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Van het slot: Kasteel De Gun - Swolgen
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Nieuwe secretaris
Stichting Bokkenollen
Lorin van Asseldonk is de nieuwe secretaris van Stichting Bokkenollen in Griendtsveen. Samen met de andere bestuursleden is hij al maanden bezig met de
 oorbereidingen van het evenement, dat op 11 en 12 oktober plaatsvindt. “Ik ben een van de jongste van het bestuur, maar dat was voor mij geen drempel om me aan te
v
melden”, aldus Van Asseldonk.
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“Het hele dorp doet mee aan het
Bokkenollen, iedereen leeft er het hele
jaar naar toe”, zegt de nieuwe secretaris. Het Bokkenollen is een wedstrijd
waarbij teams van drie personen, twee
lopers en een coach, samen met een
dienblad vol Bockbier zo snel mogelijk
over een parcours moeten rennen.
Deelnemers krijgen punten voor snelheid en voor de hoeveelheid bier die
nog in de glazen zit als ze finishen.
Voor dit tweedaagse evenement is de
stichting maanden bezig met voorbereiden, organiseren en opbouwen van
het parcours.
Van Asseldonk studeert momenteel
Vrijetijdsmanagement in Breda en heeft
zijn eigen bedrijf in de evenementensector. Een bestuursfunctie bij een groot
evenement past dan ook goed in dat
rijtje. “De omstandigheden waarmee ik
als secretaris bij Stichting Bokkenollen
terecht kwam, waren niet zo goed”,
vertelt de 24-jarige Griendtsvener. “De
vorige secretaris is plotseling gestor-

ven, daarom kwam de plek vrij. Dat is
natuurlijk heel triest, maar ik vind het
wel een mooie gedachte dat ik nu haar
werk voort kan zetten.” Hij deed al het
een en ander voor de stichting. Zo was
hij al jaren vrijwilliger en hielp hij met
het opbouwen van het parcours, wat
hij overigens naast zijn bestuursfunctie
nog steeds doet. “Het bestuur en alle
vrijwilligers rondom het Bokkenollen
is een hele hechte groep. De meeste

leden zitten al vanaf de oprichting van
het evenement in het bestuur, ik ben
dus wel echt ‘nieuw’. Maar dat schrok
met totaal niet af, het gaat er hier
heel gemoedelijk aan toe gelukkig.”
Van Asseldonk merkt ook dat er bij de
stichting een jongere garde aan zit te
komen. “En dat is ook een goede ontwikkeling. Vernieuwing en modernisering op zijn tijd is belangrijk”, meent hij.
Lees verder op pagina 17
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Bewoners Berkele Heem geïnformeerd

‘Tot het laatst moet het hier fijn wonen zijn’
Verzorgingshuis Berkele Heem in Horst vervult vanaf 1 januari 2017 niet meer de functie van verzorgingshuis.
Op donderdag 2 oktober hield De Zorggroep een van de vier bijeenkomsten voor de inwoners en hun familie over de
toekomstige woningtoewijzing. “Wij hebben er vertrouwen in. We hebben nog ruim twee jaar om voor iedereen
een nieuwe woonplek te vinden”, aldus teamleider Winnie Driessen.
“Het huidige overheidsbeleid
richt zich op het zo lang mogelijk
thuis wonen van ouderen. Sinds 2012
worden lichte zorgindicaties niet meer

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
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Rick van Gasteren,
Eva Janssen, Michelle van Kempen,
Cleo Schatorjé, Nicky Willemsen
en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

afgegeven. Hierdoor heeft Berkele
Heem te maken met een groeiende
leegstand. Daarnaast voldoet het
gebouw niet meer aan de eisen van
cliënten die juist meer intensieve zorg
nodig hebben. Voor hen is Hof te Berkel
in Horst gebouwd. Ik hoop dat vele
bewoners van Berkele Heem de stap
naar deze woonwijk zullen maken.
Zij hebben hier inmiddels rondleidingen
gehad, evenals bij verzorgingshuis
Sevenheym in Sevenum. De
reacties waren enthousiast. Uit de
woonwensgesprekken van deze zomer
is gebleken dat een groot deel van de
bewoners naar een zorgappartement
in Hof te Berkel wil verhuizen, een
klein aantal naar een groepswoning en
enkele anderen naar verzorgingshuis
Sevenheym. De overige bewoners
verhuizen naar een andere locatie,
denk bijvoorbeeld aan Zorghuis Tienray

of zorgcentrum La Providence in
Grubbenvorst, of ze moeten nog een
keuze maken”, vertelt Winnie aan de
ongeveer twintig aanwezigen tijdens
de bijeenkomst. Ze geeft aan dat
69 procent van de bewoners zo spoedig
mogelijk naar de zorgappartementen
van Hof te Berkel wil verhuizen. Omdat
er meer vraag dan aanbod is, zullen
toewijzingscriteria de volgorde gaan
bepalen.

Toewijzingscriteria
Aan manager zorg Mario van Rens
de taak om deze criteria toe te lichten.
“De medische indicatie en de hoogte
van het zorgzwaartepakket (zzp) spelen
hierin de voornaamste rol. Wanneer
bewoners al een partner in Hof te
Berkel hebben wonen, is dit ook van
invloed.” Daarnaast worden woningen
afwisselend aangeboden aan externe

en interne bewoners, is de datum
van komen wonen leidend bij ieder
criterium en hebben bewoners van
Berkele Heem na juni 2016 voorrang op
de wachtlijst voor alle locaties binnen
De Zorggroep.

Tijd maximaal
benutten
De aanwezigen laten desgevraagd
weten dit een eerlijk systeem te
vinden. Op de vraag hoe de bewoners
en hun familie geïnformeerd worden
over de plek op de wachtlijst en
een eventuele prognose, kan
Mario geen passend antwoord
geven. “Wij geven geen inzage in
de wachtlijst, omdat de wachttijd
niet te voorspellen is. Zo’n lijst
is voortdurend aan verandering
onderhevig. Een wachtende kan door
wijziging in het zorgzwaartepakket
verschuiven of wegens veranderende
omstandigheden een medische
indicatie krijgen. Je mag er vanuit
gaan dat alle mensen met een hoog

zzp in 2015 verhuizen en de mensen
met een laag zzp daarna in 2016 een
appartement krijgen toegewezen”,
aldus Mario. “We hebben er
vertrouwen in dat we voor iedere
bewoner een appartement kunnen
aanbieden wat overeenkomt met zijn
of haar aangegeven voorkeur. We
hebben nog ruim twee jaar om voor
iedereen een nieuwe woonplek te
vinden”, vertelt Winnie. Voor iedere
bewoner die Berkele Heem eigenlijk
niet wil verlaten, pleiten de twee
ervoor de tijd maximaal te benutten.
Een aanwezige wijst vervolgens op de
witte vlekken in de gang, die ontstaan
met het vertrek van bewoners en
verzorgers. “Hoe houden jullie het
leuk en gezellig? Deze leegloop
voelt niet fijn”, aldus de betreffende
dame. “Wanneer een bewoner graag
tussentijds binnen Berkele Heem wil
verhuizen, faciliteren wij hierin. Tot het
laatst moet het hier fijn wonen zijn.
Wanneer we met elkaar in gesprek
blijven, kunnen we het, ondanks de
impact, goed afronden”, besluit Mario.

Burgemeester weer op
handelsmissie naar Zuid-Korea
Onder leiding van minister van Economische Zaken Henk Kamp zal burgemeester Kees van Rooij met ambtelijke ondersteuning deelnemen aan de
handelsmissie naar Zuid-Korea in november. Er is onder meer aandacht voor agri en food, (glas)tuinbouw en uitgangsmaterialen.
In juni 2012 heeft gemeente
Horst aan de Maas een overeenkomst
gesloten met de regio Buyeo
County in Zuid-Korea. De regio is
met name actief in de agrarische
sector, maakindustrie en toerisme.
De overeenkomst biedt volgens
de gemeente wederzijdse kansen
tot samenwerking op economisch,
educatief en cultureel terrein.
De afgelopen periode hebben

bedrijfsleven, overheids- en
kennisinstellingen elkaar bezocht.

Contacten in
agrarische sector
Deze verkenningen hebben
inmiddels geleid tot meerdere
contacten in de agrarische sector,
agribusiness en samenwerkingen in
het (praktijk)onderwijs. Gedurende

het afgelopen jaar heeft de gemeente
opnieuw personen en groepen uit
Zuid-Korea ontvangen en begeleid, die
interesse hebben in voedselproductie,
gerelateerde maakindustrie en de
betreffende onderwijsvoorzieningen.
Ook zijn er bedrijven en coöperaties
die concreet op zoek zijn naar een
vestigingslocatie. Daarnaast is een
bedrijf uit de gemeente momenteel
in beeld voor een bouwopdracht

in Buyeo County. Dit najaar wordt
samen met de ambassade een project
gestart voor het basisonderwijs in
zowel Horst aan de Maas als in Buyeo
County, waarbij men leert over elkaars
land en cultuur. De handelsmissie
biedt de gelegenheid om de markt
verder te verkennen en contacten te
leggen, stelt de gemeente. De hoogte
van de reis- en verblijfskosten is nog
niet bekend.

Brandje in schuur Melderslo
De brandweer kreeg woensdagochtend 8 oktober een melding over een brand in een woning aan de Denenweg in Melderslo. Rond 10.15 uur
meldden de buren dat ze rookontwikkeling uit het dak zagen ontstaan.
Toen de brandweer ter plaatse was
bleek het te gaan om een kleine brand
op de werkbank van de aan het huis
vastliggende schuur. Het brandje bleef
ook beperkt tot de werkbank. De relatief kleine brand heeft wel behoorlijke
rook en roetschade veroorzaakt in de
aangrenzende woning.

Deze brand werd snel geblust
door de brandweer. Zij gaf het sein
‘brand meester’ binnen een half uur
na de eerste melding. Ten tijde van
het uitbreken van de brand verbleven
in de woning twee honden. Zij zijn
ongedeerd gebleven. Bij de brand is
niemand gewond geraakt.

Autobrand blijkt
mee te vallen
De brandweer van Horst werd maandagmiddag 6 oktober opgeroepen
voor een autobrand op de A73 ter hoogte van Grubbenvorst.
De oproep kwam maandag rond
17.00 uur binnen. De brandweer rukte
met drie blusgroepen uit. Ter plekke
aangekomen bleek het echter wel mee
te vallen, aldus een woordvoerder van
de brandweer.

“Ter plaatse bleek er vloeistof op
de hete motor te lekken. Er was dus
stoom vrijgekomen in plaats van rook.
Er was geen sprake van brand. De
brandweer heeft dan ook niets hoeven
doen.”

Massage naar keuze
voor pure ontspanning

Kledingadvies voor dames

€ 50,00

€24,50
135,00

€62,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Wegh van Meijl op Seven gemarkeerd

‘Archeologie is geen
exacte wetenschap’
In de gemeente Horst aan de Maas wordt al eeuwenlang het volksverhaal verteld over een verdwaalde ridder
die zijn Romeinse gouden helm verloor in de Peel. Deze ridder heeft waarschijnlijk de Wegh van Meijl op Seven
bewandeld. Huub Kluijtmans (66) uit Grashoek heeft deze weg met negen zuilen opnieuw proberen uit te zetten.

Appel kruimel
vlaai

www.bakkerijbroekmans.nl

a.s.
a.s.zondag
zondag

koop
koop
zondag
zondag

van
12.00
tot
van
12.00
tot17.00
17.00uur
uur

Huub heeft de Wegh van Meijl
op Seven proberen te reconstrueren
aan de hand van hoogtekaarten en
feiten die zijn overleden vader eerder
bij elkaar heeft gezocht. Zijn vader
werd ook wel ‘de ziener van de Peel’
genoemd. “M’n vader is zijn hele leven
bezig geweest met uitzoeken wat er
in de Romeinse tijd is gebeurd in de
Peel. Nu hier meer over bekend lijkt
te worden, wil ik de discussie weer
oprakelen”, geeft Huub aan.

Geschiedenis
van de Peel
Eén zuil staat in de voormalige
gemeente Meijel, drie in Grashoek, een
in de voormalige gemeente Maasbree
en het merendeel, vier in Sevenum. “Ik
heb de zuilen van basalt in Duitsland
gekocht en door plaatselijke ondernemers laten bewerken. Op iedere
zuil staat een gouden helm, de naam

‘Wegh van Meijl op Seven’ en pijlen
naar de volgende zuil. Ik hoop dat
het mensen aan het denken zet over
de geschiedenis van de Peel”, legt
Kluijtmans uit.
In het jaar 1910 werd een gouden
helm gevonden in de Peel. Er is in
de afgelopen eeuw en vooral in de
laatste tien jaar bijzonder veel over
gepubliceerd. Toch kloppen de verhalen
volgens Kluijtmans over de gouden
helm zelden. “Door verschillende feiten
die ik en mijn vader eerder bij elkaar
hebben verzameld, kan ik aanwijzen
dat het volksverhaal uit Sevenum en
Horst klopt. Archeologie is geen exacte
wetenschap, maar met de feiten die ik
nu ken, kan het bijna niet anders zijn
gegaan.”
Volgens de Horster en Sevenumse
variant van het verhaal is de gouden
helm van een ridder die verdwaald
was in de Peel. “In de Peel zijn zoveel
oude voorwerpen gevonden, maar die

zijn zelden in verband gebracht met de
gouden helm. Tegenwoordig is er van
het landschap van vroeger weinig meer
over, maar waarschijnlijk is er een grote
veldslag in de Peel geweest. Vandaar al
die vondsten.”
Nu de zuilen met de gegraveerde
gouden helm op verschillende plaatsen
in het landschap zijn ingegraven, kan
Huub zich storten op het publiceren
van de feiten over de Wegh van Meijl
op Seven, de weg die de verdwaalde
ridder waarschijnlijk heeft belopen.
“Het gaat er niet om dat de weg straks
veel bewandeld wordt. Het gaat er
om dat mensen weer na gaan denken
over de geschiedenis en over wat er
hier vroeger in de regio heeft plaatsgevonden”, zegt hij. Hij geeft daarbij
aan vaker geschreven te hebben over
het Peelmysterie en open te staan voor
andere visies op het verhaal van de
gevonden Romeinse gouden helm in
de Peel.

Boekenmarkt
op zaterdag 11 oktober 2014

van 10.00 tot 16.00 uur, Venrayseweg 38a, 5961 AH Horst

De opbrengsten komen geheel ten goede
aan de bewoners van Hof te Berkel
Vrienden van Hof te Berkel (voorheen Vrienden van Elzenhorst)

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

www.tielencampers.nl

Horst aan de Maas
minder gelovig
Gemeente Horst aan de Maas telt minder gelovigen ten opzichte van andere gemeenten in Limburg. Dat
blijkt uit een recent onderzoeksrapport van het CBS.
In Horst aan de Maas is
ongeveer driekwart van de inwoners
gelovig. Het merendeel daarvan
is katholiek. Opvallend is dat de
gemeente meer boeddhisten, dan
hervormden of islamieten huisvest.
In Limburg bezoeken steeds

minder mensen een religieuze dienst.
Of er in Horst aan de Maas ook sprake
is van een leegloop bij kerken, kan
het CBS niet zeggen.
Ter vergelijking met
buurgemeente Peel en Maas
waar 6,6 procent van de inwoners

minimaal een keer per maand een
religieuze dienst bezoekt, gaat in
Horst 8,9 procent van de inwoners
minimaal een keer per maand naar
de kerk. Daarentegen telt Horst aan
de Maas wel minder gelovigen dan
Peel en Maas.

Adres: Hoebertweg 4 | 5966 ND America | Tel: 077 - 464 90 40

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!
APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

AUTO
ONDERHOUD
autoonderhoudplan.nl/horst
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Terugkeer van
Horster Nacht
van de Nacht
Voor het eerst sinds 2008 doet gemeente Horst aan de Maas weer mee
aan de Nacht van de Nacht op 25 oktober. Dit evenement wordt jaarlijks
georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties om aandacht te vragen
voor de gevolgen van lichtvervuiling.

HALLO in Canada
Mart en Annie Claassens uit de buurt Heierhoeve in Grubbenvorst waren dit jaar op vakantie in Canada.
Daar bezochten ze onder andere de Niagara-watervallen, de CNN-toren in Toronto en het Welland Canal.
Daarnaast bezochten ze hun zoon Paul, die op het Nederlandse consulaat in Toronto werkt. Bij de Niagarawatervallen namen ze even de tijd om de toen nog droge HALLO te lezen.

Tijdens de Nacht van de Nacht
vinden in het hele land activiteiten
plaats om, zoals de organisatie het
zegt, mensen de schoonheid van de
nacht te laten ervaren. De gemeente
geeft in de nacht van 25 oktober het
ZIUT, de organisatie die de openbare
verlichting regelt, de opdracht om
alle sierverlichting en grondspots
uit te schakelen. De kosten hiervoor
bedragen 1.500 euro.
De politieke partijen in Horst aan
de Maas zijn positief over de deelname.
Fractievoorzitter Roy Bouten (PvdA):
“Gemeente Horst aan de Maas wil
duurzaamheid uitdragen. Daar hoort
deelname aan de Nacht van de Nacht
bij. We hebben een voorbeeldfunctie
en moeten mensen er op attent
maken dat er veel lichtverspilling is.”
Ook fractievoorzitters Bram Hendrix

Van het slot

Kasteel De Gun Swolgen
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 De Gun in Swolgen.

Groeps
accommodatie

Herman Rieter met echtgenote Maria en zoon Pierre
op een foto uit 1896. (Foto: Meerlo-Wanssum in oude ansichten)
Tot het midden van de
negentiende eeuw kende Swolgen
een kasteel. De Gun, ook wel
Ther Ghonne genoemd, lag op de
plek waar nu de herenboerderij
Gunhof ligt. Het weggetje dat
er langsloopt, heet daarom de
Kasteelweg. De eerste vermelding
van dit kasteel dateert al uit
1321. In dat jaar droeg Siger van
Bruchusen, ook wel Broeckhuysen

of Broekhuizen genaamd, zijn huis
Ter Ghonne in leen op aan de heer van
Heinsberg. Deze Siger van Bruchusen
wordt gezien als de stamvader van
het geslacht Van Broekhuizen, naar
wie de dorpen Broekhuizen en
Broekhuizenvorst zijn vernoemd. Een
eeuw later is het kasteel in handen
van Hendrik van Mierlaer. De familie
Van Mierlaer was eeuwenlang een
belangrijk adellijk geslacht in de regio

Rieter, vertellen: “Het huis met de
landerijen was in deze tijd in het
bezit van de heer Karel Reinold
Bernegau. Hij sloopte het kasteel
en bouwde op de plek een grote
boerderij. Zo kreeg het De Gun
zijn huidige uiterlijk: een vierkant
woonhuis met een binnenplaats en
bijgebouwen.” In 1874 kwam het
huis in handen de familie Rieter, en
drie generaties later is het dat nog
steeds. Paul vertelt: “We hebben
43 jaar in De Gunhof gewoond,
van 1961 tot en met 2004. Samen
met ons gezin hebben we daar een
prachtige tijd gehad. We zijn eigenlijk
altijd bezig geweest met verbouwen
en renoveren. Er was zelfs nog
geen telefoon en waterleiding toen
wij daar aankwamen.” Zijn vrouw
vertelt trots dat De Gunhof sinds
de gemeentelijke herindeling in
2010 op een van de schakels van de
ambtsketting van de burgemeester
van Horst aan de Maas staat
afgebeeld.

en afkomstig uit Meerlo. Er gaan
verhalen dat de Grote Molenbeek
vroeger de Mier geheten zou hebben,
wat verwijst naar Van Mierlaer, wiens
kasteel aan die beek lag.
Kasteel De Gun kent tot in de
negentiende eeuw verschillende
eigenaren. In 1860 krijgt De Gun
het aanzien zoals deze die nu ook
heeft. Oud-bewoners van De Gun,
het echtpaar Paul en Jans Kessels-

Sinds 2004 woont het echtpaar
in het centrum van Swolgen en
verhuren zij hun oude huis als
groepsaccommodatie. “Zo heeft het
karakteristieke gebouw toch een
bestemming en kan het behouden
blijven”, legt Paul Kessels uit. En hoe
voelt het nu om in een kasteel
gewoond te hebben? Het echtpaar:
“In de volksmond wordt Ter Gun een
kasteel genoemd. Voor ons was het
dat niet, het was gewoon ons thuis.”

(Essentie) en Henk Kemperman
(D66) wijzen op het belang van
bewustwording bij de mensen. “Van
één nachtje de lichten uit doen,
verbeteren we de wereld natuurlijk niet
meteen, maar mensen worden zich wel
bewust van het probleem. En als ik ’s
avonds al die verlichting aan zie in de
kassen, dan vraag ik me toch af: is het
echt nodig om overal alle lampen aan
te houden?”, zegt Hendrix. Kemperman
voegt toe: “We willen de burgers er
gewoon van bewust maken dat ze
ook wat soberder kunnen leven. Onze
fossiele brandstoffen, zoals stroom, zijn
niet oneindig. Daar moeten we bij stil
staan.”
Thijs Coppus van SP is iets kritischer
over de deelname. “We juichen het
besluit om mee te doen toe, maar dan
moet het geen symbolische deelname
zijn. Als ik door het donker naar het
station fiets, dan zie ik zoveel kassen
met verlichting en andere lichtbronnen,
daar moet echt iets aan gedaan
worden. Een eenmalige actie zoals
deze is dan niet genoeg. Wij eisen van
het college dat er echte maatregelen
genomen worden om lichtverspilling
tegen te gaan.”
De kosten van de deelname aan de
Nacht van de Nacht vinden de politieke
partijen acceptabel.“1.500 euro valt
nog erg mee”, menen Hendrix en
Bouten. “Voor een reclamepraatje is
1.500 euro veel te veel, maar als er
met dit project iets bereikt kan worden
dan is het geld natuurlijk heel goed
besteed”, besluit Coppus.

Horst aan
de Maas is
mantelzorg
vriendelijk
Gemeente Horst aan de Maas is
genomineerd voor de titel Meest
mantelzorgvriendelijke gemeente
van Limburg in 2014. Naast Horst
aan de Maas hebben ook Nederweert
en Venlo een nominatie gekregen.
De winnaar wordt bekendgemaakt
tijdens een minisymposium, dat het
Platform Mantelzorg Limburg (PML) op
16 oktober organiseert in dorpscentrum
Kerkeböske in Helden. Gemeente Peel
en Maas ontving vorig jaar de titel.
De titel Meest mantelzorgvriendelijke
gemeente van Limburg wordt elk jaar
toegekend door het PML. Peter van
Dijk, gedeputeerde voor zorg en welzijn
van provincie Limburg en Marlou Absil,
voormalig wethouder jeugd, gezin, zorg
en ontwikkeling van gemeente Peel en
Maas verzorgen tijdens de bijeenkomst
een inleiding. Daarna maakt gedeputeerde Van Dijk de winnaar van de
eretitel in 2014 bekend.
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‘De zachte g is wie ik ben’
Van jongs af aan staat het leven van de in Horst geboren en getogen Renée van Wegberg (29) al in het teken
van muziek, dans en zang. Door hard werken en een beetje geluk heeft ze een plek in de musicalwereld weten te
veroveren. Onlangs heeft ze zelfs een Musical World Award in de wacht gesleept. Hoe gaat het nu met haar? En met
welk gevoel kijkt ze terug op haar jeugd in Horst? Een gesprek aan de keukentafel, samen met moeder Tiny (59).

“Onlangs speelde ik in
Schouwburg Venray de rol van een
Française in de voorstelling ‘Kinderen
geen bezwaar’. Ik woon nu al heel
wat jaren in Amsterdam, maar
Limburg voelt toch altijd als thuiskomen. Iedereen draagt mij hier een
warm hart toe. Dat blijf ik bijzonder
vinden. Als ik in de buurt ben, ga ik
natuurlijk ook even naar Horst. Ik ben
opgegroeid in dit huis en mijn ouders
hebben een goed huwelijk. In al die
tijd is er vrij weinig veranderd. Enkel
mijn kamertje is omgetoverd tot een
logeerkamer. Dat deed stiekem wel

een beetje pijn”, vertelt
Renée lachend. Voor Tiny kan haar
dochter niet vaak genoeg langskomen. Hun band is altijd heel hecht
geweest. “Tijdens haar studietijd aan
het Rotterdams Conservatorium
belden we dagelijks. Nu ze zo’n druk
leven heeft, kan ik niet meer iedere
dag vragen wat ze doet. Al zou ik dat
wel het liefst willen”, zegt ze er vlug
achteraan. Op theatrale wijze kijkt
Renée haar moeder ietwat bedenkelijk aan. “Mam.” Dan zegt ze met een
glimlach: “Het is fijn als je geïnteresseerde ouders hebt die je steunen.”

Het is overduidelijk dat Renées
ouders apetrots op haar zijn. Tiny straalt
wanneer ze het over haar dochter
heeft. “Het is zo bijzonder. Ik gun
mijn beide kinderen een succesvolle
carrière. Renée heeft altijd al gezongen,
muziek gemaakt en gedanst. Het vormt
een rode draad in haar leven. Het is
zo mooi dat ze dit uiteindelijk heeft
weten te combineren in haar beroep,
aangezien er zoveel zijn die dit willen”,
vertelt Tiny.
Renée realiseert zich dit maar
al te goed. “Ik heb zoveel vrienden
en collega’s die nog harder knokken

dan ik, maar door hard werken en
een beetje geluk gaat het heel goed
met mij”, concludeert ze tevreden.
Dit doorpakken heeft ze naar eigen
zeggen niet alleen van thuis uit
meegekregen, maar dankt ze ook aan
haar Limburgse achtergrond. “Vroeger
meende ik dat Amsterdam de andere
kant van de wereld was. Omdat het
bijna niet mogelijk leek te zijn om daar
als Limburgse carrière te maken, ben
ik ook harder gaan werken”, zegt ze.
Dat Renée haar roots niet verloochent,
blijkt ook uit haar uitspraak. “Ik praat
nog steeds met een zachte g. Dat is wie
ik ben. Op het toneel kan ik echter niet
het meisje uit Limburg zijn, dus dan zet
ik ‘m uit en gaat de harde r aan. Of ik
spreek Frans”, grapt ze, verwijzend
naar haar huidige rol in ‘Kinderen geen
bezwaar’.
Renée laat weten heel trots te zijn
op haar geboortedorp. “Horst is echt
heel mooi en het centrum is enorm
opgeknapt. Maar als ik hier mijn
favoriete plekje aan moet wijzen, is dat
toch echt thuis”, zegt ze glimlachend.
Al verdienen de Kasteelse Bossen een
tweede plek. “Ik liep hier regelmatig

hard, maar wegens tijdgebrek lukt dat
nu niet meer.”
Wanneer we verder teruggaan in
de tijd, komen de herinneringen aan
haar jeugd naar boven. Renée: “Ik
vond het heerlijk om af te spreken met
kinderen uit onze buurt. We waren
allemaal van dezelfde leeftijd. Na het
eten belden we deur na deur aan en
gingen we meestal naar de kuil bij de
bieb waar we leuk konden spelen.”
Haar vriendinnengroep van vroeger
ziet ze nog regelmatig. “Vijf ervan
wonen ook in Amsterdam, dus we
spreken geregeld af. In totaal zijn we
met ongeveer tien meiden, dus er is
vaak een verjaardag waarop we elkaar
zien. Daarnaast komen ze soms naar
een voorstelling kijken. Dit jaar was
het bovendien viermaal feest, omdat
vier dames getrouwd zijn”, vertelt
Renée. Zij was één van de gelukkigen.
“Onze bruiloft was een mooie dag met
veel lieve mensen om ons heen. Ik ben
helemaal happy. Dit jaar was prachtig
tot nu toe. Ik heb vele uitdagingen
aangegrepen en me steeds verder
verbreed. Hopelijk wordt de rest ook zo
mooi”, besluit ze.

Botsing op A73
bij Grubbenvorst
Op de A73 ter hoogte van Grubbenvorst zijn op donderdag 2 oktober
twee auto’s op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde rond 17.15 uur in
de richting van Horst.
Brandweer en politie rukten
 assaal uit, maar ter plekke aangem
komen, viel het ongeluk mee. Een
bestuurder had last van zijn nek en
kon na een controle in het ziekenhuis
weer naar huis. De ander had, voor

OO K VO OR

zover bekend bij de politie, geen
klachten.
Bij het ongeluk waren geen
andere auto’s betrokken. Hoe het
heeft kunnen gebeuren, is volgens de
politie nog onduidelijk.

an
verhuurt mékérrad
en!
alleen markt T 06m
25 05 18 94

H A N G TA FE LS

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

De lekkerste cadeauwinkel van Limburg!

1 jaar HUIS van de STREEK!
Proﬁteer deze week nog van onze Hiltho
aanbiedingen in de winkel en ontvang een
ﬁetskaart cadeau t.w.v. € 3,95!

Uit-tips:
- 18 oktober Fietstocht de Smaak van Horst
- 18, 24 en 26 oktober: Rondleiding Horst-Centrum
o.l.v. gids Wim Moorman. Start VVV Horst

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

TANTE CIEN GRUBBENVORST

50% KORTING

Aanvang: dinsdag 14 oktober tot
en met zaterdag 18 oktober 2014
Locatie: Kloosterstraat 64 in
Grubbenvorst

HUIS VAN DE

STREEK!

streekproducten geschenken VVV info

Steenstraat 2 | 5961 EV Horst
Tel. 077-3988091
info@huisvandestreek.nl
www.huisvandestreek.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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Hartelijk dank voor uw
bloemen en felicitaties
ter gelegenheid
van ons
50-jarig huwelijksfeest

Jan en Mia
Tacken-Verstappen

Op 13 oktober 2014 zijn

Sjaak en Toos
Kleuskens-Gommans
50 jaar getrouwd.
Dit willen we vieren
op zaterdag 18 oktober.
Om 14.00 uur is er een H. mis.
Iedereen, die met ons wil proosten,
is welkom bij de Golfhorst,
Raamweg America. Om 18.00 uur
zetten we het feest voort met
familie en vrienden.
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Zonder jou

Dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Je liefde voor ons stond bovenaan
Wij moeten aanvaarden om zonder jou ...

Vele kaarten, bloemen en lieve woorden hebben ons getroost
bij het afscheid van onze lieve moeder en oma

... verder te gaan

Wiel Lemmen †

Na een kansloze strijd hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, ôs pap en trotse opa

Het deed ons goed dat zovelen haar een warm hart toedroegen.
Hiervoor onze dank.

Theo Martens

Kinderen en kleinkinderen

echtgenoot van

Jacquelina Martens

Horst,
Weert,
Weert,
Nederweert,

Jacquelina, Jack, Abigail, Luke
Pascal
Marlou en Roel
Anouk en Falco, Raf, Ize
Familie Martens
Familie Cuppen

Zwarte Plakweg 3, 5966 RH America

Horst, 6 oktober 2014
Prins Bernhardstraat 13, 5961 BS Horst

Sjaak en Tonnie
HoeijmakersDriessen
50 jaar getrouwd!
Van harte gefeliciteerd en nog
vele gelukkige jaren samen.
Kinderen en kleinkinderen
Veld-Oostenrijk 21
5961 NV Horst

Ons Gouden Huwelijksfeest
was geweldig.
Wij willen iedereen bedanken
voor alle felicitaties
die wij mochten ontvangen.
Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

Jeu en Truus
Vergeldt-van Dijk
Nieuw bij Piet Parkiet.
We hebben niet alleen handtamme
grasparkieten, ook fluitende kanaries in
diverse mooie kleuren. Tevens alles wat
u voor uw gevederde vriend nodig hebt.
06 36 02 05 62
Kijk op www.pp-dierenverblijven.nl
Dovens Meubelen, Milheeze.
Raamdecoratie-gordijnenvloerbedekking-pvc-vinyl-laminaat.
www.dovens.nl
Hortensia’s veel soorten.
Aanbiedingen v.a. € 2,75
Bomen (bol-dak-zuil-lei) in pot dus nu
planten! Vlinderstruik (ook kleinbl.)
e.a. heesters ook veel op stam.
Grassen, bodembedekkers v.a. € 0,85
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.

echtgenote van

De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 11 oktober
om 18.00 uur in de H.H. Fabianus en Sebastianus te Sevenum.

Hij overleed op 61-jarige leeftijd.

Sjaak en Toos,
kinderen en kleinkinderen

Dinsdag 14 oktober 2014
zijn onze ouders/opa en oma

Wies Lemmen-van den Goor

Met alle dierbaren om je heen,
was het gevecht toch voor jou alleen.
Ondanks je ongelijke strijd, raakte jij je humor niet kwijt.
Je nam afscheid zoals je was, trots en moedig.
Maar afscheid nemen van jou doet zo’n pijn.
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
hartelijkheid, bezorgdheid en liefde, is van ons heengegaan
mijn lieve, zorgzame vrouw, ôs moek en oma

Bertha Alards-van Rens
echtgenote van

We zijn voor het laatst samen met Theo
op zaterdag 11 oktober om 14.00 uur in de St. Lambertuskerk
aan het Lambertusplein te Horst, waarna we hem
met het eigen gezin begeleiden naar het crematorium.
U kunt persoonlijk afscheid nemen van Theo op vrijdag 10 oktober
van 19.00 tot 20.00 uur in afscheidscentrum Baersdonck,
Kloosterstraat 76 te Grubbenvorst.

Grad Alards
Zij overleed op bijna 84-jarige leeftijd.
Melderslo
Melderslo

In plaats van bloemen kunt u een bijdrage geven voor
Streekmuseum De Locht. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig
in het afscheidscentrum en in de kerk.

Lottum

Onze dank gaat uit naar Dr. Majoor voor de goede begeleiding.

Lottum

Verdrietig, maar dankbaar voor zijn bijdrage
als medewerker bij de afdeling Ontvangst,
nemen wij afscheid van onze vrijwilliger

Theo Martens
Wij hebben hem leren kennen als een toegewijde
medewerker met een groot doorzettingsvermogen.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie
veel sterkte bij de verwerking van de dit grote verlies.
Bestuur en alle vrijwilligers
van Museum De Locht te Melderslo

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.

Biologische geteelde Amaryllis
te koop. Bloemenstalletje
Meterikseweg 124, Horst.
www.hulpaanhuislimburg.nl Kunt u
wel een helpende hand gebruiken? Wij
helpen u graag aan hulp. Kijk op onze
site of bel 077 467 01 00.

Melderslo

Venlo, 6 oktober 2014
Pastoor Teeuwenstraat 56, 5962 CB Melderslo
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 11 oktober
om 10.30 uur in de St. Odakerk te Melderslo. Aansluitend zullen
wij haar in besloten kring begeleiden naar het crematorium.
Ôs moek is thuis.
Er is gelegenheid om afscheid te nemen op donderdag 9 oktober
van 14.30 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.

Garage sale iedere zaterdag en zondag
van 13:00-17:00 uur. Diverse potten,
vazen en decoratiematerialen uit een
voormalige bloemenwinkel. Torrestraat
24 te Kronenberg.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Dovens Meubelen, Milheeze.
Gebruikte meubelen te koop.
www.dovens.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Te huur bedrijfs/opslagruimte,
info 06 20 35 21 22 of 06 27 21 26 04.
Pedicure aan huis. Ambulant Pedicure
Dorothé Roeven. Complete voetbehandeling bij u thuis. Actietarief € 23,50
voor behandeling van 40 minuten
(gewone voet!). Bel voor een afspraak
06 11 88 61 38.
Cursus Reiki 1 Breng jezelf in balans
met een Reiki 1 cursus. Vrijdag 21 en
zaterdag 22 november.
Voor info bel 0478 69 10 06 of
info@via-rosa.nl Praktijk Via-Rosa Diana
Lenssen-Vousten.

Grad
Ria en Hay
Brendie en Rogér
Jolijn en Geert
Wilma en Jo
Marjon en Âkos
Rick
Carolien en Ern
Willem
Jannie en Alwin
Daantje, Kiki
Koos en Ellen
Sanne
Juul

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

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl
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Net as ziën doêve, ma da zonder ringe,
wiste weej âld de waeg nao Muysers Piet te vinge.
Na alle fijne jaren die we met hem mochten beleven,
hebben wij afscheid moeten nemen van onze pap en opa.

Piet Geurts

Een stoel blijft leeg
een stem blijft zwijgen,
maar in mijn hart
zal je altijd blijven.

Theo Verbong

echtgenoot van

echtgenoot van

“Miny vaan Smitte Sjàk”

Mitchell

Na een leven dat getekend werd door eenvoud, hartelijkheid
en liefde is plotseling van ons heengegaan mijn lieve man,
onze broer, schoonbroer en oom

“Muysers Piet”

Miny van den Munckhof †

Geboren
3 oktober 2014

Stuksbeemden 69
5961 LK Horst

Doortje Verbong - van de Rijdt
Hij overleed in de leeftijd van 74 jaar.

Welkom lief meisje!

Doortje

Hij overleed in de leeftijd van 91 jaar.

Meterik, Jessie en Wim
Jannie, Manouk, Djim

Geboren op
1 oktober 2014

Familie Verbong
Familie van de Rijdt

Horst, Geert en Will
Diede en Rob, Jobb
Horst, Sjaak en Inge
Fei, Suze

Zoontje en broertje van
René en Erna
van den Goor
Nigel

Jip

4 oktober 2014
De Lom de Berghlaan 48
5973 NL Lottum
Wij hebben afscheid van Theo genomen op woensdag 8 oktober.

Sevenum, Riet en Leon
Mees, Siem, Sil

Dochter en zusje van
Bas en Kim Jakobs
Sill
Bakhuuske 31
5963 HD Hegelsom

Dankbetuiging

Hartelijk dank voor uw vele blijken van medeleven
bij het afscheid van mijn man, ozze pap, opa en superopa

&
Horst, Ria en Leo

Wiel Verdellen

Familie Geurts
Familie van den Munckhof

Uw warme belangstelling was voor ons een grote steun en troost.

Horst, 5 oktober 2014

Nellie Verdellen-Hanssen,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Afhangweg 12, 5961 EA Horst

De zeswekendienst is op zaterdag 18 oktober 1014 om 18.00 uur
in de Lambertuskerk te Horst.

Hoera, Bambino bestaat 5 jaar...

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 11 oktober
om 10.30 uur in de H. Lambertuskerk te Horst.
Aansluitend zullen we pap te ruste leggen bij mam
op het r.-k. kerkhof aldaar.
Pap is op Hof te Berkel 133 waar gelegenheid is
om persoonlijk afscheid van hem te nemen op donderdag
van 19.00 - 20.30 uur en op vrijdag van 15.00 - 16.00 uur.

Kom kijken op onze open dag!

Dankbetuiging

Wij willen iedereen hartelijk danken die aanwezig was
bij de mooie uitvaartplechtigheid in de St. Lambertuskerk
voor mijn man, onze pap en opa

Wim Verbruggen
We voelen ons gesteund door alle reacties, bloemen en kaarten
die wij mochten ontvangen.
Mia, John en Astrid, Twan en Mirjam, Roel en Willem

Een bijzonder woord van dank aan iedereen die de afgelopen
jaren pap met liefde verzorgd hebben.

WeYoga Open Dag 2 nov! Zondag
02/11 van 13.00 -15.30 uur ben je
van harte welkom om te komen kijken
en informatie te vragen. Ook is er een
leuke Open Dag Aktie! Thee, koffie
en wat lekkers staat klaar.
www.weyoga/workshops.nl
Bronboringen, tuinputten,
beregeningsinstallaties, pompen.
Alards America. Tel. 06 53 37 16 25.

Dovens Meubelen, Milheeze.
Slaapkamers-boxsprings-matrassendekbedden-hoeslakens-toppers.
www.dovens.nl
Kringloop Horst dicht? Vanaf 1 okt.
inderdaad op de dinsdag gesloten.
Op de andere dagen zijn wij gewoon
open. Wo en do 12-17, vrij 12-20 en
zat 10-16 uur. Kringloop Twedde Kans
Noordsingel 43 Horst.

Calimer

Annelies
te Baerts

Kinderdagverblijf

Flexibel • Per uur betalen
Huiselijk • Themagericht

De Drink 16 5961 RA Horst • T (077) 398 65 97
E info@kinderopvang-calimero.nl • I www.kinderopvang-calimero.nl

zaterdag 1 november van 11.00 - 13.00 uur

Kinderdagverblijf

Bambino
Kleinschalige kinderopvang van 0 tot 4 jaar

De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 11 oktober
om 18.00 uur in de H. Lambertuskerk in Horst.

Workshop carnavalshoeden.
In één avond je eigen unieke carnavalshoed maken! Inclusief hoed en
alle materialen die nodig zijn om er
een geweldige creatie van te maken.
Kosten 45 euro. Voor meer info
pfffeindelijk@live.nl
Gevraagd modelauto’s, alle merken
1:18+1:43. Moeten wel in goede staat
zijn. Tel 06 19 20 62 22.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

T.k. gevr. landbouwmachines hooimachine hark maaier ploeg frees mesttank weisleep bloter maiszaai-machine
tractor enz. en veepaardentrailer
06 19 07 69 59.
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
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze betaalbaar op!
Reparaties aan PC/laptop, opschonen,
WIFI, internet, antivirus, beveiliging. Bel
mij gerust op 06 14 51 11 20.

Binnen vlooienmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22. Zo. 19 okt. 9-16 uur.
Voor meer info en inschrijven via
hh-marktkramen.nl
Te huur bierwagen, koelwagens,
toiletwagen. Aanhangwagens en
paardentrailers. Verhaegh Sevenum
tel. 06 54 78 32 41.
Te koop appels (Elstar, Boskoop e.a.).
Ook zelf plukken, € 0,50 per kg.
Van Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo.
Tel. 06 53 13 01 32.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Brunchbuﬀet
elke zondag
€ 24,50

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

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.
Dovens Meubelen, Milheeze.
Actie!! 20% korting in oktober op alle
raamdecoratie.
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Laagste prijsgarantie! Gratis offerte en
advies aan huis! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen-Sevenum).

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

Noordsingel 75, Horst • 077 398 41 90 • www.delestegeulde.nl
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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.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
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.
Dovens Meubelen, Milheeze.
Meubelmakerij, meubelen op maat
gemaakt in alle modellen.
www.dovens.nl
50% korting oude sieraden.
Helena’s sieraden 18-19 okt open van
13.00-18.00 uur. Nieuwe sieraden
10% korting. Mirian Pouwels-Kleuskens
Swolgensedijk 13 Melderslo
tel. 06 23 76 57 95.
Groot woonhuis in Grubbenvorst.
Vrijstaand huis met 5 slaapkamers,
waarvan een met bad en douche
beneden. Kleine zolder en grote, te huur
of te koop. Huur 1300,per maand of kopen voor € 329.000,kooprijs bespreekbaar.
Gevonden sleutelbos op 3-10 om
9.15 uur bij looppad richting tennisveld
Horst. Tel. na 18.00 uur 077 398 89 48.
Digitaal spreekuur voor al uw
persoonlijke vragen over o.a. massage,
meditatie, aromatherapie en kleurentherapie, workshops en cursussen.
www.hetstiltehuis.123website.nl
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
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Gezocht: scholier (jongen) 15/16 jaar.
Tuin-, klus- en kantoorwerkzaamheden.
Melderslo 06 51 93 18 38.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Bent u mantelzorger en wilt u enkele
uurtjes voor uzelf? Wij regelen graag
een vertrouwde hulp. Kijk op onze site
of bel 077 467 01 00.
Gevonden donderdag 2-10
gehoorapparaat Doolgaardstraat
t.h.v. Niks. 06 14 62 74 34.
Te huur in Grubbenvorst: Kantoor
of werkruimte 42m2. Aparte ingang
met bergruimte/pantry en toilet.
Voor diverse beroepen geschikt. Tevens
hoge ruimte beschikbaar voor het
stallen van uw camper/caravan/boot.
Voor meer info tel. 06 53 11 62 98.
Troubadour Math Craenmehr.
Muzikaal cadeau. Sinterklaas en zwarte
piet-liedjes samen zingen bij opa en/
of oma. Wat kan er nu nog mooier zijn.
Het kan ....... samen met Troubadour
Math. Zonder paard maar mét gitaar.
06 22 60 41 88.
Te koop trekcirkelzaag Metabo UK 290.
Weinig gebruikt. Tel. 077 467 22 59.
Verloren mobieltje op de weg van
Meterik naar de Dijkerheideweg. Tel.
077 398 64 98

Siepdak-klusbedrijf
Alles voor uw dak

Alles voor uw dak
• Dakbedekking
• Lood- en zinkwerken
• Boeiboord bekleding
• Renovatie & nieuwbouw
• Lekkage oplossingen
Hogeweg 7
5808 BE Oirlo
06 - 53 84 78 92
0478 - 57 11 24
ans-carlossijbers@home.nl

www.siepdak.nl

Tussenevaluatie provincie positief

Pilot wensbus voorziet
in behoefte
De wensbussen die de afgelopen maanden bij wijze van proef door een aantal kleinere kernen van onze
provincie hebben gereden, zijn een succes. Die conclusie trekt provincie Limburg na een eerste evaluatie. Ook in
Kronenberg en Evertsoord rijdt sinds februari een wensbus rond.
De wensbus is een kleine bus voor
maximaal acht personen, waarvan de
inzet door de bewoners zelf op basis
van vrijwilligheid, afhankelijk van de
vraag, wordt ingevuld. De eerste zes
maanden is met een proefperiode
gekeken of de wensbus een oplossing
is voor maatwerkvervoer. In augustus
werd geëvalueerd. Hierop concludeert
de provincie: “De wensbus beantwoordt zichtbaar aan een vervoersbehoefte in kleine kernen.” Piet Selen
van Stichting Welzijn Kronenberg
en Evertsoord kan dit alleen maar
beamen. “De bus voegt nadrukkelijk
iets toe in onze dorpen. Het is een
prachtige uitkomst.” De provincie
heeft op basis van de resultaten
besloten de pilot voort te zetten tot 10
december 2016, wanneer de huidige
OV-concessies eindigen. Dan vervallen
hoogstwaarschijnlijk weinig gebruikte
busroutes door bijvoorbeeld Melderslo,
Meterik, America en Kronenberg. Met
de wensbuspilot wil de provincie de
leefbaarheid in kleine kernen blijven
steunen. Er zijn volgens haar degelijke
organisaties ontstaan. De provincie

Zonder wensbus
niet de deur uit
Op 28 februari werd de pilot in
Kronenberg en Evertsoord gestart. Tot
eind augustus werd ruim achthonderd
keer gebruik gemaakt van de wensbus,
met een gemiddelde van acht passagiers
per dag. Daarmee is de Kronenbergse
bus de meest gebruikte bus, vergeleken
met de andere pilots, waar gemiddeld
vijf personen per dag gebruik maakten
van de diensten. “En we gaan nog meer
pieken. We brengen nu ook kinderen
van Evertsoord dagelijks naar school,
die zijn nog niet meegeteld. De bus
rijdt elke dag, behalve op zondag. We
vervoeren bijvoorbeeld mensen naar
dagvoorziening De Kompeneej, naar de
kerk, het activiteitenhuis, op familiebezoek of gaan met ze boodschappen
doen”, stelt Selen. Uit de evaluatie blijkt
dat de gebruikers de wensbus enorm
waarderen. Sommigen geven zelfs aan
anders de deur niet uit te zijn gekomen.

Kanttekening blijft wel het aantal
chauffeurs. “Hoe meer behoefte er
is, hoe meer chauffeurs er nodig zijn.
We hebben hier voldoende mensen,
zelfs twee vrijwilligers uit Sevenum.
Maar we kunnen natuurlijk altijd meer
mensen gebruiken.” Een noemenswaardige ontwikkeling noemt de
provincie het mogelijk rijden van deze
wensbus voor de vrouwengevangenis
in het weekend. “Aan dit besluit van
de pilotorganisatie is een flinke interne
worsteling voorafgegaan. In het kader
van de vrijheden en ruimte voor experiment die aan de pilotorganisaties
gegeven is, wordt dit gedoogd”, stelt
de provincie.
“Het Overlegplatform Evertsoord
heeft altijd een goede relatie
gehad met Ter Peel en wil ook op
deze manier inhoud geven aan die
samenwerking. We onderzoeken nu
de mogelijkheden”, legt Selen uit.
Hij concludeert: “Het gaat nu goed
zo, we kunnen nog groeien. Waar het
einde ligt, dat weet ik nog niet, maar
de wensbus voorziet duidelijk in een
behoefte.”

Melderslonaar naar rechtbank
Een 42-jarige man uit Melderslo moet donderdag 9 oktober verschijnen voor de rechtbank in Roermond. Hij
wordt verdacht van het handelen in drugs en het in bezit hebben van een wapen.
Tijdens de regiezitting, die ter voorbereiding van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak wordt gehouden, staan naast de Melderslonaar

SCHILDER- EN
TEKENCURSUS IN
HORST

zegt ook ‘een gestage groei van het
aantal reizigers’ waar te nemen.

twee mannen uit Venray van 26 en
34 terecht. De drie mannen worden
verdacht van het vervaardigen, bezitten
van en handelen in harddrugs in Venray

en Melderslo in maart van dit jaar. De
Melderslose man wordt daarnaast verdacht van het bezitten van een illegaal
wapen.

OP MAANDAGOCHTEND, MAANDAGAVOND OF DONDERDAGAVOND
MEER INFO:

van Well

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

STERK
in onderhoud

www.biancasknipshop.nl

LEREN METSELEN OF TEGELEN
Voor beroep of hobby

Metselen: 16x op di- of donderdagavond
Tegelen: 12x op dinsdagavond of zaterdagochtend
aanvang in oktober

Metseltechniek Michiels

Deken Schmerlingstraat 2, 5841 AN Oploo
Tel. 0485 - 53 09 39 www.metseltechniek.nl

Vier generaties
De familie van Marie Verstappen mag sinds haar geboorte op 21 september voor de eerste keer van vier
generaties spreken. Superoma Wies Weijs-Loonen (77), oma Henny Vollenberg-Weijs (53) en moeder Lieke
Verstappen-Vollenberg (27) zijn net als Marie geboren of opgegroeid op De Gastendonk in Horst. “Natuurlijk
zijn we allemaal heel erg trots”, laat de familie weten.
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Wat
zeg je?

Meer buitenlandse kapelaans naar Nederland

‘Misschien moeten ze
het celibaat afschaffen’

Het parochiecluster Horst is versterkt door twee buitenlandse kapelaans. Dit onder meer omdat
er uit Nederland weinig nieuwe kapelaans bijkomen. Een goede zaak, vindt 36 procent van de
inwoners van Horst aan de Maas. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
woord? Het is een prima zaak”, vindt
Hoewel het een groot deel van de
één inwoner. “Wij zijn vaste kerkbeinwoners van Horst aan de Maas (53
zoekers, het maakt ons daarom niet
procent) niet uitmaakt waar de kapelaans in de gemeente vandaan komen, uit wie de dienst leidt” en “Als ik ga,
dan ga ik voor
ziet 11 procent
“Religie is uit”
mezelf”, vult een
het toch niet zo
zitten, buiten“Is daar nog wel vraag naar?” ander aan. Tien
procent van de
landse kapeinwoners geeft
laans. Sommige
“Moderne missionarissen”
aan wel naar de
mensen maken
kerk te gaan, maar geen mis van een
zich bijvoorbeeld zorgen over een
taalbarrière. Toch vindt de meerderheid buitenlandse kapelaan bij te willen
van de kerkgangers het geen probleem wonen.
Een ander vindt het jammer dat
om naar een dienst te gaan die voorhet bisdom dergelijke keuzes maakt:
gegaan wordt door een buitenlandse
“Ik vind het jammer dat het bisdom
kapelaan. “Zij spreken toch ook Gods

halen. “De kerk moet
met zijn tijd mee en
dat betekent nog
meer fuseren.”
Iemand anders
denkt dat
het geen zin
heeft: “Het is
de ontkenning
van de kerk van
de realiteit.” Een
ander vult aan: “De
kerk moet zich afvragen waarom ze minder
mensen iets te bieden heeft.”
Voor meer resultaten of aanmelden voor de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Oneens
11%

priesters uit
onze regio
overplaatst
naar andere
parochies,
zoals de pastoor
uit Sevenum.
Steeds weer
moeten onze kleine
parochies afwachten, zo
kun je niets opbouwen.”
Van de inwoners van Horst aan
de Maas geeft 61 procent aan nooit
naar de kerk te gaan. Zij vragen zich
af of het nog wel nodig is om buiten
landse kapelaans deze kant op te

Neutraal
53%

Eens
36%

oktober

van 19.00 uur
tot 21.30 uur

Een speciale avond voor u als
vaste klant, kom gezellig langs
met uw vriendin, moeder, zus
of iemand anders.
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14 VI P Avonndd!!

hapjes en drankjes • modeflitsen • Hipp Haarmode & Visagie

OM DE AVOND COMPLEET IN VIP-STYLE
TE MAKEN, MAAKT U KANS OP EEN
MAKE-OVER MET EEN FOTOSHOOT!*
* Bij besteding vanaf € 100,- (één deelname p.p.)

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

Bespreking Poll week 39

Servicecorner kan pinautomaat vervangen
Er verdwijnen tegenwoordig steeds meer pinautomaten in de kleine kernen.
Om het gemis van deze automaten op te vangen, bedachten vier politieke partijen in Horst aan de Maas een oplossing. De zogenaamde servicecorner, waar
je geld kunt pinnen of storten, maar ook brieven kan afgeven. Ideaal, want met
het verdwijnen van kruideniers in kleine dorpen gaan de postagentschappen
ook vaak verloren. Met de servicecorner heb je een pinautomaat terug en een
beetje extra service.
Hoewel de politieke partijen de servicecorner wel een goede oplossing
vinden, hebben nog niet alle inwoners van Horst aan de Maas vertrouwen in

zo’n vernieuwend automaat. Een kleine meerderheid van de stemmers op onze
poll van twee weken geleden, 55 procent, ziet een servicecorner in zijn of haar
dorp wel zitten.
Niet iedereen staat om zo’n servicecorner te springen. Zo’n servicecorner
wordt misschien niet door alle banken ondersteund en is ook nog eens onbemand. Bijna de helft van de stemmers ziet toch liever gewoon een normaal
pinautomaat in zijn of haar dorp. Als er daadwerkelijk een servicecorner in Horst
aan de Maas geplaatst wordt, moet deze dus nog eerst meer vertrouwen van
de inwoners winnen.

Een wensbus per dorp is de ideale oplossing
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In een aantal dorpen in de gemeente Horst aan de Maas rijdt al geen bus
meer en eind 2016 dreigt het doek te vallen voor buslijnen in Melderslo, Meterik,
America en Kronenberg. Om dit verlies op te vangen, probeert de provincie nu
een alternatief uit: een wensbus per dorp.
Een gemeenschap krijgt een eigen bus die ze kan gebruiken om mensen naar
nog wel bestaande ov-haltes te brengen of voor bijvoorbeeld ritjes naar de dokter, het zwembad of de supermarkt. De bussen worden gereden door vrijwilligers
en ook de organisatie is in handen van mensen uit het dorp.

Ideaal, zo kan iemand die anders aan huis gebonden is, toch nog eens de
deur uit. En wie kan beter voor zo iemand zorgen als zijn of haar eigen dorpsgenoten? Een grote bus met één persoon is gewoon verspilling.
Daarentegen is de drempel voor sommige mensen, bijvoorbeeld eenzame
ouderen, wellicht te hoog om zo’n bus in te schakelen, vooral als je niet zo’n goed
contact hebt met dorpsgenoten. Een anonieme lijnbus is dan een veel betere
optie. De provincie moet blijven inzetten op het behoud van de gewone bus.
Een wensbus per dorp is de ideale oplossing. Wat vindt u?

Context
De Hiltho, een inspirerend
fenomeen. Duizenden consumenten betálen om een
urenlange reclamespot aan
zich voorbij te laten trekken en
honderden bedrijven trekken
alles uit de kast om daarin de
meest opvallende te zijn: ik
kan er gewoon niet over uit.
Na een aantal gesprekken
deze week over dit vraagstuk,
kan ik maar tot één conclusie
komen. It’s all about context.
Vergelijk het met die ontzettend
lekkere pizza op dat eilandje in
de Middellandse Zee. Neem die
exact zelfde pizza en leg hem op
je bord op een druilerige dinsdag
na een dag hard werken en
geloof me, hij zal nog wel lekker
zijn, maar niet zo fantastisch als
in je herinneringen. Waarom?
Context. Het is niet alleen die
pizza, het is ook de zonsondergang, het uitzicht over zee en de
Italiaanse klanken uit de
speakers in het kneuterige
familierestaurantje.
It’s all about context. Hoewel
de Hiltho uiteraard één brok
reclame is, is het wel een brok
reclame in een uiterst charmant
en slim jasje. Het evenement
wordt eens in de vier jaar
gehouden, dus heeft een vleugje
exclusiviteit. De entreeprijs is
hoog genoeg om de indruk te
wekken dat er daadwerkelijk
iets te halen valt, maar niet zo
hoog dat men verwachtingen
krijgt die vergelijkbaar zijn met
de Efteling. En de vierhonderd
ondernemers die er staan, zijn
levende spreekbuizen voor een
gegarandeerde toestroom van
bezoek, ”want op de Hiltho zie
je altijd zoveel bekenden.”
Toch blijf het me verbazen
waarom mensen die normaal
reclame als de pest vermijden,
ineens foldertjes verzamelen
alsof het prijzen zijn. Waarom ga
je dan toch naar zo’n evenement? Zoals iemand tegen me
zei: ”Het leeft, iedereen heeft
het er over.” Een collega vulde
aan: ”Je wilt er toch even
geweest zijn.” Precies de reden
waarom ik de Hiltho toch weer
bezocht. En ja, het was best
leuk, interessant en gezellig.
Maar toch voel ik me elke keer
na een bezoek alsof ik ergens
ingetrapt ben. Als - zoals Depro
Beurzen verwachtte - er daadwerkelijk 50.000 bezoekers op af
gekomen zijn, kun je toch alleen
maar spreken van een knap
staaltje context-marketing.
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 38) > Meldingen van politie via sociale media horen altijd te kloppen > eens 92% oneens 8%
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Hip! Home & Fashion opent in Horst
Aan de Herstraat 1c in Horst opent in het weekend van 10 en 11 oktober een nieuwe winkel met damesmode en
woonaccessoires: Hip! Home & Fashion. Eigenaresse Irma van Vegchel vertelt over de nieuwe winkel.
“Ik heb dertien jaar lang een eigen
bloemenzaak gehad in Horst, Villa Fleur,
en nu ben ik echt toe aan een nieuwe
uitdaging”, vertelt Irma van Vegchel.
“Na een korte mentale zoektocht werd

het al vrij snel duidelijk waar mijn
passie lag en waar ik mijn creativiteit
in kon uiten. Dat is namelijk mode en
alles wat daarbij hoort.” Behalve mode
verkoopt Irma ook diverse woonacces-

soires. “Daar had ik goede ervaringen
mee uit de tijd dat ik nog een bloemen
winkel had. Ik verwacht ook dat er veel
vraag naar woonaccessoires is, omdat
afgelopen jaar twee cadeauwinkels in

Horst gesloten zijn. Het leuke aan het
concept van Hip! is dat het echt een
totaalplaatje is. Ik verkoop trendy en
betaalbare dameskleding en –accessoires, maar ook veel cadeautjes zoals
fotolijstjes, vazen en kussens”, vertelt
Irma. Zij koos ervoor om de winkel in
Horst te vestigen, omdat zij hier zelf

ook vandaan komt. “Ik ben een geboren en getogen Horstenaar en hier ken
ik al veel mensen vanuit mijn vorige
winkel. Daarnaast lijkt Hip! mij een
echte aanvulling voor het winkelaanbod
in Horst.” Hip! Home & Fashion opent
haar deuren voor het eerst op vrijdag
10 oktober om 09.00 uur.

Rondslenteren op de
Hiltho in Horst
Broers en zussen, opa’s en oma’s, nichten en neven en ooms en tantes. Op zaterdag 4 oktober kwamen vele
gezinnen een kijkje nemen op de Hiltho lifestylebeurs in Horst. De beurs opende vrijdagavond 3 oktober en sluit na
woensdag 8 oktober.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

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

FlorAns opent 19 oktober
2014 haar deuren.

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

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

Vietnamese
Loempia’s
Vanaf vrijdag 17 oktober a.s.
zal Loempia Lei elke vrijdag
aanwezig zijn op de hoek van
Pastoor Jeukenstraat en
Nusseleinstraat in America.
Graag zien we u dan!

HEERLIJKE
GIJS KNAKWORST
ho!
eproefd op de Hilt

G

deze week van e 2.49 voor

e 1.89

VERKRIJGBAAR BIJ

Lucassen

Een folder hier, een pen daar, nog
ergens anders een prijsvraag. Er zullen
maar weinig mensen met lege handen
van de Hiltho naar huis gaan. Overal
lopen mensen met tassen gevuld met
kleine hebbedingetjes. Het thema van
deze editie is duurzaamheid en hoewel
dat bij de ene stand heel goed zichtbaar is, zie je er bij de andere stand
veel minder van.
Wie de beurs op loopt, komt
vrijwel meteen bij de grote stand van
gemeente Horst aan de Maas. Het is de
bedoeling dat bezoekers de duurzaamheidstest doen en erachter komen
hoe duurzaam zijzelf zijn. Storm loopt
het echter niet. Drukker is het bij de
EHBO-stand waar Stijn Versteegen (6)
uit Hegelsom samen met zijn moeder

Dorien Jacobs (38) een brandje blust.
Even verderop worden mensen
naar de stand gelokt met aantrekkelijke
prijsvragen. De nichtjes Lynn Houwen
(21) uit Horst en Bo Lemmen (24) uit
Kronenberg vullen net een blaadje in
om kans te maken op een weekendje
Maastricht. “We komen hier gewoon
rondkijken. Voor mij is het de eerste
keer en Bo komt hier voor de derde
keer”, vertelt Lynn.
Belangrijk voor de ondernemers
is deze week dat ze hun onderneming goed kunnen presenteren. Vele
proberen iets te verkopen. Zo krijgt Jeu
van den Beuken (69) uit Horst bijna
een fiets aangesmeerd. Zijn vrouw
Gerrie (67) vertelt: “We komen vaker
hier, gewoon om rond te neuzen, niet

om iets te kopen. Gewoon kijken, maar
niet kopen”, lacht ze. Op de beurs is
zowel voor jong en oud genoeg te
beleven. Bij de stand van de brandweer
kunnen mensen ervaren hoe het is om
in een brandend huis aan de brand
te ontsnappen en bij Veilig Verkeer
Nederland afdeling Horst kunnen mensen met een bril ervaren hoe het is om
dronken te zijn in een auto.
Tijdens de officiële opening op
vrijdag werd bekendgemaakt dat de
volgende editie van de Hiltho al in
2017 plaatsvindt. De beurs bestaat
dan namelijk 50 jaar en de Koninklijke
Harmonie van Horst, die onder meer
het parkeren regelt, zelfs 200 jaar.
Daarom is besloten de beurs in plaats
van over vier jaar al in 2017 te houden.

Faunatics BV
wint Jo Janssen-prijs
John van Helden en Ron Tielen van Faunatics BV aan de Venrayseweg in Horst hebben met hun nieuw concept
The Bird Family de Jo Janssen-prijs 2014 gewonnen. Dat heeft de werkgroep uit Stichting Ondernemersprijs Horst
aan de Maas bekendgemaakt.
The Bird Family is een belevingsconcept voor jong en oud rondom een
vogelfamilie waarbij alle producten in
Nederland worden geproduceerd. De
werkgroep heeft haar keuze laten vallen op John van Helden en Ron Tielen
omdat zij dit concept tot in de finesses
hebben uitgewerkt in een complete lijn
van vogelvoerproducten en accessoires.
De producten zijn belevingsproducten
voor mens, dier en natuur. De werk-

groep vindt dat dit nieuwe unieke
concept tot in detail is uitgedacht met
producten, verhalen, knuffels, displays,
apps en verpakkingen. Daarbij wordt
voor de productie de samenwerking
gezocht met sociale werkplaatsen
en worden de producten verkocht
door ondernemers die de filosofie
ondersteunen. De producten worden,
waar mogelijk, gemaakt van rest- en
bijproducten en duurzame verpakkings-

materialen. Met dit product concept de
bedenkers een verandering in de markt
teweegbrengen.
Van Helden en Tielen krijgen hun
onderscheiding op 20 november bij
de uitreiking van de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas in ontvangst nemen.
De ‘Jo Janssen’-prijs wordt uitgereikt
aan ondernemers die op een of andere
wijze in het oog springen of onderscheidend zijn.
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‘Het driedelig pak uit en de bossen in’
Iedere donderdagochtend om 08.15 uur zit een hele tafel vol ondernemers te ontbijten in het Parkhotel in Horst. oplevert”, zegt Hendrickx. “Je krijgt
er ontzettend veel energie voor terug
Zij hebben dan al een uur in de Kasteelse Bossen gesport onder leiding van hardlooptrainer Huub Hendrickx.
en ik denk ook dat sporten de beste
Deze wekelijkse looptraining biedt actieve ondernemers de mogelijkheid om sport en netwerken te combineren.
manier is om contact te houden met
andere ondernemers. Geen dure auto’s
en mannen in driedelig pak, maar
sportkleding aan en hup, de bossen
in! Zo ontwikkelen de sporters een
natuurlijke band met elkaar. En als
mensen zich thuis voelen, dan gaat het
netwerken vanzelf.”
Het hoofddoel van deze wekelijkse
trainingen is het sporten, vertellen
de deelnemers. “Maar gezelligheid
en werk zijn ook belangrijk”, aldus
psycholoog Jack Lenssen. “Het is de
ideale gelegenheid om met mensen
uit het zakenleven in contact te komen.
Vaak ken je de bedrijven al, maar
nu zie je ook het gezicht dat daarbij
hoort. Zakendoen is elkaar iets gunnen.
Als het klikt met de leden uit de groep,
dan is de kans groot dat je elkaar ook
helpt als dat mogelijk is. En dat gebeurt
hier ook zeker.” Hendrickx: “In deze

groep zijn al veel samenwerkingen
geweest tussen ondernemers,
twee van hen zijn uiteindelijk zelfs
compagnon geworden. Zelf ben ik hier
een soort verbinder. Als ik weet dat
er ergens een vraag ligt en iemand
anders heeft daar een antwoord op,
dan probeer ik die personen bij elkaar
te brengen.”
Lenssen sport al zo’n drie jaar
iedere ochtend met deze groep.
“Het tijdstip is ideaal”, vertelt hij.
“Om 09.00 uur kun je weer op je werk
zijn. Dan ben je de dag lekker actief
begonnen en dat werkt toch een stuk
prettiger.” Ook internetondernemer
Eugene Eijdems is iedere week
aanwezig. “Er wordt veel gelachen
en gepraat. En dan gaat het echt niet
altijd over business, ook persoonlijke
dingen worden besproken. We zijn heel
actief bezig, dat brengt je dichter bij
elkaar natuurlijk. Sport verbindt, dat
kun je hier heel goed merken”, besluit
Eijdems. (Foto: Lé Giesen)

Lezing Voorzorg
Om 07.00 uur komen de
ondernemers bij elkaar om samen
een uur looptraining te volgen in het
bos. Daarna duiken ze nog even het
zwembad in en als iedereen gedoucht
is, staat er in de ontbijtzaal van het

Parkhotel een ontbijtje voor hen
klaar. Huub Hendrickx is eigenaar van
loopschool 2run4fun en zelf fanatieke
hardloper. Met het aparte onderdeel
van de loopschool 2run4business
richt hij zich speciaal op ondernemers

in Horst, Venray en Venlo. De groep
die iedere donderdag in de Kasteelse
Bossen traint, bestaat uit ongeveer
28 ondernemers uit de hele regio.
“Als zelfstandig ondernemer weet
ik als geen ander wat intensief sporten

Oh, zit dat zo!

Noortje Rutten van Consendo en Theo Arts van Uitvaarthuis Theo Arts
in Horst verzorgen op woensdag 15 oktober een lezing over voorzorg.
“Het is belangrijk om nu al
stil te staan bij later”, aldus de
organisatoren. Tijdens hun lezing
maken ze duidelijk hoe men ervoor
kan zorgen dat zaken vooraf goed
geregeld zijn.
Volgens Rutten en Arts heeft
voorzorg de voordelen dat men zelf
de regie over de zaken houdt. Dit
geeft rust voor de persoon zelf en
zijn naasten en kan in de toekomst

veel geld besparen. Theo Arts: “Als u
weet dat u ziek bent of uw dierbare
ziek is dan kan het verstandig zijn om
vooraf met de uitvaartondernemer
te praten. Zij kunnen nu alvast uw
keuzes vastleggen. U kunt hierbij zelf
bepalen tot in welk detail u hierbij
wilt gaan.”
De lezing begint om 19.30 uur en
vindt plaats bij Uitvaarthuis Theo Arts
in Horst.

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

Communiceren doen we
met meer dan woorden
Door: Jeroen Schobbers
“..Is er iets?” “Nee, er is niets.” En dat, terwijl zijn of haar gezicht
boekdelen spreekt. Dit is waarschijnlijk een herkenbare situatie voor
iedereen. Je hebt al gezien en gemerkt dat er iets is, zonder dat er daarvoor
woorden zijn gebruikt. Je gesprekspartner wil je iets vertellen.

Onze lichaamshouding, gezichtsuitdrukking en ons stemgebruik
hebben een grote invloed op wat
we overbrengen op een ander.
Uit onderzoek is gebleken dat slechts
7 procent van onze communicatie
overgebracht wordt door het gebruik
van woorden. Hieruit blijkt dat nonverbale communicatie belangrijker is
dan verbale communicatie. De manier
waarop je je stem gebruikt, zegt veel
over hoe je over komt. De klank aan
het einde van een zin of woord kan
ervoor zorgen dat een boodschap een
hele andere lading krijgt. In combinatie met je houding kan dit soms voor
verwarring zorgen.

Een misverstand is zo ontstaan.
Je houding of mimiek kunnen je boodschap kracht bij zetten of juist ontkrachten. Wanneer je je armen over elkaar
kruist, creëer je een gesloten houding.
Het kruisen van je benen of enkels,
iets dat vaak voorkomt bij vrouwen,
kan ervoor zorgen dat je een onzekere
en gesloten indruk wekt. Dit hoeft niet
altijd negatief te zijn. Het kan de luisteraar ook meer duidelijkheid geven over
hetgeen je vertelt.
Wil je zeker en overtuigend overkomen? Zet dan je benen ietwat uit
elkaar neer. Zorg ervoor dat je gewicht
ongeveer gelijk verdeeld is over je voeten. Leun dus niet te veel op één been.
Deze manier van staan wordt namelijk
vaak als vermoeiend ervaren. Maar hier
is een oplossing voor: bewegen. Door af
en toe van plek te veranderen of door
op en neer te lopen in de ruimte kun je
deze vermoeidheid tegengaan.

Let er wel op dat je er geen lange
wandeling van maakt, dit kan de
luisteraar afleiden. Speel hier eens
mee en gebruik je handen. Je handen
kunnen een verhaal veel meer kracht
bij zetten en ondersteunen. Dit maakt
het luisteren een stuk aangenamer.
Je vertelt dus meer dan alleen de
woorden die je gebruikt tijdens je
sollicitatie, een etentje of een
gesprek. Er moet altijd naar het
totaalplaatje gekeken worden. Als je
je bewust bent van je lichaamstaal en
je algehele communicatie, zul je meer
succes hebben met het overbrengen
van je boodschap.

Handelstraat 17, Horst

Filosofisch café Venlo 16 oktober

Wat vraagt de aarde
NU van mij?

Wat hebben we nodig om de mensheid en onze
planeet in al zijn schoonheid te behouden?
Op donderdag 16 oktober wordt daarover vanaf 20.00 uur
gediscussieerd in de Bibliotheek van Venlo. Dit naar aanleiding
van de postume oproep van Wubbo Ockels.
Inleider is de filosoof drs. Bert van Wijk die de maandelijks
de filosofische cafés in Weert en Stamproy begeleidt.
Organisatie: de Bibliotheek Venlo en de werkgroep Noord en
Midden Limburg van het Humanistisch Verbond.
Wat is uw antwoord? En die van vrienden en kennissen?
De toegang is gratis. Zaal open 19.30 uur.
Bij voorkeur aanmelden via hvnmlimburg@outlook.com
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

van Well

STERK
in winterkorting

12

jongeren
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The Village Festival: eindeloos feest
Voor het derde jaar op rij vond op zaterdag 4 oktober een uitverkocht The Village Festival plaats. In de
Kasteelboerderij in Horst dansten de bezoekers tot in de vroege uurtjes op vooruitstrevende elektronische muziek
van onder anderen Falco Benz, Jorn Liefdeshuis en Wayne Young.

lachend. Ook de raketijsjes, een nieuw
concept onder de naam Rocket Blizzard,
vinden gretig aftrek.

‘De best verzorgde
editie tot nu toe’

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

Voor de jarige Stan Martens (21)
uit Horst is het de tweede keer dat
hij het feestje in de Kasteelboerderij
bijwoont. “Het is absoluut de beste
plek om je verjaardag te vieren. Er
heerst hier een ‘gemütlich’ sfeertje
dat me wel bevalt, heel authentiek.
Samen met de muziek, waar ik ook
wel fan van ben, vormt dit een mooie
combi. Ik verwacht een eindeloos feest
samen met mijn soulmates”, zegt hij

met een knipoog. Laurens Lenssen (20)
uit Swolgen is een fervent bezoeker
van het festival. “Het is de derde keer
dat ik nu hier ben. Ik vind het heel
gezellig. De nostalgische, alternatieve
sfeer van het festival spreekt me wel
aan en ik ontmoet weer een hoop
oude vrienden. Je kent iedereen hier
eigenlijk wel”, aldus Laurens. Ook
Koen (25) en Rens (23) Janssen uit
Horst zijn voor het derde jaar op rij

aanwezig, zij het niet als bezoekers. De
broers stoppen knorrende magen met
handgemaakte tosti’s als ‘beg for yo
mamma’ en ‘Berlusconi’. Met zelfspot
vertelt het tweetal over Tosti Inferno.
“The Village leunt een heel end op ons.
Wij tillen het zweverige technofeestje
naar een hoger niveau. Een groot
deel van het publiek komt vanwege
de tosti’s. Niet voor niets is alles
uitverkocht”, zeggen Koen en Rens

De organisatie van The Village
Festival kijkt met een tevreden gevoel
terug op de editie van 2014. “Het is ons
wederom gelukt om uit te verkopen,
voor de derde keer op rij. Waar dat
exact aan ligt, is lastig vast te stellen:
de diverse line-up, het veranderde
marketingplan of de beter verzorgde
service? Dit jaar hebben we een aantal
dingen, zoals garderobe en toiletten,
inbegrepen in de entreeprijs. Te vaak
kom je op een feestje waar je continue
je portemonnee moet trekken. Nu
hebben we voor één prijs een lange
avond met uiteenlopende programma’s
in twee zalen neer weten te zetten.
Daar zijn we zelf heel blij om en we
geloven dat de bezoekers het ook
naar hun zin hebben gehad. Natuurlijk
was het voor ons als organisatie op
bepaalde momenten heel hectisch.
Je wilt het feestje waar je maanden
mee bezig bent volledig meemaken,
tegelijkertijd moet elk klein puntje zo
efficiënt mogelijk getackeld worden.
Over het algemeen is dat allemaal
heel goed verlopen, onder andere
vanwege onze tweejarige ervaring en
een betere opzet van het feest. We
kunnen terugblikken op een editie die
in onze ogen de best verzorgde tot nu
toe was”, aldus, Roel Vennekens van
de organisatie.

Schoolkoor Meterik
Basisschool Onder de Wieken in
Meterik heeft vanaf augustus een
eigen schoolkoor, Kids El Coro.
Zondag 28 september hebben ze,
na drie repetities, voor de eerste
keer een optreden gehad in de
bibliotheek in Horst.
In de bieb is ook de naam onthuld
die door middel van een prijsvraag is
gekozen. De prijsvraag werd gewonnen door Kirsten van Asten uit groep
7. Kirsten vond een Nederlandse naam
maar saai, waardoor haar keuze op
een Spaanse viel. De rest van het
koor was unaniem: die naam moest
het worden. Het koortje telt 25 leden
en staat onder leiding van Marion
Steeghs. Het volgende optreden is
op school bij de opening van de
Kinderboekenweek. Er zijn ook al contacten gelegd met het Meulenveldkoor
voor een schoolkorenfestival.

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

leibomen
180 cm stam
5 etage
totale hoogte
3.5 meter
van € 69.95

voor €

Beukenhaag
€ 0.69

wintergroene
leibomen
van € 146.00

voor € 89.95

Laanbomen
vasteplanten
30-40 %
goedkoper
dan elders

39.95
St. Jansstraat 43, Meterik

•

T: 06 30 58 79 98

•

winterviolen,
heide, enz.
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

Mies
Column
Ochtend
gloren
De afgelopen jaren switchte
ik regelmatig van ochtend- naar
avondmens, alsof mijn
biologische klok nooit kon
kiezen. Toch merk ik dat mijn
aversie tegen opstaan de
afgelopen periode steeds groter
wordt. Het geluid van de
wekker komt iedere ochtend
opnieuw als een mokerslag.
Terwijl mijn allerliefste
bedpartner als een stuiterbal het
bed uit stuitert lig ik nog bij te
komen van de vreselijke wekker:
Huh? Waar ben ik? Hoe laat is
het? Op dat moment is de
snoozeknop mijn allerbeste en
trouwste vriend, want in één
keer opstaan, dat lukt sowieso
niet. ’s Avonds heb ik nergens
last van, dan buffel ik met gemak
tot een uurtje of twee door
achter mijn laptopje. Een
onvrijwillige jetlag, daar lijkt het
op. Ik moet ’s ochtends mijn
harde schijf gewoon even de tijd
gunnen om op te starten, want
erg scherp ben ik rond de klok
van zeven uur nog niet. Zo race ik
regelmatig met mijn blouse
binnenstebuiten aan naar school,
veroorzaakte ik een keer een
botsing op mijn eigen oprit- tja,
er stond inééns nog een auto
achter- en drukte ik op het
verkeerde moment op de
startknop van de blender, want
zo’n ding werkt natuurlijk alleen
perfect als de deksel er ook op
zit... Helaas is onze maatschappij
totaal niet op avondmensen
ingesteld. Maar vanwaar eigenlijk
die strikte kantooruren? Dat kan
toch ook wel anders? Zoiets als
kantoor- en schooluren voor
avondmensen. Dat schijnt nog
niet zo’n raar idee te zijn. Ik las
laatst over een lobbygroep in
Denemarken, die er voor pleit om
avondmensen de kans te geven
hun eigen werktijden aan te
houden.
Geniaal idee! Want
avondmensen wennen niet aan
vroege ochtenden, net zoals
ochtendmensen zouden
verflensen in een avonddienst.
Verder heb ik geen probleem met
ochtenden, hoor. Ze zouden
alleen wat later mogen
beginnen.
Mies

09
10

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

Sanne Janssen
16 jaar
Horst
Dendron College

Wie is je grootste held?
Dat is mijn moeder. Mijn vader is
vrachtwagenchauffeur, dus hij is niet zo
heel vaak thuis, waardoor mijn moeder
mijn broertje en mij een beetje in
haar eentje heeft moeten opvoeden.
Doordeweeks komt mijn vader één
keer en heel soms twee keer per week
thuis en in de weekenden is hij thuis.
Ze heeft het denk ik soms toch wel

lastig met twee pubers in huis.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
De laatste periode van mijn afgelopen
schooljaar. De punten waren niet zo
goed. Ik heb ook niet echt mijn best
ervoor gedaan. Ik had gewoon geen zin
meer in school. Dit jaar ga ik gewoon
weer de goede draad oppakken en ga
ik proberen om mijn cijfers weer op
te halen.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
In de huid van Barack Obama. Hij is
de baas van het machtigste land ter

jongeren 13

aan
Sanne Janssen

wereld en het lijkt me gewoon geweldig om de machtigste persoon op aarde
te zijn. Ik zou dan gewoon precies hetzelfde willen doen wat ook hij op een
dag zou doen. Ik zou niets speciaals of
iets anders gaan doen.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Laura Hendriks. Ze kwam afgelopen jaar
bij mij in de klas en we hebben vanaf
toen best veel samen gedaan. We zijn
zelfs samen op vakantie gegaan naar
Appelhof op Terschelling. We waren met
een groep van vijf en het was heel erg
leuk en gezellig met iedereen daar.

Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Dat is andijviestamppot met stukjes
spek. De spekjes maken het af. Het is
echt heerlijk.
Je laatst ontvangen appje/sms’je?
Van wie kreeg je die?
Dat was van de groeps-Whatsapp van
het werk. We gaan binnenkort een
keer wat drinken met collega’s en de
vraag was wanneer. We doen best vaak
met alle collega’s iets leuks, een paar
uitjes per jaar doen we zeker. Dan gaan
we beachvolleyballen of bijvoorbeeld
ergens uiteten met z’n allen.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk in de komkommerkas bij
Alards. Ik snijd en sorteer daar de
komkommers. Dat doe ik nu denk ik al
drie jaar. Ik vind het heel erg gezellig
werk, je kunt met heel veel verschillende mensen praten tijdens het werk.
Ik vind het gewoon leuk om naar het
werk te gaan.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een matte, zwarte Audi F8. Dat is sinds
kort mijn droomauto, dus ik wil ’m
gewoon heel graag hebben. Het is wel
echt een dure auto, dus daarvoor moet
ik nog wel lang sparen. Ik zag ’m laatst
ergens op een foto en ik was gewoon
meteen helemaal verliefd op die auto.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou samen met mijn beste vriendin
een wereldreis gaan maken. Ik zou
sowieso in Amerika een paar stops
maken en ik denk dat ik ook graag
richting India zou willen gaan of Afrika.
Ik wil graag andere culturen zien en
andere mensen ontmoeten.

Leukste feestje ooit?
Dat was het zestiende verjaardagsfeest
van mij en twee vriendinnen.
We hebben het bij vrienden van
ons in een soort loods gevierd
met alle vriendinnen. Het was
echt supergezellig, iedereen was
supervrolijk. Na afloop kregen we ook
van iedereen te horen dat het een heel
leuk feest was, dus dat geeft wel een
goed gevoel.
Wat is de leukste dag in het jaar?
De dag dat de zomervakantie begint.
Het is fijn dat je zes weken niets aan
je hoofd hebt en gewoon een beetje
rustig aan kan doen. Die dag zelf ga
ik meestal werken, omdat het altijd
een maandag is, of ik ga iets met
vriendinnen doen.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Ik ga het liefst naar Eindhoven of Venlo,
dat is gewoon lekker dichtbij. Ik vind
ook dat ze daar hele leuke winkels
hebben en in allebei de steden kun je
tussendoor lekker op een terras gaan
zitten.
Zon of sneeuw?
Zon, als het lekker zonnig is kun je
lnaar buiten gaan zonder dat je het
koud hebt en kun je bruin worden.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een avondmens, ik kan ’s avonds
best wel lang opblijven en ’s ochtends
ben ik vaak heel chagrijnig. Dan
reageer ik heel kortaf of word ik eerder
boos op bijvoorbeeld mijn broertje.
’s Avonds ben ik juist altijd heel vrolijk.
Foto of video?
Video, dan heb je een duidelijker beeld
van wat er zich af heeft gespeeld. Als er
momenten zijn die ik echt niet wil vergeten dan zet ik de videocamera aan.

Wij zoeken een

commercieel adviseur

m/v

Voor meer informatie kijk op www.kempencommunicatie.nl/vacature

werkt direct!
Handelstraat 17 • Horst

Nieuws

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

Let op: fishingberichten Rabo Scanner
De Rabo Scanner is de opvolger van de Random Reader. Met de Rabo Scanner krijgt u toegang tot de beveiligde online
omgeving van de Rabobank. U zet met de Rabo Scanner uw digitale handtekening in Rabo Internetbankieren en Rabo
Mobielbankieren. Ook gebruikt u de Rabo Scanner bij betalingen met iDEAL of online betalingen met een creditcard
van de Rabobank.

O

nline bankieren met de Rabo Scanner
Door de komst van de Rabo Scanner veranderen in het
najaar van 2014 verschillende schermen van de beveiligde online omgeving van de Rabobank. De Rabo Scanner
of de nieuwe schermen roepen mogelijk vragen bij u op. De meest
voorkomende vragen leggen we uit op onze website. U kunt op een
vraag klikken, waarna u het antwoord kunt lezen.
Scan de QR-code!
Over de Rabo Scanner
Voor alle betalingen of diensten waar u nu
gebruik maakt van de Random Reader, gebruikt u straks de Rabo Scanner. Met de Rabo
Scanner wordt online bankieren eenvoudiger.
Ruim 5 miljoen klanten die gebruik maken van de Random Reader
ontvangen een Rabo Scanner. Een omvangrijke operatie, waarbij we
niet iedereen tegelijk kunnen benaderen. De volledige uitlevering
duurt een jaar. U blijft gewoon uw Random Reader gebruiken, totdat u een Rabo Scanner ontvangt. U wordt schriftelijk geïnformeerd

door uw eigen Rabobank over het moment waarop u de Rabo
Scanner ontvangt.
Veilig bankieren doen we samen
Internetcriminelen spelen in op actuele situaties. Zo misbruiken zij
ook de komst van de Rabo Scanner om u valse e-mails te sturen of
telefonisch contact met u te zoeken. De Rabobank vraagt u nooit
om persoonlijke gegevens zoals uw Toegangs-, Inlog- en Signeercodes of uw pincode. Vertrouwt u een e-mail of telefoontje niet?
Klik dan niet op de link(s), verwijder de mail of verbreek de
verbinding. Bel zelf uw bank terug als u vragen heeft over een
e-mail of telefoontje dat u heeft ontvangen.
Helpdesk
Bent u iets vreemds tegen gekomen? Heeft u per ongeluk toch
uw inlogcodes verstrekt of op een link in een valse mail geklikt of
twijfelt u over de juistheid van een scherm in internet- of mobielbankieren? Neem dan onmiddellijk telefonisch contact op met
de Helpdesk Rabo Internet- en Mobielbankieren op 0900-0905
(lokaal tarief).

GENOMINEERDEN ONDERNEMERSPRIJS
HORST A/D MAAS EN JO JANSSENPRIJS 2014 BEKEND

D

e Ondernemersprijs Horst aan de Maas en de
Jo Janssenprijs worden uitgereikt op donderdagavond 20 november 2014 in de Merthal in
Horst.

Rabobank Horst Venray en Stichting Ondernemersprijs Horst
aan de Maas continueerden hun samenwerking in 2014. Mede
als gevolg van een substantieel sponsorbedrag van de bank is
de Stichting in staat om dit evenement voor de elfde keer te
organiseren.

WEGWIJZER VOOR
WONEN EN WELZIJN
IN HORST A/D MAAS

De genomineerden voor de Ondernemersprijs zijn:
• Mark en Erik Verdellen van TVI Computers
• Emiel Keiren en Hans van de Laak van Lakei Boomkwekerijen
• Francis Schroembges van Francis Poetry in Hair and Beauty
Genomineerde voor de Jo Janssenprijs:
• John van Helden en Ron Tielen van The Bird Family – Faunatics BV
Rabobank Horst Venray feliciteert de genomineerde ondernemers
en wenst hen veel succes toe!

Kinderen spelenderwijs leren omgaan met geld,
daar kunt u niet vroeg genoeg mee beginnen!

W

Want, jong geleerd is oud gedaan! Rabobank
Horst Venray en Annelou van Noort (schrijfster
van het zakgeldboek ‘Tel je geld’) organiseren
voor de derde keer de workshop ‘Kinderen
spelenderwijs leren omgaan met geld’. Waarom? Omdat
wij het belangrijk vinden om u te helpen bij de financiële
opvoeding van uw kinderen.
Tel je geld
Heeft u dat ook weleens, dat u er tot uw verbazing achter komt
dat iets nog niet bestaat? Dat overkwam Annelou van Noort toen
ze op zoek was naar informatie over zakgeld, die geschreven was
voor kinderen. Vol enthousiasme heeft ze zich in het onderwerp verdiept met als resultaat het boek ‘Tel je geld’.
Met dit boek leren kinderen over de waarde van geld en het bijhouden van een eigen geldadministratie. Vorig jaar is ook
haar tweede boek ‘Geld! Alles wat je wilt weten’ uitgebracht.

Onlangs hebben alle inwoners van 70 jaar
en ouder thuis de Wegwijzer voor Wonen en
Welzijn ontvangen. De Wegwijzer kan ook voor
andere mensen interessant zijn. Denk daarbij
aan de kinderen van deze senioren, voor het
geval zij met een (toekomstige) zorgvraag
geconfronteerd worden voor hun ouders.
Wilt u ook een exemplaar?
Stuur een mail naar gemeente@
horstaandemaas.nl en er wordt een Wegwijzer
voor u klaargelegd bij de gemeente. De
Wegwijzer is ook verkrijgbaar bij de Rabobank,
kantoor Kerkeveld (voorheen Steenstraat).
De Wegwijzer is tevens digitaal beschikbaar
via www.horstaandemaas.nl en via
www.rabobank.nl/horstvenray onder Senioren.

DENK MEE
MET JE BANK

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

‘Denk mee met je bank’ is de online community van de
Rabobank waar leden hun mening geven, ervaringen
delen en verbeterpunten aandragen. Binnen deze
community denken leden mee over diverse onderwerpen,
zoals het vereenvoudigen en verbeteren van processen,
nieuwe diensten en producten. Ook bespreken leden wat
zij belangrijk vinden in hun persoonlijke omgeving en wat
er in hun wijk leeft.
Hoe werkt het?
Deelnemers ontvangen met enige regelmaat een e-mail
met de nieuwe onderwerpen in de community. Leden
kunnen hun mening geven en hier onderling op reageren.
Natuurlijk reageert de bank ook op geplaatste reacties.

‘Kinderen spelenderwijs leren omgaan met geld’
Op dinsdag 28 en woensdag 29 oktober organiseren wij de workshop ‘Kinderen leren omgaan met geld’. Annelou van
Noort legt op een leuke manier praktische dilemma’s voor aan ouders. Heeft u een of meerdere kinderen in de leeftijd
van 7 tot 12 jaar en woont u in de regio Horst Venray? Dan nodigen wij u uit om deel te nemen aan één van de workshops.
U kunt zich aanmelden via onze website: www.rabobank.nl/venray

Deelnemen?
Bent u lid van de Rabobank en wilt u deelnemen aan de
community? Meld u aan via www.denkmeemetjebank.nl
Klik op ‘Registeren’ en gebruik de invitatiecode
‘WERELDPAS’.

Workshop kantoor Venray
Dinsdag 28 oktober, kantoor Venray, Schouwburgplein 13.
Ontvangst om 19.30 uur, workshop van 20.00 – 21.30 uur.

Meer weten?
Kijk dan op onze website www.rabobank.nl/horstvenray
onder het kopje ‘leden’ of op www.denkmeemetjebank.nl

Workshop kantoor Hegelsom
Woensdag 29 oktober, kantoor Hegelsom, Spoorweg 2.
Ontvangst om 19.30 uur, workshop van 20.00 – 21.30 uur.

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Aankondiging enquete

Aangenaam wonen in
woonwijk Hof te Berkel?
In Horst zijn steeds meer de contouren te
herkennen van de nieuwe wijk Hof te Berkel.
Naast eigentijdse woningen die in een mooie
omgeving liggen, zijn het vooral ook de nieuwe
bewoners van Hof te Berkel en de buurtbewoners in de naaste omgeving die bepalen of het
ook prettig en aangenaam wonen is in deze
omgeving.
Werkgroep wijkopbouw Hof te Berkel
“Samen er voor zorgen dat de leefbaarheid in deze
prachtige wijk en naaste omgeving op een goed
niveau komt door bloeiende activiteiten. “ Met deze
doelstelling is de werkgroep wijkopbouw Hof te
Berkel van start gegaan. Naast vrijwilligers zijn er
in deze werkgroep ook vertegenwoordigers vanuit
de Zorggroep, stichting Dichterbij, de welzijnsinstelling Synthese en de gemeente Horst aan de Maas
vertegenwoordigd.

er leeft onder de (nieuwe) bewoners van
Hof te Berkel en de buurtbewoners in de naaste
omgeving van Hof te Berkel. Welke activiteiten zijn
er al, aan welke nieuwe activiteiten is er behoefte
en wie levert een bijdrage in activiteiten of wil een
bijdrage leveren aan toekomstige activiteiten.
Enquête
Op de gehouden informatieavond over de ontwikkelingen Berkele Heem bij café de Lange op 16 juli
heeft de werkgroep zich gepresenteerd. In deze
bijeenkomst is ook al verteld dat de werkgroep in
het najaar een enquête zou uitzetten bij de bewoners van Hof te Berkel en omliggende omgeving.
Deze enquête is inmiddels uitgewerkt en zal in de
periode van 10 oktober 2014 tot 17 oktober 2014
door vrijwilligers van deur tot deur bezorgd worden.

Raadsvergadering
14 oktober 2014
Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de vergadering contact op
met de griffier, de heer R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of
06 - 51 85 28 91 of email: griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de
volgende onderwerpen:
• Het niet indienen van een zienswijze tegen
de ontwerp-begroting Venlo Green Park 2015.
• Beleidsplan Sociaal Domein, Verordening
Maatschappelijke Ondersteuning HadM en
de Verordening Jeugdhulp HadM.
• Beleidsplan Armoedebestrijding 2015-2018.
• Bestemmingsplan Bakhuuske, Hegelsom.
• Bestemmingsplan De Schatberg.
• Bestemmingsplan Gebroken Slot, Grubbenvorst.

Bouwkavels
In de nieuwbouwwijk De Afhang te Horst zijn nog
diverse kavels beschikbaar voor de bouw van
woningen. Er zijn zowel vrijstaande, tweekappers
als patiowoningen toegestaan in het plan. Bij de
aankoop van deze kavels kunt u in aanmerking
komen voor de stimuleringsmaatregelen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Startpunt Wonen. Startpunt Wonen is
gevestigd aan de Kerkstraat 5 in Horst, en is
tevens te bereiken via 077- 260 00 00 of
info@startpuntwonen.nl of
www.horstaandemaas.nu

Commissie bezwaarschriften
en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag
14 oktober 2014 bij elkaar voor een hoorzitting.
17.30 uur
De hoorzitting gaat over een bezwaarschrift gericht
tegen het besluit om geen vergoeding leerlingenvervoer toe te kennen in schooljaar 2014-2015.

De zittingen over leerlingenvervoer zijn niet
openbaar. 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. Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

Feestelijke opening

Vernieuwd centrum Grubbenvorst

Zaterdag 11 oktober vindt de feestelijke opening plaats van het vernieuwde centrum van
Grubbenvorst. Het programma gaat om
10.00 uur van start met feestmuziek van the
Party Brothers. Tevens kunt u de hele dag genieten van de proeverijen van lokale ondernemers. Er is van alles te zien en te beleven.
Om 14.00 uur vindt de officiële opening plaats.
Deze wordt voorafgegaan door muziek van

Harmonie St. Joseph. Verder in het programma
komen de ‘kunstwerken’ van Grubbenvorst aan bod
en vindt de onthulling plaats van de teruggekeerde
wandelende tas. De festiviteiten gaan door tot 17.30
uur. En natuurlijk is iedereen van harte welkom om
het mooie, bruisende centrum van Grubbenvorst
te bezoeken! Het programma is tot stand gekomen
in samenwerking met de Dorpsraad Grubbenvorst,
Gewoën Grubbevors, Schutterij St. Jan, Harmonie
St. Joseph en de gemeente.

De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van het
gemeentehuis, in de bibliotheek en op de
website www.horstaandemaas.nl

Bekendmakingen

Wat wil deze werkgroep
Deze werkgroep wil eerst graag zicht krijgen op wat

Diverse kavels beschikbaar
in De Afhang te Horst

U bent van harte welkom om de vergadering bij
te wonen, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis. De vergadering wordt live in
video uitgezonden via de website.

De 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
Schaapherdersweg 10
Grubbenvorst
De Soom 19
Kloosterstraat 90b
Sevenumseweg 10
Hegelsom
Spoorweg 6
Horst
Centrum;
- aanpassen parkeerschijfzone
- instellen parkeerverbodszone

- opheffen parkeerverboden
- opheffen vergunninghoudergebieden
Horst aan de Maas
Beleidsregels handhaving
Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Horst aan de Maas
Kronenberg
Kronenbergweg 19
Meerlo
Hogenbos 14

Melderslo
Blaktweg 12a
Meterik
Crommentuijnstraat 32
Sevenum
De Hees 32
Hoogbroek 26
Romerweg 21
Swolgen
Krienestraat 1

van 21 tot en met 24 oktober

Zwem 4-daagse 2014
Voor degenen die niet genoeg kunnen krijgen
van het zwemmen! Je hoeft geen superzwemmer of lid van een zwemclub te zijn om mee te
doen aan de zwem-4-daagse 2014. Gedurende
4 dagen ga je tussen 9.00 uur en 12.00 uur 500
meter zwemmen (kinderen jonger dan 10 jaar
en 55-plussers mogen 250 meter zwemmen).

op vrijdag 24 oktober.

De kosten bedragen € 10,00. Dit bedrag is inclusief medaille en deelname aan het waterspektakel

Voor meer informatie zie
www.zwembaddeberkelhorst.nl

Inschrijven vindt plaats bij het zwembad op donderdag 16 en vrijdag 17 oktober van 10:00 uur tot
12:00 uur en op dinsdag (startdag) 21 oktober van
9:00 uur tot 11:30 uur in de sporthal en van 18:3019:30 uur aan de kassa van het zwembad.

Sevenum, Kronenberg en Evertsoord

Inzameldag textiel op
11 oktober

Werk in uitvoering

De huis-aan-huis inzameldag voor textiel
in Sevenum, Kronenberg en Evertsoord is
verplaatst van vrijdag 10 oktober naar zaterdag
11 oktober.

kleding, schoeisel en huishoudtextiel. We vragen
u het textiel in gesloten plastic zakken aan te bieden. Twee keer per jaar, in april en oktober, vindt
aanvullend een huis-aan-huis inzameling plaats.

• Lambertusplein Horst
• Op- en afritten A73 Horst Noord

Kledinginzameling
In alle kernen zijn een of meerdere kledingcontainers geplaatst. Hier kunt u terecht met uw oude

De locaties van de kledingcontainers en de actuele ophaaldata voor de huis-aan-huis inzameling
vindt u op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op www.horstaandemaas.nl.
De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:

• Schoolstraat / Westsingel Horst
• Venloseweg Grubbenvorst
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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.

Zwembad De Berkel, medisch zwemmen
In de Commissie Samenleving op 24 juni kwam het onderwerp
zwembad De Berkel weer ter sprake. Deze keer ging het over het onderwerp zwemmen met medische indicatie. Er was een brief binnengekomen
over de problematiek van de 10-lessenkaart van personen met medische
indicatie bij het zwembad.
Regelmatig komt het voor dat
personen met medische indicatie
in verband met ziekte een aantal
lessen van de in totaal tien lessen
missen. Bij navraag bij zwembad
De Berkel om deze lessen vervolgens
op andere data in te vullen, wordt

aangegeven dat dit niet kan. De schrijfster heeft als afgevaardigde van deze
groep gedupeerden al bij diverse
personen navraag gedaan over deze
problematiek en heeft op advies van de
wethouder(s) een verzoek ingediend
om wijziging aan te brengen in deze

10-lessenkaarten. Recreanten met
10-badenkaart kunnen wel zelf bepalen
wanneer zij komen zwemmen.
Op de tribune zaten verschillende
personen die gebruikmaken van deze
10-lessenkaart. Verantwoordelijk wethouder Ger van Rensch was aanwezig
voor de beantwoording van de vragen.
De SP bracht naar voren dat we coulant
om moeten gaan met mensen die gaan
zwemmen met een medische indicatie.
Het moet niet zo zijn dat ze gestraft
worden als ze om medische redenen

een keer niet kunnen zwemmen.
Dit moet gewoon ingehaald kunnen
worden, zodat ze begeleiding krijgen
bij het zwemmen en niet regulier. Bij
deze het verzoek om een wijziging aan
te brengen in de 10-lessen kaart voor
personen met een medische indicatie,
zodat ze ten alle tijden begeleiding
krijgen bij het zwemmen, zodat tien
lessen ook tien lessen zijn. Een oplossing kan zijn: je levert een kaartje in als
je komt zwemmen.
De wethouder beantwoordde

de vragen en geeft aan dat, indien
sprake is van verzuim wegens medische redenen, de lessen op een ander
tijdstip kunnen worden ingehaald bij
andere lessen van begeleid zwemmen. De wethouder zal dit berichten
aan de briefschrijfster. Ook zegde hij
toe de commissie en raad schriftelijk
te berichten of er meerdere gevallen bekend zijn en hoe de gemeente
daarop reageert. We wachten af.
Mariet Roelofs,
SP Horst aan de Maas

Regionale structuurvisie wonen
De gemeenten in Noord-Limburg ontwikkelen op dit moment een
Structuurvisie Wonen Noord-Limburg. Enkele weken geleden is hierover
een discussienota gepresenteerd en besproken met de raden van
deelnemende gemeenten.
De opgaven zoals geformuleerd in
het rapport zijn als volgt: Binden van
huidige inwoners en nieuwkomers.
Duurzaam en levensloopbestendig maken van woningen. Aanbod
van woningen aanpassen aan de
(toekomstige) behoefte en regionale

afstemming. Vitale kernen. Kwalitatieve
huisvesting arbeidsmigranten en tot
slot regionaal samenwerken voor
wonen en zorg.
In het verlengde van de opgaven stond een aantal opmerkelijke
uitspraken in dit rapport, zoals:

‘Leefbaarheid is niet afhankelijk van
nieuwe woningen’, ‘Jongeren hebben
geen behoefte aan starterswoningen’
en ‘Een huishouden dat een woning
zoekt in Horst aan de Maas, zoekt
doorgaans ook in Venray en Venlo’. Een
van de aanbevelingen die vervolgens gedaan worden is dat nieuwbouw geconcentreerd moet worden
in kernplaatsen en verstedelijkte
gebieden.
Volgens CDA is zo’n aanbeveling

de doodsteek voor de kleine
kernen binnen onze gemeente. Ook
herkennen we de constateringen
zoals eerder genoemd niet, sterker
nog, onze ervaringen zijn eerder
tegenovergesteld. In onze visie heeft
Horst aan de Maas zestien vitale
en krachtige kernen, nu en in de
toekomst. Uitholling van leefbaarheid
door het stilzetten van nieuwbouw,
het verdwijnen van voorzieningen,
zoals bijvoorbeeld pinautomaten,

zijn voor ons hierin ongewenste
ontwikkelingen. Dat wil niet zeggen
dat we de ogen sluiten voor de
ontwikkelingen rondom ons heen,
maar onze visie blijft wel leidend bij
de beoordeling. Voor het CDA is wat
betreft woningbouw een speerpunt
dat we blijven bouwen naar behoefte.
Dat blijft ons streven omdat we
overtuigd zijn van de noodzaak.
Marcel Beelen,
CDA Horst aan de Maas

09
10

Limburgse films vertoond
in Sevenum
Film- en videoclub ’t Lenske organiseert op zondag 12 oktober van 12.30 tot 17.00 uur een filmmiddag in De
Wingerd in Sevenum. Deze middag worden films vertoond met het thema Een vreemde zaak.
Jaarlijks houden de Limburgse
videoclubs die aangesloten zijn bij de
Limburgse Organisatie Video Amateurs
(LOVA) een Inter Club Ontmoeting
(ICO). Tijdens dit evenement worden korte films vertoond, die in
clubverband zijn gemaakt. Een jury,
bestaande uit afgevaardigden van

verschillende verenigingen, bepaalt
uiteindelijk welke club de beste film
heeft gemaakt. Vorig jaar heeft ’t
Lenske uit Sevenum de wedstrijd
gewonnen met de film ‘Hangoren en
Hangouderen’. Deze film is dit jaar nog
met goud bekroond op de Limburgse
Filmdagen in Heerlen.

De winnaar van deze editie mag
het evenement volgend jaar organiseren. Het thema van volgend jaar
wordt aan het eind van de middag
bekendgemaakt door de winnaar. De
films worden vertoond in drie blokken
met korte pauzes ertussen. Iedereen is
welkom. Toegang is gratis.

verenigingen 17
Samen zingen
Muziek en kerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, vindt de
organisatie van een samen zingen-avond in Sevenum. Op dinsdag
14 oktober om 20.00 uur wordt tekst en muziek in de liturgie nader
bekeken in het Parochiehuis Sevenum.
Veel componisten hebben zich
laten inspireren door Latijnse teksten,
die hun oorsprong vinden in de liturgie. Veel van deze muziek verdwijnt
naar de achtergrond. Wie zingt er nog
mee met Tantum Ergo of Adore Te?

Samen geloven is echter niet alleen
samen bidden, maar ook samen zingen, vindt men bij het Parochiehuis.
Het Gregoriaans is volksmuziek,
dus niet alleen weggelegd voor
geschoolde stemmen.

Vlooienmarkt America
Jong Nederland America organiseert op zondag 12 oktober de
jaarlijkse vlooienmarkt. Van 13.30 tot 16.00 uur wordt de markt gehouden bij blokhut Ôs Thoês.
Het tweede weekend van oktober
staat voor America jaarlijks in het
teken van de vlooienmarkt. Jong
Nederland organiseert deze markt.
De leiders van Jong Nederland komen
op zaterdag 11 oktober vanaf 09.00
uur langs de deuren in America om
spullen op te halen voor de vlooienmarkt.

Klarinetensemble Nederlands
kampioen

In het kader van de Week van de Chronisch Zieken organiseert Synthese een wellnessactiviteit voor chronisch
zieken en mensen met een beperking. Op woensdag 5 november kunnen gasten zich van 14.00 tot 16.300 uur in de
watten laten leggen in de aula van het Dendron College in Horst.
Lokale schoonheidsspecialistes,
pedicures, manicures, fysiotherapeuten
en een kapper leggen, samen met
leerlingen van het Dendron College, de
gasten in de watten. Onder leiding van
leerlingen van het Citaverde College
kunnen de gasten een bloemstukje
maken. In de stilteruimte van de school

kan tot rust gekomen worden door
middel van ontspanningsoefeningen.
Daarnaast verzorgt een groep fysiotherapeuten van de HAN massages
en geven mantelzorgers advies over
bijvoorbeeld tiltechnieken. Mensen
met een lichamelijke of verstandelijke
beperking of een chronische ziekte, bij-

voorbeeld hersenletsel, astma, reuma,
hartproblemen, kanker of psychiatrische
aandoeningen, kunnen meedoen aan
de activiteit. Deelnemers kunnen zich
opgeven tot 25 oktober. Voor degene
die niet zelfstandig kunnen komen, is
de mantelzorger ook welkom. Kijk voor
meer informatie op www.synthese.nl

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

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

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

Vervolg voorpagina

Nieuwe secretaris
Stichting Bokkenollen
Voor het organiseren van het
evenement nam Lorin twee weken
vrij. “De laatste weken moet er nog
een hoop gebeuren. Dan maak ik
dagen van 09.00 tot 22.00 uur.” Vindt
hij het dan ook nog wel een beetje
leuk? Lachend: “Natuurlijk wel. De
deelnemers hebben een of twee dagen
plezier van het evenement, maar wij
als bestuur en vrijwilligers hebben
maanden gezelligheid. En ik haal er

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

May van den Munckhof en Sophie Schreurs van Koninklijke Harmonie Horst zijn zaterdag 3 oktober als
klarinetensemble Nederlands kampioen geworden in de eerste divisie. Vanuit de voorronden werden ze als
Limburgs kampioen afgevaardigd naar de landelijke finale in Utrecht. Met hun uitvoering van een werk van
Mendelssohn behaalden zij daar 90 punten met lof van de jury. May en Sophie spelen al enkele jaren samen
als Duos Klarinettos.

Wellness-activiteit voor
chronisch zieken

Op zondag 12 oktober kunnen
bezoekers vanaf 13.30 bij de blokhut
terecht om te snuffelen tussen de
tweedehands artikelen. Een breed
assortiment aan spullen wordt
verkocht, waaronder boeken, speelgoed, meubels, elektra, porselein en
kleding. De opbrengst van de markt
gaat naar Jong Nederland.

heel veel voldoening uit als we tijdens
het weekend zien wat we opgebouwd
hebben en hoe anderen daar plezier
van hebben. Als kind heb ik wel eens
meegedaan aan het Limonollen, maar
aan het ‘echte’ Bokkenollen nog nooit.
Het organiseren en bijdragen aan het
Bokkenollen is voor mij veel belangrijker dan meedoen.”
Zaterdag 11 oktober gaan 120
teams de strijd aan met elkaar en

tegen de klok. Het evenement begint
om 12.00 uur. Ieder team bestaat uit
een coach en twee lopers. Dit jaar
wordt voor de tweede keer ook een
speciale damescompetitie gehouden. Om 11.50 uur wordt het WK
Bokkenollen officieel geopend door
wethouder Driessen en om 12.00 uur
start het eerste team met de race.
Zondag 12 oktober vindt het Limonollen
plaats vanaf 12.00 uur.

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

van Well

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

WINTER
KORTING
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Hovoc-teams winnen weer

Geen punten voor
De Merels
Door: korfbalclub De Merels
Voor korfbalteam De Merels 1 uit Melderslo stond zondag 5 oktober
de wedstrijd tegen De Horst 1 op het programma.
De spelers begonnen fel
en gedreven aan de wedstrijd
en kwamen dan ook al snel op
voorsprong. Ook De Horst slaagde
er in de bal door de korf te gooien.
Beide ploegen waren aan elkaar
gewaagd en de stand liep op tot een
7-7 ruststand.
Na de rust lukte het niet meteen
om het spel van de eerste helft op

Amstel

Geen 18, geen alcoh

Krat met 24 flesjes à 30cl
Maximaal 4 kratten per klant

ol

9,49

12,99

te pakken. De Merels misten een
aantal belangrijke kansen, waardoor
De Horst een gat kon slaan van
4 doelpunten verschil. Diep in de
tweede helft begon de motor weer te
draaien en kwamen ook zij weer tot
scoren. Helaas lukte het niet meer om
de achterstand in te halen, waardoor
we de punten niet in huis konden
houden. Eindstand: 14-11.

Door: volleybalvereniging Hovoc
Beide selectieteams van volleybalvereniging Hovoc uit Horst hebben goede zaken gedaan door met 3-1 te
winnen. De in de derde divisie uitkomende dames deden dat in de Dendron-sporthal voor thuispubliek tegen Spirit
DS1. Het herenteam wist in Budel te winnen en daarmee zijn koppositie in de eerste klasse te handhaven. In beide
gevallen leverde de coaching een belangrijke bijdrage aan de winst.
Hovoc DS1 trad vol goede moed,
wilskracht en vertrouwen aan tegen de
dames uit Rosmalen. Dankzij gevarieerd
spel ontstonden er kansen die benut
werden en waardoor de Horster dames
de eerste set met 25-23 wonnen. De
foutjes die er in de tweede set in slopen, leidden daarna tot een setverlies
(19-25), maar een stevig speech van
coach Henk Berkhout zette Hovoc weer
op het juiste spoor. Zowel de derde
(25-23) als de vierde set (25-17) gingen overtuigend naar Hovoc DS1, dat
daarmee de wedstrijd met 3-1 won en
dus vier punten pakte tegen Spirit DS1.

De Hovoc-heren streden onderwijl in
Budel in een bloedstollende wedstrijd,
die tot een bijna vertrouwd resultaat
leidde. Achteraf bekende Ledub HS3 al
met een 0-4 verlies rekening gehouden
te hebben, maar met hun onbevangenheid overrompelden ze de heren
van Hovoc. In de eerste set overklaste
Budel de Horstenaren met 25-18. Bij
aanvang van de tweede set zei coach
Bob Soberjé dan ook: “Dit is onze
valkuil. We moeten ons eigen niveau
spelen.” De hervonden kracht werd in
de tweede set uitbetaald in een 16-25
winst. De derde set leek een herhaling

van de eerste. Met een achterstand
van zes punten werd stukje bij beetje
teruggeknokt en het hoofd werd koel
gehouden. De set werd door Hovoc
gewonnen met 23-25. Maar Ledub had
de strijd niet opgegeven en rook nog
steeds meer punten. De gehele vierde
set kenmerkte zich zodoende met
een wisselende koploper, waarbij elk
individu aan Horster zijde zijn steentje
bijdroeg om bloedstollend met 26-28
de vierde set te winnen. Zo pakten de
heren van Hovoc met 3-1 vier punten
en gaan ze na drie gespeelde wedstrijden aan de leiding in de eerste klasse.

Superdeals: Wittenhorst niet bij de les
Clementine
mandarijnen

Spaanse oogst, net 1 kilo

2,49

Geldig van wo 08 okt t/m di 14 okt 2014

1,25

Iedere zondag open van 11.00 tot 17.00 uur
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Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Het eerste elftal van RKsv Wittenhorst in Horst dacht het in Nuth wel te kunnen gaan klaren. Althans, zo zag het
er in het eerste halfuur naar uit. Er werd veel te gemakzuchtig gespeeld. Minor kreeg in deze periode alle gelegenheid om te doen wat het wilde, wat vragen om problemen is.

Het leed geschiedde dan ook al in
deze beginfase. Het doelpunt kwam nota
bene van Tom Zanders. Hij toucheerde als
laatste de bal die eigenlijk al lang
opgeruimd had kunnen worden. Deze 1-0
achterstand kwam Horst maar moeilijk te
boven. Het vertrouwen zakte zienderogen en te veel passes kwamen niet aan.
Als er dan toch een opening werd
gecreëerd dan werd er te gehaast
geschoten. Op slag van rust ontsnapte
Rob Zanders aan zijn bewaking. Het schot

dat volgde kon Minor-doelman Davy
Bertjens met moeite tot corner verwerken. Wittenhorst had veel moeite met
het gevaarlijke duo Etalji-Knibbeler. Deze
spelers bleven continu voor gevaar
zorgen. Met 1-0 konden beide ploegen
naar de thee. Na de pauze ging
Wittenhorst met veel meer flair de strijd
aan. Minor moest terug, waardoor het
voor de Horstenaren mogelijk leek om de
gelijkmaker te produceren. Lars Blenckers
kreeg de beste kans, maar hij verzuimde

doeltreffend uit te halen. Het schot
verdween nipt langs. Het alles-of-niets
offensief had in de slotfase alle kanten
kunnen uitgaan. Wittenhorst was heel
dichtbij de gelijkmaker en Minor had de
wedstrijd op slot kunnen gooien, ware
het niet dat doelman John Tissen enkele
malen keurig redding bracht. Na het
laatste fluitsignaal stond Wittenhorst met
lege handen. Wetende dat er meer
mogelijk was geweest, was dit enorm
zuur. De inzet van Minor werd beloond.

Verdiend verlies Sparta’18
Door: Jan Mertens, Sparta’18
Op dit moment zit voetbalvereniging Sparta’18 in de hoek waar de klappen vallen. Op basis van de eerste helft
had het eerste elftal van Sparta uit Sevenum zondag 5 oktober meer verdiend.
Sparta-verdediger van de lijn gehaald. In
de 30e minuut kwam RPC op voorsprong.
Op de rechterflank kwamen de gasten uit
Eindhoven op randje buitenspel gevaarlijk door. De bal werd goed voorgegeven
en het was Sidney Gakpo die de bal
binnentikte. Enkele minuten later had
Sparta op gelijke hoogte moeten komen.
Een corner werd goed verlengd door
Freek Wijnen, waardoor Jan Mertens de
bal op een presenteerblaadje kreeg maar
de bal hoog over schoot. In de laatste
minuut van de eerste helft ontstond
weer een grote kans voor Sparta’18. Een

aanval over meerdere schijven waarin
Pim Nellen een op een met de keeper
kwam te staan, werd gemist. Deze missers kwamen Sparta duur te staan. In
de eerste minuut van de tweede helft
verdubbelde RPC de voorsprong door een
goal van Sidney Gakpo. Na deze tweede
goal was het vertrouwen bij Sparta compleet verdwenen. Door een toevalstreffer
in de 82e minuut via Jan Mertens kwam
Sparta nog tot 2-1, maar een minuut later
stond het door toedoen van Emiel van
der Steen weer 3-1. Volgende week een
belangrijk duel tegen Rood Wit.

SCOOT SERVICE
NEDERLAND

In een sportieve wedstrijd waarin de
scheidsrechter een negatieve hoofdrol
vertolkte met acht gele kaarten, één
rode kaart en het wegsturen van de
grensrechter van RPC uit Eindhoven,
verloor Sparta uiteindelijk verdiend
met 1-3. De eerste helft waren er kansen
voor beide teams. De eerste 20 minuten
waren voor Sparta’18. Er werd goed
druk gezet en ‘tweede ballen’ werden
gewonnen door de Spartanen. De eerste
kans was voor RPC. Via de zijkant werd
er een goede voorzet afgeleverd. Deze
werd goed ingekopt maar door een

Op vrijdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen svp bellen voor een afspraak.

Weinig rijtijd, toch punten

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

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Hoebertweg 4a, America • 06 - 15 15 05 05 • john@suncom.nl

Crist Coppens
Verse cordon bleus
3 stuks €5,95

geldig t/m zaterdag
11 oktober 2014

KEURSLAGERKOOPJE

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Zeeuws spek
bakje ei-bieslooksalade gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Door: Kevin van Leuven G&S Racing
In de voorlaatste ronde van het British Superstock 600 wist Kevin van Leuven uit Swolgen na zeggen en schrijven
negen rondjes op een onbekend Silverstone toch vier punten te pakken voor het kampioenschap.
Kevin had nog nooit op het Britse
circuit Silverstone gereden. Dit circuit is
het langst van allemaal, 5,9 kilometer.
Op vrijdag mocht Kevin kennismaken in
een vrije training maar dit werd in de
eerste ronde al verijdeld doordat hij er
bruut vanaf werd gereden. Veel schade
en hard werken om de motor voor de
eerst kwalificatie gereed te maken, maar
dit lukte, en met wat beurse plekken
werd er een keurige 18e tijd gezet in een
veld van ruim veertig deelnemers. Op de
zaterdag volgde de tweede kwalificatie,
maar deze werd geschrapt omdat er

vanwege het slechte weer veel oponthoud in het programma was ontstaan. Op
zondagochtend was het weer zonnig en
fris en kon Kevin maar liefst de negende
tijd in de warming-up neerzetten, dat
gaf vertrouwen. In de wedstrijd die
volgde, had Kevin een goede start maar
maakte een foutje en viel terug naar
plek 20. Na een paar mooie inhaalacties
kwam de safety car in de baan. Kevin
kon ternauwernood de gevallen Ben
Godfrey ontwijken. Na twee rondes ging
de race weer verder en kon Kevin verder
naar voren vechten. Hij eindigde op

de twaalfde plek. Kevin: “Het was een
raar weekend met zo weinig actie. De
crash in de vrije training heeft me toch
wel een beetje de das om gedaan. In
de wedstrijd was ik nog zoekende naar
de perfecte lijn en rempunten en dat is
normaal nooit het geval. Met het eind
resultaat ben ik wel dik tevreden. Ik denk
dat ik heb laten zien dat ik na een jaartje
racen in Engeland een nieuw circuit zeer
snel onder de knie kan krijgen. Dit was
ook een van de redenen dat ik graag in
het BSB wou racen. Om een betere rijder
te worden.”
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Hapse Boys te sterk
voor SVEB
Door: Wiel Hendrix, SVEB
Het eerste elftal van SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst begon verrassend sterk aan de wedstrijd tegen
Hapse Boys, want in de derde minuut stond 1-0 op het scorebord.

Competitiewedstrijd
voor veldrijders en
mountainbikers
In de Schadijkse Bossen in Meterik vindt op zondag 19 oktober de
tweede wedstrijd om de Jos Feron Cup plaats. Deze competitie, verdeeld
over zestien wedstrijden tussen half oktober en begin februari, is bedoeld
voor veldrijders en mountainbikers.
Het Limburg Express Cycling Team
(LECT) organiseert deze wedstrijd in
de Limburgse wintercompetitie. In de
Schadijkse Bossen is een vaste mountainbikeroute aangelegd. Het parcours
van de wedstrijd is 2,6 kilometer lang
en gaat over een gedeelte van deze
route. Vooral het zware gedeelte met
de beklimmingen wordt ingezet om
een selectief parcours uit te zetten.
De jeugd zal een kortere ronde rijden
van ongeveer 1.000 meter. Om deze
mountainbikeroute te ondersteunen,
heeft LECT een sponsorwedstrijd
opgezet. Iedereen met een fiets en
helm kan deelnemen. Deze categorie

Tim Brouwers wordt het koppen onmogelijk gemaakt (Foto: Thijs Janssen)
Maik Vermazeren werd onderuit
gehaald in het strafschopgebied en de
toegekende penalty werd feilloos ingeschoten door Joep Beurskens. Hapse
Boys zette de thuisploeg onder druk,
meestal met lange ballen. Echter als de
bal werd onderschept door SVEB, die de
spitsen snel bediende, was dit niet zonder gevaar. Er waren weinig kansen tot
de 17e minuut. Rick Tissen bediende
Maik Vermazeren die op zijn beurt Joep
Beurskens in vrije positie aanspeelde.
Echter het schot werd perfect door de
keeper van Hapse boys gekeerd. Een
minuut later was het de tegenpartij
die op links de achterlijn haalde en de
nummer 7 op maat bediende. Maar

gelukkig voor SVEB faalde hij in de
afwerking. Het kon niet uitblijven. In de
28e minuut werd de stand weer gelijk:
1-1. De druk op het doel van SVEB werd
steeds groter, want in de 32e minuut
pareerde Caspar Lijnders een vrije trap
vanaf de rand van het strafschopgebied. Even kwam SVEB onder de druk
uit en de stand had in de 41e minuut
2-1 moeten zijn. Maik Vermazeren wist
twee keer het doel te bereiken, maar
beide keren werden met geluk door de
doelman gekeerd. Diep in de blessuretijd van de eerste helft kreeg SVEB toch
nog een domper te verwerken. Een
prachtig afstandsschot zorgde voor de
1-2 ruststand. De druk op de defensie

van Hapse Boys in de tweede helft was
van korte duur. Rick Tissen speelde zich
in de 53e minuut knap vrij, maar het
schot was voor de doelman. In de 66e
minuut werd een aanval Hapse Boys
met een lange bal over links onnodig
tot hoekschop verwerkt. Deze werd
in eerste instantie afgeslagen, maar
van rechts weer voorgezet en de 1-3
was een feit. In de 69e minuut kregen
ze een strafschop en het was 1-4. De
thuisploeg creëerde met veel strijd nog
enkele kansjes, maar moest het hoofd
buigen voor de tegenstander, die in de
81e minuut ook nog de 1-5 inschoot. In
de laatste minuten was het Rick Tissen
die nog de 2-5 aantekende.

75 jaar lid RKsv Wittenhorst
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van RKsv Wittenhorst in Horst worden jaarlijks de jubilarissen gehuldigd.
Dit jaar was er een uniek jubileum van Frank Boekesteijn (1929), maar liefst 75 jaar lid van de voetbalclub.

staat los van de wintercompetitie.
De inschrijvingsopbrengsten komen
honderd procent ten goede aan het
onderhoud en ontwikkeling van de
route. De start is om 09.30 uur en na
een half uur zal de uitslag worden
opgemaakt. Om 10.30 uur starten de
jongens en vrouwen, zowel mountainbike als cyclo-cross. Vervolgens
starten om 11.30 uur de veldrijders
(zowel amateurs als masters). Om
12.50 uur is de jeugd aan de beurt en
tenslotte om 13.30 uur de mountainbikers. Voor meer informatie kijk op
www.limburgcross.nl of
www.limburgexpress.nl

Eerste minioren
wedstrijd HZPC
Door: Bram Becks, HZPC Horst
De eerste miniorenwedstrijd van het seizoen werd afgelopen zondag
gezwommen in zwembad De Roerdomp in Roermond. Clubs die deelnamen aan deze wedstrijd waren RZ Roermond, Eszet Swalmen, ROB en
HZPC Horst.
Er zaten een paar nieuwe
gezichten bij die sinds dit jaar voor het
eerst deelnemen aan de minioren
wedstrijd, zoals Zerina Muratovic,
Sara Hadzic, Naomi Brouwers, Isis van
Cuijk, Ilse Versteegen, Sophie Geurts
en Anne Roefs. Ook zaten er enkele
nieuwe afstanden tussen voor de
zwemmers.
Zo moesten Marlijn Zwart en
Anna van Cuijk voor het eerst de
200 meter rugslag en de 200 meter
schoolslag zwemmen. Dit zorgde bij
beide zwemsters voor gespannen
gezichten. Nergens voor nodig, want
beiden zwommen erg goed en wisten
medailles binnen te slepen. Marlijn

werd tweede op de schoolslag en
Anna derde op de rugslag. Zerina,
Isis, Sofie en Anne behaalden alle
drie de eerste medailles op een
miniorencircuit. Dit zorgde uiteraard
voor tevreden gezichten. Zerina werd
tweede op de 100 meter rugslag met
een persoonlijk record van maar liefst
7 seconden.
Ook Isis en Sofie werden tweede,
beide op de 100 meter schoolslag.
Sofie nam nog een medaille mee naar
huis op de 50 meter vlinderslag. De
grootste tijdsverbetering kwam op
naam van Danee Verstegen. Zij zwom
op de 50 meter vlinderslag een tijd
van 57,51 seconden.

zaterdag

15 NOVEMBER
open va. 22.00 uur

FINAL
N
REUNIO
De glorietijd van Frank als speler
viel samen met een bloeiperiode
van het eerste elftal. Met zijn
enigszins gekromde rug bezorgde
hij als snelle linksbuiten menige
rechtsback een lastige middag.
Zijn hoogtepunt beleefde hij toe hij
in 1953 na een reeks beslissings-

en promotiewedstrijden met het
eerste elftal naar de tweede klasse
promoveerde. In Roermond werd
voor 5.300 toeschouwers van Linne
gewonnen. Vanaf 1962 was Frank
gedurende twintig jaar voorzitter van
de veteranenafdeling, in 1982 werd hij
benoemd tot erelid van Wittenhorst.

Daarnaast is hij ook Lid van verdienste
van Wittenhorst. In 1979 was Frank
ceremoniemeester bij de Boorebrulleft
als Frank van Jaat van Stroeks Dien.
Voor de voetbalclub reden genoeg
om hem tijdens de Algemene
Ledenvergadering eens in het zonnetje
te zetten.

ENTREE € 5 geen v.v.k.

SLOTAVOND
TE KEER OPEN!!!
LAATS

21+

Markt 26, Sevenum
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Melderslo loopt achter feiten aan Oxalis wint strijd
tegen Treffers
Door: RKSV Melderslo
Op de eerste herfstachtige zondag moest het eerste elftal van RKSV Melderslo op bezoek bij VVV’03 in Venlo. De
goed voetballende ploeg is niet makkelijk te verslaan, dus optimale inzet werd gevraagd van de Melderslose mannen.

Het leek er op dat de ploeg goed
voorbereid was door elftalleider Ron
Thijssen, die de plek innam van de
trainer en coach die op vakantie was.
Melderslo begon redelijk aan de wedstrijd met goed combinatievoetbal en
vooral geconcentreerd spel. Dit leverde
een gelijke strijd op die nagenoeg geen
kansen opleverde. Na een half uur
kreeg een Venlose spits een behoorlijke
kans, maar de halve omhaal kwam
recht in de handen van doelman Mike
Gubbels. Na knullig balverlies van
een Melderslo-middenvelder ging de
keeper bij de daarop volgende inzet
in de fout en werd simpel afgestraft,
1-0 voor VVV ’03. Tot dat moment was

er eigenlijk niets aan de hand, maar
Melderslo leek aangeslagen. Het spel
werd slordiger en de onzekerheid
nam toe. Vijf minuten voor rust mocht
de gastheer een vrije schop nemen.
Deze ging kort voor het doel langs en
kon om onverklaarbare reden, zonder
ingrijpen van de Melderslo-verdediging,
simpel worden binnengetikt door een
Venloos been. Deze 2-0 achterstand
was reden voor de ploeg om er in de
tweede helft een schepje bovenop
te doen. Rond de 60e minuut kreeg
Melderslo een penalty wegens hands
van een VVV-verdediger. Jeroen Kallen
benutte deze penalty, 2-1. Daarna probeerde Melderslo op zoek te gaan naar

de gelijkmaker. Daarvoor moest risico
genomen worden, zowel in de opstelling als in de strijd. Martijn Kallen was
net iets te laat met een tackle en kreeg
een gele kaart van de goed leidende
scheidsrechter. Middels het inbrengen
van een extra aanvaller, ten koste van
een verdediger, probeerde Melderslo
nog iets te forceren. Meer dan enkele
mogelijkheden leverde dit niet op.
Sterker nog, VVV ’03 profiteerde van de
extra ruimte voorin met twee mooie
doelpunten. In de slotfase mocht een
iets te gretige invaller van VVV ’03 al na
enkele minuten weer plaats nemen op
de bank, na twee keer geel voor onzinnige overtredingen. Eindstand 4-1.

Door: SV Oxalis
Het is het eerste team van SV Oxalis gelukt, winst in de thuiswedstrijd
tegen De Treffers uit Neerkant. Vol goede moed begon Oxalis aan de
wedstrijd. Oxalis startte met een hoog tempospel waardoor De Treffers
het moeilijk hadden om het verdedigend bij te houden.
De 1-0, een mooie wegtrekbal
van Marloes, en de 2-0, een afstandsschot van Linda, lagen er vrij snel in.
Binnen 10 minuten had De Treffers
de stand echter weer gelijk getrokken, 2-2. De wedstrijd zat nu in het
slot. Beide partijen kregen kansen,
maar er vielen geen doelpunten. Het
duurde tot halverwege de tweede
helft voordat er weer gescoord werd.
De Treffers kwam op voorsprong
door een doorloopbal, 2-3. Na het
inbrengen van twee wissels kwamen er weer betere kansen voor
Oxalis. De aanval ging weer draaien.
De afvang stond nu als een huis en
Lisette zorgde uit een rebound voor
de gelijkmaker.

Het tweede aanvalsvak had meer
dan een half uur in de verdediging
gestaan en was niet van plan punten
te gaan inleveren. Merlet zette aan
voor een mooie doorloop die onrechtmatig werd afgeblokt. De strafworp
die hieruit volgde werd door Bo verzilverd, 4-3. De slotfase was erg spannend. De laatste 5 minuten toonde
Oxalis karakter en bleef scherp. Met
een doorloopbal zorgde Bo voor de
twee punten voorsprong 5-3. Met nog
drie minuten op de klok scoorden De
Treffers de 5-4, maar Oxalis speelde
het professioneel uit. Resultaat: winst
en twee belangrijke punten, waardoor
Oxalis de aansluiting met de koploper
blijft houden.

Meisjesteams

Hockeyjeugd speelt
interlands
Drie meisjesteams van Hockey Club Horst spelen zaterdag 11 oktober
hun eerste interland. De Meisjes C1, C2 en D1 krijgen de meiden van de
High School Saffron Walden in Essex, Engeland op bezoek.

Korfbalsters SV Lottum B1
herfstkampioen
De B1 van SV Lottum, afdeling korfbal, werd zaterdag 4 oktober herfstkampioen. Zij speelden op eigen
terrein tegen De Peelkorf B2. In de rust was het nog maar 1-0 voor de Lottumse meiden. Na rust liep het spel
van de B1 veel beter en kon met een 6-1 overwinning het kampioenschap gevierd worden. De B1 worden
getraind door Marieke, Meggy en Ilona.

Na de gewone competitie
wedstrijden van die dag moeten alle
drie de meidenteams nogmaals aan
de bak om de Engelse meiden te
laten zien waarom Nederland hockeyland nummer 1 is. De hockeyclub
van Horst helpt om de meiden zo
goed mogelijk voor te bereiden op de
internationale confrontatie. De eerste
wedstrijden beginnen om 18.00 uur.

Ook vindt een bezoek plaats
van Reigate St. Mary’s, een andere
Engelse school. Deze meidenteams
spelen op dinsdag 21 oktober tegen
de Horster Meisjes M8E1 en M8E2,
tijdens hun reguliere trainingstijd van
18.00 tot 19.00 uur. Ze strijden in
teams van zeven tegen zeven.
Tijdens beide wedstrijden is
publiek welkom.

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

LAAT JE ZIEN

www.redoptical.com

Kerkstraat 1 Hor st 077 398 26 61 www.kruyt zeropt iek.nl
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Door: Johan Ummenthun, AVV America
Het eerste elftal van AVV America speelde zondag 5 oktober tegen Someren-Heide in de zesde klasse C. Beide
teams speelden de eerste helft een matige wedstrijd met veel balverlies.

In de 30e minuut probeerde de
keeper van Someren-Heide de bal
weg te trappen, maar hij schoot tegen
Koen Houben, waardoor de bal in het
lege doel belandde: 1-0. Op de foto
wordt Koen Houben gefeliciteerd door

zijn medespelers met de 1-0. Voor
rust werd het 2-0 door een perfect
genomen vrije trap van Jack van den
Munckhof op vijf meter van het strafschopgebied. Na de rust zetten America
meer druk op de tegenstander en werd

de eindstand door twee goals van Jens
Kleuskens en een doelpunt van Bas
Janssen naar 5-0 gebracht. Door deze
overwinning heeft America samen
met Holthees afstand genomen van de
nummer drie in de zesde klasse C.

GFC’33 stunt bij Belfeldia
Door: Gerard Schatorjé, GFC ‘33
Na de zoete 2-0 overwinning op HBSV togen de manschappen van trainer Grad Xhofleer vol goede moed naar
Belfeld waar de nummer twee van de rangschikking op hen wachtte. Onder leiding van de goed leidende scheidsrechter Mulder zocht het eerste elftal van GFC ’33 uit Grubbenvorst vanaf de aftrap het offensief.
Die aanvallende houding leidde al
snel tot een vlijmend schot van Etienne
Verhofstad die door de Belfeldse goalie
tot corner werd verwerkt. Gaandeweg
de eerst helft kreeg de thuisclub meer
balbezit maar dat resulteerde niet in
grote kansen. Uit een snel uitgevoerde
counter van de gasten moesten er maar
liefst drie verdedigers aan te pas komen
om Juul Heldens het scoren te beletten,
maar dit gebeurde niet reglementair.
Gedecideerd wees scheidsrechters
Mulder naar de penaltystip. Aanvoerder
Wouter van Denzen schoot de bal in
de 25e minuut onberispelijk binnen,

0-1. Belfeldia was van slag en niet veel
later was buitenspeler Jop Hermkes op
weg naar de 0-2 maar hij faalde in de
afwerking. Ruststand 0-1. Na de thee
pakte GFC de draad weer op en zette
de thuisclub onder druk. Echter de
precieze eindpass werd niet gegeven,
waardoor de GFC spitsen letterlijk en
figuurlijk buiten schot bleven. Onder
toeziend oog van ruim vijftig meegereisde Grubbenvorster supporters had
Belfeldia meer balbezit maar daar
tegenover had GFC de betere kansen.
In de 85e minuut kreeg GFC een corner
maar deze werd niet goed weggewerkt

door de thuisclub. Wouter van Denzen
kon de bal opnieuw inbrengen waarna
centrale verdediger John Schatorjé
zuiver inkopte, 0-2. In de laatste minuut
redde Belfeldia nog de eer, 1-2. Maar dit
doelpunt was er enkel voor de statistieken in een wedstrijd die eigenlijk geen
echte wedstrijd was. “Een verdiende
overwinning voor GFC. Ondanks de
2-1 uitslag kwam de zege geen enkel
moment in gevaar. Als we de komende
weken zorgvuldiger met onze kansen
omspringen, kunnen we in de ranglijst
nog enkele plaatsen stijgen”, aldus een
tevreden trainer Grad Xhofleer.

Spannende strijd
Hockeyclub Horst
Door: Hockeyclub Horst
De dames 1 van Hockeyclub Horst speelden zondag 5 oktober tegen
Boxmeer, een directe concurrent in de strijd om de bovenste plaatsen.
Vorig seizoen werd aan de twee ontmoetingen met Boxmeer slechts een
punt overgehouden.
Toch begon het team gesterkt
door de wetenschap dat ze de laatste
weken goed staan te spelen met het
nodige vertrouwen aan de wedstrijd.
Nadat Boxmeer in de eerste 5 minuten het betere van het spel had,
nam Horst het heft stevig in handen.
Doordat ze over het hele veld goed
kort op de tegenstander zat, kwam
ze veelvuldig in balbezit. Eenmaal
in balbezit wist de ploeg doordat er
veel beweging in het spel zat vaak de
vrije man te vinden. Nadat Horst al
enkele malen dicht bij een goal was
geweest, maakte Annemiek Geurts na
15 minuten spelen de 0-1. Ook hierna
kregen ze behoorlijk wat goede kansen maar de keepster van Boxmeer
wilde van geen wijken weten. Vlak
voor rust kropen ze zelfs door het oog
van de naald toen Nicole Vullings een
strafcorner van de lijn haalde. Met
de 0-1 die ze mee de rust in namen,
deden ze zichzelf gezien het spel, de
werklust en de kansen die er waren
wel wat te kort.
Ook na rust bleef Horst goed

gegroepeerd verdedigen waarbij ook
de voorhoede goed bij de les bleef
en opkomende verdedigers meteen
opving. Boxmeer kon hierdoor nauwelijks voor gevaar zorgen. Wanneer
ze echter op onverwachte momenten
balverlies leden, werd vaker de verkeerde keuze gemaakt en geprobeerd de passlijnen dicht te zetten
in plaats van zo snel mogelijk weer
in de mandekking te gaan. Hierdoor
kon Boxmeer met zijn snelle spitsen
meerdere keren voor veel gevaar
zorgen. Op die momenten bleek de
onverzettelijkheid toen Horst tot twee
keer toe weigerde op te geven. Vicky
Lamers en even later Sofie Marcellis
weigerden beiden op te geven toen
ze met gevaar voor lijf en leden de
bal van de doellijn haalden. Zelf
kwam Horst de tweede helft minder
vaak gevaarlijk in de Boxmeerse cirkel
en bleef het tot vlak voor tijd spannend. Vijf minuten voor tijd zorgde
Pien Gubbels voor de bevrijdende
0-2 en konden Horst met drie wel
verdiende punten terug naar huis.

Lekker! Van onze eigen bakker

Bienestich kersen
9.99

Brood- en
Banketbakkerij

Lucassen

www.plushorst.nl

7.49

geldig van 6 oktober t/m 11 oktober 2014

America verslaat
Someren-Heide

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

Gelijkspel voor Sporting ST
Door: Sven Kerstjens, Sporting ST
Het eerste elftal van Sporting ST uit Swolgen en Tienray had de eerste vijf minuten al moeite met de
wedstrijd tegen SVOC ’01 1. Er werden veel slordige fouten gemaakt waardoor SVOC een aantal kansen kreeg in
het begin van de wedstrijd.
Na een goed uitgevoetbalde kans
belandde de bal voor de voeten van
Jorn Beurskens en met een oerknal
ging de bal richting de keeper, die de
bal alleen nog maar kon wegboksen.
Tot de 30e minuut herhaalde dit spel
zich. SVOC kreeg een aantal kansen
en Sporting kwam voor de goal met
Jorn die de bal niet achter de palen
kreeg. In de 40e minuut veranderde
de wedstrijd compleet met een bal
voor de goal van Sporting. In de kluts
kreeg Jorn de bal. Het was nu drie
keer scheepsrecht voor hem: 1-0.
Diep in de blessureminuten van de
eerste helft kwam SVOC aan zet met
een vrije trap vanaf de rechterkant.

De bal kwam voor de goal met zes
man ertussen die er niet in slaagden
de bal aan te raken en zo de keeper
van Sporting verraste, 1-1. Direct na de
goal kreeg SVOC weer een kans door
een blunder van de scheidsrechter die
door liet spelen na een overtreding
op Sporting. SVOC kon zo naar de goal
lopen en het stond 2-1. Van frustratie
protesteerde Tim van Rijswijk bij de
scheids en kreeg rood.
In de tweede helft speelde Sporting
met tien man. De eerste echte kans van
de tweede helft was voor SVOC met
een voorzet op de zestien meterlijn.
De speler van SVOC twijfelde niet en
schoot hem in de kruising 3-1. Daarna

begon Sporting te domineren. Nog
geen 10 minuten daarna kreeg Pim
Smits de bal aan de linkerkant met
een mooie actie kwam hij tot schieten
en zo stond het 3-2. Sporting ging
door met kansen creëren. Er kwam
een vrije trap voor Sporting met
Michel Kleven achter de bal. Hij nam
diep adem en schoot de bal beheerst
in de rechterhoek, 3-3. Beide teams
deden er alles aan om met punten naar huis te gaan. In de laatste
minuten van de wedstrijd kwam er
nog één kans voor Sporting met Bob
van der Klij aan de bal. Hij wist een
op een met de keeper te komen maar
schoot net naast de goal.

“MONIQUE HEEFT AL DRIE
CHEMOKUREN ACHTER DE RUG”
Medicijnen die gebruikt worden tegen kanker
veroorzaken soms haaruitval. Een tijdelijk haarwerk
is de basis voor herstel van zelfvertrouwen,
eigenwaarde en een positief zelfbeeld.

Banden - Accu’s - Carwash

Het adres voor alle
banden en accu’s.
www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl

STERK
(077) 398 42 20
www.vanwellschilders.nl
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GEPLUKT Antoinette Kok

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.

ik kan horen. Het was een hele rare
gewaarwording. Het eerste geluid
dat ik hoorde, waren de luidende
kerkklokken.”
Samen met haar man Gé deelt
ze haar grote interesse voor paarden.
Het tweetal heeft elkaar dan ook,
niet verwonderlijk, ontmoet bij een
paardenfokkerij. “Samen maken we
geregeld buitenritten. We zijn echt
buitenmensen.” Thuis heeft het stel
twee veulens en twee paarden in een
zelfgebouwde stal staan. Ook is ze
actief bij ruiterclub Wittenhorst, waar
ze penningmeester is. Maar ook bij
Stichting Samengestelde Wedstrijd
Noord-Limburg is ze penningmeester.

Aanvoerster
bij dovenvolleybal

Samen met haar partner Gé (49) woont ze in Meterik. Haar grootste passie zijn haar paarden, waaraan ze veel
liefde en aandacht geeft. Ze heeft een doorzettersmentaliteit en wil het beste uit zichzelf halen. Deze week wordt
Antoinette Kok (44) geplukt.
Antoinette is vanaf haar geboorte
al slechthorend. Door de jaren heen
is haar gehoor alleen maar achteruit
gegaan. Ze vertelt: “Ik hoorde steeds
minder en spraak heb ik nooit kunnen
verstaan. Het liplezen bood voor mij
een uitkomst. Destijds ging ik naar
een gewone basisschool, middelbare
school en na de havo ging ik naar de
HAS in Den Bosch. Gebarentaal heb ik
dus nooit geleerd.” Haar ouders hebben
haar altijd gestimuleerd om zichzelf te
blijven ontwikkelen en haar dromen te
volgen.

“Ik wilde heel graag paardrijden,
dat begon al op de basisschool. Ik had
een afspraak met mijn vader toen
ik in havo twee zat. Als ik overging
naar havo drie, dan mocht ik op
paardrijlessen.”
Haar schooltijd was geen
makkelijke tijd voor haar. Speciaal
onderwijs volgde ze niet en ze moest
veel zelf uitzoeken omdat ze de
leraren niet verstond. Liplezen bood
een uitkomst en ze kreeg hulp van
medestudenten. Sinds tien jaar ziet
haar wereld er anders uit. Dankzij

PUZZEL

Sudoku

een CI, een elektronisch implantaat,
kan Antoinette horen. “Een CI is een
elektronisch implantaat waardoor

Sportief is de Meterikse zeker.
Elk jaar gaat ze op vakantie met Gé
om in de bergen in Zwitserland of in
Oostenrijk te wandelen. Daarnaast was
ze 14 jaar actief bij het dovenvolleybal.
Ze moest vanwege een blessure
noodgedwongen stoppen. Ze vertelt:
“Ik was hier aanvoerster en vond
dit erg leuk om te doen. Zo zijn we
naar de wereldspelen in Kopenhagen
geweest, maar ook bij de Europese
kampioenschappen in Moskou. Het was
ook wel even wennen, want iedereen
die communiceerde via gebarentaal
en ik kon dat niet. Maar uiteindelijk
kwam dat helemaal goed.” Nu houdt

ze zich sinds die tijd bezig met golfen.
“Ik vind het erg leuk om te doen, ik
heb in Geijsteren een golfclinic gedaan.
Dat beviel zo goed dat ik besloten heb
om lid te worden.”
Antoinettes weken zijn door haar
hobby’s goed bezet: “Twee keer in de
week ben ik aan het golfen, daarnaast
rijd ik vijf dagen in de week paard.”
De dagen beginnen vroeg voor haar.
“Doordeweeks sta ik elke ochtend
vroeg op, rond 06.15 uur. Dan ga ik de
paarden voeren, ze van stal halen en
de stal opfrissen. Daarna ga ik naar
mijn werk. Dan kom ik klaarwakker
aan”, lacht ze. “De paarden zijn mijn
dagtaak en ik geniet er echt van.”
Nadat dit interview plaatsvond,
overleed Antoinettes twintigjarige
merrie Marway, die ook op de foto
staat, onverwachts. Antoinette liet
hierover weten: “Gelukkig is zij heel
rustig heen gegaan en heb ik heel fijn
en waardig afscheid kunnen nemen
van haar. Ze was heel bijzonder voor
mij en mijn levenspartner Gé. Ik kreeg
haar van mijn ouders als veulen van
6 weken oud, toen ik geslaagd was
voor de HAS in 1994. Ik had haar zelf
uitgezocht. Zij was mijn eerste eigen
paard en heeft mij alles geleerd en
gegeven. Ook heeft zij ervoor gezorgd
dat ik Gé leerde kennen. Marway heeft
ons samengebracht. Gelukkig leeft ze
voort in haar prachtige nakomelingen
waarvan wij er nog drie op stal
hebben.”

Like onze Facebookpagina en blijf op de hoogte van de nieuwste trends en deel- en winacties

www.facebook.com/Hipp-Home-Fashion/

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

sucade lappen

100 gram € 1,85

leverkaas

200 gram € 2,20

boomstammetjes

elke 5de gratis

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

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

09
10

Vocalgroup Just for Fun
treedt op in Meerlo
Voor de vijfde keer organiseert vocalgroup Just for Fun een muzikale ontmoeting voor familie, vrienden en fans.
In zaal ’t Brugeind in Meerlo spelen zij op zondag 12 oktober vanaf 14.00 samen met de bigband Nice Company een
gevarieerd muziekprogramma.

cultuur 23

Blues-rock en
akoestische gitaren
In het kader van het 12,5-jarige bestaan van muziekcafé De Buun in
Horst, vinden er op vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober optredens plaats.
Op vrijdag 10 oktober staat Tony
Dowlers Hellhounds op het podium. Dit
optreden begint om 22.00 uur. Het trio
Tony Dowlers Helhounds is afkomstig
uit Engeland en speelt voornamelijk

blues-rock. Op 11 oktober is er een
optreden van Presto Pronto. Deze band
speelt alleen op akoestische instrumenten, zoals contrabas, cajon en
gitaar. Ook dit begint om 22.00 uur.

Herfst in De Locht
Museum De Locht in Melderslo organiseert op zondag 12 oktober
verschillende bijzondere activiteiten. Zo zijn zowel de smeden als stroop
makers aan het werk en is er een speciale herfstactiviteit voor kinderen.
Vooral het stroop maken is een
kwestie van geduld. De stroopmakers
kunnen precies vertellen hoe het hele
proces verloopt en welke grondstoffen
daarvoor nodig zijn. Naast de vaste
expositie is er in De Locht een aantal

Iedereen die liefhebber is van
classic, nederpop, rock of Latin muziek
met een hoog Top 2000-gehalte is
zondag 12 oktober welkom bij de
muzikale ontmoeting van vocalgroup
Just for Fun. Zaal ’t Brugeind is open
vanaf 13.30 uur en rond 17.00 uur
wordt het muzikale gedeelte afgesloten

met een gezamenlijk optreden. Na
17.00 uur volgt een afterparty.
Gedurende de middag zijn ook
kinderen van harte welkom. In zaal
Bourgondiër kunnen zij meedoen aan
een animatieprogramma.
De helft van het entreegeld van
deze avond wordt gedoneerd aan de

Hersenstichting, met als specifiek doel
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
Eén van de leden van het koor is al
enige tijd afwezig ten gevolge van
een zwaar ongeval met hersenletsel
en het koor wil op deze manier om
een bijdrage voor het goede doel
vragen.

wisseltentoonstellingen te zien, zoals
de nostalgische expositie Bij ons thuis
aan de muur en Klokken expositie
van de Limburgse klokkenmaker Jean
Wilmar. De bijzondere activiteiten
beginnen om 13.00 uur.

Party in café d’n Tap
In café d’n Tap vindt op zaterdag 11 oktober een 70’s-, 80’s- en
90’s-party plaats. Deze is van 22.00 tot 02.00 uur.
Voor elke bezoeker is er wel wat
wils, zoals muziek van the Tramps,
Bon Jovi of Mental Theo. Swingen

voor iedereen aldus de organisatie.
Kijk voor meer informatie op
www.dn-tap.nl

aktie loopt van ma 23 september t/m 12 oktober 2014

MEGA
KORTINGEN
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E
tijdens de TEG

KOOPZONDAG

12 OKTOBER

open van 10.00 - 16.00 uur
Openingstijden:
maandag t/m donderdag 08.30 - 12.00 uur
en van 13.00 - 17.30 uur
vrijdag 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 20.00 uur
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

Boekenderhofweg 38, 5925 NE Venlo-Blerick
T: +31 (077) 382 62 45
I: info@gebrvandelaar.nl

www.gebrvandelaar.nl

Novitas Notariaat is per 1 januari 2015 op zoek naar een

NOTARIEEL
MEDEWERK(ST)ER
(4 of 5 dagen per week)

Wij zoeken iemand:
met een afgeronde juridische MBO-opleiding
die nauwkeurig, accuraat en ﬂexibel is
Wij bieden:
een afwisselende uitdagende baan
een prettige werkomgeving
Functieomschrijving:
De werkzaamheden van een notarieel medewerk(st)er
bij Novitas Notariaat zijn erg veelzijdig. Een notarieel
medewerk(st)er legt dossiers aan, heeft persoonlijk contact
met de cliënten zowel telefonisch als op kantoor, en biedt
ondersteuning aan de notarissen, kandidaat-notaris en
notarisklerken. Verder is hij/zij representatief, klantvriendelijk en heeft hij/zij een secretarieel/administratief ondersteunende rol. Alle administratief notarieel voorkomende
taken worden door hem/haar uitgevoerd.
Solliciteren:
U kunt uw sollicitatie vóór 15 oktober 2014 richten aan:
Novitas Notariaat
T.a.v. Annemarie Beijers-Willems en Martijn Tolsma
Stoktstraat 2, 5961 TN Horst info@novitasnotariaat.nl
Voor meer informatie over ons kantoor kunt u onze website
raadplegen: www.novitasnotariaat.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Brouwhuis De Locht
geopend

Aafjeswandeling
in Swolgen
Het is dit jaar 100 jaar geleden dat schrijver en dichter Bertus Aafjes
werd geboren. In Swolgen, waar de dichter is begraven, wordt op
19 oktober bij dit feit stilgestaan met een speciale Aafjeswandeling.
De wandeling begint om 14.00 uur in eethuis BRaM in Swolgen.
Bertus Aafjes behoorde na
de oorlog tot de toonaangevende
Nederlandse dichters en schrijvers.
Aafjes, geboren Amsterdammer,
woonde van 1973 tot aan zijn
overlijden in 1993 met zijn gezin in
Swolgen. Zijn werkruimte had hij
in het zogeheten ‘schrijvershuisje’
iets verderop in de bossen. De
Aafjeswandeling voert onder meer
langs het graf van Aafjes op het
Swolgense kerkhof en langs het
schrijvershuisje. Ook zijn voormalige
woning aan de Parkweg wordt
aangedaan, die speciaal voor

deze gelegenheid van binnen te
bezichtigen is. Onderweg vertellen
verschillende mensen iets over
Aafjes’ leven en dragen zijn werk
voor. Verder wordt een audiovisuele
presentatie over zijn Swolgense jaren
vertoond. In B&B De Oude Pastorie
is een minitentoonstelling van zijn
werk.
De Aafjeswandeling op 19 oktober begint om 14.00 uur in eethuis BRaM. De wandeling eindigt
omstreeks 16.30 uur. Aanmelden
kan via aafjeswandeling@gmail.com,
077 398 16 06 of 077 398 41 95.

Het nieuwe brouwhuis van Museum De Locht is zondag 5 oktober geopend. Het brouwhuis gaat functioneren als
demonstratieruimte en clubgebouw van de brouwers van het gilde Dionysos. Brouwers van Dionysos demonstreerden tijdens de opening hoe bier gebrouwen wordt en liefhebbers konden proeven.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

De Omdenkers in
’t Gasthoês
De Joseph Wresinski Cultuur Stichting organiseert op donderdag 16
oktober de muzikale theatervoorstelling De Omdenkers. Deze humoristische voorstelling gaat over spookburgers met een stoutmoedig plan.
De Omdenkers is gemaakt en
wordt gespeeld door mensen die
leven in armoede en voormalig
dak- en thuislozen, in samenwerking
met professionele theatermakers,
vormgevers en muziekcoaches. Na
een reeks uitvoerige gesprekken
met hulpverleners, maakten zij een
theatrale bewerking van een bijzondere werkelijkheid: spookburgers.
Mensen die bij geen enkele gemeente
zijn ingeschreven en daardoor geen
rechten hebben. Nederlanders en toch
illegaal? Het komt vaker voor dan
gedacht. Roos, een van de figuren uit
De Omdenkers, is zo’n spookburger.

Net als Lisa en haar man Karel en
vele anderen. Door te veel ongeluk
getroffen is hun leven op een dood
spoor beland. Ze wonen illegaal op
een camping. Ze moeten hun verhaal
kwijt. Maar waar, bij wie? Ze hebben
een stoutmoedig plan en betreden
het enige podium dat voor hen open
staat: het toneel. De Omdenkers
is een voorstelling die aanzet tot
overdenken van het samenleven.
De cultuurstichting organiseert de
voorstelling op donderdag 16 oktober
om 20.00 uur in ’t Gasthoês in Horst.
Toegang is gratis. Aanmelden kan via
deomdenkers@gmail.com

Het gebouw van de brouwers wordt
gekenmerkt door gladde stenen en
is opgebouwd door vrijwilligers. Een
van die vrijwilligers, Chris Thijssen,
is vandaag aanwezig en vertelt: “Dit
gebouw is helemaal door vrijwilligers
ontworpen en gebouwd. Vanaf november 2012 zijn we bezig geweest.” Het
bierbrouwhuis valt op tussen de andere
gebouwen, omdat het met handgemaakte stenen is gebouwd. De bouwstijl stamt uit 1900. “In die tijd hadden
de industriëlen meer geld en wilden
ze dat uitdragen. Ze bouwden alles net
iets anders dan de arme mensen”, legt
Thijssen uit.
Het bestuur van Museum De Locht

had een brouwhuis al langer op haar
verlanglijst staan, want tot nu toe
heeft de bierbrouwgroep van Dionysos
nooit haar eigen ruimte in het museum
gehad. Wil Peters, voorzitter van de
bierbrouwgroep, vertelt: “We zijn
ontzettend blij met een eigen ruimte.
Op den duur moet hier een microbouwerij worden geplaatst. Nu staat er
nog maar één koperen ketel, maar
het is de bedoeling dat dat er twee
worden. Misschien dat er nog een
brouwerij komt kijken en onze ketel
wil sponsoren, want het blijft duur, zo’n
ketel kopen. We willen hier tenslotte
wel onze eigen brouwerij van maken.
Gewoon kleinschalig brouwen met onze

eigen leden”, bedenkt hij.
Het brouwhuis heeft nu nog geen
echte naam, maar alle bezoekers
konden een naam op een formulier
invullen. Over zes weken maakt het
brouwersgilde de naam van het nieuwe
gebouw bekend. In november start in
het gebouw de nieuwe brouwcursus
voor beginners. Iedere maand worden
er daarnaast demonstraties worden
verzorgd in het gebouw. Dionysos zal
ook haar eigen besloten proeverijen
organiseren. Degene die een leuke
herinnering aan de opening wilden
overhouden, konden bij de drukker
langs om een eigen bierviltje te laten
drukken met eigen naam erop.

De kok en het personeel staan morgen weer voor u klaar!
Taakomschrijving

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

Operations
Manager VAS (1fte)

Momenteel hebben we diverse vacatures. Voor het
volledige overzicht zie: www.janssen1877.com

De afdeling is actief op het gebied
van assemblage, reparatie en testen
van apparaten en componenten. Je
bent verantwoordelijk voor het sturen
van de medewerkers, het inrichten
van technische processen en maakt
instructies voor de werkplekken.

Wat vragen wij?

• Een afgeronde opleiding op HBO
niveau in een technische richting en
minimaal enige werkervaring in een
leidinggevende functie binnen een
soortgelijke omgeving.
• Daarnaast heb je kennis van
elektronica.
De volledige tekst tref je aan op onze
website.

Wat moet je doen?

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

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

www.restauranthetmaasdal.nl

Bespaar stookkosten
met isolatieglas
06 -

1

1
7
4
9
53 2

Uw glaszetter,
gespecialiseerd in
nieuw- en renovatiewerk
Massenweg 12, Horst | 077-398 58 63 | www.glasko.nl | glasko@home.nl
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Boemelweekend
nieuwe stijl

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag

Het Horster Horeca Collectief komt dit jaar met een nieuwe opzet van
het Boemelweekend in Horst, op vrijdag 24 en zaterdag 25 oktober. Op
vrijdagavond zijn de rollen omgedraaid en ‘boemelen’ de artiesten in
plaats van de bezoekers van café naar café.
Het programma op vrijdagavond
wordt in samenwerking met
De Muzikantine ingevuld. Anders
dan voorheen zullen de artiesten
van de Muzikantine telkens van
horecagelegenheid wisselen in
zowel de binnen- als buitenring van
het centrum in Horst. De semiakoestische optredens zijn de hele
avond door te horen. Vrijdagavond

00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur  	
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur

om 21.00 uur wordt de avond
op ludieke wijze geopend op het
Wilhelminaplein met een optreden
van de artiesten van De Muzikantine.
Zaterdagavond staat als vanouds
in het teken van een rondgang langs
de deelnemende cafés die allemaal hun eigen muziekprogramma
hebben. Een boemelbus zorgt voor
vervoer.

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

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws

Ontwikkelingen retailmarkt

Lezing over Horst
centrum
Professor Cor Molenaar geeft op donderdag 16 oktober een lezing in
het Parkhotel in Horst. Deze lezing geeft hij op uitnodiging van
Centrummanagement Horst-centrum.
Cor Molenaar is professor aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam en
wordt beschouwd als de autoriteit
en goeroe binnen de retailmarkt en
dan vooral gericht op de ontwikkelingen en de gevolgen van de IT
binnen de marketing, retail en sales.
Hij adviseert bedrijven, winkelketens,
vastgoedeigenaren, winkelcentra,
gemeentebesturen met als uitgangspunt de opkomst van de webshops en

brengt de consequenties in beeld voor
de vastgoedsector en de winkelcentra met vooral ook aandacht voor de
groeiende leegstand in de winkelcentra. Tijdens de lezing gaat hij onder
ander specifiek in op de situatie in
Horst-centrum. De lezing start om
19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.
Wie de lezing bij wil wonen
kan zich aanmelden via
info@horst-centrum.nl

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

Cabaretier Pieter
Derks bij Kukeleku
Bij Kukeleku speelt op zondag 12 oktober cabaretier Pieter Derks een
try-out van zijn cabaretprogramma Zo goed als nieuw. De voorstelling in
’t Gasthoês begint om 20.00 uur.
Pieter Derks is bekend van zijn
wekelijkse optredens bij De Wereld
Draait Door, waarmee hij tot voor kort
iedere vrijdag de week afsloot. Vorig
jaar maakte hij zijn eerste oudejaarsconference. Vanaf dit theaterseizoen is
hij weer helemaal terug in het theater.
Zijn vorige voorstelling werd getypeerd als razendsnel actualiteitencabaret. ‘Zo goed als nieuw’ is zijn zesde

theatervoorstelling. Derks hanteert
daarin dezelfde stijl als in al zijn voorstellingen: vriendelijk van toon, maar
vol scherpe grappen en confronterende
vragen. Hij heeft altijd commentaar
op het laatste nieuws en zijn voorstelling bevat veel liedjes en fantasierijke
verhalen. Kijk voor meer informatie
op www.kukeleku.com
(Foto: Merlijn Doomernik)

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
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Agenda

Griendtsveen

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

za 11 oktober 12.00 uur
Locatie: Herberg de Morgenstond

Bokkenollen

Limonollen

America

Werken aan het wandelpad

10e MasterLAN

Optreden Inlakech

vr 10 – zo 12 oktober 16.00 uur
Organisatie: Meldersnet
Locatie: Mèrthal

zo 12 oktober 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Optreden Tony Dowlers
Hellhounds

zo 12 oktober 12.00 uur
Locatie:
Herberg de Morgenstond

za 11 oktober 09.00-12.00 uur
Org: stichtingen Cultureel Erfgoed
Zwarte Plakweg, KnopenLopen
en Groengroep Sevenum
Opening
Locatie: aan de Midden Peelweg

Grubbenvorst

vr 10 oktober 22.00 uur
Locatie: café De Buun

zo 12 oktober 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoês

Interlandwedstrijden

Lezing: Voorzorg

za 11 oktober 18.00 uur
Locatie: Hockey Club Horst

Liedjesavond

wo 15 oktober 19.30 uur
Organisatie: Noortje Rutten van
Consendo
Locatie: Uitvaarthuis Theo Arts

za 11 oktober 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: ’t Gasthoês

Lezing Paul Smit over
non-dualiteit

Optreden Presto Pronto

wo 15 oktober 20.00 uur
Locatie: café Cambrinus

vernieuwd centrum
Vlooienmarkt

za 11 oktober 14.00 uur
Locatie: Zumpelplein

zo 12 oktober 13.30 uur
Organisatie: Jong Nederland
America
Locatie: blokhut Ôs Thoês

Promsconcert met Venlona
en Bröcheler
zo 12 oktober 12.15 uur
Organisatie: Stichting Proms
Grubbenvorst
Locatie: O.L. Vrouwekerk

Dorpsraadvergadering
wo 15 oktober 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

za 11 oktober 22.00 uur
Locatie: café De Buun

70s-, 80s- en 90s-party

Broekhuizen

Hegelsom

za 11 oktober 22.00-02.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Dierentuin met LNY TNZ

wo 15 oktober 14.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: theetuin De Roode
Vennen

vr 10 oktober 18.00-22.00 uur
za 11 oktober 10.00-02.00 uur en
zo 12 oktober 10.00-16.00 uur
Organisatie:
PSV Horst en omstreken
Locatie: manege Wieneshof

Wandelen met natuurgids
door Schuitwater

Schuurfeest

za 11 oktober 20.00-01.00 uur
Organisatie: Stichting
Gemeenschapshuis Evertsoord
Locatie: schuur achter Smêlentôs

Horst
vr 10 oktober 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

MERKKLEDING

JASSEN - PANTALONS - TRUIEN - BLOUSES - KOSTUUMS
- KOLBERTS - SWEATERS - SHIRTS - LINGERIE - JEANS

KORTINGEN 50% - 70%
START: ZONDAG 12 okt.
om 12.00 uur

ALLE
ALLE
AFDELINGEN
AFDELINGEN
OPEN
12 OPEN
- 17 UUR
12 - 17 UUR
OP NIET AFGEPRIJSDE
AANKOPEN:
DEZE
OP
NIET AFGEPRIJSDE
DAG DUBBELE
AANKOPEN
DEZE
SPAARPUNTEN!
DAG DUBBELE
SPAARPUNTEN

e

pop & a cappela

venray

d

Grotestraat 23 - Venray - Tel.: 0478 581526

ZO

12
INLAKECH

za 11 oktober 22.00 uur
Locatie: De Lange

Jeugdliedjesmiddag
zo 12 oktober 14.11 uur
Organisatie: JC D’n Dreumel
Locatie: OJC Niks

zo 12 oktober
Locatie: museum De Kantfabriek

In onze kelder start op zondag 12 okt. om 12.00 uur de rigoureuze
magazijnverkoop.
Wij vegen de magazijnen schoon!

o

Meterik

Dorpsraadvergadering
do 16 oktober 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

Sevenum

Tributenight met Rooy2U,
The Polease en Waterfront
za 11 oktober 20.30 uur
Locatie: De Wingerd

Dansvoer: Full Moon Party
za 11 oktober 21.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Filmmiddag
zo 12 oktober 12.30-17.00 uur
Organisatie: Film- en videoclub
do 16 oktober 19.30 uur
‘t Lenske
Organisatie: Centrum Management Locatie: De Wingerd
Locatie: Parkhotel

Tapzingen

Opening
Herinnering in Stof

MAGAZIJNVERKOOP

m

zo 12 oktober 11.00 – 17.00 uur
Locatie: museum De Locht

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

Meerlo

zo 12 oktober 14.30 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: De Sevewaeg

Samen zingen-avond
di 14 oktober 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Muzikale ontmoeting

Breicafé

+ HEREN

Smeden en stroop maken

Lezing over Horst-centrum
van professor Cor Molenaar

Vijftigste Peelhorstshow

Evertsoord

5.000 stuks DAMES

Cabaretvoorstelling
Pieter Derks

Melderslo

OKT

16.00

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

zo 12 oktober 14.00 uur
Organisatie: vocalgroup Just for
Fun en bigband Nice Company
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Inlakech en Paul Smit

Muziek en lezing bij Cambrinus
Café Cambrinus in Horst heeft komende week verschillende optredens. De vijfkoppige band Inlakech uit Tilburg
speelt op zondag 12 oktober. Op woensdag 15 oktober staat spreker Paul Smit op het programma. Vanaf 20.00 uur
geeft hij een lezing over non-dualiteit.
De Tilburgse band Inlakech is
geformeerd rondom leadzangeres
Nienke Lohuis. De band maakt fragiele
muziek die af ten toe ontaardt in
steviger geluid. De muziek van Inlakech
kan omschreven worden als soul,
indiefolk en rock en is geïnspireerd op
bands en artiesten als Bon Iver, Fink en
Paul Simon. Inlakech speelt puur,
breekbaar, emotioneel en legt een
warme melancholie in de kleine liedjes,
die soms volledig akoestisch en a

capella worden gespeeld. Dit optreden
start om 16.00 uur.
Op woensdag 15 oktober staat er
iets heel anders op het programma.
Filosoof en cabaretier Paul Smit geeft
dan een lezing over non-dualiteit.
Smit combineert humor en inhoud en
haakt in op thema’s als samenwerking,
cultuur, verbinding en verandering.
Non-dualiteit is een eeuwenoude
filosofie uit India die omarmd is door
onder andere Albert Einstein, Spinoza

en Ramana Maharshi. Smit omschrijft
het vermogen om voor te stellen dat
alles gewoon gebeurt en dat daar niets
aan te veranderen is, ook de naar ons
idee zelf genomen beslissingen.
Deze denkwijze haalt de angel uit
kwesties als schuldgevoel, angst, stress
en frustratie. Kenmerkend voor de
voordrachten van Smit zijn de lichtvoetigheid van zijn presentatie en een
voortdurend aanwezige humoristische
ondertoon.

Kerk Grubbenvorst

Venlona en Bröcheler bij
Promsconcert
Bij het jaarlijkse Promsconcert in de kerk van Grubbenvorst op zondag 12 oktober treedt het Venlose mannenkoor Venlona op met solist John Bröcheler. Het concert, dat traditioneel op de tweede zondag van oktober gehouden
wordt, start om 12.15 uur.
Voor het mannenkoor uit Venlo is
dit niet de eerste keer dat zij optreden
bij Proms in Grubbenvorst. In de
36-jarige traditie van het Promsconcert
was Venlona een regelmatig optredend
gastkoor. Vijf jaar geleden gaf dit
koor ook al een concert met John
Bröcheler, die dit jaar wederom de
solist is. Deze Zuid-Limburgse bariton
heeft al op vele grote podia van de

wereld heeft gestaan. Het koor en de
solist worden begeleid door pianist
Gerald Wijnen uit Zuid-Limburg en
de fanfare Kunst en Vriendschap uit
Partij-Wittem. Deze fanfare komt uit
in de concertafdeling, de hoogste
afdeling voor fanfares, en werd
wereldkampioen bij het Wereld Muziek
Concours in Kerkrade. Het programma
is samengesteld door John Bröcheler

en Venlona’s dirigent Wim Schepers.
De rode draad is de komst van een
zwerver in Grubbenvorst. De thema’s
die tot de muziekkeuze hebben geleid,
komen voort uit de kennismaking
van de zwerver met het dorp en zijn
geschiedenis. De 36e editie van het
concert is lichtklassiek en bestemd voor
een groot publiek. Het vindt plaats
in de kerk.

service 27

09
10

Medische Religie
zorg
America
zondag

Heilige mis

donderdag 9 oktober 20.00 uur
Kruisweg van de vermoorde
bisschop Frans Schraven C.S.

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

zondag 12 oktober 10.30 uur
Plechtige Eucharistieviering ter
herdenking van Mgr. Schraven

Meerlo

zaterdag

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

Griendtsveen

01

Sevenum

13.00 uur
Mgr. Schravenlezing ’De huidige
situatie van de kerk in China’

Broekhuizenvorst

zondag

Heilige mis

Heilige mis

19.15

09.45

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

Huisartsenpost
Venlo

Hegelsom
zondag

Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag

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

Melderslo

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

zaterdag
woensdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag

Heilige mis

19.15

De expositie Herinneringen in stof toont het werk van vier kunstenaars dat is gebaseerd op het quilten. Door
middel van hun kunst documenteren zij ieder op hun eigen manier het verleden. De tentoonstelling is te bezichtigen van 12 oktober tot en met 4 januari in Museum de Kantfabriek in Horst.
Het quilten is een handwerktechniek
waarbij drie lagen textiel door middel
van kleine rijgsteken op elkaar vastgemaakt worden. Dekens en spreien, vaak
met een patchwork bovenkant, zijn hier
de meest bekende voorbeelden van.
De vier kunstenaars passen deze
techniek echter vrij11
en naar eigen
09wel ‘artquilten’
interpretatie toe, ook

genoemd. De Nederlandse Els van
Baarle vindt haar inspiratie in de oudheid en in de uitwerking die het verstrijken van de tijd heeft op een oppervlak.
Glenys Mann uit Australië werkt met
gebruikt textiel en laat zich inspireren
door de emoties die dat oproept. De
Nederlandse Cherilyn Martin laat zich
onder andere inspireren door tempels,

kerkhoven en ondergrondse mijnen.
Voor Cas Holmes uit Groot-Brittannië is
de relatie tussen natuur en bebouwing,
evenals de levenscyclus een thema.
In de expositie Herinneringen in
stof is onder andere nieuw werk te zien
waarin materialen verwerkt zijn die
de kunstenaars verzameld hebben in
Museum de Kantfabriek.

Rommelmarkten in De Riet
H&H Marktkramenverhuur uit Melderslo en party- en sportcentre De Riet in Horst bundelen hun krachten
en organiseren vanaf zondag 19 oktober regelmatig rommelmarkten. “Een uitje voor de hele familie”, aldus
Hans Hegger.

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Lottum
zondag

Meerlo

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Tienray
zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag
		

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Parochiecluster Horst

112

Expositie artquilten

Kronenberg

Venray

Spoedgevallendienst
10 t/m 16 oktober 2014
Deckers M.F.M.
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

of the Year. Jan Janssen is tevens
finalist in deze laatste categorie. De
winnaar hiervan wordt op 2 november
in Carnegie Hall in New York bekend
gemaakt.

Ad ve rtorial

zondag
donderdag

Tandarts

tijdens de Lucie Awards in New York:
Photographer of the Year, Deeper
Perspective Photographer of the Year,
Moving Images Photographer of the
Year en voor de amateurs de Discovery

09.30

Horst (Lambertus)

(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

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

Janssen stuurde een half jaar
geleden zijn boek in voor de
categorieën ‘people’ en ‘documentary’.
Hij won beide titels. De IPA reikt
daarnaast vier grote prijzen uit

winkel&bedrijf

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

Alarmnummer

Het fotoboek The Himalaya my home van fotograaf Jan Janssen uit Hegelsom is onlangs winnaar geworden in
twee categorieën van de IPA Contest. De International Photography Awards worden in de Verenigde Staten uitgereikt.

11.00

Broekhuizen

Huisarts en apotheek

Internationale fotoprijzen Janssen

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)

Hans Hegger van H&H Marktkramenverhuur
en Fred Douven van De Riet voor het partycentre in Horst
Hans Hegger van H&H Marktkramenverhuur vertelt
over het ontstaan van het idee: “Wij verhuren onder
andere marktkramen en tafels. Ik krijg dan ook regelmatig
de vraag van mensen of ik toevallig weet of er ergens
een vlooienmarkt is waar ze heen kunnen. Steeds
meer mensen gooien hun spullen minder snel weg,
maar proberen ze bijvoorbeeld op een rommelmarkt te
verkopen. Zo krijgen ze er nog iets voor en heeft iemand
anders er ook nog wat aan.” Toen Hans benaderd werd
door Fred Douven van De Riet in Horst voor het organiseren
van een evenement in het party- en sportcentre in Horst,
was één en één twee.
De twee ondernemers organiseren rommelmarkten
op zondagen 19 oktober, 16 en 30 november, 11 januari,
8 februari en 8 maart. Elke markt is van 09.00 tot 16.00 uur
te bezoeken. Entree voor bezoekers is slechts 1 euro. “In de
winter zijn vaak minder activiteiten. Wie denkt ‘wat zullen
we deze zondag gaan doen?’ kan bij ons terecht. Omdat

het binnen is, maakt het niet uit welk weer het is. Je kunt
er echt een dagje uit van maken.”
Iedereen kan op de markten zijn koopwaar aanprijzen.
“Wie zijn zolder of garage opruimt, kan spulletjes
verkopen. Maar ook kinderen kunnen hun speelgoed
aanbieden en met die centjes weer nieuw speelgoed
kopen. Iedereen is welkom”, aldus Hegger.
Deelnemers betalen 25 euro standgeld. Hiervoor
krijgen ze een tafel van 4,10 bij 1,20 meter waarop ze hun
koopwaar kunnen uitstallen. Geïnteresseerden kunnen zich
inschrijven via www.hh-marktkramen.nl

Vlasvenstraat 51,
5962 AC Melderslo
06 25 05 18 94
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en dat vieren we met
29.95

15.-

Kuitlaarzen
Type Dee. Waterbestendig.
Voor dagelijks gebruik om
het huis. Maten 39 t/m 47.

Life-Line
Spijkerbroek
Type Tennessee, 5-pocket
model. 100% katoen.
Maten 30 t/m 46.
Lengtematen 32, 34 en 36.

Welkoop
Bouwemmer

13.50

7.50

Inhoud 12 liter. Kleur zwart.

1.89

1.-

3.99

Bolchrysant
Winterhard. Diverse
kleuren. Boldiameter
45-50 cm. Potmaat 19 cm.

1.-

OP=OP
Looptijd actie bolchrysant donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober.

2 VOOR

6.-

Kenner
Hooi
Aanvullende diervoeding voor
konijnen en knaagdieren. Inhoud 5 kg.
2 stuks

10.98

2 VOOR

5.-

AllBirds & Co
Strooivoer
Voor buitenvogels. Diverse
varianten. Inhoud 2 kg.
Bijv. naturel 2 stuks

6.78

10.99

38.95

7.50

33.95

Biokat’s
Kattenbakvulling

Cavom
Hondenvoeding

Classic. Klontvormende korrels.
Inhoud 20 liter.

Compleet Adult. Geschikt voor
alle hondenrassen. Inhoud 20 kg.

Geldig van maandag 6 t/m zondag 19 oktober 2014.

Andere naam, zelfde winkel
Deze BoerenBondwinkels hebben nu een andere naam: Welkoop. En dat is meteen het enige dat verandert, verder blijft alles
bij het oude. De winkel, het assortiment en de medewerkers veranderen niet. Zelfs de vertrouwde kleuren groen en rood
blijven hetzelfde. En ook met de nieuwe naam hebben we nog net zo veel verstand van tuin & dier.
In totaal zijn er 20 winkels in Zuid-Nederland Welkoop geworden:
Blerick, Einighausen, Grave, ‘s-Heerenhoek, Heeze, Heythuysen, Hulsel, Kessel, Lith, Middelbeers, Moergestel, Oploo, Panningen,
Reuver, Roermond, Sevenum, Someren, Tholen, Udenhout, Venray-Leunen.
Kijk voor alle winkels, openingstijden en overige informatie op welkoop.nl
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 6 t/m zondag 19 oktober 2014. Prijzen zijn inclusief BTW en verwijderingsbijdrage.
Tussentijdse model- en prijswijzigingen en eventuele zetfouten voorbehouden. Levering zolang de voorraad strekt.
Het assortiment is niet overal direct verkrijgbaar maar kan wel besteld worden.

