg op en wordt binnenkort in Horst
gespeeld.
Vrijdag en Sandifort spelen bij
Kukeleku een try-out van hun nieuwe
voorstelling. Met gemankeerde en
absurde types en een adembenemend

tempo is de show herkenbaar voor
fans. Maar Löyly gaat verder. Vrijdag en
Sandifort gaan op zoek naar contact,
met zichzelf, met elkaar en met het

publiek.
De try-out voorstelling is op zondag
9 november om 20.00 uur te zien in
’t Gasthoês in Horst.

De Vespers
In het parochiehuis in Sevenum wordt dinsdag 11 november vanaf 20.00 uur aandacht besteed aan de vespers
of avondgebeden, een traditie van gebed.
Al sinds het begin van het
christendom worden de verschillende
tijden van de dag geheiligd met het
getijdengebed. Van de vroege ochtend

tot net voor het slapengaan: voor elke
tijd van de dag is er een gebed. De
gebeden bij het vallen van de avond
worden de vespers genoemd. Tijdens

de avond in het parochiehuis wordt
hierbij stilgestaan.

06
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Herfstconcert Happy
Sound Hegelsom
Door zanggroep Happy Sound Hegelsom wordt op zaterdag 8 november het herfstconcert Taste gegeven. Het concert vindt plaats in De
Lindehoeve in Grubbenvorst. De herberg is open vanaf 19.00 uur.
Tijdens dit herfstconcert van Happy
Sound kan het publiek letterlijk en
figuurlijk komen proeven van de herfst
sfeer in De Lindehoeve. Herbergkok
Bart Schreven zorgt voor culinaire
hapjes, terwijl het publiek luistert naar
de klanken van Happy Sound.
Met muzikaal leider John Wauben
is Vocal Group Happy Sound al volop

bezig met de voorbereiding van de
avond. Zij worden begeleid door het
pianospel van Ludmila Seroo-Ferroni.
Om 19.00 uur staat een welkomst
drankje klaar voor de gasten. Het
concert zelf begint om 19.30 en duurt
tot ongeveer 22.30 uur. Daarna staat
nog een muzikale verrassing gepland
voor het publiek.

Sint Maarten-lampions
maken bij De Locht
In Museum De Locht in Melderslo kunnen kinderen op zondag 9 november Sint Maartenlampions maken. De activiteit begint om 13.00 uur.
Al eeuwenlang worden er op het
feest van Sint Maarten vreugdevuren
ontstoken. Aansluitend bij deze
traditie mogen kinderen op deze
zondag lampionnen komen knutselen.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van
uitgeholde voederbieten, precies zoals
dat vroeger ook ging. Kinderen
kunnen de voederbieten naar eigen

inzicht versieren en voorzien van een
kaarsje. Het eindresultaat is een
bijzondere Sint Maartensfakkel, die
uiteraard mee naar huis genomen
mag worden. Op deze zondag zijn ook
de smederij en de stroopmakerij open
en zijn er verschillende wisselexposi
ties te bekijken. Het museum is open
van 11.00 tot 17.00 uur.

winkel&bedrijf 00
Ad ve rtorial

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

Kunt u zien welk oog gezond is?
Wij gelukkig wel!
Voor de gezondheid van uw ogen is de optometrist het eerste aanspreekpunt.
Bij Kruytzer Optiek en Optometrie werken vier optometristen die uw ogen vakkundig onderzoeken.

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

PLUS Lucassen
neemt bloemist
Durk Faber over
De optometrist onderzoekt de gezondheid van uw
ogen om eventuele oogafwijkingen en oogziektes op
te sporen.

U kunt de oude
cadeaubonnen
van Durk Faber nog
tot 1 december 2014
inleveren.

Nieuwe
cadeaubonnen
zijn verkrijgbaar
bij de
servicebalie.

U bent van harte welkom!
Lucassen

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

Bij het ouder worden
is de kans op een
oogaandoening groter
Deze aandoeningen kunnen voor een minder scherp
beeld zorgen, een vervormd beeld geven of vlekken
veroorzaken en daarmee uw gezichtsveld aantasten.
De meest voorkomende oorzaken hiervan zijn cataract
(staar), droge ogen, macula degeneratie (slijtage of
veroudering van het netvlies), glaucoom (verhoogde
oogdruk) en diabetes.

Om te kunnen vaststellen of uw ogen gezond zijn, voert
een van onze optometristen een uitgebreid optometrisch
onderzoek uit. Niet alleen de sterkte wordt gemeten, er
wordt juist verder gekeken.
Sinds 2011 wordt voor een optometrisch onderzoek een
tarief gehanteerd. Dit onderzoek wordt standaard uitgevoerd
vanaf 40 jaar. Opleiding, bij- en nascholing, uitgebreide
onderzoeksapparatuur en de benodigde tijd zijn bepalend bij
de optometrische diensten waarin wij ons onderscheiden.
Het verdient de voorkeur hiervoor een afspraak te maken.
Dat kan heel makkelijk online via www.kruytzeroptiek.nl!

Kerkstraat 1 Horst, 077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl
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Parochies ondertekenen samenwerkingsovereenkomst
De kerkbesturen van de parochies van Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Swolgen, Tienray en Meerlo hebben donderdag 30 oktober hun handtekening gezet onder een samenwerkingsconvenant. Per 1 januari 2015 vormen zij onder de naam Maasdorpen een nieuwe federatie.
Na een proces van twee jaar van
overleg en groeiende samenwerking is
men nu definitief tot deze stap
gekomen. Hiermee wordt volgens de
federatie ingezet op de toekomst van
de parochies.
Want de gedachte van de federatie
is dat men door samenwerking sterker
staat. Nu zal de samenwerking vooral

bestuurlijk gaan plaatsvinden. Dit
betekent dat de huidige kerkbesturen
stoppen en er een nieuw bestuur komt,
met daarin vertegenwoordigers uit alle
dorpen. Het nieuwe kerkbestuur zal
zich alleen maar met bestuurlijke zaken
bezig houden.
De federatie wil inzetten op het
levend houden van iedere parochie.

In iedere parochie komt een contact
groep met daarin een coördinator. Zij
zorgen voor een goed contact met de
parochianen onderling en de inzet van
de vrijwilligers. Daarnaast geven zij aan
het nieuwe bestuur door wat er leeft in
de parochie. Het zal naar de toekomst
toe volgens de federatie zeker voor
iedere parochie belangrijk zijn om zelf

overeind te blijven zowel qua gelovigen
als qua financiën.
Voor deze nieuwe federatie zijn
pastoor Verheggen en pastoor Peeters
beschikbaar, waarbij de eerste de
beoogd federatiepastoor zal zijn.
Daarnaast wordt één van de kapelaans
van Horst ingezet bij sommige vierin
gen en bepaalde taken.

Cambrinus Horst presenteert Nunki
De Belgisch-Nederlandse band Nunki rondom de Antwerpse zangeres Hanne Torfs betreedt op zondag 9 november het podium van Cambrinus in Horst.
De band combineert muziek met theater en zet een optreden neer vol dromerige, donkere liedjes.
De band ontstaat in het najaar van
2012 tijdens een uitwisseling van het
Conservatorium van Antwerpen en de
Rockacademie te Tilburg. Nunki staat

voor verhalende muziek met een
elektronisch getinte sound, die doet
denken aan artiesten als Björk en
Florence and the Machine. Hanne Torfs

studeerde aan de kleinkunstafdeling
van het Conservatorium en verwierf al
eerder enige faam in België. Als
afstudeerproject richtte ze Nunki op,

vernoemd naar de allerkleinste planeet
in het universum. Het concert begint
om 16.00 uur. Voor meer informatie zie
www.cambrinusconcerten.nl

Tentoonstelling werkstukken Welfare
De Welfare van het Rode Kruis houdt op zondag 9 november haar jaarlijkse tentoonstelling. De tentoonstelling wordt gehouden in cultureel centrum
’t Gasthoês in Horst van 10.30 tot 16.00 uur.
Op deze tentoonstelling worden
werkstukken getoond, die tijdens de
wekelijkse bijeenkomsten worden
gemaakt. Het is een van de sociale

activiteiten, die de regionale afdeling
van het Rode Kruis organiseert om
mensen weer bij elkaar te brengen. De
mensen komen samen en maken

verschillende werkstukken. Vrijwilligers
van het Rode Kruis begeleiden de
groep. Het handwerk, dat door de
deelnemers is gemaakt, wordt op deze

tentoonstelling verkocht. Van de
opbrengst kan dan nieuw materiaal
gekocht worden. Daarnaast is er ook
nog een loterij.

Op Geveul bij Cambrinus
De drie Limburgse singer-songwriters Maud Wilms, Dyanne Sleijpen en Linda Zijlmans spelen met hun voorstelling Op Geveul op zondag 23 november
bij café Cambrinus in Horst. Het optreden begint om 16.00 uur.
In Op Geveul vertellen Maud,
Dyanne en Linda samen hun verhaal
aan de hand van eigen Limburgstalige
luisterliedjes. Ze kennen elkaar pas
ongeveer een jaar en ontmoetten

Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

elkaar op de LiLiLi-dag, de Limburgs
Literaire Lies, waar ze alle drie
optraden. Na met veel bewondering
naar elkaar te hebben gekeken en
geluisterd, ontstond het idee om hun

OUDE
VIDEOTAPES
OP DVD 4,95
Vraag naar de voorwaarden

E1

kies voor couNselliNg!
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

talenten samen te voegen en geza
menlijk een voorstelling te maken. Ze
bundelden hun krachten in de
voorstelling Op Geveul en brengen ook
een gelijknamige single uit. Maud,

00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur  	
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

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

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

zondag 9 november

VRIJDAG &
SANDIFORT
www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

Dyanne en Linda zijn met hun voorstel
ling door heel Limburg te zien.
Voor meer informatie over de voor
stelling en de kaartverkoop, kijk op:
www.facebook.com/opgeveul

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag

Löyly
try out

STERK
(077) 398 42 20
www.vanwellschilders.nl
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cultuur

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Slotconcerten
Rowwen Hèze
vr 7 t/m zo 9 november
Locatie: slotconcerttent

Rommelmarkt
zo 9 november
12.00-16.00 uur
Locatie: Peelmuseum

06
11

Grubbenvorst
Herfstconcert Taste

za 8 november 19.00 uur
Organisatie:
zanggroep Happy Sound
Locatie: De Lindehoeve

Sintermerte
di 11 november
Locatie: start Winterheide

Sint Maarten
rondgang

Horst

Kantkloscafé
vr 7 november 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Optredens Lobster Blues, Jop
Ostendorf en Kyle Zegers
vr 7 november 22.00 uur
Locatie: OJC Niks

ma 10 november
17.30-18.15 uur

Sint Maartensfakkels
knutselen

Sint Maarten
fakkelwedstrijd en -optocht

za 8 november 14.30-16.30 uur
Organisatie:
Jong Nederland Horst
Locatie: Blokthut

ma 10 november 18.15 uur
Locatie: blokhut Ôs Thoês

Dorpsraadvergadering
wo 12 november 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Broekhuizenvorst
Vorster Quiz

za 8 november 20.00 uur
Locatie: café ‘t Dörp

Legends of heavy metal met
Imitallica, Captain Albatrus
en Rage on Stage
za 8 november 22.00 uur
Locatie: Blok10

zo 9 november 10.30-16.00 uur
Organisatie: Rode Kruis
Locatie: ‘t Gasthoês

Jongerensoos Canix in Lottum organiseert zaterdag 8 november een
metal fest met optredens van Nekrofilth, Repuked, Collision en Bones.
komt uit Zweden en Bones wordt
gevormd door onze zuiderburen.
Ook het eigen Collision uit
Horst en Lottum staat op het
podium. De optredens beginnen om
21.00 uur.

Lottum

Canix Metal Fest met
optredens van Nekrofilth,
Repuked, Collision en Bones

Voorstelling Vrijdag en
Sandifort

za 8 november 20.00 uur
Locatie: OJC Canix

zo 9 november 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoês

Meerlo

Sint Maarten optocht
ma 10 november 17.30-18.15 uur

vr 7 november 18.30 uur
Locatie: kerk

Meterik

Seniorenwandeling
di 11 november 14.00 uur
Organisatie:
IVN Geijsteren-Venray
Locatie:
start parkeerplaats Gusseweg

Sevenum

Blijspel ‘Je kunt het toch
niet meenemen’

Melderslo

vr 7 en za 8 november 20.00 uur,
zo 9 november 15.00 uur
Organisatie:
Toneelvereniging Setovera
Locatie: De Wingerd

Sint Maarten
lampionnentocht en vuur

Sint Maarten troshoop

zo 9 november 11.00 uur
Organisatie:
ACC De Paradijsracers
Locatie: Peeldijkje

ma 10 november 19.30 uur
Locatie: hoek Beekstraat Meterikseweg

Sint Maartenslampionnen
maken

Lezing De Uitvaart en Nazorg

zo 9 november 13.00 uur
Locatie: De Locht

Sint Maarten
lampionnentocht
ma 10 november 19.00 uur
Organisatie: Drumband Jong
Nederland
Locatie: start Lambertusplein

wo 12 november 19.30 uur
Organisatie: Noortje Rutten van
Consendo en Theo Arts
Locatie: Uitvaarthuis Theo Arts

Kronenberg
Sint Maarten

za 8 november 18.00 uur
Locatie: start kerkplein

Tentoonstelling Welfare

Canix Metal Fest
In samenwerking met Slappe Hap
organiseert OJC Canix de avond die
in het teken staat van metalmuziek.
Zij boekten hiervoor vier
internationale bands. Nekrofilth komt
uit de Verenigde Staten, Repuked

zo 9 november 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Sint Maarten rondgang

Zondag in ‘t Zuiden
zo 9 november 13.30 uur
Locatie: slotconcerttent

Optreden Nunki

Dorpsraadvergadering
wo 12 november 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel

Clubcrosskampioenschappen

Sint Maarten
rondgang
ma 10 november
17.15-18.00 uur

Sint Maarten optocht
en troshoop
ma 10 november 18.30 uur
Organisatie:
Kindervakantiewerk
Locatie:
van kerkplein naar
hoek Lochtstraat/ Blaktweg

za 8 november 17.30 uur
Organisatie: Jongerengilde en
Koninklijke Harmonie Unie
Locatie: van kerkplein naar
Blokhut

Aöpening carnavalsseizoen
met De Toddezèk en
Big Benny
di 11 november 19.11 uur
Organisatie: CV Dun Èzelskop
Locatie: De Gaper

De Vespers
di 11 november 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Dertig jaar ‘nieuwe’
paardenmarkt
De paardenmarkt in Lottum werd in 1984 nieuw leven ingeblazen. Dit is inmiddels dertig jaar geleden en dat
viert de organisatie met een extra grote braderie op maandag 17 november.

“Vroeger had bijna elke boer wel
één of twee paarden. Middels
handjeklap werden de dieren verhan
deld tijdens de Lottumse paardenmarkt.
Langzaam liep echter de animo voor de
paardenmarkt terug. Waar er op het
dieptepunt nog amper tien paarden op
de markt stonden, ging het vertier in
de cafés gewoon door”, aldus Piet
Sijbers van de oragnisatie.
In 1984 werd besloten de
paardenmarkt nieuw leven in te

blazen. Een commissie van de
winkeliersvereniging, ruitervereniging,
voetbalclub en plaatselijke kasteleins
besloot de paardenmarkt uit te breiden
met een braderie. Dit bleek een succes.
Jaarlijks staan er nu weer zo’n zes- tot
achthonderd dieren op het Lottumse
marktplein.
Meer dieren hoeven er ook niet
te komen, stelt Sijbers. En ook qua
bezoekers is het maximum wel bereikt.
“Als het qua weer een beetje meezit,

komen er volgens ruwe tellingen elk
jaar ongeveer tienduizend mensen op
de paardenmarkt en braderie af.” De
organisatie verwacht dit jaar echter
nog meer, omdat zij vanwege het
jubileum eenmalig extra groot uitpakt
met een grotere braderie tussen
09.00 en 16.00 uur. In de zaal van het
Jol-gebouw tegenover de kerk vindt
de Jol-kermis plaats voor kinderen.
Ook worden loten verkocht voor de
grote paardenmarktloterij.
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Medische Religie
zorg
America
zondag

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

zaterdag
		

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Verloskundige zorg

Tienray

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

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
7 t/m 13 november 2014
Eijkemans G
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

Jong Nederland Horst viert
Sint Maarten
Jong Nederland Horst heeft voor en tijdens Sint Maarten verschillende activiteiten georganiseerd. Op zaterdag
8 november worden er in de blokhut fakkels geknutseld en op maandag 10 november gaan de kinderen met
fakkels langs de deuren om met zingen iets lekkers te verdienen.
Diezelfde avond wordt de lampion
nentocht gelopen en het grote Sint
Maartensvuur aangestoken. Zaterdag
begint het knutselen van de lampion
nen om 14.30 uur in de blokhut in
Horst. Er zijn genoeg knutselspullen
aanwezig, maar wie dat nodig vindt,
mag ook iets van huis meenemen.
Nadat de fakkels om 16.30 klaar zijn,
komt de vakkundige jury de fakkels

beoordelen. Hiermee kunnen de
kinderen met de mooiste fakkels
prijzen winnen, die ze bij het Sint
Maartensvuur mogen komen ophalen.
Alle kinderen van de basisschool
mogen op maandag van 17.30 tot en
met 18.15 uur langs de deuren gaan.
Hierna gaat Sint Maarten met de
drumband van Jong Nederland Horst
naar het Lambertusplein om vanuit

Seniorenwandeling Schadijker
bossen
IVN Geijsteren-Venray organiseert op dinsdagmiddag 11 november een seniorenwandeling in de Schadijker
bossen. De wandeling start om 14.00 uur bij de parkeerplaats aan de Gusseweg in Meterik.
De wandeling voert door de
Schadijker bossen. Staatsbosbeheer
is in 2006 begonnen om het gebied
weer in de oude toestand terug te
krijgen. Sinds die tijd is het gebied

veranderd in een afwisselend natuur
gebied met bos, heide en kleine
zandverstuivingen.
Nu grote delen van het bos zijn
gekapt worden de open stukken

112

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

begraasd door schapen en Hollands
landgeiten. Door dit beheer zijn
verschillende zeldzame planten
en dieren weer in het gebied
teruggekeerd.

Lottum
Meerlo

Plezier op en rond
het boerenerf!

Melderslo

Meterik

Pret
ng
voor jod
en ou

Swolgen

Sevenum

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

schoonmaak
nieuwbouw

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

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

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Crist Coppens

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

daar om 19.00 uur met de fakkelop
tocht te beginnen. Iedereen die dat wil
mag met zijn of haar fakkel aansluiten.
De optocht eindigt bij de troshoop
die op de hoek van de Beekstraat
en Meterikseweg is verzameld. Om
ongeveer 19.30 uur begint daar het
programma en steekt Sint Maarten het
grote vuur aan. Daarna worden de prij
zen van de fakkelwedstrijd uitgereikt.

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

Heerlijke malse biefreepjes
400 gram €6,95

geldig t/m zaterdag
8 november 2014

WEEKENDAANBIEDING

Shoarmapakket 500 gram vlees,
5 broodjes en saus samen €6,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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kpn.com/glasvezel
* Ga naar kpn.com voor de voorwaarden en beschikbaarheid.

