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IJspret in aantocht
Vanaf vrijdag kan er weer worden geschaatst op het
Wilhelminaplein in Horst. Ruim drie weken lang kan
jong en oud uit Horst aan de Maas op de ijsbaan terecht
voor schaatsplezier, entertainment en ’koek en zopie’.
Stichting IJsbaan Horst heeft de afgelopen maanden
hard gewerkt om de ijsbaan net als vorig jaar weer te
realiseren. Geld voor de schaatsbaan werd opgehaald door

sponsoren de mogelijkheid te bieden
om een vierkante meter ijs te ’kopen’.
De horeca, verhuur van schaatsen en
allerlei andere zaken rondom de ijsbaan wordt door vrijwilligers van verenigingen uit de gemeente verzorgd.
De organisatie heeft daarnaast haar
best gedaan om rondom het schaatsen

Verenigingsnieuws
gratis in 2011
HALLO Horst aan de Maas heeft afgelopen jaar diverse marktonderzoeken gedaan om de mening van haar
lezers te peilen. Een belangrijk punt dat uit al die onderzoeken naar voren komt, is dat meer dan de helft van de
inwoners van Horst aan de Maas geïnformeerd wil worden over het nieuws vanuit de verenigingen binnen de
gemeente. GCH Media, uitgever van HALLO, werkt aan een concreet plan om dit verenigingsnieuws vanaf begin
2011 huis-aan-huis gratis te gaan verspreiden.
Op dit moment biedt HALLO Horst
aan de Maas al de mogelijkheid voor
verenigingen om al het nieuws voor
hun leden op een speciaal ingerichte
rubriek op de website te plaatsen.
Dit nieuws is te vinden op www.
hallohorstaandemaas.nl Denk hierbij
aan agendaberichten, verslagen
van wedstrijden, bijeenkomsten en
evenementen, uitslagen, wedstrijdprogramma’s, maar ook parochienieuws en aankondigingen.

HALLO-uitgever Eric van Kempen
werkt op dit moment een plan uit om
deze berichten voortaan gratis huisaan-huis te bezorgen. Van Kempen:
“We hebben een concreet plan om
iedere dinsdag een gratis uitgave te
verspreiden waarin al het verenigingsnieuws wordt gepubliceerd, aangevuld
met redactionele artikelen, parochienieuws en ingezonden brieven.” Zijn
visie is duidelijk: “Nieuws moet voor de
lezer gratis zijn. Dat geldt dus ook voor

verenigingsnieuws. Het kan niet zo
zijn dat mensen daar in deze tijd nog
voor moeten betalen”, aldus de uitgever. Van Kempen is op dit moment
in gesprek met diverse betrokken
partijen. Begin 2011 verwacht hij het
concrete plan te kunnen presenteren.
Het nieuwe gratis blad moet naast
de bestaande HALLO worden uitgebracht. Van Kempen benadrukt dat
HALLO Horst aan de Maas gratis blijft
en op donderdag blijft verschijnen.

nog voor allerlei vermaak te zorgen. Zo
zijn er optredens van de joekskapellen
Ald Iëzer en Kloar Taal. Verenigingen
en artiesten die een bijdrage willen
leveren aan het ijsfestijn kunnen zich
nog melden via www.ijsbaanhorst.nl.
Volgende week is de ijsbaan
overdag gereserveerd voor het school-

schaatsen. Basisschoolleerlingen worden per bus naar het Wilhelminaplein
gebracht om er te kunnen schaatsen.
De laatste opbouwwerkzaamheden en het schaatsplezier is de
komende weken te volgen via de
webcam van Dreksbak via onze website www.hallohorstaandemaas.nl

Doe mee en

WIN
kaarten voor de

Winter
Wonder
Tuinen

in Kasteeltuinen Arcen

50 entreebewijzen en
5x2 entree plus stamppottenbuffet.

Ga naar onze website
www.hallohorstaandemaas.n l

Slender You Fit en nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas
gaan in 2011 enkele mensen
volgen op hun weg naar een
gezond gewicht.
Na twee maanden wordt door
Slender You Fit en Hallo aan
degene met het beste resultaat,
een metamorfose (inclusief make-up,
kledingadvies en fotoshoot).
Wilt u in januari starten met
afslanken en hieraan meewerken?
Neem dan voor 18 december
contact op met Trix Peeters,
tel. 06 33 17 83 33
Voor meer info:

www.slenderyoufit.nl
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Driessen toch op
CDA-lijst
Ger Driessen uit Horst komt toch nog op de CDA-lijst voor de Provinciale
Statenverkiezing in maart. Op de lijst voor Noord- en Midden-Limburg staat
Driessen op de vijftiende plaats. Welke plek hij op de lijst voor Zuid-Limburg
krijgt, is nog niet duidelijk, maar waarschijnlijk is dit geen hoge plaats.
Aanvankelijk was er voor
de Horster politicus voor deze
verkiezingen geen plaats op de lijst,
terwijl Driessen had aangegeven
graag nog een vierde termijn in
de provinciale politiek te willen
meedraaien. Eerder trok Marlies

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van GCH media BV
en verschijnt elke donderdag in
de gemeente Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren

Redactie
Jeroen van de Nieuwenhof
(hoofdredacteur)

T 06 41 38 96 23
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
Lei Spreeuwenberg
T 06 20 11 92 83
Michelle van Kempen
T 06 20 04 07 25
Gé Peeters
T 077 396 13 56
E redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl

Janssen uit Meerlo zich nog terug
als kandidaat voor de Provinciale
Statenverkiezingen. Zij was verrast door haar derde plek op de lijst
voor Noord-Limburg en gaf aan om
persoonlijke redenen af te zien van
deelname aan de verkiezingen.

Dorpsraad
America
De Dorpsraad van America houdt
op woensdag 15 december een
openbare vergadering samen met
de verenigingen en stichtingen van
America.
Op de agenda staan naast het
Dorpsplan 2011, het verenigingsleven in America, activiteitenoverzicht
2011, de lijst van verenigingen en
stichtingen, het Gezondheidscentrum
en lopende zaken als Veilig Verkeer
Nederland, America in het Groen en
groenonderhoud. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden
in Aan de Brug in America.

Hof van Meterik
Bloemschikken Kerst 2010

Verspreiding
Laurent Smedts
T 077 396 13 53
E laurent@hallohorstaandemaas.nl
Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Sluitingstijden
Kopij/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.

1930 Horst Veemarkt
Nu de Smidse voltooid is, is het
interessant te zien hoe de
Veemarkt eruitzag omstreeks
1930.
We zien nog even het huis
van de familie Stappers (later de
schoenwinkel van Hafmans).
Het huis is eerbiedig wat verder weg van de markt gebouwd
zodat de prachtige zijgevel van het
’Post en Telegraafkantoor’ goed
zichtbaar is. Het statige gebouw
(tegenwoordig restaurant Tin Sun)
had destijds ook aan de voorzijde
een trapgevel. Verder is het mooie
portaal met de bakstenen pilaar en
de ingangsdeur te zien. Het portaal
is niet meer. Achter de Post het huis
waar nu bakker Gerards-Steeghs
is gevestigd en het woonhuis van
de familie van de Munckhof. Op de
hoek met de Herstraat huize Vullings
met stenen trap maar nog zonder
erker (tegenwoordig boekhandel
TerugBlik). Op de hoek SchoolstraatHerstraat het huis van bierbrouwer
Vullings (tegenwoordig restaurant
Carpe Diem) met de aangebouwde
brouwerij. De brouwerij is later
verbouwd tot Albert Heijn-winkel en
is tegenwoordig de huisvesting van
Straten-Assurantiën.

Foto Museum de Kantfabriek, informatie Mart Van Issum

Gevraagd:
Schooljeugd (13 t/m 17 jaar)
Bij voorkeur meisjes
Gedurende de kerstvakantie
Alleen in de ochtenduren

Advertentie
T 077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
T 06 30 71 51 14
E norbert@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
T 077 396 13 56
E dorothe@hallohorstaandemaas.nl

NOSTALGIE

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.

14 & 16 december
van 19.30 – 22.00uur
tel: 06 21 651 668

Geopend op:
woensdag t/m vrijdag van 10.00 - 18.00 uur
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

Plantenkwekerij
van vegchel
Molengatweg 2d, Horst
Tel: 06-14239711 (Rob)

www.hofvanmeterik.nl

Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree
Telefoon 077-4651794

www.haardstede.nl

Huren of konapareuitn? ?
Waar gaat uw voorkeur
Meldt u aan op

www.bewonerspanellimburg.nl
…en spaar voor leuke cadeaubonnen

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

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl
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Sevenumse ijsbaan trekt veel jeugdige schaatsliefhebbers

Nu maar hopen dat het
blijft vriezen

Op een braakliggend terrein aan de Horsterweg in Sevenum wordt al bijna twee weken geschaatst. De
Sevenumse brandweer liet het grondgebied onder water lopen nadat matige tot strenge vorst werd verwacht.
Initiatiefnemer van de natuurijsbaan in Sevenum is Peet Siebers van de doe-het-zelfzaak Fixet in Sevenum. HALLO
ging een kijkje nemen en sprak met Geert Geurts, medewerker bij de doe-het-zelfzaak.

Pasteitjes,
nu al zo lekker,
daar wacht je niet
mee tot Kerstmis!

HORST • MAASBREE

HENK AARTS
Beleef het gourmet!

Onbeperkt eten en drinken voor
aantrekkelijke prijzen in een
sfeervol en modern restaurant.

Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 22,95 p.p.
Wilt u meer weten over ons kerstarrangement, kijk op onze website.

Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
De Sevenumse ijsbaan in trek bij de schaatsjeugd
“Ach, eigenlijk is het niet zo heel
veel werk en de jeugd beleeft er veel
plezier aan”, zegt Geurts.En dat klopt
want de schaatsende jeugd heeft
zichtbaar lol op de Zaerumse ijsbaan.
Geert: “Eigenlijk is dit niks nieuws
want dit braakliggend terrein zetten
we in winterdag wel vaker onder
water. Afgelopen maanden hebben we
het gras op het terrein kort gehouden
met het oog op een eventuele vorstperiode. Dat het echter al zo vroeg zou
gaan vriezen had ik ook niet verwacht
maar voor de jeugd is dit natuurlijk
fantastisch”, zegt Geurts.

Brandweer helpt een
handje
Omdat er zonder water zich ook
geen ijs kan vormen werd net als in
voorgaande jaren een beroep gedaan
op de vrijwillige brandweer van
Sevenum. Enkele spuitgasten dompelden het stuk grond vakkundig onder

water. Enkele nachten met matige
vorst deden de rest.

Alleen geen koek en
zopie
Geert Geurts vindt het wel wat
hebben, al die krassende ijzers op het
ijs. “Vooral afgelopen zaterdag was
het een drukte van belang. Honderden
jongens en meisjes uit Sevenum en
Horst en omgeving kwamen hier hun
schaatskunsten vertonen. Wellicht
speelt de gratis toegang ook een
belangrijke rol want iedereen mag er
voor niks op. Ze moeten wel zelf hun
schaatsen meebrengen en iedereen
die de ijsvloer op gaat doet dit op
eigen risico. Het terrein is in de avonduren verlicht tot 22.00 uur. Daarna is
schaatsen niet meer mogelijk want
dan is het pikkedonker,” aldus de
Fixet-medewerker.
Hij geeft verder aan dat wanneer
er vooruitzichten zijn op een langere

vorstperiode er mogelijk een koek
en zopie-tent geplaatst wordt bij de
ijsplek. Bezoekers aan de ijsbaan
die naar het toilet moeten, mogen
bij de doe-het-zelfzaak gebruik
maken van de sanitaire voorzieningen. “Gelukkig is het allemaal wel
te overzien. Ik vind dat als je een
ijsplek creëert, je ook open moet
staan voor zulke bijkomstigheden”,
zegt Geurts. Ook leerlingen van het
nabijgelegen Citaverde College weten
de Sevenumse ijsbaan inmiddels
te vinden. “Een klassenuitje op de
ijsbaan”, volgens een scholier uit
Hegelsom.
Toen afgelopen zondag de dooi
inviel werd er niet geschaatst omdat
er teveel water op het ijs stond. Een
dag later kon er wel weer geschaatst
worden omdat het kwik vlakbij de
grond net iets onder nul bleef. Ook
afgelopen dinsdag en woensdag
was dat het geval. Voor het komend
weekend wordt opnieuw dooiweer
verwacht en zal de ijsbaan in Sevenum
niet te gebruiken zijn. Na het weekend, rond 14 of 15 december zou de
winter met vrieskou weer terugkeren volgens de lokale weerman Lei
Spreeuwenberg. Voor de schaatsliefhebbers uit Sevenum en omstreken
is dit goed nieuws. Liefhebbers
van schaatsen kunnen ook bij antiwinterweer nog altijd hun baantjes
trekken op de ijsbaan van Horst. Die
ijsbaan wordt vrijdag 10 december
officieel in gebruik genomen. Vanaf
20.00 uur kan het publiek op de ijsbaan aan het Wilhelminaplein terecht,
of het nu vriest of niet. Enig nadeel
voor de jeugd: schaatsen in Horst kost
wel geld maar daar is ijs gegarandeerd, ook bij temperaturen ver boven
het vriespunt.

Aan tafel wenst iedereen
prettige Kerstdagen
en een gelukkig
nieuwjaar!
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl

Kerstmis...
... gourmet!
vanaf

€ 12,75 p.p.

www.HenkAarts.com
Wouterstraat 36 America
077 464 04 20
06 53 18 45 34
info@henkaarts.com
Maandag 13 december van
19.30 uur tot 22.30 uur
in het gemeentehuis van
Horst aan de Maas (raadszaal)
INFORMATIEAVOND

“EEN BETERE LANDBOUW
BEGINT IN DE REGIO”
Over de mogelijkheden van een
lokaal landbouwbeleid.

met prof. Smaling, prof. Van der Ploeg
en ir. Van der Burgt
Organisatie: Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Pechhulp bij d
ou
regulier onderhda
gen
24 uur per dagel7 Europa
he
in
per week

 34,95

Ook het
adres voor alle
ruitschades!

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg

04

nieuws

Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
DVD films te koop
EX-VERHUUR FILMS OP DVD TE KOOP.
5 voor € 15,00, 10 voor € 25,00.
STER VIDEOTHEEK HORST, Venloseweg 2,
Horst. Tel. 077 398 78 55
Winterbanden Voor al uw banden,
ook winterbanden, uitlijnen en
reparaties. Bandencentrum Gebr. Cox,
Deckersgoedtweg 2 Sevenum.
Tel. 077 467 44 87
Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50% KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat
41, Hegelsom. Tel. 077 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06 22 67 65 05
Ontdek TerugBlik. Ruim 5.000 titels
2e hands boeken!
Veemarkt 7a, Horst. www.terugblik.net
Te koop kerststallen.
Van Douverenstraat 22 Horst.
Tel. 077 398 46 27 na 16.00 uur
Vermist bij Blok 10, vrijdag 3 op
zaterdag 4 december, winterjas,
G-star, zwart met blauwe letters, witte
drukkers en nieuwe chroomkleurige
rits, maat M. Graag retour Freek Cox,
077 398 81 09
Te huur representatieve loods,
200 m2 (of minder) met eigen oprit,
gelegen aan de rand van Horst.
Tel. 06 46 72 34 26
Gevonden op 5 december 2010
trouwring, inscriptie: GER 29-04-1989
op parkeerplaats sporthal nabij
Dendron college Horst. Inlichtingen:
L. Wijnhoven 077 464 13 62
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Op 17 december 2010
om 14.00 uur geven wij

Maud Hooft en Ger Weijs
elkaar het ja-woord in het
gemeentehuis te Horst.

woningen en landbouwgrond
voor directe aankoop.
Geen makelaarskosten en direct zekerheid.

Tel. 06 55 12 69 96

Vrijdag 10 december is het internationale dag van de rechten van de mens. Amnesty Horst aan de Maas doet
hieraan mee door aandacht te vragen voor Su Su Nway, één van de 2.200 politieke gevangenen in Myanmar, het
voormalige Birma.
Op diverse plekken in de gemeente kunnen mensen in actie
komen. Op de website van de
gemeente en de bibliotheken en
in Museum de Kantfabriek kunnen
mensen een petitie tekenen. Op het
Dendron College wordt tijdens de
lessen Maatschappijleer ingegaan op
de inhoud van de actie en wordt de
boodschap van Amnesty meegenomen
in de kerstpakketten die de leerlingen
verzorgen voor ouderen. De kinderen
van Jong Nederland in Horst maakten
speciale ’groetenkaarten’ voor de
actie. Deze worden verstuurd naar
mensen die vanwege hun politieke
of godsdienstige overtuiging in de
gevangenis zitten.

Wij nodigen u van harte uit
op onze receptie bij
De Leste Geulde,
Noordsingel 75 te Horst
van 18.30 tot 20.00 uur
Cadeau tip: ✉

Geslaagd:
Judith Koopmans
Aan de universiteit van Tilburg
op donderdag 10-12-2010
Als Master of science in Human
Resource Studies.

Te koop: Leuke en goed onderhouden
tussenwoning in een gezellige wijk in
Horst. Meer weten? Bel 06 53 89 07 76
Te koop: Opel Meriva Cosmo automaat
okt. 2004, zilverkleurig, 52.681 km,
eerste eigenaar. Vele extra’s waaronder
ABS, cruise control, climate control,
geïntegreerd navigatie systeem.
APK tot nov. 2011. Prijs € 9.500,00
Tel.: 06 10 24 28 09

Geboren op 3 december 2010

Te koop gevraagd

Dag van de rechten van de mens
in Horst aan de Maas

Bo
Zusje van Sem en dochter van
Marcel en Suzanne
Verhaegh – Seuren

Kinderen van Jong Nederland
druk in de weer met de ’groetenkaarten’

Wil uw bedrijf ook gezien worden?
Koop ook ’n meter(s)ijs!
Kijk op www.ijsbaanhorst.nl

Oenoemoeloeke 5
presenteert nieuwe cd
De Oenoemoeloeke 5 presenteert zaterdagavond hun nieuwste album. Bij Café de Lange in Horst zetten ze de
tent op zijn kop en gaan ze feestnummers van hun tweede album presenteren aan het publiek.

Horsterdijk 40
5973 PP Lottum
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Angelique is fruit aan het maken voor de fruitpauze.
Sidney”(3) komt even helpen en vraagt: “Wat ben je aan het doen?”
“Ik ben mandarijnen aan het schillen”, zegt Angelique.
Waarop Sidney zegt: ”Zijn dat batterijen?”
Venrayseweg 19, 5961 AC Horst tel. (06) 30 46 46 56 www.huizezeldenrust.nl

(Foto Dreksbak.nl)

Schoolstraat 1, 5961 EE Horst T (077) 39 85 66
Nieuw!
Carpe Diem proeverij Menu  29,50

voor meer info:

w w w. c a r p e d i e m h o r s t . n l

1990 | 2010

Al sinds 1990 leveren wij maatwerk keukens, (schuifdeur) kasten,
keukenrenovatie, winkel- en kantoor inrichtingen.
Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op.

Zwarte Plakweg 9 America | 077 464 1844 | www.tcinterieurbouw.nl

De Oenoemoeloeke 5 bestaat, hoe
kan het ook anders, uit vijf bandleden
uit Horst en Hegelsom. De band begon
ongeveer zes jaar geleden met het
spelen van feestcovers, maar inmiddels hebben de bandleden al flink wat
eigen nummers geproduceerd. Volgens
zanger Koen Hendrix is het een echte
feestband met een eigenzinnige inslag.
Dat gegeven moet ook terug te horen
zijn op het nieuwe album, De schiêf
ván viêf genaamd. “Op het album komt
een mix van covers en eigen nummers.
We proberen daarin feestnummers af
te wisselen met gevoelige nummers.
Denk aan Malle Babbe en een Duitse
feestmedley en aan de andere kant het
eigen nummer Vanaovend.”
“Het nieuwe album moet laten zien
wie wij zijn”, voegt Hendrix nog toe.

De band heeft in de afgelopen jaren
bij sommigen een echt carnavalsimago
opgebouwd. Daar wil de band zich een
beetje van los maken. “Niet dat we
ons willen distantiëren van carnaval,
in tegendeel zelfs”, legt de zanger uit.
“Maar we worden soms op kermissen
niet geboekt omdat we een pure carnavalsband zouden zijn. Daardoor zaten
we met carnaval vol, maar daarna viel
een gat.” De band wil het album dan
ook gaan inzetten om kroegbazen te
verleiden om de band ook buiten het
carnavalsseizoen te boeken.
De Oenoemoeloeke 5 heeft met de
nieuwe cd de lat voor zichzelf een stuk
hoger gelegd. Alexander op het Veld,
in de regio bekend als oud-lid van de
band Neet oét Lottum, heeft het album
geproduceerd. “Hij heeft nog eens heel

kritisch naar onze liedjes gekeken om
ze nog beter geschikt te maken voor
ons album, want op cd klinkt het toch
een stuk anders dan live in het café.”
Hendrix is tevreden over het resultaat.
“Je hoort aan het album af dat iemand
anders de leiding heeft gehad. Het
klinkt allemaal net wat strakker, voller
en gelikter.”
De presentatie van De schiêf ván
viêf op zaterdagavond 11 december
vindt plaats in Café De Lange aan
het Wilhelminaplein in Horst. De
Oenoemoeloeke 5 treedt die avond op
samen met acts als Trademark,
The V-Brothers, Chris Nellen en Rob
Zanders. Kaartjes kosten 6 euro in
de voorverkoop en 9 euro aan de
dagkassa. Meer informatie:
www.ovijf.nl
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Horster Nieuwjaarsduik
terug naar oorsprong

Helleborus

Bij besteding van e 25,of meer GRATIS
vuurwerkbon t.w.v. e 11,-

Nederland is in de strakke greep van koning Winter. En dat maakt niet alleen onder de schaatsliefhebbers een
gevoel van opwinding los. Voor de echte Nieuwjaarsduikers kan het namelijk niet koud genoeg zijn. De daad is
heroïscher en de kick is groter. Over ruim drie weken vindt in Horst de elfde Nieuwjaarsduik plaats. Het strand
– en uiteraard het ijskoude water - van de Kasteelse Bossen vormt traditioneel het decor voor deze happening.

Helleborus niger

heldendaad ook nog eens een originele
Unox-muts, een herinneringsvaantje en
een kop heerlijke erwtensoep.”

Nieuw:
zwemparcours voor
fanatiekelingen
De nadruk blijft echter op de duik
zelf liggen. Het Horster bestuur van de
organisatie Cold Turkey deed daarvoor

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrijk.nl
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Plaats je kerstboodschap in HALLO

Breng je kerstwens uit aan heel
Horst aan de Maas
In de editie van HALLO van donderdag 23 december komt een speciale pagina met kerstwensen van onze
lezers. Daar kan ook jouw persoonlijke boodschap tussen staan. Je kunt kiezen uit drie formaten:
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Je kunt de tekst en het gekozen formaat doorgeven via advertentie@hallohorstaandemaas.nl. De kosten kun je
overmaken op bankrekening 14.40.48.868 ten name van GCH Media in Horst, onder vermelding van ’Kerstboodschap’.

Zie voorwaarden in de winkel.
Actie t/m 31 december 2010

inspiratie op in de Oekraïne. Peeters:
“De intieme ambiance die we aantroffen in Kiev, waar we op tegenbezoek
gingen bij (ijs)duikclub Neptun, moet
ook gestalte krijgen bij de elfde Horster
Nieuwjaarsduik. Back to basic prijkt dan
ook op het affiche van 2011. Vanaf dit
jaar is er geen voorinschrijving meer.
De helden in spé kunnen zich op 1 januari aanmelden bij de organisatiepost.
Voor hen ligt dan al een duikpaspoort
klaar dat ter plaatse afgestempeld
wordt. Voor het eerst is er dit jaar geen
after party meer. Op het strand is na
afloop wel warme drank verkrijgbaar.
We zorgen uiteraard wel voor een
ruime verwarmde kleedruimte voor de
deelnemers. Zij ontvangen voor hun

ed
Met optr

077 398 56 51

De deelnemers wordt dit jaar een
extra attractie geboden. Ton Peeters,
namens de organisatie: “We bieden
deelnemers dit jaar de mogelijkheid
om voorafgaand aan de duik een
zwemparcours van ongeveer vijftig meter af te leggen. Dat is naar Oekraïens
gebruik. Deelname is vrijwillig en voor
de echte bikkels.”
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500m2 gezellig mode- en winkelplezier

Loop even binnen!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas

De Horster Nieuwjaarsduikers nemen een duik
in de Dnjepr in Kiev

Back to basic is ook ingegeven
door de gevolgen van het succes van
de duik. Peeters: “ Met een kleine 150
deelnemers en zo´n 1500 toeschouwers
zijn we uit ons jasje gegroeid. Om iedereen enthousiast te houden, moeten
we zorgen dat de organisatie niet te
groot wordt. Het gaat immers puur om
de duik, daar komen de toeschouwers
voor.”
Behalve een sportief evenement,
is de Nieuwjaarsduik ook een sociaal
gebeuren geworden. Peeters: “Het
is voor iedereen, deelnemers en
toeschouwers, de eerste activiteit van
het nieuwe jaar. Het lijkt soms wel
een informele Nieuwjaarsreceptie, er
worden vele handjes geschud bij het
evenement.”
Met tachtig andere duiken is de
Horster Nieuwjaarsduik dit jaar ook
weer benoemd tot Unox serieuze duik.
Het predicaat zal dit weekend opgehaald worden in Scheveningen. Tijdens
deze feestelijke uitreiking zullen de
duikorganisatoren uit het hele land
– dus ook die uit Horst - een proefduik
maken in de Noordzee. Hiermee geven
zij alvast het goede voorbeeld en lijkt
er geen reden meer om niet mee te
duiken op 1 januari. Aanvang van de
gezamenlijke warming-up is kwart voor
twaalf, de duik is meteen aansluitend.
Deelname en entree zijn gratis.

Nu van 4,95 voor
Geldigvan
vanwoensdag
18-02 8 tm
Geldig
dinsdag
14 december
t/m 24-02.
OP=OP2010

Intieme ambiance
bij de duik

Potmaat 13 cm.
Hoogte 15-20 cm. Per stuk
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Hoogste punt wordt dit jaar niet bereikt

Vorst vertraagt bouw Innovatoren
Door de invallende kou is er enige vertraging ontstaan met de bouw van de Innovatoren op het Floriadeterrein.
Geen reden tot paniek, volgens algemeen directeur Paul Beck. Weliswaar zou het hoogste punt met Kerstmis
worden bereikt maar dat blijkt nu toch niet haalbaar. Hevige regenval in begin november en de vroeg invallende
vorst vertraagden de bouw enigszins.

Enkele weken geleden werd
bekendgemaakt dat het Franse Sodexo
de hoofduitvoerder wordt van het
horecaprogramma van de Floriade
2012. Sodexo Prestige, een onderdeel
van het Sodexa-concern neemt de
party- en evenementencatering voor
haar rekening. Volgens Paul Beck geeft
het bedrijf de juiste invulling aan het
horecaconcept van de Floriade. Voor
regionale bedrijven voorziet Beck
samenwerkingsmogelijkheden met
Sodexo. De kritiek vanuit de regio dat
een van oorsprong Frans concern de
catering mag gaan doen tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling vindt Beck
ongegrond. “Die kansen zijn er voor de
regionale cateraars wel geweest. Bij
inhoudelijke gesprekken haakten de
meeste ondernemers vroegtijdig af. De
omvang van het horeca- en cateringproject tijdens de Floriade was voor
veel ondernemers een maatje te groot.
Vijf restaurants plus de nodige terrasjes
met in totaal 5.000 zitplaatsen moeten
wel elke dag, zeven dagen per week
worden bediend”, zegt Beck.

Floriade goed voor
werkgelegenheid
Hoogste punt van de in aanbouw zijnde Innovatoren valt niet met Kerstmis
De voorman van de Floriade zit er
ontspannen bij ondanks de vertraging
van de in aanbouw zijnde Innovatoren.
“We liggen met nog een kleine
vijfhonderd dagen te gaan nog steeds
op schema. Ik heb er alle vertrouwen in dat alle gebouwen binnen de
gestelde termijn worden opgeleverd.
Door de pittige vorst kon er niet aan
de toren gewerkt worden, het was
gewoonweg te koud”, zegt Beck.
Er kon wel doorgewerkt worden
aan het kantoor ‘operations’ en het

informatiecentrum, die zijn bijna
gereed. In april gaat het informatiecentrum open. In eerste instantie voor
vijf dagen per week.

Toch nog een open
dag in 2011
Tegelijkertijd met de ingebruikname van het informatiecentrum
wordt ook de kabelbaan in bedrijf
genomen. Omdat er vanuit de regio
nogal veel belangstelling bestaat om

het Floriadeterrein te bezoeken, wordt
er in 2011 een open dag gehouden.
“Het wordt hoe dan ook anders dan de
‘Floriade Invites’ die we eerder gehad
hebben. Waarschijnlijk gaan we de
kabelbaan erbij betrekken, dan hebben de bezoekers een prima overzicht
op het terrein”, denkt de directeur
hardop.

Te groot voor regionale cateraars

Voor het zover is wordt nog met
een aantal deelnemende landen en
ondernemers gesproken over hun
bijdrage aan de Floriade. In principe
is het terrein nu helemaal bezet. “In
principe, want we kijken goed naar
elke inzending of deze ook past binnen
ons concept en de vijf thema’s. Als dit
niet het geval is, moeten ze hun inzending aanpassen. Doen ze dat niet, dan
wordt hun deelname aan de wereldtuinbouwtentoonstelling lastig. Maar
ze kennen de regels en wij kijken of ze
zich daar ook aan houden”, besluit hij
het interview.

America
zoekt
mensen
met
groene
vingers
Tijdens het Buurtcafé
America kwam naar voren dat
enkele inwoners graag een
steentje willen bijdragen aan
een groener America. Vaak
geven inwoners aan dat zij
hun dorp liever ’groener’
willen hebben. Die
Americanen mogen daar nu
zelf iets aan gaan doen.
Op dinsdag 14 december
komen geïnteresseerden met
groene vingers voor het eerst
bij elkaar om zich hierover te
laten informeren en om eens te
kijken hoe ze dit het beste in
America aan kunnen pakken.
De Dorpsraad van America en
de gemeente Horst aan de
Maas ondersteunen dit initiatief en nodigen Americanen
met groene vingers daarom uit
om deel te nemen aan de
Groengroep van America, naar
het voorbeeld van Lottum en
Kronenberg.
De bijeenkomst op
14 december vindt plaats in
Aan de Brug en begint om
20.15 uur.

Kerstbomen
van de kweker

Wij zoeken een:

★
★
★
★
★

Seed Health Technician
Flexibele en collegiale MLO’er microbiologie

Operator Warehousing
Gedreven MBO’er die nauwkeurig kan werken

Tuinbouwmedewerker Kassen
Teeltechnische ondersteuning en het begeleiden van
groepen medewerkers
Nunhems is een innovatieve, internationale en sterk
groeiende onderneming. Wij ontwikkelen, produceren
en verkopen groentezaden in nauwe samenwerking met
onze afnemers in de tuinbouw.
nunhems
is people

Lekker genieten
van uw oude dag
Huren in plan Douven
is lekker genieten van uw oude dag!

Kijk voor informatie en reageer via

nunhems.com

Jobs

Wij bieden te huur aan per 1 maart 2011
 Acht nieuwbouw seniorenwoningen in kern Horst
 Op loopafstand naar het centrum, huisartsen en
apotheek
 Gehele begane grond voorzien van vloerverwarming
 Rolstoelvriendelijke plattegrond en entree
 Luxe inbouwkeuken met alle apparatuur
(inductie koken)

E: martensvastgoedhorst@hetnet.nl

www.martensvastgoedhorst.nl

Nordman
Omorika (Servische spar)
Groene spar (Fijnspar)
Koreana (Koreaanse den)
lasiocarpa (niet prikkende
blauwspar)

-

In pot,
Met kluit
Gezaagd
In pot geteeld
(recht en vast in pot)
- Vanaf 25 cm tot 250 cm
- Mini boompjes  1,-

Kerstbomenkwekerij

Leon en Annet Coenders
Witveldweg 30, Grubbenvorst
077-366 22 36
leon.coenders@ziezo.biz

Burg. Cremersstraat 62
Grubbenvorst
T 077-366 16 18
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Wilde Ganzen steunt SOS Postcode Bloemprijs in Meerlo
schoolbusproject
De Postcode Bloemprijs is onlangs in Meerlo gevallen. In totaal 540
inwoners van Meerlo krijgen een boeketje rozen van De Bloemerie in
Broekhuizenvorst uitgereikt. Met de Bloemprijs steunt de postcodeloterij
een project in Ethiopië.
In Addis Ababa worden op een
oppervlakte van 450 hectare rozen
geteeld. Op de kwekerij werken zo’n
15.000 mensen. In totaal hebben
60.000 gezinsleden onderdak en eten.
Een deel van de opbrengst
gaat naar onderwijs. Ook kunnen
deze mensen gebruik maken van
een modern ziekenhuis en er

zijn mogelijkheden voor sport en
ontspanning.
De rozen van de Postcode
Bloemprijs komen speciaal uit dit
project. De deelnemers uit Meerlo
kunnen van 9 tot en met 11 december
de bosjes rozen nog afhalen bij De
Bloemerie aan de Ooijenseweg in
Broekhuizenvorst.

Pappa Steven toont de foto van de nieuwe Mobiele Schoolbus
De landelijke tv-actie Wilde Ganzen steunt het Mobiele Schoolbusproject van SOS Meerlo-Wanssum. De directie
van Wilde Ganzen in Hilversum vindt het project zelfs zo goed dat ze daarvan begin volgend jaar op de tv aandacht
wil schenken.
Wanssum heeft Pappa Steven laten
weten dat hij ook kan rekenen op een
bedrag van 30.000 euro voor de personele lasten in de eerste drie jaren en
de kosten van transport.
Geïnteresseerden die deze actie
willen steunen, kunnen het geld rechtstreeks overmaken op rekeningnummer 40.000 van Wilde Ganzen onder
vermelding van Schoolbus MeerloWanssum. Het geld kan ook gedoneerd
worden op de bankrekening van
SOS Meerlo-Wanssum met nummer
1325.91.189.

Esther Broeseliske uit Meerlo krijgt een boeketje
overhandigd van Miriam Derikx van De Bloemerie

BOSE

nu vanaf
BOSE�

799,-

nu vanaf

� 799,-

Art is vormgegeven door Phoenix Design.
Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Straatkinderen en de bouwvakfamiliekinderen krijgen in deze bus onderwijs.
“Het is de bedoeling dat we via deze
methode de ouders en kinderen kunnen overtuigen dat ze beter naar een
reguliere school kunnen gaan”, aldus
Pappa Steven.
De aanschaf van de bus en het inrichten daarvan kost zo’n 44.000 euro.
Als SOS Meerlo-Wanssum het komend
jaar 25.000 euro inzamelt, vult Wilde
Ganzen het resterende bedrag aan. Dat
betekent dat de inzameling van SOS
bijna verdubbeld wordt. SOS Meerlo-

Art is vormgegeven door Phoenix Design.
Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Dat heeft Wilde Ganzen de vrijwilligers van SOS Meerlo-Wanssum
afgelopen weekend laten weten. Sinds
kort voert SOS actie voor het project
Mobiele School van de organisatie
Udavum Karangal in Chennai (India)
van de sociale werker Pappa Steven
Vidyaakar. Hij wil een grote personenbus aanschaffen en deze ombouwen
tot klaslokaal. Met deze mobiele
school bezoeken de leerkrachten van
zijn organisatie krottenwijken en
grote bouwputten waar veel arme
bouwvakfamilies met kinderen wonen.
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Herinneringsplek gemeente Sevenum
onthuld in Kronenberg
Afgelopen zaterdag is aan het Bedelaarspad in Kronenberg een herinneringsplek onthuld door wethouder Freek
Selen en DAS-voorzitter Peter Wijsman. De herinneringsplek omvat een tafel met drie banken en een plaquette
met daarop een gedicht in het Sevenums dialect van Mien Wijnhoven. De punten van de tafel wijzen naar de drie
voormalige kernen van de voormalige gemeente Sevenum: Kronenberg, Evertsoord en Sevenum. Het DAS-comité
(Denken Aan Sevenum) kon door sponsoring en het veilen van spullen uit het gemeentehuis van Sevenum de
herinneringsplek inrichten.

Wethouder Selen gaf in zijn toespraak aan dat er voor de voormalige
gemeente Sevenum door de fusie met
Horst geen ingrijpende veranderingen
hebben plaatsgevonden. “Er wordt
nog steeds gebouwd in Sevenum.
Horst heeft profijt van het feit dat we
bij Horst aan de Maas zijn gekomen
als Wandelgemeente 2010 dankzij
Sevenum”, pochte Selen. Verder had
de wethouder lovende woorden voor
het DAS-comité. “Ze hebben bijna alles
zelf gedaan en ingericht. Dit is dan ook
een bijzondere herinneringsplek op
een bijzondere locatie”, aldus Selen.
Alle toespraken vonden plaats in de
schuur van Nieuw Kronenbergerhof.
Na enkele muzikale onderbrekingen door de Kronenbergse fanfare
Monte Corona, werd de plaquette bij
de herinneringsplek onthuld in aanwezigheid van zo’n dertig geïnteresseerden. Door de ijzige kou en sneeuwval
werd het buitenprogramma ingekort.
Op de plaquette staat deze tekst
van Mien Wijnhoven te lezen:

van dien aoje, wiêze mingesen en äöre
walgemende ‘gójjendaag,’
van dien meanderende Mäölebaek en
di langen, depe Gekkegraaf,
vanne Kroeënenberg en zien kerkske,
zien stille wandelwegskes inne bös,
van dien schoeën parochie inne Pieël,
zien aoje wachelen enne paarse hei,
van dien dansende mugken in ’t leecht,
enne kwakende kwegken annen
aovend,
vanne wiejte van dien weie en
’t deechte duûster vanne bös,
Zaerum, ik haoj van dich…
Van dien dieke en dien dunne bore,
van äör paerd en van äör pony’s,
van dien mej schijnheilig zien,
schijnheilig denken en ’t ok nag doon,
van ’t simpele, aoje schóttelslet en
’t nieje aafwasmeschiên,
van dienen ieënzame kruusboeëm en
vanne vreuchten in ’t vêld,
van dien droeëmen en gedâchte,
’t praoten en ‘t schriêven in os
schoeëne taal,
Zaerum, ik haoj van dich…

31 Dezember 2009
Zaerum, ik haoj van dich....
Vanne vruje, meestige merge,
wies inne late, luien aovend,
van dien laevendige kiengder enne
zingende späölplak,

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

t.w.v.

400,4

i l i f
inclusief
5 x 3D* games

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Wethouder Freek Selen en DAS-voorzitter Peter Wijsman onthullen de plaquette

Van dien flórs, die noeët gin jiets of ‘ne
kaorezeiker zal waere,
van dienen aezel, din met zaekerheid,
noeët ginnen dräömel wört…!
Gedeelte uit het gedicht:
‘31 dezember 2009’

De Miele-apparaten van morgen,
Vier mee met Samsonite
uwWinkel
gratis* geschenk afhalen!
vandaag al verkrijgbaar bij en
dekom
Miele

Actieperiode 16-09-2010 t/m 16-01-2011 bij aankoop van een complete Sony 3D TV
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Artminder
SL presenteert
Loewe
in ultraslank
Slimline-design.
Ondanks
de geringe
diepte
van
dan 90 mm
moet een
dezetv-toestel
tv niet onderdoen
op het
vlak van functies
en uitrusting.
Van Full-HDvanresolutie
mindertot
dan
90 mm moet
deze tv niet onderdoen
op het vlak van functies
en uitrusting.
Van Full-HDinnovatieve
100Hz-technologie
en 24p-bioscoopweergave:
alles is aan
boord. De ontvangst
resolutie
tot
innovatieve
100Hz-technologie
en
24p-bioscoopweergave:
alles
is
aan
boord.
De
ontvangst
van HDTV-beelden is geïntegreerd, net als de opname ervan via een hardeschijfrecorder van maar liefst
van250
HDTV-beelden
is geïntegreerd,
net
opname
ervan via een hardeschijfrecorder
van maar liefst
alle
mogelijkheden
bij als
uwde
Loewe-handelaar:
3D GB.
in FullOntdek
High Definition
Gewoon TV kijken
Ongeëvenaarde
Verbazingwekkend scherp

2D

Bright

zonder bril
helderheid met LED Boost
250 GB. Ontdek alle mogelijkheden
bij uw Loewe-handelaar:

*Bij aankoop van een Samsonite product
vanaf  85,00 (zolang de voorraad strekt).

Clear

met High Speed Precision

home of electronics

home of electronics
CosmoliteTM

CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388

made with revolutionary Curv® technology
CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388

sams100J_adv_N.indd 1
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Autobedrijf - - - - - - - - - - - - - - - - -

R. KLEUSKENS
- - - - - - - - - - - - HORST - METERIK

AUTO TOTAAL SERVICE CENTER

Hoezo auto onderhoud duur !!
VOOR BETAALBAAR EN GOEDKOOP ONDERHOUD
AAN ALLE MERKEN AUTO’S EN BEDRIJFS WAGENS
PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN
VOOR BETROUWBAAR EN VEILIG AUTO RIJDEN !

REPARATIE - APK - AIRCO - ONDERHOUD
AMERICAANSEWEG 108
5964 PB METERIK
077-3983220 - 06-11155197

AUTOBEDRIJFKLEUSKENS.NL
R.KLEUSKENS@TELE2.NL

HALLO-piet haalt kleurplaten op
Op de redactie van HALLO en bij de diverse verspreidingspunten zijn vorige week stapels fraai versierde
Sinterklaas-kleurplaten ingeleverd. Die worden nu allemaal verzameld op de redactie. Zo trok de HALLO-Piet
naar Kronenberg om daar de tekeningen van de kinderen van basisschool De Kroevert op te halen.
De winnaars van onze kleurplatenwedstrijd worden in de editie van volgende week bekendgemaakt.

IJSTAARTEN (bestel tijdig)
KERSTCHOCOLADE
unieke CHOCO-KADO’S

‘Parel in het landschap’ Den Bergerhook Sevenum

Opgeknapte boerderij
in landschap geïntegreerd

Op zondag 12 december kunnen liefhebbers van historische boerderijen van 11.00 tot 17.00 uur een kijkje nemen in de ‘Den Bergerhook’ in Sevenum. De gerestaureerde boerderij Den Bergerhook ligt naast camping Bergerhof
aan Op den Bergen 10 in Sevenum. In kerstsfeer worden bezoekers mee teruggenomen naar vervlogen tijden in een
boerderij waarin men vroeger werkte en woonde.

•

•

Sint Lambertusplein 10a 5961 EW Horst T 077 - 398 07 08
www.passi.nu info@passi.nu

•

Op zoek naar een woning?
Laat weten waar je voorkeur naar uit
en meld je aan op

gaat

www.bewonerspanellimburg.nl
…en spaar voor leuke cadeaubonnen
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Magere varkenspoulet

Groengroep Sevenum en het
Horster Landschap besteden veel
aandacht aan erfbeplanting. Bij het
groen ‘aankleden’ van het cultuurlandschap ontdekken de beplanters vaak
met regelmaat mooie oude boerderijen. Eigenaren van zulke ‘parels in het
landschap’ verbouwen vaak de oude
boerderijen. Aanplant en afrasteringen
misvormen daardoor de authentieke

uitstraling van zo’n boerderij.
Een van die parels in het landschap
is Den Bergerhook. De boerderij heeft
de juiste beplanting en is van binnen
helemaal opgeknapt. Het interieur
stamt eveneens uit de jaren waarin de
boerderij werd gebouwd. De boerderij is helemaal geïntegreerd in het
landschap met een enorme cultuur
historische uitstraling. Met de open dag

van Den Bergerhook wil de Groengroep
Sevenum en het Horster Landschap
ook andere mensen stimuleren oude
boerderijen te restaureren en hen
vooral ideeën op te laten doen op het
gebied van erfbeplanting om zo de
‘parels’ tot hun recht te laten komen in
het landschap. Tijdens de openstelling
is er gepaste muziek, zang en worden
filmbeelden getoond.

Wil uw bedrijf ook gezien worden?
Koop ook ’n meter(s)ijs!
Kijk op www.ijsbaanhorst.nl

Gehakt half om half
Gehakt cordon bleu
Rauwe coburgerham
Gebraden gehakt

hele kilo
hele kilo
4 stuks
100 gram
100 gram

€
€
€
€
€

8,40
5,50
5,00
1,95
1,15

UIT EIGEN KEUKEN
Boeuff bourginon of bief stroganoff
met puree
100 gram € 1,75
PROEVERTJE VAN DE WEEK
Asche braten Halskarbonade
omwikkeld met spek
en heerlijk gekruid
100 gram € 1,25
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Jaar lang gratis friet
Ricardo Verrijdt mag een jaar lang gratis friet eten bij cafetaria Het Eethuisje in Horst. De Horstenaar won de
prijs door stickers te verzamelen en een slagzin af te maken. Zijn zin ’Doe mij maar een jaar lang gratis friet, want
van het nieuwe kabinet krijg ik hem niet’, werd als beste verkozen. Omdat Manuela Hesen, eigenaresse van Het
Eethuisje, het niet leuk vond dat er maar één prijswinnaar was, besloot ze om alle deelnemers aan de prijsvraag
nog een kortingsbon te sturen.

Activiteiten
Varg Outdoor & Travel is een
webshop voor outdoormaterialen

Aviko-vertegenwoordiger Marco Hellebrand, winnaar Ricardo Verrijdt en Manuela Hesen

Bouw en hout
in goede handen!

mooi
haar

Steenstraat 12, Horst
T 077 398 64 66

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

It´s Clean

85% verkocht

Plan Douven Horst

“Een schone Zaak”

Maakt schoon op uw wensen
Tel. 06-42825513
It’s Clean - Steeg 7, 5975 CD Sevenum

Vanille-chocolade
ijstaart
voor 8 tot 10 personen 

7,95

Bourgondische
bitterballen
42x35 gram per doos

bodemprijs

7,95

Geïnteresseerd?
Kom naar het
inloopuurtje op
11 december van
10.00 - 11.00 uur.
Ingang bouwterrein
aan de Westsingel.

Patio

Varkensschnitzels
10 stuks à 180 gram
bodemprijs



Hazenpeper k.k.
850 gram

Kalkoenfilet
gerookt per kilo



9,95

Subsidie beschikbaar
voor diverse woningen*

10,95

•
•
•
•
•

13,95

Bij elke bestelling boven de
 15,- ontvangt u een
prachtige kerstster gratis!
OP=OP

www.plandouven.nl

Oplevering begin 2011
Loopafstand centrum Horst
Rustieke wijk
100% in aanbouw
30km zone

*vraag naar de mogelijkheden

Voor meer informatie kijk op:

www.huubkes.nl
Elke week nieuwe aanbiedingen!

Varg
Outdoor & Travel
Bedrijf
Varg Outdoor & Travel
Eigenaar John en Sandra
Schoeber
Adres
Meterikseweg 108
Plaats
Horst
Telefoon 077 465 75 01
E-mail
info@varg-outdoor.nl
Website www.varg-outdoor.nl
Sector
Outdoor vakantie en
vrije tijd
Start
26 juli 2010

Van Lieshout Nieuwsmedia,
uitgever van weekblad de Echo,
is afgelopen donderdag door de
rechtbank in Roermond failliet
verklaard. Eerder dit jaar werd de
drukkerij van Van Lieshout al
overgenomen door Weemen
Grafische Groep uit Haps.
Daarnaast stopte Van Lieshout
dit jaar met de verspreiding van de
drie gratis edities van het weekblad
de Echo. Alleen de Echo van Horst
bleef bestaan. Er wordt gekeken
of er een doorstart kan worden
gemaakt.

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

Starter in
de Regio

Verkoop:

Jacob Merlostraat 11a
5961 AA Horst
Tel 077 - 398 90 90

Floresstraat 6
5631 DD Eindhoven
Tel 040 - 281 17 11

Doelgroep
Het bedrijf richt zich op de
avontuurlijk ingestelde levensgenieters. Avonturiers kiezen
ervoor om meer op zichzelf
aangewezen te zijn in hun vrije
tijd en vakanties. De omstandigheden mogen primitiever,
de beleving mag intenser, de
omgeving mag spannender,
eenvoud en uitdaging staat
voorop. Denk hierbij aan
outdooractiviteiten als travel,
walking-hiking, bushcraft,
kanoën of 4x4 excursies. Deze
activiteiten zijn het uitgangspunt van Varg Outdoor & Travel.
Met de webwinkel en presentatie op beursen wil het bedrijf
die mensen bereiken die
bewust kiezen voor het outdoorleven.

hoogwaardig
kwalitatieve
materialen
Onderscheidend vermogen
Door een ruim assortiment van
materialen aan te bieden hoopt
de online winkel op elk gebied
te kunnen voorzien in de
wensen van de klant bij zijn/
haar keuze van een outdooractiviteit. Ervaring heeft
geleerd dat alleen hoogwaardig
kwalitatieve materialen
geschikt zijn voor dit buitenleven. Daarom levert Varg
Outdoor & Travel veelal
Scandinavische merkartikelen
die aan deze strenge eisen
voldoen en toch zeer betaalbaar zijn. Zo is Varg Outdoor &
Travel exclusief importeur in de
Benelux van Woodsknife,
handgesmede messen uit
Finland. Deze messen zijn
gesmeed door H.J. Merimaa,
messensmid in de derde
generatie. Tevens is het bedrijf
dealer van het in Denemarken
zeer bekende merk Wolf
Camper, een outdoor merk wat
zijn degelijkheid en betrouwbaarheid in het ruige
Scandinavië heeft bewezen.

winkel&bedrijf 11
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Informatieavond
lokaal landbouwbeleid
Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg organiseert op
maandag 13 december een informatieavond over lokaal landbouwbeleid.
Volgens de werkgroep loopt de bestaanszekerheid van boeren gevaar en
daarmee ook de beschikbaarheid van eerlijk, duurzaam en gezond
voedsel. Daarom is de gemeente Horst aan de Maas hard toe aan een
nieuw regionaal landbouwbeleid. Prominenten geven daarop een voorzet
in het gemeentehuis van Horst aan de Maas.
Professor Eric Smaling (Universiteit
Twente en Wageningen), Professor
Jan Douwe van der Ploeg (Universiteit
Wageningen) en Geert-Jan van der
Burgt (Louis Bolk Instituut) geven
hun visie op de kansen van een
landbouwbeleid dat gericht is op de
productie van hoogstaand voedsel dat
geproduceerd wordt voor en door de
regio. Behalve de drie wetenschappers
presenteert Riky Schut een analyse
van de landbouw in Horst aan de Maas
en gaat Paul Geurts in op de visie
van de werkgroep Land- en Tuinbouw
Noord-Limburg. De avond wordt
gepresenteerd door Jean van Hoof,
journalist van L1.
In Nederland wordt volop gediscussieerd over de ontwikkeling van
een nieuwe visie op een gezond,
duurzaam, eerlijk en solidair voedsel- en landbouwbeleid. Volgens Paul
Geurts, voorzitter van de Werkgroep
Land- en Tuinbouw Noord-Limburg,
begint gezond, duurzaam en eerlijk

voedsel met de bestaanszekerheid van
boeren. “Juist deze dreigt steeds meer
gevaar te lopen. Het is de hoogste tijd
alternatieve oplossingen te bieden aan
boeren en tuinders in Nederland. En
dus ook in de regio Horst aan de Maas,
een centrum van agrarische activiteiten.” Boeren hier en wereldwijd
zijn volgens Geurts de dupe van het
geliberaliseerde landbouw- en voedselsysteem. Zij produceren onder de
kostprijs en worden daardoor gedwongen hun bedrijf te vergroten. “Deze
schaalvergroting leidt tot druk op de
omgeving, dierenwelzijn, aantasting
van het milieu, overlast en risico’s voor
de gezondheid van mensen in de omgeving.” Volgens de voorzitter moet
er niet meer worden geconcurreerd
op prijs, maar op kwaliteit en moet de
productie worden gericht op de regio
in plaats van de wereldmarkt.
De avond wordt gehouden in het
gemeentehuis in Horst en duurt van
19.30 tot 22.30 uur. De entree is gratis.

Wijnproeverij Terlago een succes
Eind november vond bij Terlago Bar Restaurant in Horst onder grote belangstelling een wijnproeverij
plaats van het vermaarde Chileense wijnhuis Errázuriz. Rodrigo Plass, directeur Errázuriz Europa, was voor
deze gelegenheid speciaal naar Horst gekomen om de kwaliteit van zijn wijnen toe te lichten. Nadat
burgemeester Kees van Rooij de avond had geopend kregen de gasten een 16-tal topwijnen gepresenteerd,
begeleid door bijpassende gerechten.

Moonlightshopping in America
Op donderdag 16 december vindt er voor het tweede jaar op rij Moonlightshopping in America plaats. Diverse
winkels in America openen hun deuren op deze avond van 19.00 tot 22.00 uur.
Tijdens deze avond worden bezoekers geheel in kerstsfeer ontvangen
en tevens worden de prijswinnaars
van de decemberactie van de ondernemersvereniging America bekend

gemaakt. Elke kassabon die gedurende
de actieperiode van 29 november t/m
16 december bij de deelnemende
ondernemers wordt ingeleverd, dingt
mee voor de hoofdprijs ter waarde van

100 euro. Daarnaast stelt ook elke deelnemende ondernemer een cadeaubon
ter waarde van 25 euro beschikbaar.
Meer informatie:
www.ova-america.nl.

12 DECEMBER KOOPZONDAG
www.horstbuiten.nl

Geopend van
11.00u - 17.00u

Jacob Merlostraat 23
5961 AA Horst, T 077-3998110
www.herraetsslapen.nl

Jacob Merlostraat 17
5961 AA Horst, T 077-3241190
www.herraetswonen.nl

Expeditiestraat 4
5961 PX Horst, Tel: 077 - 396 17 77
www.gebrwijnhoven.nl

Handelstraat 13
5961 PV Horst , Tel. 077-397 90 00
www.bovee.nl

Boxspring 180 x 210 vlak
hoofdbord
2 x boxspring vlak
2 x pocketveer matras
1 x topper groot latex
van €2398,- voor €1698,-

Wegens het enorme succes zullen enkele
HILTHO-aanbiedingen nog tot eind
november geldig zijn!
Hierdoor kan uw voordeel op ons
nieuwe assortiment wel oplopen tot
20% KORTING!

Gratis advies bij u thuis door onze
binnenhuisarchitectes!
Prachtige houtmotief vinyl vanaf
€ 13,65 per mtr. incl. leggen!

Op deze dag gelden voor de laatste
maal onze HILTHO aanbiedingen:

- Alle Boretti accessoires met 25% korting!
- Nog 2 Boretti fornuizen 120cm voor zeer
speciale prijzen! - Ligbad 180cm met whirlpool
€ 795,00 Verder nog diverse restanten van de
Hiltho. Enkele keukens voor opruimprijzen.
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GEPLUKT

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

Ton Vergeldt
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Onderweg in Tienray liep onze HALLO-verslaggever Ton Vergeldt tegen
het lijf. Hij is vollegrondsteler van onder andere ijsbergsla en prei. Door de
aanhoudende vorst was Vergeldt door zijn extra voorraad gerooide prei
heen. Gelukkig kon hij door zijn perceel prei te beschermen met vliesdoek,
afgelopen maandag alweer een beetje prei rooien. Ton Vergeldt wordt deze
week ‘Geplukt’.

Elke week stellen chefkok
Pawel Skladnik en souschefkok
Esli Vencent van het Parkhotel
een recept samen met goede en
eerlijke producten die onder
andere uit de eigen regio
komen. Hiermee maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

Erwtensoep
Benodigdheden:
500 gram spliterwten
ongeveer 3 liter water
1 pond krabbetjes in niet te grote
stukken (=varkensvlees)
250 gram in dobbelsteentjes
gesneden vers spek
2 (of meer) grote preien
1 grote winterpeen
1 selderijknol
1 bosje bladselderij
eventueel een paar aardappelen
1 rookworst
Bereiding:
· De spliterwten wassen en 1 uur
koken in 3 liter water;
· dan de krabbetjes en het verse
spek erbij doen. Als het kookt
even afschuimen. Alles weer 1 uur
laten doorkoken;
· ondertussen de groenten zo klein
mogelijk snijden. De bladselderij
snipperen;
· alle groenten bij de soep doen (na
twee uur koken dus) en het
geheel nog ruim een half uur laten
koken;
· neem de krabbetjes uit de soep,
verwijder de botjes en snij het
vlees klein;
· roer de soep glad door een zeef en
breng hem zo nodig nog op de
juiste dikte met kokend water of
bouillon;
· laat de rookworst even in heet
water wellen en voeg hem daarna
in plakjes gesneden op het laatste
toe. Uiteraard ook het vlees
toevoegen;
· eventueel nog op smaak
brengen.

De aan de Over de Beek wonende
Ton Vergeldt is 44 jaar oud en gehuwd
met de 46-jarige Yvonne. Samen
hebben ze drie kinderen: Bas van 12,
Imke van 11 en Sterre die 7 jaar oud
is. Vergeldt is tuinder en oefent zijn
beroep samen met twee broers en zijn
vader uit. In de winter bestaat de teelt
uit prei en in de vorstvrije maanden
teelt de familie ijsbergsla. “We hebben
momenteel 40 hectare prei en oogsten

jaarlijks ongeveer 100 hectare ijsbergsla”, zegt de Tienraynaar.
Ton Vergeldt is een harde werker
die als het nodig is ook op zondag nog
op het veld te vinden is. “Afgelopen
zondag kwam er dooiweer opzetten en
omdat wij onze percelen prei hadden
afgedekt ben ik toch maar gaan kijken
of we weer konden rooien. De vorst
was weliswaar nog niet helemaal uit
de grond maar deze week kunnen we

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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waarschijnlijk weer oogsten, mits er
geen matige vorst komt”, aldus Ton.

Heerlijk geluid die
krachtige motoren
In zijn vrije tijd kijkt hij graag
naar de sportverrichtingen van zijn
kinderen. Ook is hij vaak in de tuin
te vinden en hij zit regelmatig achter
de pc op het web. “Ik probeer altijd
de rally Parijs-Dakar te volgen. Het
gebrul en de kracht van die machines
vind ik geweldig evenals de omgeving
waar de rijders doorheen trekken”,
lacht Ton. Zijn favoriete tv-programma
laat zich dan ook raden: RTL GP. Naast
de rallysport kijkt hij ook graag naar
voetbal, het programma Campinglife,
klusprogramma’s en ‘Ik hou van
Holland’. “Waar ik niets mee heb,
zijn programma’s zoals CSI, House en
‘Hollands next top model’, een typisch
vrouwenprogramma”, zegt Vergeldt.
Een andere hobby van de tuinder is
carnaval vieren, puur vanwege de
gezelligheid. “Tienray is klein en iedereen kent iedereen en dat maakt het
juist zo gezellig in de carnavalstijd”.
Ton woont graag in zijn Tienray.
“Het mooiste plekje vind ik toch wel
de plek waar wij wonen. Iets buitenaf,
midden in de natuur. Weliswaar hebben we niet zo heel veel terrasjes in
ons dorp, maar die we hebben zijn
altijd erg gezellig. Waar ik me aan
erger is de slechte staat van het wegdek van de weg waaraan wij wonen.
Er staan geen lantaarnpalen en dat
levert met grote regelmaat gevaarlijke
situaties op”, aldus Vergeldt. Wanneer
ik hem vraag naar het mooiste plekje

van Horst aan de Maas hoeft hij niet
lang na te denken. “Dat is in mijn
ogen Griendtsveen. Ik vind dat echt
een mooi dorpje met mooie huizen en
kanalen”, aldus de preiteler.

Geen rode bieten
voor Ton
Ton heeft een hekel aan ruzie maken en houdt absoluut niet van rode
bieten. Hem midden in de nacht wakker maken voor een bord zondagse
soep of rijstepap met zwarte pruimen
vindt hij prima. “En als er iets met mijn
familie aan de hand zou zijn”, voegt
hij er nog snel aan toe. Ton Vergeldt
zou graag vrachtwagenchauffeur
Gerard de Rooy, een Parijs-Dakar deelnemer, willen ontmoeten. “Vanwege
zijn doorzettingsvermogen in de meest
bizarre omstandigheden tijdens ParijsDakar”, zegt de rallysportliefhebber.

Voor zondagse soep
sta ik op
Het interview zit er bijna op en ik
vraag hem naar zijn meest gedenkwaardige dag. “Dat is onze trouwdag
en de geboorte van onze kinderen. Dat
zijn toch momenten die ik nooit zal
vergeten”, is Ton zijn antwoord. “En als
ik iemand een bloemetje zou mogen
geven is dat aan mijn echtgenote
Yvonne en aan de oma’s van onze
kinderen”, zegt hij na enig nadenken.
De telefoon rinkelt en Ton moet weer
aan de slag. De winter lijkt een pas
op de plaats te willen maken en dat
betekent weer werk aan de winkel. De
plicht en de prei roept.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Eerste sneeuw en bibberkou

‘t liëkt as of neemus d’r ván halt,
Vreeze, en waege vol met zalt.
Rix makt zich ni druk,
Sniëi-j dát brengt geluk,
Ach zo’n Winter-waer dát lot meej kalt.

In the picture deze week:

WEIHNACHTSTOLL
(m)
 6,75
KERSTTAARTJE
10% Korting

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
9 december 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
Op dinsdag 14 december 2010 is er een
openbare raadsvergadering in de raadzaal
van het gemeentehuis van Horst aan de Maas
(HadM). De vergadering begint om 20.00 uur
en de volgende punten staan op de agenda:
• Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen
de aanwezigen het woord voeren of een
presentatie houden over al of niet op de
agenda vermelde onderwerpen. Wilt u
gebruik maken van het burgerpodium, neem
dan vóór de vergadering contact op met
de grifﬁer, de heer R. Poels, tel: 077 – 477
97 70 of 06 - 51852891 of e-mail: grifﬁer@
horstaandemaas.nl.
• Spreekrecht raadsleden
• Ingekomen / ter inzage liggende stukken
• Notulen raadsvergaderingen 9 en 16
november 2010
• Delegeren bevoegdheden onttrekken
wegen
• Subsidies professionele instellingen 2011
• Verordening wet inburgering 2011 gemeente HadM
• Hoofdlijnen gemeentelijk afvalstoffenbeleid
• Bestemmingsplan De Afhang fase 2
• Belastingverordeningen 2011

• Huisvesting arbeidsmigranten gemeente
HadM
• Brandweerbeleidsplan
• Veiligheidsbeleid 2012-2015
Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist?
Kom dan luisteren op dinsdag 14 december
2010 vanaf 20.00 uur.
U bent van harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via:
www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk
op www.horstaandemaas.nl.

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?
Vrijdag 10 december
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 11 december
• Inzameling oud papier Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Griendtsveen,
Hegelsom, Kronenberg, Melderslo
• Inzameling oude metalen Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken 12.0016.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Maandag 13 december
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
Dinsdag 14 december
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet), Meterik
Woensdag 15 december
• Inzameling restafval HorstWest, Meerlo,
Swolgen, Tienray

• Inzameling gftafval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Donderdag 16 december
• Inzameling restafval HorstOost
Vrijdag 17 december
• Inzameling restafval HorstNoord
Zaterdag 18 december
• Inzameling oud papier HorstZuid, Meerlo,
Lottum, Meterik, Sevenum, Swolgen, Tienray
• Inzameling oude metalen Sevenum
• Tuinafval gemeentewerken 12.0016.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• KGA gemeentewerken
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren
bellen met de gemeente, 077 – 477 97 77 of
raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Hoogste punt Kerkebos te Swolgen bereikt
Foto: Jos Derks

Informatieavond Hof te Berkel
Op woensdag 15 december 2010 vindt in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst een informatieavond plaats over Hof te Berkel. De avond begint om 20.00 uur en de verwachting is tot
22.00 uur.
Tijdens deze avond wordt uitleg gegeven over
de plannen en ontwikkelingen in het gebied tussen de Dr. v.d. Meerendonkstraat, Venloseweg,
Gasthuisstraat. Ook wordt informatie gegeven
over de invulling van een klankbordgroep. Wij
zijn hiervoor op zoek naar afgevaardigden
van omwonenden, KBO, Dorpsraad Horst,
Gehandicaptenplatform, Agenda 22, huurders
vereniging Aanleunwoningen en Vrienden van
Elzenhorst. Mocht u interesse hebben dan kunt
u zich op deze avond aanmelden of via voorlichting@horstaandemaas.nl.

•
•
•
•
•

Berkel door wethouder Litjens en wethouder
Op de Laak.
Inleiding op de zorgvisie door de heer •
Aveskamp van De Zorggroep.
Inleiding op het bouwprogramma door de heer
Vereijken van CRA Vastgoed.
Stedenbouwkundige opzet door
Mulleners&Mulleners.
Informatie over de planning.
Informatie over de samenstelling van een
klankbordgroep.
Pauze (mogelijkheid tot schriftelijk vragen stellen).
Beantwoorden van vragen.
Afsluiting.

Het programma ziet er als volgt uit:

•
•
•

• Opening.
• Inleiding op de gezamenlijke visie van Hof te

U bent van harte welkom om deze avond bij te
wonen.

Sluiting
gemeentehuis
op 16 december
Het gemeentehuis en gemeentewerken zijn
gesloten op:
donderdag 16 december vanaf 13.30 uur
i.v.m. de Eindejaarsviering personeel
Voor dringende zaken m.b.t. gemeentewerken
kunt u contact opnemen met het storingsnummer 06–234982 49.

Wethouder Selen was aanwezig in Swolgen tijdens het bereiken van het hoogste punt van de
Multifunctionele Accommodatie Kerkebos.

Gladheidsbestrijding
De eerste winterperiode hebben we al weer
achter de rug. In de hele gemeente wordt
preventief gestrooid Dit betekent dat er wordt
gestrooid op het moment dat gladheid door
opvriezen, sneeuwval of ijzel wordt voorspeld.
Deze aanpak is gekozen om de gladheid zo veel
als mogelijk te vóórkomen
Bij het bet bestrijden van de gladheid worden
prioriteiten gesteld. Eerst worden de doorgaande wegen, hellingen, wijkontsluitingswegen, industriewegen, en doorgaande ﬁetsroutes
gestrooid . Wanneer het langdurig glad is,
bijvoorbeeld door dat het langere tijd sneeuwt,
gaat de gemeente natuurlijk door met de gladheidsbestrijding.
Woonwijken
De gemeente heeft een groot aantal woongebieden binnen de bebouwde kom. Voor deze,
over het algemeen in 30 km gebieden gelegen
smalle woonstraten, is het ondoenlijk een
afdoende strooiregime op te stellen. Uit oogpunt
van (capaciteit), vanwege de belasting voor het

milieu en om technische redenen is besloten om
woonstraten niet op te nemen in de strooiroutes.
Om de bewoners uit de woonstraten toch vrij
snel naar een gestrooide route te leiden worden
enkele ontsluitingswegen per wijk volgens rooster gestrooid.
Wat kunt u zelf doen
De gemeente verwacht dat alle verkeersdeelnemers bij gladheid altijd extra voorzichtig zijn en
hun weggedrag aan de verkeerssituatie aanpassen. Zeker in woonstraten, waar de gemeente
niet strooit. U bent als bewoners zelf verantwoordelijk voor het ijs en sneeuwvrij houden van
de stoepen voor het huis.
In verband met uitvoerende en het voorko
men van onveilige situaties op het werfterrein
kunt u geen zout afhalen bij de gemeente. U
kunt strooizout kopen bij de bouwmarkten of
boerenbond.
Tot slot een laatste belangrijke opmerking: de
gemeente kan de gladheid bestrijden maar nooit
garanderen dat het nergens glad wordt!

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning:
• Het oprichten van een bedrijfswoning op
het perceel gelegen aan de Horsterweg 23
te Broekhuizen, ingekomen 26 november
2010.
• Het slopen van golfplaten van een rundveestal op het perceel gelegen aan de
Driekooienweg 8 te Evertsoord, ingekomen
7 december 2010.
• Het vergroten van de woning op het perceel gelegen aan de Schuttersweide 1A te
Grubbenvorst, ingekomen 7 december
2010.
• Het herbouwen van garage en carport op
het perceel gelegen aan de Beatrixstraat 19
te Grubbenvorst ingekomen 30 november
2010.
• Het vergroten van de woning op het perceel
gelegen aan de Almeweg 10 te Horst, ingekomen 2 december 2010.
• Het oprichten van een agrarische bedrijfsruimte op het perceel gelegen aan de
Vanenakkerweg 3 te Lottum, ingekomen 6
december 2010.
Rectificatie:
Het slopen van een schuur op het perceel
gelegen aan de Horsterweg 58a (is reeds
verleend).
Verleende omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
• Het slopen van een woning met schuur op
het perceel gelegen aan de Horsterweg 68 te
Grubbenvorst.
• Het oprichten van een woonhuis op het perceel gelegen aan de Westsingel 45 te Horst.
• Het uitbreiden van de woning middels een
aanbouw op het perceel gelegen aan de van
Goghstraat 37 te Horst.
• Het oprichten van een woon/tuinkamer
en carport op het perceel gelegen aan de
Hoofdstraat 81 te Meerlo.
• Het slopen van een dakconstructie op het
perceel gelegen aan de Maasbreeseweg 95 te
Sevenum.
Bovengenoemde omgevingsvergunningen zijn verstuurd op 9 december 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij
een besluit is betrokken kan ingevolge de
Algemene Wet Bestuursrecht daartegen bij
Burgemeester en Wethouders van Horst een
bezwaarschrift indienen binnen zes weken
na de dag van verzending van de betreffende
vergunning. Een bezwaarschrift schorst de
werking van de vergunning niet.
De indiener van een bezwaarschrift kan tevens
de voorzieningenrechter bij de Rechtbank
Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950,
6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist. Aan het indienen van een dergelijk
verzoek zijn kosten verbonden.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
• Het oprichten van een vrijstaande woning
op het perceel gelegen aan ’t Stepke 20 te
Hegelsom.
• Het oprichten van een terrasoverkapping
met berging op het perceel gelegen aan de
Wilhelminastraat 8 te Sevenum.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 9 december 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij
een besluit is betrokken kan ingevolge de
Algemene Wet Bestuursrecht daartegen bij
Burgemeester en Wethouders van Horst een
bezwaarschrift indienen binnen zes weken
na de dag van verzending van de betreffende
vergunning. Een bezwaarschrift schorst de
werking van de vergunning niet.
De indiener van een bezwaarschrift kan tevens
de voorzieningenrechter bij de Rechtbank
Roermond (sector bestuursrecht, Postbus
950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een

voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist. Aan het indienen van een dergelijk
verzoek zijn kosten verbonden.
Aanvraag bouwvergunningen Fase II:
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat een aanvraag om bouwvergunning
fase II is ingekomen voor:
• Het oprichten van een woning op het perceel
gelegen aan de Hofweg 35 te America, ingekomen 2 december 2010.
• Het oprichten van een pluimveestal op het perceel gelegen aan De Cocg. Van Haeftenstraat
46 te Meerlo, ingekomen 6 december 2010.
• Het uitbreiden van pluimveestallen op
het perceel gelegen aan de De Cocg. Van
Haefstenstraat 46 te Meerlo, ingekomen 6
december 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Verleende bouwvergunning 1e fase
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende bouwvergunning is
verleend:
• Het bouwen van een levensloopbestendige woning op het perceel gelegen aan de
Maasbreeseweg ongenummerd te Sevenum.
Bovengenoemde bouwvergunning is verstuurd op 25 november 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene
Wet Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester
en Wethouders van Horst een bezwaarschrift
indienen binnen zes weken na de dag van
verzending van de betreffende vergunning.
Een bezwaarschrift schorst de werking van de
vergunning niet. De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter
bij de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond)
verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist. Aan het
indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten
verbonden.
Verleende bouwvergunning met ontheffing
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende bouwvergunning is
verleend met toepassing van een ontheffing:
• Het plaatsen van een woonunit (voor de termijn van 1,5 jaar) op het perceel gelegen aan
de Mgr. Jenneskensstraat 28 te Meerlo, met
toepassing van art. 2.12 lid 2 (Wabo).
Bovengenoemde vergunning is verstuurd
op 9 december 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit
is betrokken kan een beroepschrift indienen
binnen zes weken na de dag van verzending van
de betreffende bouwvergunning met ontheffing
bij de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond).
Deze mogelijkheid staat alleen op voor belanghebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet
tot het inbrengen van zienswijzen in staat zijn
geweest.
Een beroepschrift schorst de werking van de
bouwvergunning met ontheffing niet. De indiener van een beroepschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het
indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten
verbonden.
Horst, 9 december 2010.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage
Exploitatievergunning
• De heer Frank Keijsers voor het exploiteren
van café Station America, Nusseleinstraat 11a
te America.
U kunt de betreffende stukken inzien van 10
december 2010 tot en met 24 december 2010
tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunt u over
deze aanvrage(n) mondeling of schriftelijk een
zienswijze naar voren brengen: mondeling bij de
Afdeling Vergunningen en schriftelijk bij het gemeentebestuur, t.a.v. de Afdeling Vergunningen.
Besluit(en)
Exploitatievergunning
• De heer Omar Chaaban voor het exploiteren van een pizzeria/shoarmazaak aan de
Kerkstraat 2, 5971 CE te Grubbenvorst.
Het besluit ligt ter inzage van 10 december 2010
t/m 21 januari 2011.
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes
weken na de dag van deze bekendmaking (10
december 2010) een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en
tenminste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar;
- dagtekening.
Het moet worden ingediend bij
- de burgemeester voor evenementen- en exploitatievergunningen en bij
- het College van B&W voor de overige vergunningen / ontheffingen.

Milieu
Bekendmaking ontwerpbeschikking
milieuvergunning in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag
om milieuvergunning binnengekomen. Zij zijn
van plan deze milieuvergunning te verlenen en
hebben in eerste instantie een ontwerpbeschikking opgesteld. In het belang van de bescherming van het milieu zijn in de ontwerpbeschikking voorschriften opgenomen. Het betreft de
volgende ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Veehouderij/
akkerbouwbedrijf
Aanvrager:
P.P.E. Baeten
Adres inrichting:
Steeghoek 12
Betreft:		
WM milieuvergunning
8.4 Aanvraag
revisievergunning
Datum aanvraag: 27 september 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 10 december
2010 tot en met 20 januari 2011. U kunt de
betreffende stukken inzien in de informatiehoek
van het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein
6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur
en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot
17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer u de
stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u
het beste contact opnemen met de heer J. Huijs
van team Vergunningen bereikbaar onder nummer 077 – 477 97 77.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de
ontwerpbeschikking naar voren brengen. Het
indienen van zienswijzen per email is vooralsnog
niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen
richten aan Burgemeester en wethouders. Voor
het inbrengen van uw mondelinge zienswijze
dient u een afspraak te maken via de heer J.
Huijs van team Vergunningen. Wanneer u het
niet op prijs stelt dat uw persoonlijke gegevens

bekend worden dan kunt u dat aangeven in uw
brief waarin u uw zienswijzen weergeeft.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief
besluit. Het instellen van beroep is slechts
mogelijk voor belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze
tegen de ontwerpbeschikking naar voren heeft
gebracht, kan geen beroep instellen. Uit de
bestuurspraktijk blijkt vooral dat beroep kan
worden ingesteld als ook zienswijzen tegen de
ontwerpbeschikking zijn ingediend.
Bekendmaking ontwerpbesluit milieuvergunning in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag met het verzoek tot het stellen van
maatwerkvoorschriften in het kader van het
activiteitenbesluit binnengekomen. Het verzoek
ziet toe op de milieuaspecten geluid/aantal
verkeersbewegingen/opslag brandstof.		
Aanvrager:			Mr. A.C.A.M. van Hest
namens omwonenden
Lavendellaan 54 te
Griendtsveen
Adres:
Lavendellaan 54 te
Griendtsveen
Ter inzage en nadere informatie
Het ontwerpbesluit en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 10 december
2010 tot en met 20 januari 2011. U kunt de
betreffende stukken inzien in de informatiehoek
van het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein
6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 9.00 tot 19.00 uur
en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot
17.00 uur. Voor meer informatie of		wanneer u
de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt
u het beste contact opnemen met de heer J. Huijs
van de afdeling Vergunningen via telefoonnummer 077 - 477 95 57.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over
het ontwerpbesluit naar voren brengen. Het
indienen van zienswijzen per email is vooralsnog
niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen
richten aan Burgemeester en wethouders. Voor
het inbrengen van uw mondelinge zienswijze
dient u een afspraak te maken via de heer J.
Huijs van de afdeling Vergunningen. Wanneer u
het niet op prijs stelt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden dan kunt u dat aangeven in
uw brief waarin u uw zienswijzen weergeeft.
Ingekomen brieven met zienswijzen en verslagen van mondeling ingebrachte zienswijzen
worden bij de andere stukken ter inzage gelegd.
Burgemeester en wethouders stellen de inrichtinghouder zo nodig in de gelegenheid om te
reageren op de zienswijzen.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit.
Het instellen van beroep is slechts mogelijk voor
belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen
zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
heeft gebracht, kan geen beroep instellen. Uit
de bestuurspraktijk blijkt vooral dat beroep kan
worden ingesteld als ook zienswijzen tegen het
ontwerpbesluit zijn ingediend.
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in het
kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen
gelden algemene regels, die nodig zijn ter
bescherming van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel verplicht om hun activiteiten te
melden. Deze melding dient Burgemeester en
wethouders bekend te maken. Daarom maken
zij bekend dat bij hen is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
28 september 2010
Betreft:		
WM Melding 8.40
Melding Besluit Landbouw

Aanvrager:
Adres Inrichting:

Maatschap Engelen-Pex
Slenkenweg 10
Evertsoord

Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 10 december 2010 tot
en met 6 januari 2011. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur
en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot
17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer
u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de heer
J. Huijs van team Vergunningen bereikbaar
onder nummer 077 – 477 97 77.

ningbouwlocatie. Het plangebied betreft een
ingesloten, braakliggend gebied, omringd
door de woonbebouwing en hun achtertuinen
van de Maasbreeseweg, Van Vlattenstraat en
de Klassenweg. Het behoort grotendeels als
huisperceel bij de woning Maasbreeseweg 49.
De overige delen van het plangebied, niet behorende bij Maasbreeseweg 49, worden gebruikt
als grasveldje door aanpalende woningen. Het
plangebied omvat gedeelten van de percelen
kadastraal bekent als L 1935, L 1725, L 1718, L
1770 en L 1769.
Janssen de Jong Projectontwikkeling BV is
voornemens woningbouw te realiseren aan
de Creemerhof. Het plan omvat de bouw van
15 woningen (6 starterswoningen, 5 woningen voor ouderen en 4 vrijstaande woningen.
Verder worden groen, parkeren en de ontsluiting van het gebied gerealiseerd.

Horst, 9 december 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet ruimtelijke ordening
Vooraankondiging voorbereiding projectbesluit uitbreiden minicamping De
Reulsberg aan de Venloseweg 110 te Horst
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken op grond van artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening bekend voornemens te zijn om een projectbesluit ex artikel
3.10 Wet ruimtelijke ordening en bouwvergunning voor te bereiden voor:
Uitbreiden van minicamping ‘De Reulsberg’
naar 79 kampeerplaatsen, het bouwen van
een nieuwe opslagruimte, een sanitairgebouw
en sanitaire units per kampeerplaats aan de
Venloseweg 110 te Horst
De stukken met betrekking tot dit voornemen
liggen nog niet ter inzage. Er kunnen nog geen
zienswijzen worden ingediend. Het plan is
voor vooroverleg naar betrokken instanties
gestuurd.
We zijn voornemens om een projectbesluit
met bouwvergunning volgens afdeling 3.4
Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 3.11
Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden.
Er zal na reactie uit het vooroverleg een
nieuwe publicatie volgen waarin bekend wordt
gemaakt wanneer en waar het ontwerp-projectbesluit met ontwerp-bouwvergunning ter
inzage ligt, wie daartegen op welke wijze zienswijzen kan indienen en binnen welke termijn
die zienswijzen ingediend moeten worden.
Deze kennisgeving wordt tevens op de gemeentelijke website bekend gemaakt. (www.
horstaandemaas.nl).

Volgens het huidige bestemmingsplan is het
niet toegestaan ter plaatse nieuwe woningen
te ontwikkelen. Ondanks deze strijdigheid ziet
het college van burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas de voordelen in van de
voorgestelde ontwikkeling en heeft daarom in
principe haar medewerking toegezegd. Om de
woningbouwontwikkeling juridisch-planologisch vast te leggen wordt, in het kader van de
Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan ‘Creemerhof’ opgesteld. Hierin worden de nieuwe bestemmingen voor deze locatie
wettelijk geregeld, waardoor nieuwe bouw- en
gebruiksmogelijkheden ontstaan.
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken bekend dat met ingang van 10
december 2010 voor de duur van zes weken het
voorontwerp bestemmingsplan ‘Creemerhof’ ter
inzage ligt.
Het plan ligt op de gebruikelijke openingstijden ter inzage in de informatiehoek van het
gemeentehuis (Wilhelminaplein 6 te Horst).
De openingstijden van de informatiehoek zijn
van maandag 09.00-12.00 uur en van 14.0019.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 09.0012.00 uur en van 14.00-17.00 uur.
Daarnaast wordt het voorontwerpbestemmingsplan gepubliceerd op de website www.
horstaandemaas.nl
Gedurende de hiervoor genoemde termijn
kan een ieder schriftelijk of mondeling een
inspraakreactie indienen. Wij ontvangen uw
reactie bij voorkeur schriftelijk. U kunt deze
richten aan Burgemeester en Wethouders van
Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA
Horst onder vermelding van ‘inspraakreactie
BP Creemerhof’. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de afdeling Ruimte (077477 97 77).
Horst, 9 december 2010.

Voorontwerp bestemmingsplan
‘Creemerhof’
De locatie ‘Creemerhof’ is in beeld als wo-

College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.

Wil jij je hiervoor nog op geven neem dan contact op met zwembad de Berkel.
Kinderfeestjes
Bij ons u kinderfeestje vieren? Voor € 6,00 kunt
u bij ons zwemmen en krijgen de kinderen een
lekker smulpakket. En de jarige mag grabbelen
in de grabbelton. Voor verdere informatie:

Nieuws

Sluiting zaterdag 18 december en zondag
19 december
Op zaterdag 18 december zondag 19 december
is er geen recreatief zwemmen, dit i.v.m.
wedstrijden van de zwemclub.

Recreatief zwemrooster
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.

Kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie zijn er aangepaste
openingstijden voor het recreatief zwemmen.
Het rooster kunt u vinden op de site, of bij het
zwembad.

Aqua Zumba: nog enkele plaatsen vrij.
Vanaf 22 november zijn wij van start gegaan
met de cursus Aqua Zumba, wij hebben in onze
groepen nog enkele plaatsen vrij.

Zwembad de Berkel
Kranestraat 14, Horst.
Tel: 077 477 97 25
www.horstaandemaas.nl

‘Kerst’ tips van
de brandweer!!
• Koop een boom die niet te groot is voor
uw kamer
• Houd vluchtwegen vrij en zorg voor voldoende
en veilige loopruimte
• Een boom in een met water gevulde speciale
standaard of in een emmer met nat zand is
veel veiliger dan een boom die niet bevochtigd
wordt
• Gebruik geen kerstverlichting met
beschadigde bedrading
• Moeilijk brandbaar versieringsmateriaal
beperkt de kans op brand
• Doe de kerstverlichting uit (stekker uit het
stopcontact) als u van huis gaat of als u naar
bed gaat
• Wilt u echt veilig doen, koop dan een moeilijk
brandbare (kunststof) boom
• Houd stoffering, versiering en (brandbare) (feest)kleding op veilige afstand van
warmtebronnen
• Wees voorzichtig met kaarsen en waxine
lichtjes en zorg voor een stevige houder en zet
kaarsen op een vlakke ondergrond
• Laat kinderen en huisdieren nooit alleen in een
ruimte met brandende kaarsen, ook niet voor
een paar minuten

Xenos Horst
Onlangs opende Xenos in Horst haar deuren.
Wethouder Litjens overhandigde een bloemetje
namens de gemeente Horst aan de Maas.

Algemene informatie
Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.
Daarnaast is afdeling burgerzaken geopend op:
Maandag
08.00 – 20.00 uur
(m.u.v. 12.30 – 13.00 uur).
Dinsdag
08.00 – 12.00 uur.
Woensdag 08.00 – 12.00 uur. Wilt u een
Afspraak op Maat: 13.15 – 16.30 uur.
Donderdag 08.00 – 12.00 uur. Wilt u een
Afspraak op Maat: 13.15 – 16.30 uur.
Vrijdag
08.00 – 12.00 uur.

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

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.
Afspraak maken
U kunt voor woensdag- en donderdagmiddag
tussen 13.15 en 16.30 uur een afspraak maken
voor alle producten van burgerzaken. U kunt de
afspraak via het callcenter (tel. 077 - 477 97 77)		
indienen of via de website zelf een afspraak

maken. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij de afdeling		 Burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs		(paspoort/id-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.
Informatiehoek
Geopend: Maandag van 08.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Op		afspraak: Buiten de openingstijden kunt u
tijdens kantooruren terecht na afspraak.

regels voor bouwen, ruimtelijke ordening, milieu
en brandveiligheid en de regels van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV).
Telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren:
0478 -52 33 33 (gemeentehuis Venray).
Buiten kantooruren bij spoedgevallen: politie,
tel. 0900 -88 44. Postadres: Afdeling Veiligheid
en handhaving, p.a. gemeente Venray, Postbus
500, 5800 AM Venray.
E-mail: gemeente@venray.nl t.a.v. afdeling
Veiligheid en Handhaving.

Gemeentewerf
Americaanseweg 43, 5961 PC Horst,
tel. 077 -477 95 10.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
07.30 -12.00 uur en 13.00 -16.00 uur.
Storingsnummer: tel. 06 -23498249
(16.00 -07.30 uur en in het weekend).

Brandweer
Voor spoedmeldingen belt u het landelijke alarmnummer 1-1-2. Overige hulpaanvragen kunt u
melden aan de regionale alarmcentrale in Venlo
via tel. 077 - 356 56 56. Beide telefoonnummers
zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Regionale team handhaving
Regionaal team handhaving houdt toezicht op
naleving van de regels. Het gaat onder andere om

Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
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Bespreking Poll week 47

Nog meer toerisme is een zegen voor onze gemeente
Vorige week werd in de raadszaal van het gemeentehuis in Horst een
themabijeenkomst over toerisme georganiseerd. Er werd een stand van zaken
opgemaakt over het toerisme in de gemeente en er werd ook gekeken hoe
zaken op dat gebied in de toekomst beter geregeld kunnen worden. Het
werd nog maar eens goed duidelijk dat toerisme voor de gemeenteraad en
het college een belangrijk onderwerp is. Daarnaast heeft het college het

buitengebied van onze gemeente aangewezen als toeristisch gebied, waardoor
bouwmarkten en tuincentra buiten de kernen voortaan iedere zondag open
kunnen zijn. Ook de lezers van HALLO zien het belang van toerisme voor de
regio in. Met een klinkende meerderheid van 83 procent werd voor de poll
gestemd. Die stemmers zullen een groeiend aantal toeristen en toeristische
trekpleisters met open armen ontvangen.

De gemeente heeft de bestrijding van de gladheid
goed geregeld
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het winterweer is er al vroeg dit jaar. Sneeuw in november, en niet
zo’n beetje ook. En doordat het ’s nachts en vaak overdag blijft vriezen, is
de sneeuw op veel plekken nog niet verdwenen. Die witte neerslag is leuk
voor op de foto, maar het brengt ook een hoop ellende met zich mee. Als de
sneeuw niet snel wordt geruimd, kan het op sommige plekken verraderlijk
glad zijn. Het lijkt er echter op dat de gemeente niet heeft zitten slapen en

de belangrijkste wegen zoveel mogelijk sneeuwvrij heeft weten te houden.
Echter ligt er op binnenwegen en in wijken vaak nog behoorlijk wat sneeuw.
Moet de gemeente er daar ook niet voor zorgen dat de gladheid wordt
bestreden? Denk maar aan ouderen of mensen die slecht ter been zijn.
Voor hen kan een trottoir of fietspad dat nog een beetje glad is al voor veel
narigheid zorgen.

Uitslag vorige week (week 48) > Er moet één Sinterklaasintocht komen voor heel Horst aan de Maas > eens 22% oneens 78%

Nostalgie
Kerstshow 2010

Individuele therapie . Groepslessen . Kinderoefentherapie
Sportmassage . Zwangerschapsbegeleiding . KidWalk

PRAKTIJKOVERNAME

per 1 dec 2010 zal CESAR2MOVE, de praktijk
voor Mensendieck Focus and Balance overnemen.
Adres: FysiQ, Mommesstraat 2, Sevenum.
Voor meer informatie of aanmelding:
077 – 477 1700 of 06-57574586
of kijk op www.cesar2move.nl
Baarlo - Blerick - Kessel - Maasbree - Meijel - Panningen - Sevenum

Zaterdag
11 december
9.30 - 17.00 uur

Zondag
12 december

12.00 - 17.00 uur

PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22
5975 DJ SEVENUM

TEL. : (077) 467 37 77
FAX: (077) 467 24 94

dennis
Ook voor uw ruitschade het juiste adres!

goede smaak
is een
vorm van liefde

Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825

Hoe belangrijk vind je het
om verstandig om te gaan
met energie?

op
Laat je mening horen en meld je aan

www.bewonerspanellimburg.nl
…en spaar voor leuke cadeaubonnen

Wij bieden u nu een
fantastisch à la carte
4-gangenmenu
voor E 25,00
Vooraf reserveren gewenst.

Jacob Merlostraat 6
5961 AB Horst

Cactus
Column

Vragen

De Sint is dus binnen,
hebben we geconstateerd. Maar
in Horst-centrum heeft dit
onmiddellijk geleid tot vragen.
Want, de Goedheilig man kwam
op zaterdag aangereden in een
koetsje, getrokken door een
klein en aardig uitziend paardje.
Vroeger kwam de Sint binnen
gezeten op een prachtige
schimmel. Zo één waar elke
paardenliefhebber bij stond te
watertanden. Kennelijk waren er
niet alleen in Lottum geen
schimmels meer te vinden,
Spanje zit wat dit betreft stellig
ook in een crisis. Maar de
koopzondag daarop kwam Sint
bij de Mèrthal gezeten in een
soort duikbootje, hetzelfde
exemplaar dat al eerder was te
zien tijdens een Horster braderie.
Waarom een duikboot? De Maas
is toch al weer aan het zakken
dus de jarige kan toch gewoon
met de veerboot oversteken? En
vanuit Spanje hoef je niet eens
over de Maas maar kun je
gewoon via België rijden hoewel
dat ook niet meer zaligmakend
is. Het kan niet anders of de
kinderen raken op deze manier
snel van hun rotsvaste geloof in
Sinterklaas af. Het is jammer dat
er bij de intocht in Horst nog
geen Centrum-stewards actief
waren. Zo onder leiding van
hoofdcommandant Jan Nabben
zouden deze surrogaat politieagenten de duikboot Sint vast
wel bij de kladden hebben
gepakt en hebben gevraagd of
hij wel de échte Sint was. Het
zou een mooie oefening zijn
geweest voor deze stewards en
eens heel wat anders dan
mensen naar parkeerplaatsen
verwijzen en fietsen controleren
op de aanwezigheid van goede
verlichting en fietsbellen. Daarbij
zijn er nog lang niet voldoende
parkeerruimten voor auto en
fiets zodat naar andere
werkzaamheden moet worden
gezocht. Die intocht van
Sinterklaas had nog extra
feestelijk kunnen worden als de
alternatieve Bromsnor zijn
verkeersbrigadiers had kunnen
showen. De bevolking wist dan
meteen waar ze mee te maken
krijgt. En een gewaarschuwd
mens telt immers voor twee!
Cactus

t 077 374 41 94
e info@chitaniedennis.nl
w www.chitaniedennis.nl

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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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.

Bezwaar maken moet snel,
maar het antwoord laat op zich wachten
De kranten en de nieuwszenders hebben veel aandacht geschonken
aan de verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) die de gemeenten in Nederland willen doorvoeren, om bezuinigingen tegen te gaan en
de lagere huizenprijzen te compenseren.
Met dit in het achterhoofd
heeft de SP rondvraag gedaan
binnen onze gemeente naar de
wijze waarop de gemeente om is

gegaan met eventuele bezwaren
tegen de WOZ-taxatie, begin dit
jaar. Daarbij viel het de SP op dat er
bezwaarmakers waren die te maken

hadden met een trage reactie van
de gemeente op de ingediende
bezwaarschriften op de taxaties.
Een aantal burgers hebben wel een
ontvangstbevestiging ontvangen,
maar nog geen uitspraak over hun
bezwaar.
De SP heeft hier vragen over
gesteld, omdat dit geen goede

gang van zaken is met betrekking
tot de communicatie naar burgers
en de door het college voorgestane
klantgerichtheid van de gemeente.
De SP wil weten over hoeveel
mensen het hier in totaal gaat en
wat de reden is dat mensen, die in
mei 2010 hun bezwaar op de taxatie
hebben ingediend, tot op heden nog

geen reactie hebben gehad van de
gemeente.
Tot slot wil de SP de toezegging
van het college dat er binnen een
maand gereageerd wordt naar de
bezwaarmakers die nog niets te
horen hebben gekregen.
Michael Van Rengs
SP Horst aan de Maas

Samenwerking dorpsraden en gemeenteraad
Bij de begrotingsbehandeling op 9 november hebben wij aangegeven
dat het overleg tussen dorpsraden en gemeenteraad anders moet worden
ingevuld. De jaarlijkse rituele dans waarin de dorpsraden enkele minuten
krijgen om de raad te vertellen wat men in de dorpen wil, voldoet niet.
Op ons verzoek gaat het college
samen met dorpsraden en de
Vereniging Kleine Kernen Limburg
invulling geven aan een manier
hoe dorpsraden en gemeenteraad
regelmatig, structureel en succesvol
overleg hebben. Een overleg waar
we allemaal baat bij moeten hebben.
De dorpsraden moeten voldoende

ruimte krijgen om de zaken van hun
dorp onder de aandacht te brengen
en we moeten vooral met elkaar in
gesprek. We hebben het college al een
suggestie meegegeven: organiseer
jaarlijks een dag waar dorpsraden en
gemeenteraad elkaar ontmoeten. Met
workshops, lezingen en een ’dorpsradenmarkt’. Raadsleden kunnen bij de

verschillende dorpsraden langs gaan
om in gesprek te gaan, om informatie
te halen en te brengen.
Met prioriteitsgelden kunnen
dorpsraden investeren in de leefbaarheid van hun dorp. Nu moet de
gemeente nog voor iedere uitgave
toestemming geven. Onze dorpsraden
zijn stuk voor stuk volwassen genoeg
om te bepalen of een bijdrage wordt
gegeven aan een leefbaarheidsinitiatief
in hun dorp. Voor de gemeente gaat
het hier om de kunst van het loslaten!
Geef de dorpsraden dat vertrouwen!

Dorpsraden die dat willen mogen
wat ons betreft aan de slag met een
eigen budget. Maar we willen dat niet
opdringen. Er moet ruimte zijn voor
differentiatie. Het was voor ons een
verrassing dat andere partijen nu ook
positief staan tegenover het geven van
meer (financiële) bevoegdheden aan
onze dorpsraden. De wethouder gaat
ermee aan de slag.
Een dorpsontwikkelingsvisie (DOV)
en het daarop gebaseerde dorpsontwikkelingsplan (DOP) geeft richting
aan de gewenste ontwikkeling van een

dorp. De gemeenteraad houdt zoveel
mogelijk rekening met de koers zoals
uitgestippeld door de dorpen zelf. We
hebben het college gevraagd om er,
samen met de dorpsraden, voor te
zorgen dat de dorpsontwikkelingsplannen ook actueel blijven.
Kortom, wij zetten ons in voor nog
sterkere dorpsraden en een betere
samenwerking tussen dorpsraden en
gemeenteraad!
Roy Bouten
(raadslid PvdA-PK)

Essentie loopt stage bij Munckhof in Horst
Ik loop vandaag stage bij een bekend Horster bedrijf: Munckhof Groep,
of zoals het in de volksmond beter bekend staat: ‘vaan dun Munickhof’. Ik
word bij binnenkomst op het hoofdkantoor zeer hartelijk ontvangen door
receptioniste Petri en voel me meteen thuis. Gedurende de dag merk ik
dat die sfeer kenmerkend is voor het bedrijf en een van hun sterkste
punten is.
Mijn stagedag begint met een
gesprek met de algemeen directeur Tom Roefs. Hij geeft me in een
gemoedelijk gesprek tekst en uitleg
over wat Munckhof allemaal doet.

Met de minuut wordt mijn verbazing
groter en besef ik in wat voor een
grote, breed georiënteerde organisatie
ik beland ben.
Na het gesprek maak ik met direc-

tiesecretaresse Samantha een rondleiding door de diverse vestigingen. We
bezoeken onder andere het kantoor
in Venlo waar het zakenreiskantoor
gevestigd is. Daarna bezoeken we het
reisbureau in het centrum van Horst en
de vestiging waar het callcenter en de
regie afdeling van Munckhof Taxi zitten. Overal word ik even hartelijk ontvangen en krijg ik desgewenst tekst en
uitleg over de werkzaamheden.
‘s Middags word ik nog rondgeleid

op de hoofdvestiging bij de afdelingen
Taxi, Touringcar en de eigen werkplaats.
Als ik na de indrukwekkende dag
weer op weg naar huis ga, probeer ik
de dag samen te vatten. Munckhof is
een enorm grote organisatie waarvoor
geen uitdaging op het gebied van
personenvervoer te groot is. Ondanks
deze omvang wordt er alles aan gedaan om het iedere klant naar de zin
te maken. De persoonlijke benadering

zorgt ervoor dat ik en de klanten
dus ook zich meteen op het gemak
voelen. Als lokale politieke partij kan
Essentie dit als voorbeeld nemen.
We moeten proberen om dichtbij
de inwoners te blijven ondanks de
omvang van de gemeente. Kortom
we mogen trots zijn dat we een bedrijf als Munckhof in onze gemeente
hebben!
Bianca van den Berg
Gemeenteraadslid Essentie

vloer-en raamdecoratie, zonwering, kozijnen, afdaken, rolluiken en horsystemen

We zijn duur, zegt men…!
Vraag een offerte… en het advies van ons is mooi meegenomen.

n 11 .00 tO t 17 .00 u u r
O p e n zO n da g 12 d e C e m b e r va

E x p e d i t i e s t r a a t 4 H o r s t , 0 7 7 / 3 9 6 1 7 7 7 , w w w. g e b r w i j n h o v e n . n l

TE KOOP
KERSTBOMEN:
• NORDMAN

(bijna geen naaldverlies) tot 4 mtr.

• AMORICA

(servische spar) tot 3 mtr.

Dagelijks van 09.00 – 20.00 uur
Voor vervoersgemak kunnen bomen
gratis in net gedaan worden.

Jac Cox
Molengatweg 8, 5961 PA Horst
tel. 077 3985216 / 06 10068489

BLEND JEANS
DIVERSE MODELLEN EN MATEN

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

per stuk € 59,95

2 VOOR € 100
diverse combinaties mogelijk

Hoofdstraat 12
Horst a/d Maas
(aan het parkeerterrein)

www.broekenhoek.nl
Bladel - Horst a/d Maas - Valkenswaard - Veldhoven
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D’n Alde Knoeper 2011
voor Jac Wismans
De onderscheiding D´n Alde Knoeper 2011 van carnavalsvereniging d’n Dreumel in Horst wordt toegekend aan
Jac Wismans. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan degene die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de carnaval
in zijn algemeenheid en voor cv d’n Dreumel in het bijzonder.
Norbertusparochie. Hij is verguld met
de prijs: “Ja, het is natuurlijk erg eervol.
Je denkt er helemaal niet aan, dus het
was een leuke verrassing. Het is toch
een erkenning voor alles wat ik gedaan
heb in de loop der jaren. Ja, als je dat
lijstje zo opnoemt, klopt het natuurlijk
dat ik weinig stil gezeten heb.”

Zo vader zo zoon

het beste onderhoud voor airco en cv

Klaassen wordt
Onze bedrijfsnaam Installatiebedrijf Klaassen is gewijzigd
in Tommas. Waarom? Onze manier van werken is
verbeterd. Daar past een nieuwe naam en nieuw logo bij.
Tommas is een specialist in onderhoud van airco en cv.
Dat willen we heel goed doen en om daarin de beste te
zijn moet je bepaalde dingen niet meer doen, zoals
sanitair en loodgieterswerk.
Iedereen kan op www.tommas.nl heel eenvoudig een
storing melden en zelf datum en tijdstip bepalen. Zo
houdt Tommas rekening met uw beschikbare tijd en
wanneer het u het beste uitkomt. Tommas is altijd
binnen 24 uur ter plaatse om de storing te verhelpen.
Tommas verkoopt en installeert ook airco en cv apparatuur. Bekijk op onze website de vele mogelijkheden.
Wilt u een offerte of een advies op maat?
Stuur Tommas even een e-mail en wij komen in actie.

De 62-jarige Horstenaar Jac
Wismans heeft een lange staat van
dienst in de carnavalswereld. Meer dan
dertig jaar nam Wismans deel aan de
liedjesavond van d´n Dreumel. In 1987
behaalde hij met het trio ’Noeït Priës’
zijn grootste succes door met het nummer ’Heej, Geej en ik’, de liedjesavond
te winnen.
Wismans was actief als jurylid
bij de liedjesavond en treedt met
’Doorgestoake Kaart en de twië faatse’

op tijdens de Pronkzittingen. Daarnaast
maakte Wismans zich verdienstelijk bij
tal van boerebruiloften, Horster revues
en vriendengroep Concordia ´62.

Lange staat van
dienst
Jac Wismans is al meer dan veertig
jaar lid van tafeltennisvereniging
Armada en penningmeester van de
Stichting Gemeenschapsbelangen

Drie Horster liedjes op TVK 2011
Horst is ook dit jaar weer goed vertegenwoordigd op het Tiener Vastelaovend Konkoer (TVK). Lisanne & Lieke,
Willem & Janske en Loes & Jole zullen zullen met respectievelijk ‘Vastelaovesgeveul’, ‘Án de slaag’ en
‘Vastenaovend van dit jaor’ deelnemen aan de finale van dit grootse evenement op zaterdag 12 februari 2011
in Oirsbeek.
Om de maximum leeftijdsgrens van het KVL en de minimum
leeftijdsgrens van het LVK te
overbruggen werd vorig jaar het TVK
in het leven geroepen. Toen gingen
Joske (Peeters) en Jori (Beeren) uit
Horst er met deze prestigieuze prijs

vandoor. Destijds streden ook drie Horster liedjes mee om deze titel.
Op 20 november jongstleden werd
een kwalificatiewedstrijd gehouden in
Schinnen om zodoende een selectie
te kunnen maken uit de ingezonden
liedjes. Hieruit werden 15 liedjes

geselecteerd die zullen strijden om
de eerste plek.
Op 12 februari 2011 zal de
finale plaatsvinden in de sporthal in
Oirsbeek.
Voor meer informatie over het
TVK 2011 zie www.tvk-limburg.nl

Roofvispresentatie HSV De Put
Jorrit Daniëls uit Koningslust
geeft op zaterdag 11 december een
roofvispresentatie. De middag in
café Station America wordt georganiseerd door Hengelsportvereniging
De Put uit America.

Voor klanten die bij Tommas een airco of cv in onderhoud hebben is al een afspraak ingepland. Een maand
voorafgaand aan de afspraak ontvangt u van Tommas
een brief met datum en tijdstip waarop
het onderhoud wordt uitgevoerd. U hoeft dus zelf geen
actie te ondernemen.
José en Ruud Klaassen
de monteurs van Tommas

storing binnen 24 uur verholpen
plan zelf online een afspraak
Venrayseweg 14c • 5961 AG Horst • T 077 467 87 88
info@tommas.nl • www.tommas.nl

Een bijzonderheid is dat Jac
Wismans de eerste drager van de Alde
Knoeper is, waarvan ook de vader
drager is van deze onderscheiding. Mart
Wismans ontving d’n Alde Knoeper
in 1979 voor zijn verdienste voor
carnavalsvereniging d’n Dreumel. Met
andere woorden, zo vader zo zoon.
Wismans: “Natuurlijk is dat bijzonder.
Ik kan me herinneren dat ik de eerste
keer meedeed aan de liedjesavond
in 1969 en dat het nummer daarvoor
geschreven was door ozze pap. En nu
sta ik nog steeds op het podium met
Doorgestoake Kaart en de twië faatse.
We maken zelf geschreven teksten op
bestaande liedjes. Daar hebben we
veel plezier in, komende carnaval zijn
we weer van de partij.”
Jac Wismans ontvangt de onderscheiding tijdens een feestelijk
programma op 26 januari 2011 in de
Residentie van d’n Dreumel, zaal de
Lange in Horst. De versierselen die bij
deze onderscheiding behoren zullen
hem worden opgespeld door de voorzitter van de Ald Preense, Huub I.

Jens Craenmehr uit Meterik weet al
hoe spannend het is om een flinke snoek te vangen

Daniëls wordt gezien als één van
de beste roofvissers van Nederland
en hij kan alles vertellen over het
vangen van de roofvissen. De presentatie duurt van 14.00 tot 16.00 uur.
Voor jeugdleden van De Put is het
bijwonen van de presentatie gratis,
anderen betalen 3 euro. De opbrengst
gaat naar de jeugdafdeling van de
hengelsportvereniging.
Opgeven kan bij Hans Bouweriks
secretaris@hsvdeput.nl
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15 VRAGEN aan Tim Dings

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

Tim Dings
20 jaar
Tienray
Gilde opleidingen Venlo

Waar word jij later een talent in?
Ik hoop in het leiding geven; leiding
geven aan mensen binnen een logistiek bedrijf. Ik doe op het moment de
opleiding manager opslag en vervoer
doe, en dat is logistiek.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Een favoriet vak heb ik volgens mij
niet. Vreselijk vind ik Engels, omdat ik
daar niet zo goed in ben.

Heb je een beste vriend(in)
en wat maakt hem/haar zo
bijzonder?
Ik heb eigenlijk veel beste vrienden, en ik vind het moeilijk om de
personen te noemen. Ik denk dat de
mensen die mijn beste vriend zijn dat
zelf ook wel weten, of ze mijn beste
vriend zijn ja of nee.
In het weekend ben jij te
vinden in?
Op vrijdag eerst in OJC Gaellus in
Tienray en daarna meestal in Horst. En
op de zaterdag eerst de kroeg in, daarna kan het overal in Noord-Limburg
zijn, daar waar iets te doen is.

Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Een hoop bier en sterke drank.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Ik zou het op de bank zetten en toch
ook wel in de kroeg een rondje geven
aan mijn beste vrienden.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Het liefste zak ik niet door de grond,
maar als ik dan toch zak dan maar als
ik een grote fout maak in een presentatie of zo.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Al mijn vrienden en veel geld.

Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Een pizza die gevuld is met kip en
shoarma. Het liefst die van ’t Hart van
Horst, die nieuwe pizzeria/shoarmatent
in het centrum van Horst.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In mijn onderbroek, want tja, anders is
het ook zo los.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Het liefst, en als het kan ook de meeste
tijd, besteed ik tijd aan uitgaan met
mijn vrienden in het weekend.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Dan zou ik meer parkeerplaatsen bij
ons voor de deur maken. Of gewoon
een privé parkeerplaats voor mezelf
aanleggen, haha. Er is namelijk nooit
plek om mijn auto neer te zetten en
dat is echt vervelend.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Die Another Day. Het is een film met
veel actie, en dat vind ik leuk.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik heb mijn rijbewijs al. Mijn eerste
bestemming was toen Duitsland, om te
kijken hoe hard mijn auto kon rijden.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Naar Zweden. Omdat het daar zo mooi
is. Het is alleen wel jammer dat alles
daar zo duur is. Als het zou kunnen, zou
ik doorvliegen naar Hongarije. Daar is
het bier een stuk goedkoper.

Arte Celeste Nagelstyling
Een hemelse metamorfose voor uw nagels

December aanbieding:

10% korting op alle behandelingen
en gratis nailart op twee nagels naar keuze.
Voor info en afspraken:
E-mail: arte-celeste@hotmail.com Tel.: 06 81 13 74 56
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Sevenum
Horsterweg 68

Crazy diner
Boerengolf
Frisbeegolf
Cursus ruimte
Café
Zelfwerkend feest
Feestzalen
Vergaderruimtes
Buffeten aan huis

Voor elk feestje groot of klein
moet je in ‘t brugeind zijn!
De Leeuwerik 33
5864 BZ Meerlo

T 0478 691 283
F 0478 691 543
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Mies
Column
Pilates
Omdat je met een sportabonnement voor studenten,
behalve met alle fitnessapparaten worstelen, ook alle groepslessen mag volgen, ging ik
enthousiast een lesje Pilates
uitproberen.
Onder m’n arm een zware tas,
volgeladen met twee paar
verschillende soorten schoenen,
een extra handdoek, een losse
joggingbroek, een strakke
legging, een t-shirt met lange
mouwen en een top met korte
mouwen, omdat ik niet precies
wist wat ik kon verwachten. Na
een kleine mentale voorbereiding
stond ik dan eindelijk achter een
dun matje, voor een enorme
spiegel in de Pilates-zaal. Nog
steeds met de illusie dat het een
lesje vooral voor de ontspanning
zou zijn ging ik heerlijk op mijn
matje liggen. Vrij snel werd ik uit
mijn droom gehaald. Het bleek
een uurtje buikspier-, been-,
arm- en bilspieren trainen te zijn,
en niet te zuinig. Ook werd ons
even aangeleerd hoe we
moesten ademhalen: “Adem in,
en pffff, adem uit”. Heel fijn,
hoeven we er zelf niet over na te
denken. Het probleem was
alleen, dat als ze ‘adem in’ riep,
ze eerst een heel verhaal ging
vertellen en pas 10 minuten later
weer het verlossende ‘adem uit’
riep. Ik weet niet hoe de rest dat
deed, maar nadat ik bijna stikte
en mijn hoofd, na een vlugge blik
in de spiegel, met de rijpste en
roodste tomaat ever kon vergelijken, had ik ondertussen al
minstens vijf keer stiekem, en
heel zachtjes in- en uitgeademd.
Opgelucht toen we eindelijk
een oefening kregen waar we
iets sneller mochten ademen. Op
onze rug, benen omhoog en nek
omhoog, een killer voor je
buikspieren. Ondertussen
moesten we heel vaak in en uit
puffen, wat door al het ‘pff-pffpff’ meer ging lijken op een
groepsbevalling dan wat anders.
De opdracht om met je handen
op en neer te wapperen langs je
heupen maakte het beeld
compleet.
Ik ging me nu toch wel echt
afvragen waar ik in godshemelsnaam beland was. Maar toen ik
na een uur afzien de zaal verliet,
gaf het me toch wel een voldaan
gevoel. Spieren flink getraind en
alles lekker uitgerekt, zal vast
goed zijn voor je lichaam.
Ook de volgende morgen
werd ik nog aan deze training
herinnerd. Met enorme spierpijn
rolde ik mijn bed uit en realiseerde ik me nog ’n keer dat ik de
avond daarvoor kei-goed bezig
ben geweest voor m’n spieren.
Mies
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Racetalent Koen Zeelen
in nieuw team
Het 16-jarige racetalent Koen Zeelen uit Grubbenvorst rijdt voortaan in een nieuw team. Het betreft NL2-racing,
een team dat gecoacht wordt door de bekende motorcoureur Barry Veneman.

Kelly Smits naar
Nederlands Kampioenschap
Met een Limburgse titel op zak gaat Kelly Smits zaterdag 11 december
namens Majorettevereniging Madrukro proberen de nationale titel te
pakken. Het zal een hevige strijd worden, want in haar klasse mogen
twaalf solisten laten zien hoe ze hun show ten beste geven. Kelly gaat
wederom haar show gebaseerd op de Lion King ten tonele brengen. Dat
gebeurt rond 10.15 uur in Topsportcentrum Almere. De prijsuitreiking zal
om 18.00 uur plaatsvinden.

Finale BSK
Tafeltennis in De Riet
De finale van het Basisscholenkampioenschap Tafeltennis Limburg vindt
dit jaar plaats in Party en Sport Centre De Riet in Horst. De grote finale
wordt gehouden op 20 maart 2011. De eerste voorronden voor de competitie starten op dinsdag 28 december.
Leerlingen van basisscholen uit
Noord-Limburg kunnen zich opgeven
om mee te doen en daarmee kennis
maken met tafeltennis. De voor-

ronden worden gespeeld in Helden,
Panningen, Tegelen en Venray.
Deelnemers kunnen zich inschrijven
via www.bsktafeltennis.nl

Koen Zeelen, de jongste Nederlander die met een 600cc-motor
internationale circuits rijdt, viel dit
jaar op door zijn prestaties. Het doel
dat Zeelen aan het begin van het
seizoen stelde, eindigen in de top-25,
werd al in de eerste race gehaald,
met een 19e plaats op de Lausitzring
in Duitsland. Nog betere klasseringen
volgden, zoals een veertiende plek op
de Sachsenring, ook in Duitsland. “Met
een standaard motor tussen de getunede machines kwam ik toch aardig
mee”, aldus Zeelen. “Ik heb een goed
seizoen gereden waarbij ik in vijf van
de zeven races om de Yamaha R6 Cup
ben geëindigd bij de beste 25. Tijdens
het Open Nederlands Kampioenschap
heb ik een rondetijd van 1:45:05 kunnen neerzetten, waarmee ik serieus
meedeed in de middengroep. Doel voor
komend seizoen is de top-10 te bereiken en mijn eerste punten te pakken.”

Zeelen wil eerste
punten pakken
Het nieuwe team krijgt de naam
NL2-racing. Zeelen gaat samen rijden
met de 19-jarige Niels Prins. Opvallend
is dat het team gecoacht gaat worden
door Barry Veneman, iemand met
jarenlange ervaring op WK-niveau met
een grote naam in de Nederlandse
motorwereld. Veneman: “’We gaan in
het voorseizoen samen trainen en vóór
de wedstrijden de circuits verkennen.
Ik kan deze jonge rijders meer inzicht
geven in de techniek van het rijden en
van de motor zelf. Het team is goed
ingericht, het talent is er, de ambitie en

Coach Barry Veneman met zijn rijders Niels Prins en Koen Zeelen
drive. Als we de puntjes op de i zetten,
liggen er kansen om twee Nederlandse
toppers te creëren.” De ambitie van
het team is aansluiting vinden met

de top in de races om de Yamaha R6
Cup (Duitsland) en tijdens het ONK
Supersport. Meer informatie op
www.NL2-racing.nl

Maandag 13 december van
19.30 uur tot 22.30 uur
in het gemeentehuis van
Horst aan de Maas (raadszaal)
INFORMATIEAVOND

“EEN BETERE LANDBOUW
BEGINT IN DE REGIO”
Over de mogelijkheden van een
lokaal landbouwbeleid.

met prof. Smaling, prof. Van der Ploeg
en ir. Van der Burgt
Organisatie: Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg

Tegen inlevering
van deze waardebon
ontvangt u

SONJA BAKKER
salade
2E BAKJE HALVE
PRIJS
Inleveren tot 12 dec.

Verse salades
uit eigen keuken!
GROENTE&&FRUIT
FRUIT SPECIALIST
GROENTE
SPECIALIST
GROENTE & FRUIT SPECIALIST
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Kerkstraat 4a, 5961 GD Horst
Tel. 077 - 398 67 68
www.trostomaatje-horst.nl
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Zaalvoetbal Wittenhorst floreert
Zowel prestatief als qua ledenaantal floreert de zaalvoetbalafdeling van RKsv Wittenhorst. Het eerste team
staat op de tweede plaats in de tweede klasse en streeft naar het kampioenschap. Wittenhorst telt dit seizoen
liefst zeven zaalvoetbalteams, een recordaantal in de bijna dertigjarige historie van de zaalvoetbalafdeling.
Reden voor HALLO om een aantal vragen voor te leggen aan de leider van het eerste zaalvoetbalteam,
Rob Vissers.
In een buurgemeente als Venray
wordt al vele jaren op landelijk
niveau gezaalvoetbald. Wittenhorst
stak daar in het verleden schril
tegen af. Op welk prestatief niveau
speelt het eerste team op dit
moment?
“Wittenhorst Zaal 1 komt op dit
moment uit in de 2e klasse A. In deze
competitie speelt de ploeg onder
andere tegen de standaardteams van
Helden , Reuver , Venlo en Blerick. Je
kunt de tweede klasse zaalvoetbal
vergelijken met de derde klasse voor
afdeling veldvoetbal.
Echter, in de eerste klasse zaalvoetbal spelen de eerste teams van
Panningen, sv Serum, ZVCO (Overloon)
en Leunen. Clubs waar Wittenhorst zich
absoluut aan kan meten. Maar ook bij
zaalvoetbal is het zo dat je eerst kampioen moet worden om op een hoger
niveau te kunnen acteren.”

Hoog verwachtingspatroon
Hoe zijn de prestaties dit seizoen?
“Het verwachtingspatroon voor
dit seizoen was hoog gespannen.
Echter, het seizoen 2010 – 2011 begon
voor zaal 1 dramatisch. De eerste
twee wedstrijden gingen verloren
waardoor we meteen op zes punten
achterstand kwamen te staan. Na
deze tweede wedstrijd hebben we
de koppen bij elkaar gestoken en
duidelijke afspraken gemaakt met
elkaar. Daarna heeft zaal 1 zich knap
hersteld. De laatste zeven wedstrijden
zijn gewonnen en op dit moment

bezetten we de tweede plaats in de
competitie met drie punten achterstand op de koploper, Lake Valley 3.
Op zaterdag 18 december staat de
topper Lake Valley – Wittenhorst op
het programma.
Wat zijn de verwachtingen voor dit
seizoen (en wellicht daarna) en wat
is het ambitieniveau?
“De ambities waren en zijn nog
steeds duidelijk, kampioen worden
in de tweede klasse. De spelersgroep
van zaal 1 is een mix van ervaring
en jeugd. De ervaren spelers Dennis
Jacobs, Roy Broos, Stefan Derks en
Peter Nijssen lopen al een aantal
jaren mee in de zaal. De drie laatstgenoemden hebben veel ervaring
als selectiespelers bij Wittenhorst
veldvoetbal en met name Roy en
Stefan hebben diverse jaren in het
eerste elftal van Wittenhorst (veldvoetbal) gespeeld. Daarnaast hebben
we vele jeugdige talenten rondlopen in de zaal; Joost van Wijk, Nicky
Zanders, Daan Hendriks, Johan van
der Sterren en Bart Zanders (Venray
1) zorgen voor de juiste balans in het
elftal.
Hopelijk worden we dit jaar
kampioen in de tweede klasse en
kunnen we de komende jaren bouwen
aan een team wat een rol kan gaan
spelen in de eerste klasse, een niveau
dat Wittenhorst ambieert.”

Veldvoetbal en
zaalvoetbal
goed te combineren

Is er een verklaring voor het feit
dat het zaalvoetbal zo leeft, met
liefst zeven teams? Er waren tot
voor kort maximaal vier teams.
“Een drietal jaren geleden is er een
nieuw bestuur opgericht bij afdeling
zaalvoetbal. Onder leiding van voorzitter Dennis Jacobs zijn de zaken met
enthousiasme opgepakt. Een van de
acties van destijds was om selectiespelers (veldvoetbal) te betrekken bij
Wittenhorst 1 en 2. Hierdoor ontstond
er een brug tussen het zaalvoetbal en
veldvoetbal. Wellicht is dit een van
de oorzaken waardoor de jeugd het
zaalvoetbal heeft ontdekt. Een andere
oorzaak kan zijn dat de wedstrijden van
het zaalvoetbal nagenoeg niet in het
weekend plaats vinden maar voornamelijk ’s avonds ‘door de week’. Een
ander voordeel is dat veldvoetbal en
zaalvoetbal goed te combineren vallen.”
Wordt er nog meer groei verwacht
de komende jaren of zit de club aan
een bovengrens?
“In de toekomst kijken is natuurlijk moeilijk maar ik verwacht dat de
komende jaren in het teken zullen
staan van het behouden van het
huidige aantal teams. De laatste jaren
is de afdeling sterk gegroeid en het is
nu zaak om de kwaliteit van de totale
vereniging omhoog te brengen. Maar
ik heb er vertrouwen in dat het huidige bestuur slaagt in het behouden van
zeven teams voor afdeling zaal wat
een prestatie van formaat zou zijn.”

Jeugdafdeling (nog)
niet realiseerbaar

Voor onze huurders liggen
twee kortingskaartjes klaar!

De kaartjes kunt u afhalen
aan de balie van ons kantoor
tussen 13 december en
24 december!
En…op de ijsbaan ligt nog
een ‘warme’ verrassing voor
u klaar, op = op!
Jacob Merlostraat 11
5961 AA Horst
horst@wonenlimburg.nl

Foto: Jos Derks

U krijgt daarmee 50%
korting op de toegangsprijs
van de ijsbaan.

www.ijsbaanhorst.nl
T (077) 397 42 00
65
T servicelijn onderhoud 0800 966 36
l
rst.n
enho
www.won

Heeft Wittenhorst wel eens
nagedacht over een eigen jeugdopleiding/-afdeling?
“Aan een eigen jeugdafdeling c.q.
jeugdopleiding is wel eens gedacht.
Echter, dit zijn plannen voor de
toekomst en op dit moment nog niet
realiseerbaar. Het is nu zaak om de
vereniging op dit niveau te behouden.

Wel wordt er nagedacht om ter
promotie weer een ‘vriendentoernooi’
te gaan opzetten. Jaren geleden was
er op Tweede Kerstdag een ‘vriendentoernooi” wat altijd garant stond voor
spektakel. Zoals het er nu uitziet zal
in 2011 dit toernooi weer opgepakt
gaan worden door het bestuur, een
fantastisch initiatief.”
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U2NL in Blok10
DE U2-coverband U2NL staat op zaterdag 11 december op de bühne van café Blok10 in Horst. De band is in de
afgelopen jaren tot de meest succesvolle U2-imitators van ons land.
U2NL is opgericht in 2003. Het
initiatief kwam destijds van Frank
Wensink, de zanger van de band.
Met een kleurrijke geschiedenis als
zanger/entertainer en jarenlange
ervaring beschikt hij over een enorm

charisma en geweldige podiumpresentatie waarmee hij elke zaal en elk
publiek aan zijn voeten krijgt. Wensink
weet een superband om zich heen te
formeren, met onder andere drummer
Ger Joosten uit Horst. De band geeft

shows door heel Europa. De afgelopen
jaren verzorgde U2NL een succesvolle
theatershow. Eerder dit jaar was de
band al te bewonderen bij Blok10 en
wegens succes wordt het optreden zaterdagavond vanaf 22.30 uur herhaald.

Herberg de Troost
verhuist naar Geleen
Er komt een nieuwe reeks concerten van Herberg de Troost. Op vrijdag
8, zaterdag 9 en zondag 10 april treedt het muzikale collectief op in De
Biesenhof in Geleen. Herberg de Troost is een muzikaal project van onder
anderen Jack Poels en Tren van Enckevort van Rowwen Hèze dat vorig jaar
in Broekhuizenvorst werd georganiseerd.

OJC Merlin: SQY Rocking Team en CRE8
Zaterdag 11 december is OJC Merlin the place to be voor alle rockfans uit de regio. SQY Rocking Team komt
weer naar Meerlo, waar ze hun nieuwe cd Demon Incite gaan presenteren.
In de jaren negentig en drie jaar
geleden stond de band ook al op het
podium van Merlin. Toen zorgde SQY
er met hun dampende en stampende
Rock ’n Roll voor dat het podium van

Merlin aan vervanging toe was.
In het voorprogramma staat de
Swolgense Band CRE8. Deze rock-coverband zal er zeker voor gaan zorgen
dat het publiek niets te kort komt. Alle

grote rocknummers zullen voorbij
komen deze avond. De zaal gaat open
om 20.00 uur, het eerste optreden
begint om 21.30 uur. Voor meer
informatie kijk op www.ojcmerlin.nl

SOLD treedt op in De Buun
Zondag 12 december treedt de viermansformatie SOLD op in muziekcafé De Buun in Horst. Het optreden
begint om 18.00 uur en de toegang is gratis.
Naast klassiekers uit de rijke
rockhistorie, brengt de band ook op
geheel eigen wijze covers. Daarnaast
speelt de band ook eigen gemaakte

nummers. De Noord-Limburgse formatie
weet het publiek van de eerste tot en
met de laatste songs te boeien. SOLD
wordt gevormd door: Fred Fransen op

gitaar en zang, Jan-Willem Leley op
gitaar, Ruud Janssen op drums en Joris
Jans op de bas. Voor het geluid is Bart
Berends verantwoordelijk.

Swingende wereldfolk in Cambrinus
Zondag 12 december staat vanaf 16.00 uur de formatie Luna op het podium van Cambrinus in Horst.
Woensdag 15 december staat een concert van No Blues op het programma. Dit concert is reeds uitverkocht.
voor hun creatieve muziek halen ze
van over de hele wereld. De muziek
wordt daarbij samengesmolten tot
de typische Luna-sound. Bezoekers
krijgen afwisselend een singersongwriternummer voorgeschoteld
gevolgd door momenten met swingende latin-muziek. Country en vette

bluesrock komen daarbij eveneens
aan bod. Zangeres Nelleke Rijs zingt
het ene moment vertederend en
swingt op het andere moment. Luna
is een podiumband die live spelend
een breed publiek weet te boeien.
Het concert op zondag 12 december
begint om 16.00 uur.

Van Dijck Groenteproducties BV

maat 50/80 80/120 120/150 150+

De zeven bandleden van Luna
zijn afkomstig uit de regio Venray.
De muzikale voorkeuren van de
bandleden zijn heel divers en in
eerste instantie deelden ze deze
zelfs niet. Bij het schrijven van eigen
werk is dat echter wel het geval en
zitten ze op één lijn. Hun invloeden

Om onze klanten in de toekomst nog beter van dienst te
kunnen zijn, zijn wij per direct op zoek naar

Weekendchauffeurs m/v

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een marktconform salaris.
Aanvullende informatie
Kom jij uit de regio Venray-Venlo en heb jij interesse in deze
functie of wil je meer informatie, neem dan contact op met de
heer W. Spreeuwenberg: tel. 06-51 90 16 40
Van Dijck Groenteproducties BV, Horst-Meterik

de regio. Het concept verhuist nu naar
Zuid-Limburg.
Initiatiefnemer Tren van Enckevort:
“De concerten waren snel uitverkocht.
Veel mensen die graag wilden komen
hebben we helaas teleur moeten
stellen. Daarom zijn we erg blij met
dit vervolg in het zuiden van Limburg
waar we te gast zijn in een sfeervolle
carréhoeve.” Jack Poels vult aan: “Het
belooft weer bijzonder te worden. Met
verrassende gasten uit verschillende
disciplines . Welke dat zijn? Dat blijft
voorlopig het geheim van de Herberg.”
Meer informatie op
www.herbergdetroost.nl

BEUK - HAAGBEUK
BOSPLANTSOEN maat 60/90

06 22944564 of 077 4678186

Onze klanten verwachten van ons een hoge servicegraad met
vakbekwame medewerkers. Als weekendchauffeur wordt je op
zaterdag en/of zondag ingezet voor diverse ritten binnen Nederland, België en/of Duitsland.
Functie-eisen
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Je bent in het bezit van een chauffeursdiploma + CE.
Je beschikt over nationale ervaring in het goederentransport.
Je weet van aanpakken en bent flexibel inzetbaar.

Herberg de Troost ontstond in
2009 met een reeks gedichten van
Jack Poels in Dagblad de Limburger.
Met behulp van bevriende Limburgse
muzikanten zette hij de gedichten op
muziek. De cd ‘Langs de Weg’ was
het klinkende resultaat. De muziek
van de cd werd live uitgevoerd in
antiekboerderij Lignum Antiquum in
Broekhuizenvorst. De boerderij werd
omgebouwd tot een echte herberg
waar de band een klein aantal intieme
optredens gaf. Daarnaast konden
de gasten van de herberg genieten
van de voordrachten van dichters en
vertellers en bourgondische hapjes uit

KWIK-REP
Vrijdag 10 dEc
WEEkEnd kick OFF
dEEjay SanjO
ZaTErdag 11 dEc
LiVE in cOncErT
U2nL
ZaTErdag 18 dEc
ParriS
Thin LiZZy TribUTE
niEUW! bLOk10
WinTErkaarT
TijdEnS dE ijSbaan!!!
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Wasmachine defect?
Voor al uw reparaties aan huishoudelijke
apparatuur bel Kwik-Rep: 077-3216666
Willemstraat 48, Venlo

www.kwik-rep.nl
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Sigi Perrée bij Judy Straten
Galerie Judy Straten in Horst opent op zondag 12 december twee nieuwe
exposities. Fashion Designer Sigi Perrée uit Grubbenvorst zal er een overzicht
van haar jonge carrière presenteren. Daarnaast wordt er een show georganiseerd met een aantal kunstenaars waarmee de galerie een presentatie heeft
gedaan tijdens PAN Amsterdam in november.

Een werk van Sigi Perrée uit de
collectie Dark Angel (Foto Eugène van Hoof)
Sigi Perrée studeerde in 2005 af
aan Artez Arnhem in de richting modevormgeving. Voor Sigi Perrée wordt
deze show haar eerste galerieproject.
Ze zal haar tekeningen en enkele
ontwerpen uit verschillende collecties
presenteren. Elke collectie heeft haar
eigen verhaal en inspiratiebron, van het
menselijk lichaam tot het conserveren
van een koloniaal tijdperk. De rode
draad in al haar collecties zijn kleur,
elegantie, esthetiek en techniek. Dat
Sigi Perrée professioneel haar eerste
schreden heeft gezet in de fashion-

markt wordt bevestigd door publicatie
van enkele stukken uit haar collectie in
bekende fashion-magazines.
In de andere ruimte wordt werk
getoond van diverse kunstenaars die
deelnamen aan de ’Review’ tijdens
PAN Amsterdam. Een nieuw gezicht
tijdens Review is Jolanda van Gennip.
Haar werk komt voort uit een mentaliteit, of idee over schilderen, en verf an
sich. De eigenschappen van de olieverf
spelen een grote rol in het proces. Zij
vertegenwoordigen niet alleen kleur,
maar ook materie en tactiliteit. Tijdens

het werken bouwt de verf zich op,
de hoogteverschillen nemen toe, de
veelkleurigheid relativeert. Verdund
en onverdund wisselen elkaar af. Het
is een intensief, maar ook meditatief
groeiproces, wat zichtbaar blijft tussen
de lagen.
Nieuw is ook het samenwerkingsverband tussen Jorgen Polman
en Stuart Woodburn, een Engelse
fotograaf/kunstenaar. In 2009 hebben
Polman & Woodburn besloten om in
een aantal projecten samen te werken.
Tijdens PAN Amsterdam zijn twee van
de drie projecten, de ’White’- en de
’Goddess’-serie, gepresenteerd. De
’White’ is een serie die in precies 16
weken is ontstaan. Polman & Woodburn
hebben zich ten doel gesteld om gedurende 16 weken achter elkaar, elke
week een voor hun op dat moment belangrijk gevoel of ervaring via een werk
te uiten. Er is gekozen voor een enorm
grote witte studio om het onderwerp zo
maximaal mogelijk de ruimte te geven.
Anne van Freyburg en Lys
Vosselman zijn oude bekenden van
de galerie. Von Freyburg laat in haar
nieuwste werken een binnenwereld
aan de buitenkant zien. Het menselijk
figuur waarbij de aderen aan de oppervlakte zichtbaar worden en waarvan
het anatomische lichaam de vorm lijkt
aan te nemen van vergroeide boomtakken. De verbeelding van het leven. Het
werk van Lys Vosselman voert je mee
in een sprookjesachtige wereld. Een
wereld waar mystiek,seksualiteit, leven
en dood elkaar omhelzen in alle facetten van het leven. Vosselman wil niet
shockeren, zij wil ons bewust maken
van nuances, overgangen en het wisselen van betekenissen.
De expositie loopt van 12 december
tot en met 23 januari. De opening is op
zondag 12 december om 15.00 uur.

Dance4Life-avond in Ut Glaze Hoês
De woensdagavond van de goededoelenactie Ut Glaze Hoês in Sevenum staat dit jaar in het teken van de
dancemuziek. Het evenement op 22 december zal plaatsvinden op het live podium in Stapperij de Gaper op de
Markt in Sevenum.
Diverse dj’s zullen uiteenlopende
muziekstijlen ten gehore brengen
zoals minimal, house en electro. De
entree van 2,50 euro komt helemaal

ten goede aan de Serious Requestactie van radio 3FM dat dit jaar in het
teken staat van ’Kinderen en HIV’.
De line-up bestaat uit Mickey C, Miss

Merilyn, Eargasm, DJ Gizo en Sjoza.
De avond start om 21.00 uur en loopt
door tot in de kleine uurtjes. Meer
informatie op www.utglazehoes.nl

10-jarig jubileum Café de Beurs
Café de Beurs in Horst bestaat binnenkort tien jaar. Dat wordt gevierd op zaterdag 8 januari in de Mèrthal.
Diverse artiesten zullen die avond een optreden verzorgen.
Zo zal rock-coverband Bones uit
Lottum op het podium te zien zijn.
Deze band heeft al meerdere malen haar kunsten vertoond bij Café
de Beurs. Dat geldt ook voor de
Stoere Patsers en hun coverband

STOER. Die laatste zal in de Mèrthal
hits als Opel Kadet, Wief blief van
mien bier af en Bier en tieten voorbij
laten komen. Daarnaast verzorgen
ook De Vrolijke Jordanezen een
optreden.

Kaarten voor deze avond zijn
verkrijgbaar bij Café de Beurs. Deze
kosten in de voorverkoop 10 euro,
inclusief 5 consumpties. Kaarten
aan de kassa kosten 10 euro, exclusief consumpties.

Kerstoptredens Mallemoer
In de aanloop naar Kerstmis verzorgt de Noord-Limburgse volksmuziekgroep Mallemoer een aantal openbare
optredens. Tijdens de concerten worden liederen en melodieën in volkse sfeer afkomstig uit Vlaanderen,
Nederland, Engeland en Ierland ten gehore gebracht.
Mallemoer bestaat uit de
muzikanten Mart Hendriks uit
Meerlo, Al Jacobs uit Horst, Charles
van Dommelen uit Helden, Stan
Baggen uit Hout-Blerick, Gerard

Oonk uit Venray en Theo Spronk uit
Geijsteren. De groep speelt op zondag
12 december om 11.30 uur in de Witte
Hoeve in Venray, op 19 december
om 15.30 uur in het Koningskerkje

in Vierlingsbeek en om 20.00 uur
in zaal De Kei in Geijsteren. Op
woensdag 22 december treedt de
groep om 19.30 uur op in Museum
De Locht in Melderslo.

Winter Wonder Tuinen
in Kasteeltuinen Arcen 18 december t/m 2 januari

★ Spectaculaire Lantaarnroute met bijna 4.000 lampionnen en Chinese lichtsculpturen!
★ Roofvogeldemonstraties, Klassiek muziektheater, langlaufen en een sfeervol kasteel
★ Aanrader: Entree & Stamppottenbuffet! à 22,50 p.p. Reserveer snel!
Kijk voor het dagprogramma op www. Kasteeltuinen.nl

Te winnen via HALLO: 50 entreebewijzen en 5x2 entree plus stamppottenbuffet.

Ladys Night
16 december
Organiseren een
gezellige ladys night
met leuke kortingen!
op 16 december
van 19.00 tot 22.00 uur
diverse miniworkshops
tips & trucs
en natuurlijk een
hapje en een drankje!
Reserveer nu uw kaarten want vol is vol
077 398 19 33

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Tenniselleboog, Hielspoor, RSI,
Energiebalans, Stress, Overgang.
Ook bij: Stoppen met Roken en Afvallen
Rob Coumans

HORST: Schoolstraat 59
ARCEN: Roobeekweg 2
ROERMOND: Putkamp 4 (Herten)

Tel: 077- 374 4305
www.acu-balance.nl
acu_balance@hotmail.com

Lid NVA. Consulten worden ook in 2011 vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

24

cultuur

09
12

professioneel bijspijkeren in Horst!
• HUISWERKBEGELEIDING
• BIJLES
• EXAMENTRAINING
• TRAINING PABO
Judith Spijkers
Gebr. Van Doornelaan 63 M: (06) 25301365
5961 BB Horst
E: judith.spijkers@home.nl
T: (0495) 543069
I: www.hbspijkers.nl

Kerstsfeer in museum De Locht
Vanaf zondag 12 december staat museum De Locht geheel in het teken van Kerstmis. Er is een tentoonstelling van kerststallen en kinderen kunnen kerstraamversieringen maken.
Verder zijn er op deze zondag
meerdere demonstraties zoals likeur
en stroop maken, stoelen matten en
smeden. Op de bovenverdieping is
een tentoonstelling ingericht onder
de titel ‘Toen wij uit Rotterdam vertrokken’. Deze tentoonstelling gaat

over mensen die vanuit Noord-Limburg
emigreerden naar de Verenigde
Staten in de periode 1870-1935. In
het daglonerhuisje is tot 9 maart 2011
een expositie van Schuco-miniatuurautomobielen. Het museum is open
op woensdagen van 14.00 tot 17.00

uur. Op zaterdag en zondag kan men
van 11.00 tot 17.00 uur terecht in
het museum. Alle demonstraties
beginnen om 13.00 uur. Voor een
compleet overzicht van kerstactiviteiten in De Locht zie:
www.museumdelocht.nl

Tapzingen Sevenum
Zondagmiddag 12 december staan de Balkers weer op het podium in de Sevewaeg in Sevenum. Ze gaan dan
weer samen met de aanwezige gasten een middagje gezellig Tapzingen.
Het wordt weer een mengelmoes van bekende meezingers.
Tijdens de pauze wordt er
opnieuw plaats gemaakt voor een

gastoptreden, deze keer van Chris van
Gogh uit Weert.
Hij is een specialist in de vertolking van de mooie songs van Freddy

Quinn, bekend van de schlager Junge
komm bald wieder. De meezingmiddag begint om 14.30 uur in
hartje Sevenum.

Kerst-inn in Broekhuizen en
Broekhuizenvorst
Na 10 jaar vindt er in Broekhuizen en Broekhuizenvorst weer een kerst-inn plaats. Beide dorpen worden op
zondag 19 december in kerstsfeer gebracht met een heuse volkstelling zoals 2010 jaar geleden door keizer
Augustus werd uitgevaardigd. Daarnaast zijn Jozef en Maria, met ezel, op zoek naar een schuilplaats en kunnen
deze moeilijk vinden.

Te Koop

KERSTBOMEN
Nordmann, Koreana, Omorika
met kluit, in pot of gezaagd
uit eigen kwekerij
decoratiegroen gratis
Iedere dag geopend
van 9.00 tot 19.00 uur.
Op zondag van
10.00 tot 16.00 uur.
M. Direks
Steegkamp 2, Castenray
tel. 0478-571415

In de horecagelegenheden, de
kerken en op straat treden zang-en
muziekgroepen op. Zij brengen alle

mogelijke muziekgenres ten gehore,
tot Afrikaanse dans toe. Rond 18.00 uur
komt iedereen bij elkaar bij de levende

Kerstconcert in Kasteelboerderij
Muziekleerlingen uit de gemeente Horst aan de Maas geven op dinsdagavond 14 december een kerstconcert
in de Kasteelboerderij in Horst. Het concert begint om 19.00 uur en de toegang is gratis.
maken de leerlingen gebruik van onder
andere een piano, keyboard, saxofoon,
slagwerk, gitaar, viool, dwarsfluit en
diverse koperinstrumenten. Daarnaast
treden er ook enkele ensembles op.
Bij Kunstencentrum Jerusalem kan

KERSTBOMEN

Het kerstconcert van dinsdag
14 december wordt voor de vijfde
keer gehouden door Kunstencentrum
Jerusalem. Het belooft een sfeervolle muzikale avond te worden met
kerstmuziek. Tijdens het concert

Nordman, Omorika,
Blauwspar en Miniboompje

Harmonie-Orkest Noord-Limburg

Met en zonder pot vanaf E 5,00.
Tevens vele soorten kerstgroen,
sierpepers en siervruchten.
Overdekte verkoop dagelijks van
9.00 t/m 20.00 uur, zondags
geopend van 10.00 t/m 15.00 uur.

H. Cox, Molengatweg 4 Horst
Tel. 077-3982922, 06-54306964

U kunt bij ons o.a terecht voor:
l microdermabrasie
l diverse gezichtsbehandelingen
l defenitieve ontharing met de
LHE methode
Uw specialist in huid- en voetverzorging
Ingrid Voesten-Horstermans
Kerkveld 25, Swolgen . T (0478) 698212

1e en 2e kerstdag serveren wij een zeer uitgebreid diner
van 7 verschillende voorgerechten, 3 tussengerechten,
3 hoofdgerechten met 2 bijgerechten.

Voor een feestelijke prijs van € 25,00 p.p.

Op 31 december serveren wij een zeer uitgebreid buffet
incl. drank (fris, bier en wijn), koud buffet van verschillende
koude gerechten, daarna warm buffet van vlees, kipfilet,
lasagne, pizza’s en nog meer.

€ 23,00 p.p. Aanvang 18.30 uur tot 21.00 uur

Reserveren kan via telefoon of e-mail. La Rondine heet u van harte welkom!

La Rondine - Meterikseweg 84 - Horst
077-3989089 - info@larondine.nl - www.larondine.nl

kerststal met schapen en ook de
Driekoningen zijn dan aangekomen.
Het begint om 14.00 uur.

jong en oud terecht voor muzieklessen onder begeleiding van professionele docenten. De muziekleerlingen van Kunstencentrum Jerusalem
komen uit gemeente Horst aan de
Maas en Venray.

Adventsconcert Horst
Op zondag 12 december zullen het Harmonie-Orkest Noord-Limburg uit Horst en zangvereniging Meriko uit
Meterik in de Norbertuskerk van Horst het jaarlijks Adventsconcert verzorgen.
Aangezien het concert ruim na
de eerste zondag van de advent
wordt gehouden, is het repertoire
ook iets aangepast in de richting
van Kerstmis. Zo zullen er stukken
gezongen en gespeeld worden

als Pavane in Blue, Bring him Home
en Christmas Samba, maar ook
Cantique Noël, waarin Dorris van de
Meerendonk het vocale gedeelte zal
verzorgen.
De uitvoeringen staan onder

leiding van Geert Nellen van het
Harmonie-Orkest en Ron Hanssen
van Meriko.
Het concert begint om 15.00 uur
en de toegang is gratis, maar een
vrijwillige bijdrage is welkom.

Kerstwandeling
in teken ridders en jonkvrouwen
De jaarlijkse Kerstwandeling van Stichting Horster Landschap door Kasteelpark Ter Horst, staat dit jaar in het
teken van ’ridders en jonkvrouwen’. Omdat een deel van de wandeling over het Ridders- en Roverspad voert,
worden de deelnemende kinderen opgeroepen zich dit jaar te verkleden als ridder of jonkvrouw. Zoals elk jaar
zijn aan de verkleedpartij weer mooi prijzen verbonden.
De zesde editie van de Kerstwandeling staat op de agenda voor
maandag 27 december. De gehele
route van ongeveer 3 km zal verlicht
zijn met kaarsjes, wat de bossen een
sprookjesachtig aanzien zal geven.
Vanaf de start bij de Wittenhorstparkeerplaats leidt een spoor van
kaarsjes, vuurkorven, glühwein,

warme chocomel, Christmas carols en
stemmige koor-, blaas- en fluitmuziek,
de wandelaars door het verder aardedonkere bos. Het is raadzaam om een
zaklamp mee te nemen om op smalle
paadjes met boomstronken wat bij te
kunnen lichten. Kinderen die willen
meedoen aan de verkleedwedstrijd
kunnen hun fantasie uitleven op het

ridders en jonkvrouw-thema. De ridders en jonkvrouwen kunnen zich bij
de liefdesboom laten fotograferen.
Het startpunt ligt aan de parkeerplaats van Voetbalvereniging
Wittenhorst. Deze is vanaf de
Venrayseweg bereikbaar via de Witte
Brugweg. Starten kan tussen 18.00 en
19.30 uur en deelname is gratis.
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PitchLight te gast in ’t Brugeind

Soul rock-pop coverband uit
Grevenbricht
Buiten de vaste uitgaansgelegenheden in en rond Meerlo, is er maar weinig te doen voor de jeugd. Om daar
verandering in te brengen, heeft sport- en feestzalencomplex ’t Brugeind een band gecontracteerd. ’t Brugeind
hoopt daarmee de jongeren in Meerlo tegemoet te komen.
Er valt in december voor de
Meerlose jeugd gewoonweg niet veel
te beleven. Op zaterdag 18 december
treedt PitchLight uit Grevenbicht op in
’t Brugeind. De zaal gaat om 21.00 uur
open en de entree bedraagt 4 euro
per persoon. Met het vastleggen van
PitchLight wil ’t Brugeind de jongeren

Nieuwe exposities
bij Galerie Irok
Galerie Irok in Horst opent op zondag 12 december van 13.00 tot 17.00
uur een nieuwe expositie. De hoofdexposanten Iris Slock en Stan Linssen
zullen die dag ook aanwezig zijn.

60, 70 en 80. De Meerlose jeugd mag
zich verheugen op covers van Aretha
Franklin, The Blues Brothers, Tina Turner,
The Golden Earring, Meatloaf en AC/DC.
Daarnaast speelt de band ook nummers
van de actuele hitlijsten waarbij ook
songs van Robbie Williams, Anouk en
Belle Perez niet zullen ontbreken.

van Meerlo en omstreken iets moois
bieden. De uit elf personen bestaande
soul rock-pop coverband uit Grevenbicht
is de winnaar van ‘The Clash of the
Coverbands Public’s Favourite Award
2008-2009’. Het repertoire van
PitchLight bestaat voornamelijk uit soul
rock-pop rhythm & blues uit de jaren

Literatuur en rock & roll verpakt in één performance

Theatervoorstelling ‘Ook voor
vrouwen’ in ’t Gasthoes

Zondag 12 december kunnen liefhebbers van rock & roll en literatuur hun hart ophalen. Nico Dijkshoorn en Leon
Verdonschot spelen ‘Ook voor vrouwen’, een avondvullend programma met een mix vol rock & roll-poëzie.
Zowel Leon Verdonschot als Nico
Dijkshoorn zijn bekend van radio en
tv. Verdonschot is journalist, Revucolumnist, VPRO-presentator en Kink
FM-radiomaker. Dijkshoorn is columnist
van De Pers, OOR, Voetbal International

De foyer opent om 19.00 uur en de
voorstelling begint om 20.00 uur.
Kaarten zijn te reserveren via
www.kukeleku.com waar ook meer
informatie te vinden is over deze
avond.

en huisdichter van De Wereld Draait
Door. De twee mannen zijn nu samen
te zien en te horen in ‘t Gasthoes.
Ze houden allebei van literatuur en rock
& roll en brengen die samen in een
avondvullend programma.

Knus dinerconcert bij eethuis Bram
Vocal group Knus uit Swolgen
geeft op zondag 12 december een
dinerconcert bij eethuis Bram in
Swolgen. Terwijl de acht dames van

de gasten mee naar huis nemen.
De aanvang van het dinerconcert is
17.00 uur. Meer informatie op www.
eethuisbram.nl.

Knus voor wat kerstsfeer zorgen in het
restaurant bereidt Bram in de keuken
een 3-gangen diner voor zijn gasten.
De recepten voor de gerechten mogen

En heb je ook zin om te schaatsen?
Kijk voor de openingstijden op www.ijsbaanhorst.nl

Het schilderij Haast van Iris Slock
Irok werkt al sinds eind jaren
negentig samen met kunstenaar Iris
Slock. Iris’ persoonlijkheid is uitbundig
en gepassioneerd te noemen. Een
oprecht en van het leven genietend
persoon. In haar schilderijen schemert
haar karakter door. Overtuigd en gepassioneerd schildert zij mens en dier
in beweging of in elkaar overlopend.
Nooit de gemakkelijkste weg kiezend.
Het kleurgebruik is helder, soms
sober dan weer fris en uitbundig. Nu
presenteert ze voor het eerst bij Irok
daarnaast ook haar sieradenlijn.
Mede-exposant is Stan Linssen,
een echte Limburger. Deze twee kunstenaars exposeerden in het verleden
vaker samen. Hun werk verstaat
elkaar in de beeldtaal. Stan werkt
vanaf de academietijd in keramiek.
Gespecialiseerd in deze materie,

kiest hij voor de sculpturale keramiek. Aanvankelijk maakt Stan vooral
torenachtige beelden, maar in de loop
der jaren verschijnen er steeds vaker
mensfiguren in zijn werk. Reizende
vogelmensen en pronkzetels met daaraan vastgehechte mensen en dieren
vormen intussen een eigen universum. De beelden hebben veelal een
verstild, hulpeloos, maar ook humoristisch-ironisch karakter: als mensfiguren
die naar vrijheid streven, dromen en
idealen koesteren, maar tegelijk onmachtig zijn om die te verwezenlijken.
Irok zal de expositieopening een
decembertintje geven met een collectie kunstcadeautjes, Glühwein en
Süßigkeiten zodat de bezoekers in
sfeer kunnen genieten van het kunstaanbod. De expositie is nog te bezichtigen tot en met 15 januari 2011.

DE 3VROUWEN

St. Jansstraat 5 - 5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Laat de crisis uw veiligheid niet in gevaar
brengen!
Nu BHV avondcursussen in o.a.
Horst, Helden, Meijel, Panningen, Kessel en Sevenum.

BHV opleiding
1, 8, 15 en 22 februari

BHV herhaling
10 en 17 januari

Schrijf nu in via de website en profiteer van de introductieprijs.

OPRUIMING
KOOPZONDAG
OPRUIMING
Past. Vullinghsplein 12 Sevenum
(aan de achterzijde naast Jansen-Noy)

T 077 - 467 80 65
www.joseschoenen.nl

BHV opleiding 4 avonden
van € 308,- voor € 275,-

Méér

BHV herhaling 2 avonden
van € 144,- voor € 129,-

Industrieweg 44 – 5731 HR Mierlo
Postbus 120 – 5730 AC Mierlo
Tel: 0492-430555
Fax: 0492-432388
opleidingen@saasen.nl
www.saasen.nl

dan

• Salades uit eigen keuken
• Kant-en-klaar produkten
• Nagerechten
• Streekprodukten
• Streek-, kerst- en
kadopakketten
• Alle groente & fruit
voor het kerstdiner
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Gastendonkstraat 39 • 5961JW Horst • 077 3985356 • www.gastendonk.nl
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Computergestuurd
borduren in Museum
de Kantfabriek
In Museum de Kantfabriek loopt momenteel de tentoonstelling
‘Landscape-Let us travel’. Een expositie van textielkunstenaars uit
veertien landen.
Gerelateerd aan deze tentoonstelling organiseert het museum een
aantal demonstraties waarbij Marijke
Broekhuijsen de mogelijkheden van
een ultra-moderne, computergestuurde naai- en borduurmachine
laat zien. De demonstraties zijn op
12 december van dit jaar en op 8 en
21 januari 2011 van 14.00 tot 17.00
uur. Marijke Broekhuijsen demonstreert de computergestuurde machine
waarop ook kant vervaardigd kan

worden. De machine is uiterst
geavanceerd met indrukwekkende
mogelijkheden op het gebied van
naai- en borduurwerk en uitgerust met
een touch-on screen en een 3dweergave waarop borduurpatronen
eventueel gecombineerd kunnen
worden met een tekst. Voorbeelden
van wat deze naai- en borduurmachine
zoal vervaardigd heeft kan men
eveneens zien. Voor meer informatie
zie: www.museumdekantfabriek.nl

Jeugdharmonieën Sevenum en Panningen

Kinderopera Hans
en Grietje
Op zondag 12 december om 12.00 uur spelen de JeugdUnie van
Koninklijke Harmonie Unie uit Sevenum en het jeugdharmonieorkest van
Koninklijke Harmonie Concordia uit Panningen samen de kinderopera
Hans en Grietje. In de Torrekoel in Kronenberg worden in 25 korte muziekstukjes de spannende avonturen van de kinderen in het bos verteld.
De opera van Engelbert
Humperdinck werd voor de jeugd bewerkt door Bas Clabbers, dirigent bij
beide jeugdorkesten. Op 28 november werd de kinderopera al succesvol
uitgevoerd in DOK6 in Panningen,
waarvoor Pierre Wilms de originele tekst naar het ‘Kepèls’ dialect

declameerde en ook hierin vertelde.
Voor het optreden in Kronenberg vertaalde Mien Wijnhoven de tekst weer
van het ‘Kepèls’ naar het ‘Zaerums’
dialect. Tussen de muziekwerkjes
door wordt het verhaal ook door
Mien verteld. De entree is gratis en
de zaal is geopend vanaf 11.30 uur.

Kerstmarkt
bij Berkele Heem
Op woensdag 15 december wordt
er bij verzorgingstehuis Berkele Heem
een kerstmarkt gehouden.
De markt vindt plaats in de
recreatiezaal ’In den Toeter’ en is

vrij toegankelijk voor bewoners,
familieleden, bezoekvrijwilligers en
belangstellenden.
De kerstmarkt duurt van 14.30 tot
17.30 uur.

Kerstmarkt op
het Citaverde College
Het Citaverde College in Horst houdt op woensdag 15 december voor
de vijfde keer haar kerstmarkt. De markt is onderdeel van de themaweek ’delen en vieren’ die in de laatste schoolweek voor de kerstvakantie wordt gehouden.
Tijdens de themaweek zijn er theatervoorstellingen, worden workshops
Balinese Dans en muziek maken op
een gamelan gegeven en wordt een
bezoek gebracht aan Aken. Daarnaast
worden er kerstpakketten gemaakt,
Floresdagen georganiseerd en is er
een gezamenlijk ontbijt ter afsluiting
van de themaweek op de vrijdag voor
de vakantie.
Een belangrijke activiteit in
deze themaweek is de kerstmarkt.
Deze markt is voor iedereen gratis
toegankelijk. Bezoekers kunnen onder
andere deelnemen aan workshops
kerststukjes maken, kerstkransjes
versieren en schminken. Daarnaast

worden werkstukken van leerlingen
en kerststukjes te koop aangeboden.
Muziek gemaakt door de leerlingen
en de aanwezige Kerstman zorgen
voor een echte kerstsfeer.
Tijdens de markt wordt speciale
aandacht gevraagd voor de stand
van de Stichting Nativitas, waarmee
het Citaverde voor de elfde keer de
speculaasactie organiseert. De stichting verkoopt tijdens de kerstmarkt
authentieke spulletjes uit Indonesië.
De opbrengst van de kerstmarkt gaat
naar de kindertehuizen van Mama
België op het Indonesische eiland
Flores. De kerstmarkt duurt van 15.30
tot 20.00 uur. De entree is gratis.

11 december ‘erFpacht’ kijkdag 12.00-15.00 uur
Venray
eikenlaan 51

Venray
BeethoVenStraat 10

horSt
MeterikSeweG 56

VraGen oVer uw
financierinG?
looP eVen
Binnen BiJ
“de hyPotheker”
henSeniuSPlein 8
Venray

Tussenwoning met vrij uitzicht
Aan rustige straat nabij centrum
Kunststof kozijnen met dubbel glas
Zeer gunstig geprijsd.

Drive-in woning met inp. garage
Tuin c.q. werkkamer op b.g.g.
2 slaapkamers (oorspronkelijk 3)
Moderne badkamer (2004)

Leuke hoekwoning op mooie locatie
Geheel onderkelderd
4 slaapkamers op 1e verdieping
5e slaapkamer mogelijk op zolder

a.S. ZaterdaG
GeoPend
Van 12.00 – 15.00 uur

VraaGPriJS E 159.000,- k.k.

VraaGPriJS E 162.500,- k.k.

VraaGPriJS E 189.500,- k.k.

of Bel:
0478-530150

horSt
ruBenSPlein 2

leunen
rondeVeld 1

Venray
kroonkruid 38

VierlinGSBeek
hoGeweG 7

Keurig onderhouden tussenwoning
Leefkeuken en ruime woonkamer
3 slaapkamers w.v. 1 met balkon
Volledig vernieuwde badkamer

VraaGPriJS E 199.750,- k.k.

Halfvrijst. woning met ruime garage
Geïsoleerde buitenberging/kantoor
Ruime doorzonkamer met parketvloer
Vrij uitzicht aan de achterzijde

VraaGPriJS E 215.000,- k.k.

Halfvrijstaande woning met garage
Dakkapel (‘06) over gehele achtergevel!
Moderne badkamer (06) v.v. inloopdouche
Diepe tuin gelegen op het zuidwesten!

VraaGPriJS E 217.000,- k.k.

Ruime halfvrijstaande woning
Royale kavel van ca. 305m2
Woning naar eigen inzicht af te werken
Geen k.k. maar v.o.n. !

kooPSoM E 262.500,- V.o.n.

deZe WONiNgeN ZijN OOk te kOOp Op erFpacht. Zie WWW.careLFijeN.NL
Venlo
uiVerStraat 4

Halfvrijstaand woonhuis met garage
Ruime woonkamer, half-open keuken
Stucwerk b.g.g. 2010
Op het zuiden gerichte tuin met zwembad

VraaGPriJS E 275.000,- k.k.

oVerloon
haarleMMerMeerlaan 1a

horSt
BroekweG 15

Vrijst. levensloopbestendige woning
Ruime woonkamer met open haard
1 slaapkamer op verdieping
Grote zolderruimte via vaste trap.

VraaGPriJS E 279.000,- k.k.

Venray
het erf 4

Instapklare patio-woning met inp. garage
Woonkamer met tuindeuren
2e verd. slaapkamer en extra badkamer
Gelegen nabij het centrum

VraaGPriJS E 285.000,- k.k.

PoStStraat 9
5801 Bc Venray
t 077 398 12 60

GruBBenVorSt
ericaPlein 112

Vrijst. woning, moderne architectuur
Dichte luxe leefkeuken
4 slaapkamers, moderne badkamer
Tuin op het zuiden met jacuzzi

VraaGPriJS E 312.500,- k.k.

MaaSheeS
hoGeweG 1a

Voorheen
Carel Fijen
Makelaardij
Vrijst. woonhuis op perceel van 588 m²
Doorzonwoonkamer en leefkeuken
1e verd. 4 slaapkamers en toiletruimte
Mogelijkheid kantoor-/hobbyruimte

VraaGPriJS E 315.000,- k.k.

Vrijst. woonhuis op leuke locatie
Geheel onderkelderd (3 ruimtes)
Mogelijkheid tot werken aan huis
Inruil eigen woning bespreekbaar!

taxatieS woninGMakelaar BedriJfSMakelaar

VraaGPriJS E 378.000,- k.k.

Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 06 30 33 15 70
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

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

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

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

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur

AGENDA
America

Moonlightshopping
do 16 december 19.00-22.00 uur
Locatie: Centrum America

Horst

IJsbaan Horst
vr 10 december t/m zo 2 januari
Org: Stichting IJsbaan Horst
Locatie: Wilheliminaplein Horst

CD presentatie
Oenoemoeloeke 5
za 11 december 22.00 uur
Locatie: De Lange

U2NL
za 11 december 22.30 uur
Locatie: Blok 10

Adventsconcert
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

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

Venray

09
12

service 27

Kerstconcert
di 14 december 19.00 uur
Org: Kunstencentrum Jerusalem
Locatie: Kasteelboerderij

Kerkdiensten

Kerstmarkt

America

wo 15 december 14.30-17.30 uur
Locatie: Berkele Heem

zondag

Kronenberg

zondag

Kinderopera
Hans en Grietje

zo 12 december 11.30 uur
Organisatie: Jeugdharmonieën
Sevenum en Panningen
Locatie: Torrekoel

zo 12 december 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

za 11 december
Locatie: MFC Meterik

Sevenum

zo 12 december 10.00 uur
Organisatie: Nishikigoi
Vereniging Nederland
Locatie: Dierencentrum Sevenum

Open dag
‘Den Bergerhook’
zo 12 december 11.00-17.00 uur
Organisatie: Groengroep
Sevenum en Horster Landschap
Locatie: ‘Den Bergerhook’

Tapzingen
Sold
zo 12 december 18.00 uur
Locatie: De Buun

Heilige mis

zo 12 december 14.30 uur
Organisatie: de Balkers
Locatie: De Sevewaeg

(alleen na telefonische afspraak)
Leunseweg 20 5809 AA Leunen
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

19.00

Griendtsveen

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Kerstconcert

Luna

zaterdag

Melderslo

Meterik

19.15

Grubbenvorst

zondag

Lezing visziekten

zo 12 december 16.00 uur
Organisatie: Vocalgroup Hoor’s
Locatie: Parkhotel

Heilige mis

Hegelsom

Campaign in concert

zo 12 december t/m zo 23 januari
Locatie: Galerie Judy Straten

zaterdag

za 11 december 21.30 uur
Locatie: OJC Merlin

Computergestuurd
borduren

10.00

Broekhuizenvorst

SQY Rocking Team & CRE8

zo 12 december 13.00 uur
Locatie: De Locht

Expositie Sigi Perrée

Heilige mis

zondag

Kinder-kerstactiviteit

10.00

Broekhuizen

Meerlo

zo 12 december 15.00 uur
Organisatie: Harmonie-Orkest
Noord-Limburg en Meriko
Locatie: Norbertuskerk

zo 12 december 14.00-17.00 uur
Demonstratie door:
Marijke Broekhuijsen
Locatie: Museum de Kantfabriek

Heilige mis

Heilige mis

Heilige mis

09.45

09.30

Horst (Lambertus)

woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Horst (Norbertus)
zaterdag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis

19.00
08.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
maandag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zondag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Tandarts
Spoedgevallendienst
10 t/m 16 december
Tandarts Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

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

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.30 - 17.00 uur

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Kerkstraat 10 en 28a, Horst

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

28

nieuws

09
12

Koop nu,
Nu halen,
Nu halen,
betaal
of in 4 keer of in 10 keer
*
betalen!*
betalen!*
in 2012

KERST

KADO GARANTIE

• 100% Laagste-Prijs-Garantie!
• 4 weken GRATIS proberen!
• Niet tevreden? Geld terug!
• SNEL bezorgd én aangesloten!
de móóiste kado’s - de laagste prijzen • Deskundig en persoonlijk advies!

(tot 31 dec. 2010).

2x

1400 TOEREN
WASAUTOMAAT

XXL

• 18 programma’s, waaronder snelprogramma.
• Volledig elektronisch gestuurd.
• Weergave van het programmaverloop.
• Regelbare 1400 toeren centrifuge.

XXL Vulopening

599
499

Kerst kado tip!

82 CM FULL HD LCD BREEDBEELD TV
• Ongeëvenaarde Full HD beeldkwaliteit, ondersteund met
Digital Crystal Clear.
• Naadloze integratie met 2 HDMI ingangen en Easylink.
• 28.9 miljard kleuren voor een waanzinnige weergave.
• Foto’s en muziek weergeven via USB, PC-ingang.

94
CM
= 37 inch
Digitale scartaansluiting

399
óf 10x €

48

WAANZINNIG!
899
799

4x

588
2 JAAR GARANTIE

94 CM FULL HD LED BREEDBEELD TV
•
•
•
•

39,90

Ongekend scherpe Full HD beeldkwaliteit waar de actie vanaf spat!
3 ms reactie snelheid voor een zeer vloeiende weergave.
Ingebouwde, Ziggo gecertiﬁceerde digitale ontvanger.
Krachtige geluidsweergave, USB 2.0 aansluiting.

7
18

Kerst kado tip!

79
69

49

ALLES-IN-ÉÉN PRINTER

• Razendsnel afdrukken, scannen en kopiëren.
• Uitstekende tekstdocumenten en foto’s van fotolabkwaliteit.
• Hoogwaardige Epson DURABrite Ultra-inkt, afzonderlijke
inktpatronen = zuinig, milieuvriendelijk en goedkoper!

199

115

88

•
•
•
•

6 KILO TOPKWALITEIT CONDENSDROGER
•
•
•
•

SYNN-LUX

Metalen telescoopbuis, uitermate wendbaar.
Stofzak vol indicatie, 10 meter actieradius.
Uitermate geschikt voor parket / laminaatvloer.
Elektronische zuigkracht regeling.

12

•
•
•
•

Aquastop

ENERGIEZUINIGE
VAATWASSER

*Rekenvoorbeeld tijdens uitgestelde betaalperiode.
Kredietsom

299

• Eenvoudige draaiknopbediening voor programmakeuze,
elektronische navul-indicatie zout en glansspoelmiddel, handige starttijdkeuze 3, 6 of 9 uur.
• Aquastop met levenslange garantie, in hoogte
verstelbare bovenkorf.

Regelbare thermostaat.
4-sterren vriescapaciteit.
Royale inhoud.
Transparante vrieslades, A-klasse.
WEBCAM

499
399

START-UITSTEL

Couverts-inhoud

ENERGIEZUINIGE VRIESKAST

Rekenvoorbeeld Lease na periode uitgesteld betalingsperiode.

Effectieve

Looptijd

Totale

rente

in

prijs van

rente

in

prijs van

op jaarbasis

maanden

het krediet

op jaarbasis

maanden

het krediet

Kredietsom

Maandlast

* Effectieve

looptijd

Totale

€

500

0,00%

12

€

500,00

€

1.500

0,00%

12

€

1.500,00

€

2.500

0,00%

12

€

2.500,00

€

2.500

€

68,39

15,00%

48

€

3.282,66

€

5.000

0,00%

12

€

5.000,00

€

5.000

€

116,49

15,00%

60

€

6.989,49

€

500

€

1.500

€
€

44,91
51,31

15,00%
15,00%

12
36

€

538,89

€

1.847,11

De rekenvoorbeelden zijn slechts voorbeelden, anders kredietsommen zijn ook mogelijk. *Een niet doorlopend kredietaanbod van
Comford Card, een handels- en merknaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., toetsing en registratie bij BKR. Vraag naar
de voorwaarden en prospectus in de winkel of kijk op www.comfortcard.nl of vraag telefonisch op via (030) 63 88 100.

15,6”
BEELDSCHERM

JAAR

GARANTIE

699
599

499

COMPLEET NOTEBOOK
•
•
•
•

Automatische cooldown voorkomt kreuken.
Links / rechts draaiende trommel.
Beveiligd tegen oververhitting.
Uitermate gebruiksvriendelijke bediening.

125

INTERN GEHEUGEN

2

499
399

275

299
249

320 GB
3 GB

+ GRATIS PARKETBORSTEL

1800 WATT STOFZUIGER

GEEN AFVOER NODIG

=
GOED GETEST!

HARDE SCHIJF

Kerst kado tip!

20% extra

KOOPJE!

249
199

• Ongekende helderheid in zowel beeld als geluid.
• Progressive Scan en Dolby Digital Pro-Logic II decoder, handige USB 2.0 aansluiting, 300 Watt vermogen.
• Ingebouwde FM/MW radio met 50 geheugenplaatsen.

1800
WATT

27,50

XXL Vulopening

399
299

Uitermate ruim 187 liter koelgedeelte.
48 liter 4-sterrenvriesgedeelte voor langdurig bewaren.
4 stevige, glazen draagplateaus en grote groentelade.
Zuinige energieklasse A, overzichtelijke indeling.

199 149
AFZONDERLIJKE
INKTPATRONEN

Kerst kado tip!

235 LITER KOEL / VRIES COMBINATIE

USB-AANSLUITING

óf 10x €

XXL

300 WATT HOME CINEMA SYSTEEM

• Compact model met prima geluidsweergave, HyperBass Sound, equalizer met 4 geluidsinstellingen.
• FM-radio met RDS, CD-speler speelt CD, CD-R(W).
• Handige sleeptimer, audio-ingang aan de voorzijde.

TOEREN

L.

2 JAAR GARANTIE

COMPACTE STEREO-SET

499
399

300
WATT!

199
149

75

1400

6 kilo =

SYNN-LUX
•
•
•
•

275

Kerst kado tip!

L.

OP=OP!

Kerst kado tip!

UNIEK!

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 12 december 2010).

82
CM
= 32 inch

Intel Celeron processor T3300.
320 GB harde schijf, 3 GB DDR2 intern geheugen.
Intel GMA 4500M graﬁsche kaart.
Super multi DVD-RW Dual layer DVD-speler / brander.

Maandag vanaf 11.00 uur open.

HORST

Hoofdstraat 25
(weg rondom centrum)

m081210

Digitale scartaansluiting

Informeer.

