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Ut Glaze Hoês draait
op volle toeren
Voor de tweede keer vindt ‘Ut Glaze Hoês’ plaats met Sevenum als locatie. De actie vindt
tegelijkertijd plaats met 3FM Serious Request in Eindhoven. Afgelopen zondag lieten vier dj’s
zich in Ut Glaze Hoês op de Markt in Sevenum opsluiten. Donderdag 23 december rond
22.00 uur loopt de actie ten einde en mogen de dj’s weer naar buiten. Ze hebben dan vier
dagen non-stop muziek gedraaid, zonder eten, alleen maar drinken.

Mogelijk nieuwe plaats meetpunt
Tijdens de vergadering van Dorpsraad Grubbenvorst op 16 december werd uitleg gegeven over het meetpunt
fijnstof dat in de buurt van Grubbenvorst wordt geplaatst. Een lokatie voor het meetpunt was al aangewezen, maar
de dorpsraad gaat waarschijnlijk een alternatief voorstellen aan de gemeente.
Het meetpunt fijnstof komt er
op verzoek van Dorpsraad Grubbenvorst. Inwoners van Grubbenvorst zijn
bezorgd over wat onder andere de
komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf
en de ontwikkelingen binnen Klavertje
4 voor invloed hebben op de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Fijnstof is
een verzamelterm voor microscopisch
kleine deeltjes die in de lucht zweven
en allerlei gezondheidsklachten kunnen veroorzaken.
Het nog te plaatsen meetpunt
richt zich niet alleen op het Nieuw
Gemengd Bedrijf, maar ook op de

fijnstof afkomstig van de snelweg A73
en de industriegebieden in de buurt.
De provincie heeft een ideale lokatie
aangewezen waar het meetpunt zou
moeten staan om zoveel mogelijk met
alle bronnen van fijnstof rekening te
houden. Dit punt ligt tussen de akkers tussen Lottum en Melderslo, ten
westen van het spoor en ten zuiden
van de Horsterdijk. Omdat er ook een
stroomvoorziening aanwezig moet
zijn en grond aangekocht zou moeten
worden, is er voor een alternatieve plek
in de buurt gekozen. Deze ligt aan de
Hoogheide, vlakbij de Horsterdijk.

Tijdens de discussie op de
dorpsraadsvergadering, waarbij ook
vertegenwoordigers van actiegroep
Behoud de Parel aanwezig waren,
werd echter nog een andere lokatie
voor het meetpunt voorgedragen.
Deze ligt op de plaats van het oude
station Grubbenvorst-Lottum aan
de Stationsweg. Dit is dichter bij
Grubbenvorst, de grond is in handen
van de overheid (ProRail) en volgens
de dorpsraad moet er een stroomvoorziening aanwezig zijn. Dorspraad
Grubbenvorst heeft deze lokatie inmiddels aan de gemeente voorgelegd.

Bij binnenkomst in Ut Glaze Hoês
heerst een drukte van belang. De
regieruimte is gevuld met computer-,
foto- en filmapparatuur. In de ruimte
ernaast slaapt op dat moment Sven
Witt, de jongste presentator van de
vier dj’s. In de ruimte van waaruit de
uitzending plaatsvindt en de brievenbus voor verzoekjes heerst een
relatieve rust. De dj’s Ron Vervoort
en Corné Manders rusten uit op een
bankje terwijl Martijn Berende, de
nestor van de vier presentatoren, live
in de lucht is. De radiomannen zijn pas
halverwege hun marathonuitzending
en Corné worstelt tegen de slaap.

Adrenaline
in achtbaaneffect
“Ik had nog cola gedronken en mijn
buik bleef ‘kloeken’ waardoor ik de
slaap niet kon vatten. Een beker warme
melk deed wonderen en nu gaat het
wel”, aldus Corné. Martijn zit prima in
zijn vel maar kreeg maandagmiddag
een soort achtbaangevoel. “Dan is het
rustig en het volgende moment staan
er tientallen jongeren voor het raam.
Ook het in- en uitlopen van gasten in

Ut Glaze Hoês versterkt dat gevoel.
Daar krijg ik dan een enorme adrenalinestoot van”, aldus Berende. Voor Ron
Vervoort is deze tweede editie van Ut
Glaze Hoês perfect. “Organisatorisch
is het deze keer veel professioneler
opgepakt dan de vorige keer. Ik heb
bewondering voor de mensen achter
de schermen want zij doet uiteindelijk
al het werk. Wij met z’n vieren zijn bewust bezig met muziek draaien, het is
onze manier van inbreng voor de actie
‘Kinderen en HIV’ ”, aldus Vervoort. De
conditie van Sven Witt lijkt goed. “Ik
doe aan sport en heb nergens last van.
Het is één grote ruimte vol adrenaline
en daar krijgen we deze dagen genoeg
van binnen”, lacht de Hegelsommer.

Drinkrapporten
bijhouden
De vier noteren elk op een notitiebord wat ze drinken. Zo kunnen hun
verzorgers achter de schermen exact
zien wat de mannen drinken en of
ze voldoende vocht tot zich nemen.
Koffie, thee, bouillon, zuivel-, groenteen fruitshakes staan op het menu.
Lees verder op pagina 3
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Consultatiebureaus
gaan samen
De vier consultatiebureaus in Horst, Sevenum, Grubbenvorst en Tienray
gaan samen. Het nieuwe bureau voor kinderen van 0 tot 4 jaar zal in Horst
komen.
Door één nieuwe plek te maken,
verwacht de gemeente de kosten
terug te dringen, de openingsuren te
verruimen (bijvoorbeeld ´s avonds of
op zaterdag) en meer diensten aan

Colofon

te kunnen bieden. Het verdwijnen
van de consultatiebureaus lijkt op
een uitkleding van de voorzieningen
in genoemde dorpen. De gemeente
is echter van mening dat er voldoende voorzieningen voor kinderen over
blijven (basisonderwijs, speelvoorzieningen en kindcentra).
De gemeente gaat op zoek naar
een nieuwe locatie. Wethouder Op
de Laak: “Volgend jaar of begin
2012 kan het nieuwe moderne
consultatiebureau hopelijk geopend
worden.”

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

Prettige feestdagen
en een gezond,
reislustig 2011
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Wij wensen iedereen
fijne kerstdagen
vol warmte en licht
en voor het nieuwe jaar
gezondheid, plezier
en veel geluk.

I n gezon d e n b rief

Excuusbrief
In een opwelling van woede en onbegrip over de discussie van het
nieuw te bouwen NGB die wat mijn betreft leidt tot directe aantasting van
de leefomgeving rondom ons huis, heb ik laatst niet beseffend wat de
consequenties zouden kunnen zijn een grote fout gemaakt.
Ik schreef onder verschillende
fictieve namen mijn reactie in de poll
nummer 39 reagerende op voor- en
tegenstanders van de nieuw te bouwen megastallen en het te verwachten NGB. Mijn reden om gebruik te
maken van fictieve namen was om
via die weg meer kracht in de discussie weg te zetten.
In deze poll heb ik oneigenlijk gebruik gemaakt van de naam
l.Litjens@hotmail.com. Deze poll

over LOG Witveldweg / NGB was via
website HALLO Horst aan de Maas week
39-2010, 7-8 oktober 2010 te volgen.
Het bericht wat ik verzond gaf dus een
indruk dat niet ik maar iemand anders
dit schreef. Hiermee zou het geschrevene de indruk kunnen wekken dat het
afkomstig zou kunnen zijn van Leon
Litjens de wethouder van Horst aan de
Maas.
Later besefte ik dat dit schrijven
wel eens negatieve gevolgen zou kun-

nen hebben op de integriteit van deze
wethouder en mogelijk verkeerde
beelden bij derden zou kunnen
oproepen, wat zeer zeker niet mijn
bedoeling was.
Om dit voorval in de toekomst
niet meer te laten gebeuren bied ik
via deze weg mijn openlijke welgemeende excuses aan en laat het
een les zijn voor aan iedereen die dit
leest.
Maak geen misbruik van belangrijke openbare en/of publieke namen,
waardoor deze personen wellicht
in verlegenheid kunnen worden
gebracht.
J.A.T van Hoof

Wij wensen iedereen
fijne feestdagen en een
fantastisch 2011
Wij wensen

iedereen
fijne kerstdagen
en een
fantastisch 2011

Esther, Hay, Kim, Maud en Pien
Beemdweg 11
5962 AT Melderslo

Alle medewerkers van
HALLO Horst aan de Maas

Fijne feestdagen en
een kleurrijk 2011
Kapperscorner, Sevenum
077-4673510

Bestuur Kansplus afd. Horst aan de Maas
www.kansplus.nl

Ingrid Geurtjens
ambulant kapster
wenst iedereen

fijne feestdagen
en een
gelukkig 2011!

Verspreiding
Laurent Smedts
T 077 396 13 53
E laurent@hallohorstaandemaas.nl

Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig 2011!

Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl

Herman, Jolanda en medewerkers

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Wachtpostweg 22, 5966 RR America
T: 077 - 464 21 38
F: 077 - 464 27 02

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.

“ Intellectueel eigendom:
uw creativiteit verdient
waardering en bescherming...”
mr. Caspar Brouwers

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

Te koop gevraagd
woningen en landbouwgrond
voor directe aankoop.
Geen makelaarskosten en direct zekerheid.

Tel. 06 55 12 69 96
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Lessenmarathon Dendron
groot succes
Leerlingen uit HAVO 4 van het Dendron College in Horst hebben meer dan 2.700 euro opgehaald ten behoeve
van de Serious Request-actie van radio 3FM. De leerlingen hielden met hun mentor Sven Preuss een 24-uurs
lessenmarathon.

Het team van
Bakkerij Broekmans
wenst u ﬁjne
Kerstdagen
HORST • MAASBREE

Leraar Sven Preuss is op vrijdagochtend een vermoeid maar gelukkig man:
“Het is werkelijk fantastisch gegaan.
De hele nacht zijn we volop bezig
geweest. Er waren veel leerkrachten
van de school die een les hebben verzorgd, maar ook de politie, wethouder
Wijnhoven en burgemeester Van Rooij
waren hier. Tijdens de les van Kees van
Rooij, die als laatste aan de beurt was,
konden enkele leerlingen hun ogen
nog amper open houden.”
Preuss had gezorgd voor een
afwisselend programma, waarin de
leerlingen ’s nachts onder andere
gym en muziek kregen. Het optreden
van het Grubbenvorster carnavalstrio
Toddezèk was een hoogtepunt. Preuss:

“Ik vreesde tijdens de polonaise dat de
hele klas zou instorten, zo ging iedereen tekeer.”
Voor de leerlingen is het een
onvergetelijke ervaring. Preuss: “Twee
jaar geleden hebben we ook zo’n actie
georganiseerd. In de loop van de avond
kreeg ik sms-jes van de klas van toen;
ze wensten ons veel succes.”
De actie van 3FM begon vorige
week zaterdag in Eindhoven. Dit jaar is
het geld van de actie voor weeskinderen met aids in Afrika.

Een onvergetelijke
ervaring
Op de laatste lesdag van

het kalenderjaar werd ook een
Kerstviering gehouden met een
kerstontbijt, muziek, een viering in
de Norbertuskerk en de traditionele
kerstverrassingsactie voor de bejaarden
in de omgeving. Leerlingen van VMBO2
rondden die dag hun techniekdagen af.
Tijdens die dag maken de leerlingen
kennis met allerlei facetten van techniek. Bij twee koopavonden konden
ouders en andere belangstellenden
door de leerlingen gemaakte producten
kopen, zoals sieraden, naamplaatjes,
gepimpte meubels, kinderstoeltjes,
klokjes en tafelventilators op zonneenergie. In totaal werd met de verkoop
1.045,88 euro opgehaald. Dat geld gaat
naar Stichting de Peelkabouters.

Vervolg voorpagina

De strijd tegen slaap, vermoeidheid en het achtbaaneffect

Ut Glaze Hoês draait op volle toeren
Vooral de van vers fruit en eigenhandig gemaakte fruitshakes van hun
verzorgers vinden gretig aftrek bij de
presentatoren. Trek in vast voedsel
hebben ze (nog) niet. Ron mist wel
zijn vriendin en Martijn zijn eigen bed.

HENK AARTS
Beleef het gourmet!

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

De twee andere dj’s Corné en Sven
missen niet echt iets.

Ludieke en
spontane acties
Intussen blijven de verzoekjes voor
plaatjes binnenstromen evenals de
ludieke acties rondom Ut Glaze Hoês. Zo
kwam Popstar- en X-Factor-deelnemer
Stef Classens uit Veulen een optreden
verzorgen in Ut Glaze Hoês. Even later
verkocht de zanger handtekeningen voor
1 euro per stuk waarbij meer dan 60
euro werd opgehaald. Een brasserie met
steakhouse uit Grubbenvorst heeft voor
422 reserveringen, per reservering 0,25
eurocent gedoneerd. Dit bracht 105,50
euro op en een uitnodiging voor de vier
dj’s om een avondje onbeperkt spareribs te komen eten, inclusief drankjes of
sapjes. In de Gaper wordt geschilderd en
vond een poppentheater plaats waarbij
alle opbrengsten die daar uit voortvloeien naar het goede doel gaan van
Ut Glaze Hoês. Enkele jongeren hebben
sneeuw geruimd bij ouderen in Sevenum
en vroegen geld, ook voor de actie. Er
is een online veiling waarop mensen
kunnen bieden en er wordt op de Markt
gedanst voor het goede doel. Ut Glaze
Hoês leeft in Horst aan de Maas.

Steenstraat 12, Horst
T 077 398 64 66

mooi
haar

Respect voor
de mensen
achter de schermen
Maar het is vooral het team
achter de schermen die bergen werk
verzetten om alles in goede banen te
leiden. Het waken over de fysieke en
mentale gesteldheid van hun radiomakers in Ut Glaze Hoês. Het afhandelen en bijwerken van de website,
de financiële bijdrages, de spontane
en ludieke acties in en rond het
zenuwcentrum en tevens zorg dragen
voor radio en tv-uitzendingen. Onder
het motto ‘Gaeve vur Laeve’ dragen
alle betrokkenen hun steentje bij. Op
donderdagavond 23 december hoopt
men een fraai bedrag naar Eindhoven
te kunnen brengen waar de landelijke
actie 3FM Serious Request plaatsvindt
in Het Glazen Huis. Het organisatorische deel van deze tweede editie
van Ut Glaze Hoês in Sevenum is in
handen van Café De Sevewaeg, Radio
Reindonk en de jongerenwebsite
Dreksbak.nl
Kijk voor meer foto’s
van Ut Glaze Hoês op
www.hallohorstaandemaas.nl/foto

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

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Eind januari
laatste viering in
Norbertuskerk
De sluiting van de Norbertuskerk in Horst komt dichtbij. Op zondag
30 januari 2011 zal de laatste eucharistieviering plaatsvinden.

Kerstspecial Omroep Reindonk
Streekomroep Reindonk brengt op tweede kerstdag vanaf 18.00 uur een speciale kerstuitzending.
Presentator van die avond is wethouder Ger van Rensch. Hij laat het antwoord horen van hemzelf en tien
andere burgers van Horst aan de Maas op de vraag: “Wat is je favoriete kerstnummer en wat doet dat met
jou?” In de kerstspecial wordt ook aandacht geschonken aan de foto’s van Jan Janssen uit Hegelsom. Hij ging
naar Ladak in het noorden van India, dat werd geteisterd door modderstromen. (Foto: Jan Janssen)

Wij zijn dolgelukkig met
de geboorte van onze zoon

Welkom lief ventje!

Rens

Geboren op
17 december 2010

Rowan Hermsen
Zoontje en broertje van:
Gino Hermsen & Sandra Zegers
Kaylyn, David & Chloë
Leertouwerstraat 22
5961 KG Horst

Dolblij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Evie

16-12-2010

15-12-2010

Jeanine Grommen en
Roy Keijsers
Slooyerbroek 19
5961 LX Horst

Reinier Meesters en
Laura Ververgaard

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

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor jullie
medeleven en belangstelling bij het overlijden van mijn vrouw,
onze moeder, schoonmoeder en oma.

Hennie van Lipzig-Gommans
Hay
Ilse ❤ en Rob, Lynn
Jessie en Roy
Tevens willen wij iedereen fijne feestdagen en een gezond 2011 wensen

Dankbetuiging

Van Goghstraat 6
5961 AR Horst

Winterbanden Voor al uw banden,
ook winterbanden, uitlijnen en
reparaties. Bandencentrum Gebr. Cox,
Deckersgoedtweg 2 Sevenum.
Tel. 077 467 44 87.
Royale tussenwoning te koop
Woning aan de Molenstraat in Horst.
BG. hal, woonkamer ±45m², uitgebouwde keuken; 1e verd. 2 sl.kmrs, badkmr.;
2e verd. 3e sl.kmr, cv-ruimte; onderhoudsarme tuin, terrasoverkapping.
Zin? Bel. 06 53 42 66 99
Weerbaarheidtrainingen voor groep
3 t/m groep 8, zie www.weerbaarheidnoordlimburg.nl of www.petravdongen.nl
Te huur representatieve loods,
200 m2 (of minder) met eigen oprit,
gelegen aan de rand van Horst.
Tel. 06 46 72 34 26.

“Weer samen”
Voor de belangstelling, voor de bloemen en kaarten
tijdens de ziekte en na het overlijden van

Healing Crème Huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en
schaafwonden, ruwe gekloofde huid,
droge plekken, jeukstillend.
Info: www.praktijkgerhegger.nl of
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
‘Natuurwijzer’ in Horst.

Hendrika Alaerds-Reijnders
willen wij U hartelijk danken.

Te koop: Vuurwerk Spotgoedkoop
WWW.VUURWERKHORST.NL

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 8 januari 2011
om 17.30 uur in de parochiekerk van de H. Oda te Melderslo.
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Prettige Feestdagen
en een gezond 2011!!!
Venrayseweg 19, 5961 AC Horst tel. (06) 30 46 46 56 www.huizezeldenrust.nl

te!

Rottweilerpups van superlieve
moeder opde boerderij opgegroeid zijn
sociaal, hebben gezondheidsverklaring
zijn ingeent en ontwormt, ze zijn 10
weken en zoeken een nieuw baasje!!
tel. 077 467 35 01/06 22 07 17 68
Wie heeft mijn donkerblauwe Eastpak
rugzak gevonden? Vrijdag 17 dec.
kwijtgeraakt tegenover het Dendron.
Bel: 06 28 31 81 28
Openingstijden STERVIDEOTHEEK
tijdens de KERSTDAGEN.
Kerstavond 13.00 - 19.00 uur
1e Kerstdag 13.00 - 21.00 uur
2e Kerstdag 13.00 - 21.00 uur
Stervideotheek Horst Venloseweg 2
FIJNE FEESTDAGEN!

De sluiting van de kerk is al enige
tijd bekend. De definitieve datum is
nu ook vastgesteld. Tot de datum van
30 januari is besloten gezien het geringe aantal kerkgangers. Het is niet
meer verantwoord iedere week met
veel mankracht een eucharistieviering
te houden.
Tijdens de laatste eucharistieviering wordt het gebouw ontdaan
van de kerkelijke symbolen. Dit wil
zeggen dat de heilige hosties weggebracht worden, de Godslamp zal
doven en de sacrale voorwerpen

zullen zoveel mogelijk aan het zicht
worden onttrokken. Na de onttrekking
aan de eredienst zal een commissie
van betrokken parochianen zich bezig
gaan houden met de ontmanteling van het gebouw. Voor de vele
dierbare bezittingen zal een waardige
plaats gezocht worden.
Bovenstaande betekent dat dit
weekend in de Norbertuskerk de
laatste kerstviering plaats zal vinden.
In deze kerk, die Kerstmis 1963 in
gebruik werd genomen, zal in 2011
geen kerstviering zijn.

Kattenmishandeling
in Sevenum
Geruchten meer dan voldoende, feitelijkheden tot op heden eentje.
Kattenmishandeling in Sevenum, daar gaat het over. Enkele weken
geleden werd een vermiste kat teruggevonden die met een poot vastzat
in een wildklem. Het diertje was sterk vermagerd en uitgedroogd. Na
een pootamputatie heeft de kat het avontuur overleefd. De eigenaresse
mist een andere kat al ruim één maand. De dorpsraad van Sevenum is
op de hoogte van de geruchten die de ronde doen.
Sevenum was in het voorjaar
van 2010 ook al het waarschijnlijke
slachtoffer van een kattenhater. In
de wijk Het Luttel werden destijds
meerdere katten vermist en ook
het recente incident vond plaats in
dezelfde wijk. De politie van Horst
aan de Maas heeft, afgezien van

bovengenoemd incident, geen meldingen ontvangen. Bij dierenasiel ´Op
de Smakterheide´ is niets bekend van
vermiste katten. De politie is op zoek
naar getuigen die iets weten van
mishandelde of vermiste katten: bel
0900 88 44 of mail margot.westzaan
@limburg-noord.politie.nl

Geen subsidie voor
Wereldpaviljoen
Stichting Wereldpaviljoen krijgt geen bijdrage van het kabinet voor
de educatieve invulling van het Wereldpaviljoen op het Floriadeterrein.
Dat heeft minister Maxime Verhagen het stichtingsbestuur laten weten.
De stichting had gevraagd om
een bedrag van 420.000 euro, gelijk
aan de bijdrage die Provinciale Staten
van Limburg had toegezegd. De minister bezocht het Floriadeterrein en
de plek waarop het wereldpaviljoen
moet komen afgelopen voorjaar.
Hij had grote waardering voor het
project en beloofde zich in te zetten.
”Dat heeft hij ook gedaan maar het
is niet gelukt omdat alle departementen fors moeten bezuinigingen”,
weet voorzitter René Poels van de
Stichting Wereldpaviljoen. Minister
Verhagen heeft het bestuur van de
stichting doorverwezen naar een
nieuwe subsidiefaciliteit geheten
Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS). In samenwerking met COS Limburg heeft de

Stichting Wereldpaviljoen daarop een
beroep gedaan en subsidie gevraagd
voor de komende vier jaren.
Medio januari blijkt of de Stichting
Wereldpaviljoen van deze nieuwe
regeling kan profiteren.
Overigens is er nog steeds geen
zekerheid of het wereldpaviljoen er
wel komt. Het ministerie van VROM
moet officieel nog een reactie geven
of woningcorporatie Wonen Limburg
het project mag uitvoeren. Los daarvan is de stichting in gesprek met
andere partijen om te bekijken of er
nog andere mogelijkheden zijn het
wereldpaviljoen te kunnen bouwen.
”Met directeur Paul Beck van de
Floriade hoop ik dat het gaat lukken.
Maar de tijd dringt. We doen ons
best”, aldus Poels.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl
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BoodschappenPlusBus
van start
In Horst aan de Maas rijdt vanaf deze week de BoodschappenPlusBus. Jack Pijpers, één van de vrijwilligers die
de bus gaat besturen, kreeg vrijdag de sleutel overhandigd van de bus waarvan ouderen gebruik kunnen maken
om er in groepsverband een dagje op uit te gaan.

Hans Chlon van Synthese overhandigt de sleutel aan chauffeur Jack Pijpers
“De naam van de bus dekt
niet helemaal de lading”, vertelt
Wim Lambers van het Nationaal
Ouderenfonds, initiatiefnemer van
de BoodschappenPlusBus. “Met de

bus moet het sociaal isolement van
ouderen worden doorbroken doordat ze samen een uitstapje kunnen maken”, aldus Lambers. Jo van
Lieshout van Synthese vult hem aan:

“Het mes snijdt aan twee kanten. We
gaan er met de bus voor zorgen dat
ouderen kunnen blijven meedoen.
Dat geldt vooral voor de vrijwilligers
die de bus besturen, die doen op
die manier ook mee in de maatschappij.” Horst aan de Maas is de
tweede gemeente in Limburg waar
de BoodschappenPlusBus rijdt. Van
Lieshout sprak de hoop uit dat er binnenkort meer van dergelijke bussen in
de regio gaan rijden.
De voor rolstoelvervoer geschikte
bus gaat op vooraf bepaalde tijden diverse routes rijden door de gemeente.
Ouderen kunnen zich aanmelden om
mee te rijden met de bus en worden
geïnformeerd over de routes die worden gereden, waarbij ouderen zoveel
mogelijk thuis worden opgehaald. In
eerste instanties lopen alle rijroutes
nog naar Horst-centrum, maar ouderen
kunnen ook zelf met suggesties komen
voor uitstapjes. Zo’n achttien vrijwilligers hebben zich al aangemeld om de
BoodschappenPlusBus te besturen.
Meer informatie over de bus is
verkrijgbaar bij Synthese op nummer
077 397 85 04

Peelproject voor basisscholen
Hoe woonden, werkten en leefden mensen vroeger in de Peel? In welke mate is het Peellandschap de afgelopen honderd jaar veranderd? Basisscholen die hierop een antwoord willen, kunnen voortaan gebruik maken van
een schoolproject, dat is samengesteld door het Peelmuseum in America.

Geldig vanaf 23 december en zolang de voorraad strekt.
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● Verkoop, onderhoud en reparatie Race en MTB fietsen
● Nog diverse Race fietsen”THOMPSON” model 2010, in prijs verlaagd
● Tevens nog diverse gebruikte MTB fietsen te koop

Thijssen Wielersport
Hillenweg 6 Hegelsom
077-8503129
www.thijssenwielersport.nl
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Materialen voor
de echte
outdoor beleving!

Kijk op www.varg-outdoor.nl

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

Het project is ontwikkeld door
Joke Steeghs en Jan Nielen, beide
vrijwilligers van het in 2008 geopende
Peelmuseum. In eerste instantie is het
toegespitst op leerlingen van groep 8
van de basisschool. “We mikken natuurlijk op scholen in het Peelgebied,
maar ook voor scholen daarbuiten
is dit een leuk project”, vertelt Joke
Steeghs.
Met het schoolproject haakt het
Peelmuseum in op het historisch
belang dat er wordt gehecht aan het
zoeken naar de roots. Spelenderwijs
krijgen de kinderen Peelhistorie

voorgeschoteld, die aansluit bij het
lesprogramma van de basisscholen. “Bij
ons is de nodige deskundigheid aanwezig op het gebied van natuureducatie
en onderwijsontwikkeling”, zegt Joke
Steeghs. De voormalig docente aan de
HAS Den Bosch is een echte kenner van
de Peel, evenals de ervaren Peelgids
Jan Nielen. Ze hechten belang aan een
nauwe samenwerking met andere
organisaties die actief zijn in de Peel,
zoals Staatsbosbeheer en Werkgroep
Behoud de Peel.
Het is de bedoeling dat de kinderen
in groepjes van vier of vijf het museum

verkennen. Daarbij krijgen ze een
handzaam werkboek uitgereikt, met op
hun leeftijd toegeschreven informatie
met foto’s en kaarten. Het boek bevat
ook een zevental doe-opdrachten,
die de kinderen zelfstandig kunnen
uitvoeren. Zo mogen ze zelf uitzoeken
wat veen is, hoe en met welke gereedschappen turf werd gestoken en hoe de
mensen leefden in een plaggenhut.
In totaal zijn de kinderen 2,5 uur
bezig. “Via ons project kunnen de kinderen ‘aan den lijve’ ervaren hoe het
vroeger was in de Peel.” Meer informatie: www.stichtingpeelmuseum.nl

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
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Lieke Sauvageot naar Limburgse finale Kinderen
voor Kinderen

Puike prestatie Lottums
zangtalentje

Oudejaarsavondmis Lottum in
teken Stichting Promise

Kleine stichting
met grote gevolgen
kansarme kinderen
De oudejaarsavondmis in Lottum wordt al jarenlang verzorgd door de
Jeugd Organisatie Lottum (JOL). De JOL besteedde tijdens de laatste heilige
mis van het jaar aandacht aan haar Foster Parentskind. Dit jaar wilde de JOL
een andere invulling geven aan de dienst en kwam in contact met Toos in ’t
Zandt van Stichting Promise. De laatste mis van het jaar 2010 staat daarom
in het teken van deze stichting, wat betekent dat de collecte tijdens de mis
naar het goede doel gaat.

Lieke Sauvageot te midden van haar klasgenootjes
De 9-jarige Lieke Sauvageot uit Lottum mag naar de Limburgse finale van het Kinderen voor Kinderen
Songfestival. Deze provinciale finale wordt gehouden op zaterdag 19 maart 2011 in theaterhotel De Oranjerie in
Roermond. Naast Lieke zijn er vanuit Limburg nog negen andere meiden door de jury geselecteerd voor de
Limburgse finale, zij gaan in maart de strijd met elkaar aan. De winnares van de provinciale finale mag het in april
2011 opnemen tegen de winnaars van de andere provincies in de landelijke finale die in april 2011 op televisie
wordt uitgezonden.

Er zijn alleen maar
meiden door
De afgelopen weken werden op
drie plaatsen in Limburg voorrondes
gehouden: in Venray, Weert en Beek.
Maar liefst 160 jongens en meisjes
uit heel Limburg hadden zich hiervoor
opgegeven. De deskundige Kinderen
voor Kinderen-jury vond de Limburgse
meisjes toch wel beter dan de jongens. Uit Limburg werden tien meiden
geselecteerd voor de provinciale
finale in Roermond. Onder hen slechts
twee Noord-Limburgse meisjes: Lieke
Sauvageot uit Lottum en de 10-jarige
Karlijn Verberne uit Well.

Een stoer liedje
Lieke Sauvageot volgt nietsvermoedend de les wanneer de HALLOverslaggever een kijkje komt nemen
naar het Lottums zangtalentje. De
moeder van Lieke had niets tegen haar
dochter gezegd over het interview.
“Anders slaapt ze misschien niet en
dat kan niet de bedoeling zijn”, zegt
ze heel nuchter. Na het maken van
een foto van Lieke samen met haar

klasgenootjes van groep 6, wil ze de
redacteur wel even te woord staan.
“Ik vond het best wel spannend, die
voorronde in Venray. Toen iemand
van de organisatie me belde en zei
dat ik naar Roermond mocht dacht ik:
‘Jippie, ik ben door’. Ik heb toen direct
mijn vriendinnen gebeld”, aldus een
bescheiden overkomende Lieke. “Ik
wist trouwens niet dat er alleen maar
meisjes uit Limburg naar Roermond
komen want er mochten ook jongens meedoen”, zegt ze nadat alle
provinciale deelnemers bekend zijn.
“Ik ga in elk geval nog veel oefenen
want de jury gaf me als tip mee dat
ik iets feller moest zingen.” Het liedje
waarmee ze door is naar Roermond
heet ‘Mamma is morgen van mij’ van
Stef Bos en Francis Wildemeersch. “Dat
vind ik een stoer liedje en dat zing ik
graag. En om nog beter te zingen dan
in Venray wil ik wel meer gaan oefenen. In de speelkamer bij ons thuis
hebben we een schuifdeur met een
spiegel en daar oefen ik altijd voor”,
aldus het zangeresje. Op de vraag
of ze niet zenuwachtig is wanneer
ze voor een volle zaal moet zingen

De Stichting Promise is een kleine
stichting waarvan elke cent die wordt
gedoneerd aan kansloze kinderen op
de Filippijnen gaat. Initiatiefnemers
voor dit bijzondere aandachtsmoment
in de kerk zijn Toos in ’t Zandt en de
JOL. De Foster Parentsorganisatie
stopte rond 2000 met de ondersteuning van kinderen op de Filippijnen.
Reden voor Toos in ’t Zandt en haar
inmiddels overleden vriend Jos Segers
om hulp te bieden. Om meer
kinderen de mogelijkheid te bieden
een studie te volgen werd op 17
augustus 2005 de Stichting Promise

Nederland-Filippijnen opgericht.
“Het is geen grote stichting of
organisatie maar we bieden kansarme kinderen weer toekomstperspectief door hun de mogelijkheid
te geven tot studeren”, aldus de
oprichtster Toos in ‘t Zandt. De
oudejaarsavondmis wordt opgeluisterd door joekskapel Kleug Zaat. De
dienst vindt plaats op 31 december
om 19.00 uur.
Voor meer informatie over de stichting:
www.promise-nederland.nl
Bellen met Toos in ’t Zandt kan ook
via telefoonnummer 077 463 19 29

zegt ze: “Ik denk dan gewoon dat er
niemand in de zaal zit. En ook dat ik
het wél kan maar de anderen het niet
durven.”

Oefenen voor de
spiegel
En misschien heeft ze daar wel
een punt. Zingen kan ze als de beste,
ook al zit ze niet eens bij een kinderkoor. Voordat het maart is wil Lieke
nog zangles nemen maar dat kan pas
als ze haar typelessen achter de rug
heeft. “Dat duurt niet meer zolang.
En mam vindt het ook goed dat ik
op zangles wil”, laat ze zelfverzekerd
weten.
Lieke Sauvageot weet wel wat
ze wil en haar klasgenootjes? Die zijn
apetrots op haar!
Het landelijke Kinderen voor
Kinderen Songfestival wordt voor
de negentiende keer door de VARA
georganiseerd. Alleen kinderen die
geboren zijn na 1 oktober 1998 en
voor 1 oktober 2003 mogen deelnemen aan het Kinderen voor Kinderen
Songfestival 2010-2011.

Filippijnse kinderen die door de Stichting Promise geholpen worden

Schoonheidssalon

Broekhuizenvorst






ELLE

PIJNLOOS en EFFECTIEF
Intakegesprek met GRATIS proefflits
Vergoed door ZORGVERZEKERAAR
Bel voor meer informatie…
Op de spekt 40 - 077 4632754
Broekhuizenvorst - www.salon-elle.nl

interieur
verzorging
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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Juf Annemie Francken verlaat basisschool De Bottel

Meerlose ruim 42 jaar voor de klas in Lottum
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Juf Annemie tijdens haar laatste lesuren voor de klas

Directie en medewerkers van
enss wensen
Lenssen
u ﬁjne feestdagen
w
en een voorspoedig 2010
2009
2011

Heel veel Lottumse ouders hebben
jaren geleden ook les gehad van juffrouw Annemie en de kinderen van die
ouders eveneens. Annemie Francken
weetkerst
danFC
ook
wat voor pappenhei51a lenssen
2011_Opmaak
1 20-12-10 17:01
mers ze in de klas heeft, want een
appel valt nooit ver van de boom. In
haar beginjaren had de ‘juf’ klas 1 en
2, de huidige groepen 3 en 4, en veel

kinderen heeft ze het lezen bijgebracht. In de negentiger jaren stapte
ze over naar groep 6. En in dit laatste
jaar stond juffrouw Annemie twee
dagen
Pagina
1 per week voor groep 6 en twee
dagen voor groep 4. Afgelopen vrijdag
kwam een einde aan haar werkzaamheden voor de klas.
Juffrouw Annemie hield van een

strakke en gestructureerde aanpak.
Een omgeving met orde en regelmaat waar ‘haar’ kinderen zich veilig
konden voelen. Maar er is best veel
veranderd in die 42 jaren dat juffrouw Annemie voor de klas stond.
“De grootste verandering in lesgeven
met vroeger is, dat nu minder klassikaal, maar meer onderwijs op maat

Directie en medewerkers van
enss wensen
Lenssen
u ﬁjne feestdagen
w
en een voorspoedig 2010
2009
2011

plaatsvindt. Ook is er meer aandacht
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en zijn er meer
gevarieerde werkvormen. Denk maar
aan de komst van de computer en het
digitale schrijfbord als onderwijsondersteunende mogelijkheden”, aldus juf
Annemie.
Volgens de Meerlose zijn de kinderen van nu niet anders dan vroeger.
“Ze zijn nieuwsgierig en leergierig,
maar de omstandigheden waarin ze
opgroeien en zich moeten handhaven,
zijn wel veranderd. Dat maakt het
er niet gemakkelijker op voor hen.
Kinderen krijgen vandaag de dag ontzettend veel prikkels binnen, waardoor
ze sneller afgeleid zijn en zich minder
goed kunnen concentreren. Daarnaast
zijn ze ook mondiger en vrijer dan
vroeger, maar dat is per definitie niet
slechter. Vroeger kenden de kinderen
een soort van ‘angst of bangheid’
voor een juf of meester, waardoor
ze minder van zichzelf prijsgaven. Je
kon hen dus ook minder en moeilijker
bereiken in hun gevoelsleven. Met het
mondiger worden van leerlingen moet
je wel oppassen, dat dit niet uitmondt
in brutaliteit of onfatsoen”, zegt de
onderwijzeres.

Het zijn geen prinsen
en prinsesjes
Minder positief vindt juf Annemie
het gegeven dat veel kinderen tegenwoordig als ‘prinsjes en prinsesjes’
worden opgevoed. “Er worden vaak
weinig eisen aan hen gesteld en alles
moet maar leuk zijn. Veel leerlingen
kunnen daardoor niet omgaan met
uitgestelde aandacht, tegenslagen
en tegenvallers. We moeten hen juist
opvoeden tot weerbare mensen. Ik

vind ook, dat je net zoals vroeger heus
weleens mag zeggen: Geen zin? Dan
maak je maar zin! Ze zullen in hun
latere leven ook nog heel wat tegen
hun zin in moeten doen”, aldus juf
Annemie. Dat er bij leerlingen iets van
haar manier van les geven iets is blijven hangen staat voor de Meerlose als
een paal boven water. “Zo was er een
oud-leerlinge die, toen ik ziek was,
een zelfgemaakt gedichtje stuurde om
me een hart onder de riem te steken.
Zij was toen 16 jaar en al zes jaar uit
mijn klas weg. Zoiets verwacht je toch
niet van een pubermeid? Ik was toen
echt ontroerd. Zij is nu trouwens ook
juf”, herinnert Annemie zich.

Het warme-nestgevoel van De Bottel
De Meerlose heeft aan basisschool
De Bottel een ‘warm nest-gevoel’
overgehouden. “Ik heb meer dan
42 jaar in een inspirerend, warm
en vooral ook gezellig team mogen
werken. Dat geldt ook voor nieuwe
collega’s, stagiaires en vervangers. En
ja, daar ben ik best trots op.”
Annemie weet dat het niet kan,
maar ze zou best wel eens een jaartje
les willen geven aan politici zonder
inlevingsvermogen, die problemen kil,
hard en zakelijk willen oplossen. Maar
dat zal er wel niet van komen, want
ze wil nu meer aandacht schenken
aan haar hobby’s: lezen, wandelen en
sport kijken op tv. Ze kijkt graag naar
alle sport, maar vooral naar voetbal.
Daarnaast wil ze zich gaan toeleggen
op fotografie. “En natuurlijk kan ik
nu meer tijd doorbrengen met mijn
echtgenoot Hay en mijn zoon Jasper
en schoondochter Annelieke”, besluit
juffrouw Annemie het interview.

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

Na ruim 42 jaar voor de klas te hebben gestaan heeft juffrouw Annemie Francken (63) afscheid genomen van
basisschool De Bottel in Lottum. De in Meerlo wonende onderwijzeres stond vanaf augustus 1968 aan de lagere
school in Lottum. Hier gaf zij les tot afgelopen vrijdag. HALLO sprak met juffrouw Annemie, die wel nog af en toe
vrijwilligerswerk komt doen bij De Bottel.
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Meedenken
over je wijk of buurt?
Meld je aan op

www.bewonerspanellimburgn.nl

Geslaagde themaweek
Citaverde College
Leerlingen van het Citaverde College in Horst hebben ruim 11.000 euro opgehaald met hun jaarlijkse speculaasactie. Het opgehaalde geld gaat naar Stichting Nativitas dat geld inzamelt voor kindertehuizen op het Indonesische
eiland Flores.

…en spaar voor leuke cadeaubonne

- Reparatie, onderhoud en
verkoop van alle merken auto´s
- Erkend APK II keuringstation
- Schade, Taxatie en Herstel
077-4673006

1STE KErSTdag
80/90 ChriSTmaS
ParTy
dJ JEronimo!

Ter introductie
van de eerste winter,

2dE KErSTdag
dirTy
ChriSTmaS EVE

geen 10% maar 15%
winterschilderkorting
voor binnenwerk.

1 Januari
niEuWJaarSBorrELBaL
mET
”STunning SuZy”

www.ask-sevenum.nl

Vraag vrijblijvend om een offerte.

Leerlingen van het Citaverde College volgen een workshop Balinese dans

WiJ ZiJn 1STE En
2dE KErSTdag oPEn
Voor dinEr!
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

America Tel. 06-28919547

www.blok10horst.nl

HORST
077 398 59 05 T
06 12 99 23 43 M

De speculaasactie is onderdeel
van de themaweek ’delen en vieren’.
Leerlingen proberen zoveel mogelijk
dozen speculaas aan vrienden en
bekenden te verkopen. Daarnaast
worden er enkele doedagen op
school georganiseerd. Op die dagen
wordt er aandacht geschonken aan
de Indonesische cultuur. Zo worden
er workshops gegeven in Balinese
dansen en Javaanse gamelanmuziek. De leerlingen van het Citaverde
College die vorig jaar het project op
het eiland Flores hebben bezocht,
vertelden over hun ervaringen in
Indonesië.

Tijdens de kerstmiddag op
14 december werd eveneens geld
opgehaald voor Nativitas. De aula
was versierd met door de leerlingen
gemaakte kerststukken en tientallen feestelijk ingerichte stands. In
deze stands verkochten de leerlingen
de tijdens de doedagen gemaakte
producten zoals kerstkransen, bloemstukken, nestkooitjes, voederhokjes
en dergelijke. Ook had de stichting
Nativitas er een stand waarin onder
andere producten uit Indonesië
verkocht werden.
Die middag werd ook de opbrengst van de speculaasactie bekend

gemaakt. Er waren in totaal 7.420
pakken speculaas verkocht, goed
voor een gezamenlijke opbrengst van
meer dan 11.000 euro. Daarnaast was
er nog voor 1.000 euro aan giften
toegezegd. Stichting Nativitas kan nog
meer donaties verwachten, want ook
de opbrengst van de kerstmiddag gaat
naar het goede doel.
Voor de drie leerlingen die de
meeste speculaas verkocht hadden,
(Giel Muysers, Wendy Willemsen en
Luuk Loonen) was er een I-pod. De
twintig besten mochten bovendien
een aandenken uitzoeken in de stand
van de Stichting Nativitas.

wiek@bouwconsultance.nl E
wiekbouwconsultance.nl W
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Wij wensen u prettige kerstdagen
en een gelukkig 2011
Annemarie, Martijn, Trieneke
Gonnie, Jan, Mat, Jan, Jolanda,
Sonja, Lucy, Ria en Karin

Stoktstraat 2, 5961 TN Horst, tel. 077-3971515
info@novitasnotariaat.nl

www.novitasnotariaat.nl

Wij zijn ook geopend op
maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur!

Ruim 2.200 euro bij sponsorloop
De Brink
De kinderen van Basisschool De Brink in Melderslo hebben om de kerstgedachte uit te dragen meegedaan
aan een sponsorloop op woensdag 15 december. Ze hebben allemaal hun uiterste best gedaan om zoveel
mogelijk rondjes te rennen voor het goede doel, Stichting Yaluva. Deze stichting helpt kinderen in Sri-Lanka.
In totaal werd 2.235 euro opgehaald.
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Recreatieve activiteiten ouderen dienen kostendekkend en
subsidieloos te zijn

Ereteken CliniClowns
voor Peelkabouters

Senioren kunnen blijven
zwemmen ook zonder subsidie

Stichting de Peelkabouters heeft het zilveren ereteken van verdienste gekregen van CliniClowns Nederland.

Even sloeg mevrouw Lemmen uit Horst de schrik om het hart toen ze hoorde dat recreatief zwemmen voor
senioren niet meer gesubsidieerd zou worden door de gemeente Horst aan de Maas. Van Synthese hadden de
senioren een brief gekregen waarin de zwemtarieven voor recreatief zwemmen in 2011 stonden. De zwemmers
zouden meer moeten gaan betalen en dat schoot in het verkeerde keelgat bij de Horsterse. Navraag bij de gemeente Horst aan de Maas en Synthese bracht helderheid. Senioren in Horst aan de Maas kunnen gebruik blijven
maken van zwembad De Berkel maar zijn uiteindelijk minder kwijt dan in de oude situatie.

Ter gelegenheid van het 12,5
jarig bestaan van Stichting de
Peelkabouters, werden voorzitter Romé Fasol en vice-voorzitter
Marleen Theeuwen door de algemeen
directeur van CliniClowns Nederland
uitgenodigd voor een bezoek aan
het dienstverleningscentrum in
Amersfoort. Het bezoek dat begeleid
werd door regionaal ambassadeur
René Nobels, was een nadere kennismaking met de werkzaamheden
van CliniClowns zoals deze gedaan

worden ten behoeve van ernstig zieke
kinderen in ziekenhuizen, revalidatiecentra, hospices en metylscholen,
maar ook voor de vele honderden
kinderen die thuisverpleging krijgen.
Bij het afscheid sprak algemeen directeur Hans Geels die zijn dank uit aan
de vele donateurs en vrijwilligers in
Horst aan de Maas. Hij onderstreepte
zijn woorden met de overhandiging
aan Marleen Theeuwen van het
zilveren ereteken van verdienste van
CliniClowns Nederland.

Oud-leerlingen en
leerkrachten doneren
aan basisschool Tienray
In het kader van het 100-jarig bestaan van de Mariaschool in Tienray
werd een reünie georganiseerd. Uit heel Nederland en daarbuiten kwamen
de aanmeldingen binnen wat uiteindelijk resulteerde in een gigantisch
feest. Tijdens de reünie werd ruim 1.300 euro opgehaald dat ten goede
komt aan de basisschool. De cheque werd woensdag 15 december overhandigd aan de Mariaschool. Foto’s van de reünie zijn te bekijken op
www.hallohorstaandemaas.nl/foto

Afhankelijk van het aantal lessen
zijn deze seniorendames in 2011 wellicht goedkoper uit
Vanuit Synthese reageert Dien
van Dinter, coördinator seniorensport:
“De eigen bijdrage van senioren die
recreatief willen zwemmen wordt
met ongeveer één euro verhoogd van
3,20 euro per les in 2010 naar 4,20
euro per les in 2011. Maar het is maar
net hoe je het bekijkt. In de oude
situatie betaalden de senioren een
bijdrage over een periode van drie of
vier maanden. Als men dan om de
een of andere reden een keer niet
mee kon zwemmen, was men het
geld kwijt. In de nieuwe situatie
kunnen de senioren zich melden bij
het zwembad en een pasje aanvragen
of een badenkaart kopen. Wanneer
iemand dan niet kan zwemmen hoeft
men ook niet te betalen. Ik verwacht
dat ze uiteindelijk goedkoper uit zijn
dan wanneer alles op de oude voet
door blijft gaan”, zegt de medewerkster van Synthese.

Navraag bij de gemeente Horst
aan de Maas bracht duidelijkheid.
Wethouder Birgit op de Laak: “Ik heb
met mevrouw Lemmen gesproken
en naar haar bezwaren geluisterd. De
zaken liggen als volgt: in de vorige
collegeperiode is besloten dat alle
recreatieve activiteiten voor ouderen
kostendekkend dienen te zijn. Concreet
wil dat zeggen dat daar vanuit gemeentewege geen subsidie meer aan
wordt verstrekt. Dit is dus niet iets van
gisteren of vandaag maar werd al in
2009 afgesproken”, aldus Op de Laak.

Wethouder geeft uitleg
Ze voegt er bovendien aan toe
dat dit geldt voor alle recreatieve
sportactiviteiten voor senioren. Bij
Synthese is dat ook bekend en zij
hebben terecht de senioren over de
aanstaande zwem- en andere tarieven
geïnformeerd.

Wandelen in de
Moelbaerenbos
Voor de 78-jarige mevrouw Lemmen en alle honderd andere senioren
zwemmers kunnen de voorgenomen
bezuinigingen op subsidieverstrekking
wel eens positief uitpakken.
“Nou ja, dat zal dan misschien
wel zo zijn maar we willen wel graag
als groep gezellig bij elkaar blijven en
onze zwemlessen krijgen. En mocht
het allemaal toch te duur worden dan
gaan we maar met z’n allen wandelen in de Moelbaerenbos”, zegt de
bejaarde zwemliefhebster. Ze voegt
er nog aan toe dat er steeds meer
ouderen bijkomen en die mogen ze
niet aan hun lot overlaten.
“Wij hebben ons steentje ook
bijgedragen aan de maatschappij,
dat mag de overheid niet vergeten”,
aldus de Horsterse.

Marcel Hovens overhandigt namens de reüniecommissie
de cheque aan Hannie Poels, interim-directrice van de Mariaschool

Kantoor

Modelstockcar club

WAGEMANS
Persoonlijke, gedegen advisering
en begeleiding
voor uw totale onderneming!

het beste onderhoud voor airco en cv

storing binnen 24 uur verholpen - plan zelf online een afspraak

Horst - 077 467 87 88 - www.tommas.nl

Voor het verzorgen van:
• Financiële administraties
• Samenstellen jaarrekeningen en publicatiestukken
• Samenstellen aangiften inkomsten- en
vennootschapsbelasting
• Salarisadministraties
• Begeleiding van startende ondernemers
Vraag vrijblijvend informatie
De Cocq van Haeftenstraat 13, 5864 BA Meerlo
Telefoon: 0478-692197 Fax: 0478-691901
E-mail: info@kantoorwagemans.nl
Internet: www.kantoorwagemans.nl

VENRAY

Bedankt alle sponsoren,
adverteerders, en begunstigers
voor hun steun tijdens het jaarlijks
Europees Indoor spektakel in de Mèrthal.
En wenst iedereen prettige kerstdagen
en een gelukkig 2011
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IJsbaan Horst draait op
volle toeren
Zo’n 6.000 kinderen en volwassenen hebben al de ijzers onder gebonden en rondgeschaatst op de ijsbaan op
het Wilhelminaplein in Horst. De organisatie is dan ook tevreden over hoe het schaatsevenement tot nu toe
verloopt. Alleen is er voor de feestdagen nog een tekort aan vrijwilligers.

Een restaurant
vol lintjes
Restaurant Tin Sun in Horst was vrijdagavond gevuld met heren in
militair kostuum volgespeld met medailles. Middelpunt van de bijeenkomst was prins Dschero Khan uit Horst. Op zijn initiatief werd de
Internationale Vereniging voor Militairen, Oudgedienden en Burgers
opgericht. Het ontstaan van die vereniging werd vrijdag gevierd.

Prins Dschero Khan was veelvuldig aan het woord
tijdens de bijeenkomst in Tin Sun

“Het gaat goed”, laat Henk
Lemmen weten. Samen met andere
leden van het bestuur van de Stichting
IJsbaan Horst is hij bijna dagelijks te
vinden op en rond de ijsbaan. “Vorige
week woensdagmiddag was het hier
afgeladen vol. Nu het vakantie is, komen de kinderen wat meer gespreid,
maar er staan altijd nog behoorlijk
wat schaatsers op het ijs.” Lemmen
verwacht dat de opkomst ongeveer
net zo groot wordt als vorig jaar. Toen
kwamen zo’n 13.000 schaatsers naar
het Wilhelminaplein.
Ook voor de omliggende horeca en
winkels lijkt de schaatsbaan een extra
aantrekkingskracht te hebben. Charles
Oortman van café Blok 10 kan het

beamen. “Wij kunnen goed merken
dat de ijsbaan er ligt. Het is goed druk
in het café.”
De enige zorg van de stichting
IJsbaan Horst is de bezetting tijdens de
feestdagen. De ijsbaan draait op vrijwilligers die de baan schoon houden,
schaatsen verhuren, zorgen voor een
hapje en een drankje en de noodzakelijke bewaking ’s nachts. Bijna alle
diensten tijdens de drie weken dat
de ijsbaan open is zijn ingevuld, maar
tijdens de feestdagen is het animo om
mee te helpen beperkt. “Op tweede
kerstdag staan er op dit moment nog
maar twee vrijwilligers ingeroosterd.
Als dat er niet meer worden, is het
niet verantwoord om de ijsbaan die

Schoonmaakbedrijf Oda Peeters
wenst u Prettige Kerstdagen en een
succesvol en gezond 2011!

DEKEN CREEMERSSTRAAT 72 5961 JP HORST
TEL (077) 398 82 10

Bedankt voor het
in ons gestelde vertrouwen.
Ook in het nieuwe jaar kunt u
weer op ons rekenen.

Sterk in elk merk!
Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825

dagen open te houden”, aldus Henk
Lemmen. Ook op eerste kerstdag en
1 en 2 januari komt de organisatie nog
medewerkers te kort. Iedereen die
mee wil helpen, kan zich melden via
de website www.ijsbaanhorst.nl

Het doel van de vereniging is
volgens Khan om (oud)strijders en
burgers van over de hele wereld
met elkaar in contact te brengen.
“We willen geen onderscheid maken
tussen burgers en militairen. Burgers
moeten meer te weten kunnen
komen over militairen. Daarom kan
iedereen lid worden van de vereniging”, aldus de Mongoolse prins.

Het internationale karakter van de
vereniging werd duidelijk door de
aanwezigheid van diverse nationaliteiten. (Oud-)militairen uit Rusland,
Frankrijk, Polen en Duitsland waren
aanwezig bij de bijeenkomst. De
vereniging wil een internationaal
oorlogsmonument in Horst oprichten en een jaarlijkse herdenking
houden.
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Rinus van Kempen bouwt klokken

Ik ben er dag en nacht mee bezig
Horstenaar Rinus van Kempen heeft een passie: klokken maken. De klok die vorig jaar gereed kwam, een
zogenaamde skeletklok, is het pronkstuk van zijn collectie.

Kort voor zijn pensionering in 1996
wist Van Kempen het zeker: klokken
bouwen werd zijn nieuwe hobby. Van
Kempen (73 jaar) was gereedschapsmaker van beroep en metaal bewerken vond hij prachtig om te doen: “Het
mooiste dat er is: iets tastbaars maken

van een stukje metaal.”
Het maken van klokken kwam
toevallig op zijn pad: “Vroeger had
een onderhoudsmonteur bij ons op
het werk zelf een Friese staartklok
gebouwd. Dat klonk interessant en toen
ben ik zelf gaan pionieren. Ik begon

ook met een grote Friese staartklok.
Dat ging me opmerkelijk goed af. Ik
had er blijkbaar aanleg voor. Ik ben bij
de Klokkenmakersclub in Eindhoven
gegaan en leerde zo andere klokkenmakers kennen. Vanaf dat moment ben
ik er echt fanatiek in geworden.”

Klokken maken is zeer arbeidsintensief werk. Van Kempen: “Het begint
met bouwtekeningen zoeken. Je moet
de bouwtekening achterhalen van de
klok die jij wilt maken. Dat is niet zo
gemakkelijk, want officiële klokkenmakers zoals de klokkengieterij Eijsbouts
in Asten zijn erg terughoudend om tekeningen te laten zien. Daarna ga je de
materialen verzamelen, die zijn soms
erg kostbaar zodat je gaat zoeken naar
voordelig maar kwalitatief goed spul.
Met die materialen ga je alle onderdelen maken, een moeilijk en tijdrovend
proces. Vaak bouw je een klok die
andere, kleinere afmetingen heeft dan
het origineel. Dan moet je secuur te
werk gaan. Vervolgens komt het frame,
de tandwielen, het aanbrengen van
de onderdelen en dan voeg je alles
samen. Dan nog eens alles bijstellen en
bijsturen en tenslotte de afwerking en
het polijsten. Ik heb nu vijf klokken gemaakt in zestien jaar. En ik ben er bijna
dagelijks mee bezig.” Zijn vrouw Annie
vult aan: “Dan is het elf uur ’s avonds
en valt hem iets in. Dan gaat hij gerust
nog een uurtje werken.”

Iedereen kijkt zijn
ogen uit
Rinus van Kempen haalt zijn kick uit
meerdere momenten: “Soms zit ik uren
na te denken over een oplossing. Die zal
er hoe dan ook komen. En als ik het dan
heb, ja, dat geeft een goed gevoel. Maar
het allermooiste is het moment dat je
de klok voor het eerst aanzet: dat is
natuurlijk het moment waar je het allemaal voor doet. Als het dan goed werkt,
dan ben ik wel een beetje trots, ja.”
De skeletklok, een klok die
‘doorzichtig’ is zodat je al het binnenwerk kunt zien, is het pronkstuk van
de collectie. Van Kempen: “Ik had in

Den Bosch een heel klein skeletklokje
gezien. Samen met twee andere klokkenmakers was ik enthousiast. We
besloten een doorzichtig kerktorenuurwerk te gaan maken. We zijn vervolgens op zoek gegaan naar tekeningen
en kwamen bij de vooroorlogse kerkklok van de Horster Lambertuskerk uit.
Onze klokken, we hebben er alle drie
één gemaakt, zijn qua formaat exact de
helft van de oorspronkelijke klok, die in
de oorlog verwoest is. We hebben dus
verschillende rekenmodules moeten
gebruiken. Het heeft veel energie
gekost, maar het resultaat is ernaar.
Iedereen die hier komt, kijkt zijn ogen
uit. Ik ben er nog niet in geslaagd de
kerktoren te beklimmen, ik zou graag
zien of er na de oorlog weer voor
dezelfde soort klok is gekozen.”
De klokken, waaronder een prachtige Engelse wingklok, verdienen een
breder publiek. Van Kempen: “Men
heeft me al enkele keren gevraagd om
te exposeren. Maar dat wil ik niet. Ik
ben bang voor een te grote aanloop. Ik
heb absoluut geen geheimen en soms
vind ik het wel jammer dat bijna niemand dit ziet, maar het moet wel allemaal leuk blijven. Niet teveel drukte!”

Klokken zat,
maar geen tijd
Van Kempen heeft alweer een
nieuw project in zijn hoofd: “Een draaiorgel maken, dat lijkt me prachtig. Hoe
zo’n instrument werkt, dat is kunst.
Dat is een enorme uitdaging. Maar ja,
ik kan hier in huis geen hout bewerken. Daar heb ik nog geen oplossing
voor. Dus ik ben nog zoekende. Nu hou
ik me bezig met een hete luchtmotor,
dat kost ook veel tijd.” Als zijn vrouw
Annie dat hoort, sluit ze toepasselijk
af: “Ja, klokken zat, maar geen tijd!”

Wok & Chinees - Indisch Specialiteitenrestaurant
Veemarkt 3, 5961 ER Horst
Tel. 077 - 398 23 56
www.tinsun.nl

afhaalservice
arrangementen
* kerstarrangementen
* catering
*
*

Prettige feestdagen
en een gezond 2011

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2011!
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl
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Rowwen Hèze zet
Rode Hand tegen gebruik
van kindsoldaten
DE MOOISTE WOONPLEKJES
in HORST e.o.

Horst, Kranestraat 56

Een prachtig landhuis, voorzien van alle comfort, gebouwd door en
voor een aannemer, dus perfect afgewerkt! U krijgt een rondleiding
vanuit uw luie stoel door naar de eigen website te gaan:
www.groenwonen-in-horst.nl
Vraagprijs: € 750.000,- k.k.

Horst, Groenewoudstraat 16

Wereldwijd worden er verschillende het Protocol Kindsoldaten overal ter
Over de hele wereld zijn er meer
wereld wordt afgedwongen en dat de
dan 200.000 kinderen die mee moeten acties georganiseerd om rode handen
te verzamelen, met als teken: ’Stop het strijd tegen de inzet van kindsoldaten
vechten als kindsoldaat, soms zijn ze
de hoogste prioriteit krijgt.
gebruik van kindsoldaten!’. Het Jeugdnog maar 9 jaar oud. Deze kinderen
Het JOC Ysselsteyn roept iedereen
OntmoetingsCentrum (JOC)Ysselsteyn bij
hebben niet de kans om kind te zijn,
de Duitse militaire begraafplaats verza- op de actie voort te zetten. De verzanaar school te kunnen of bijvoorbeeld
melde handen kunnen voor 12 februari
melt ook zoveel mogelijk rode handafhun eigen dromen na te jagen. Ook
aan het JOC toegestuurd worden, die
tijdens de Tweede Wereldoorlog werden drukken. Deze worden in de week van
14 februari in Den Haag aan de regering dan worden overgedragen aan de
al kindsoldaten ingezet. Op de Duitse
regering. Meer informatie is te vinden
militaire begraafplaats in Ysselsteyn lig- overgedragen. Het doel is de regering
op www.joc-ysselsteyn.com
ertoe bewegen dat ze er voor zorgt dat
gen 1.400 kindsoldaten begraven.
Rowwen Hèze heeft vorige week een rode hand gezet om te laten zien dat de inzet van kindsoldaten moet stoppen.

In het Centrum van Horst, op loopafstand van alle voorzieningen
en toch fijn rustig, ligt dit goed onderhouden woonhuis met ruime
garage en eigen parkeerplaats!
Vraagprijs: € 199.000,- k.k.

Horst, Herstraat 39

Voor handige starters met 2 rechterhanden is dit een geweldig
aanbod: een geschakeld woonhuis met een tuin van 45 m diep,
midden in ’t Centrum.
Vraagprijs: € 149.000,- k.k.

Horst, Nieuwstraat 88

Wat u aan de buitenkant niet ziet, is dat dit een ongelooflijk mooi
afgewerkt huis is met door de uitbreiding heel veel ruimte: ideaal
voor Wonen en Werken aan huis! Vraagprijs: € 249.000,- k.k.

Broekhuizenvorst, Kerkstraat 34

onder

cht
erkoaantrekSfeervol en karakteristiek woonhuis met mooie tuin in vde
ehoud
voorb
kelijke dorpskern van Broekhuizenvorst. Dit woonplekje
is het
perfecte ‘’groenwonen op ’n dorp’’ Vraagprijs: € 279.000,- k.k.

Broekhuizen, Lottumseweg 19

Een zeer sfeervol woonhuis in de stijl van de jaren vijftig, goed
gerenoveerd. Aparte ingang naar kantoor, dus geschikt voor Wonen
en Werken. Veel ruimte!
Vraagprijs: € 335.000,- k.k.

Broekhuizenvorst, Mgr. Hanssenstraat 1

Karakteristiek vrijstaand woonhuis op royale kavel in het dorp,
met losstaande garage op een kavel van 595 m2. Hier en daar wat
reparatie nodig.
Vraagprijs: € 279.000,- k.k.

Broekhuizenvorst, Toon Peetersstraat 1

Een perfect afgewerkte en recent helemaal gerenoveerde
halfder
t on
rkoch oud
eh
vrijstaande woning, helemaal in de stijl van vandaagveafgewerkt.
voorb
Grote leefruimte door uitbouw. Alleen de Kerstboom ontbreekt nog,
want u kunt er zo intrekken!
Vraagprijs: € 229.000,- k.k.

Hegelsom, Stationsstraat 11

er
ht ond

c
verko zonder
Een ruime helft van een dubbel woonhuis met diepe tuin
ehoud
voorb
achterburen! Huis moet nog worden aangepast aan moderne eisen,
maar daar is de prijs ook naar.
Vraagprijs: € 189.000,- k.k.

Tienray, Pastoor Maessenstraat 18

Een prachtige tweekapper, v.v. alle comfort en luxe afgewerkt.
Uitgebouwde keuken, carport, gas openhaard met fraaie schouw,
eiken vloeren enz.
Vraagprijs: € 249.000,- k.k.

Iglo in de achtertuin
Veel mensen vloeken om de grote hoeveelheid sneeuw die de afgelopen tijd is gevallen. Er zijn er echter
ook die van de nood een deugd maken. Jop van Mil en Sander Hermkens uit Lottum bouwden een heuse iglo
bij Jop in de tuin. De twee leerlingen uit groep 4 van de basisschool hadden slechts twee dagen en een
beetje hulp van één van de vaders nodig om een volwaardige Eskimo-woning te bouwen.

Swolgen, Mgr. Aertsstraat 21

Voor de verwende huizenzoeker: klassiek huis, goed in stijl gerenoveerd
met o.a. een prachtige leefkeuken voor de hobbykok waar uw gasten
zich welkom voelen! Eigen website: www.groenwonen-in-swolgen.nl
Vraagprijs: € 447.500,- k.k.

Voor alle brochures en de foto’s:

www.groenwonen.nl

FIJNE FEESTDAGEN en
VEEL WOONGENOT in 2011!

4IJDELIJK KADO VAN

6%

 $53  KORTING
OP ARBEID EN MATERIALEN
!CTIE GELDT VOOR KOZIJNEN EN
COLLECTIE BUITENZONWERING

.PPJCVJUFOLBOTKF
Expeditiestraat 4 Horst, 077 / 396 17 77, www.gebrwijnhoven.nl
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Mondiale Boomfeestdag
Wereldpaviljoen van start
De eerste bomen van het wereldwijde project Wereld Bomen van de Stichting Wereldpaviljoen zijn geplant. Begin
december gebeurde dat op het terrein van de hulporganisatie Udavum Karangal (Helpende Handen) in Chennai (India).

Kinderen planten onder leiding van pappa Steven Vidyaakar
de eerste palmboom van de bomencirkel in Chennai (India)
Onder leiding van de oprichter
en leider van deze organisatie, Pappa
Steven Vidyaakar, hebben weeskinderen
de vruchtbomen in een cirkel geplant.
Pappa Steven vertelde de kinderen
over het belang van bomen en de vele
vruchten die bomen voortbrengen. Het
Indiase project heeft in Noord-Limburg
twee partnerorganisaties: Helpende
handen uit Venray en SOS MeerloWanssum.
In totaal worden de komende maanden op twaalf plaatsen in de wereld
vruchtbomen in cirkels geplant op initiatief van de Stichting Wereldpaviljoen
en COS Limburg. Naar aanleiding van de
Nationale Boomfeestdag, die volgend
jaar in maart in Noord-Limburg wordt
gehouden, lanceerde het wereldpaviljoen het idee om op het Floriadeterrein
bij het paviljoen een bomencirkel van
twaalf smaakvolle bomen te planten.
Dat gaat een week voor de officiële

Boomfeestdag in 2011 gebeuren waarvoor onder andere de burgemeesters
van de Regio Venlo worden uitgenodigd,
enkele schoolkinderen en gasten uit de
hele wereld.
De Venrayse studente Malou
Buddiger van de Universiteit
Wageningen stelt speciaal voor dit
wereldwijde bomenproject een lesbrief
op. Zij doet dat in samenwerking
met onder andere het Centrum voor
Natuur- en Milieueducatie (CNME), IVN
Limburg en het Citaverde College in
Horst. Scholieren hier en elders in de
wereld die meedoen aan dit project
krijgen deze lesbrieven. Volgens Malou
Buddiger was de interesse van NoordLimburgse mondiale groepen om mee
te doen aan dit mondiaal bomenproject groot. “Het is natuurlijk een leuke
uitdaging om kinderen overal ter wereld
tegelijk bezig te laten zijn met bomen
en ze via deze weg misschien zelfs in

contact te brengen met elkaar”, aldus
de studente. Het is de bedoeling dat van
alle boomplantacties video-opnames
worden gemaakt waarvan de Swolgense
filmmaker Marijn Poels een compilatie
maakt. De documentaire Wereld Bomen
krijgt zijn première tijdens de Nationale
Boomfeestdag op woensdag 23 maart
en wordt dan wereldwijd verspreid via
onder andere Youtube en straks in het
Wereldpaviljoen. Het is de bedoeling
dat de kinderen van de bomencirkels de ontwikkeling van de bomen
volgen en deze wereldwijd delen met
leeftijdsgenootjes. Vanaf 2011 zal het
Wereldpaviljoen de scholen in Limburg
uitdagen om zelf met adoptieprojecten
te komen. Deze projecten zullen dan op
de website van het Wereldpaviljoen en
in het Wereldpaviljoen zelf, gepresenteerd worden. Zo kunnen de scholen
zich tijdens de Floriade en in de verdere
toekomst blijven presenteren!
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I n gezon d e n b rief

Ziekencommunie
als ‘thuis’communie
Wanneer je ergens nieuw bent stel je veel vragen. Hoe loopt dit? Hoe
werkt dat? Wie zorgt daarvoor? Vaak vragen met als doel eerdere
opgedane kennis en ervaringen te koppelen aan een nieuwe of veranderde realiteit. Daarom mijn vraag aan kapelaan Mielnik: ”Aan hoeveel
mensen wordt hier in Horst de ziekencommunie gebracht?” Na een
voorzichtige telling bleek de conclusie te zijn: bij vijf personen. Dat leek
mij heel weinig. En in de omliggende dorpen dan? Toen bleek dat er maar
vijf personen zijn in heel Horst en omgeving die gebruik willen maken van
de ziekencommunie (Meterik, Melderslo, Hegelsom en Broekhuizenvorst
om precies te zijn)! De vraag bleef bij mij hangen: waarom zo weinig
interesse?
Ik ga toch nog niet dood?! Wat
moeten de buren wel niet denken als
er bij ons een priester naar binnen
loopt? Die jongens hebben het toch
al zo druk, die hoeven niet ook nog
eens bij ons langs te komen! Ik ben
toch niet ziek, het lopen gaat alleen
niet meer zo goed! Nee, nee, ik heb
al die aandacht niet nodig. Nee, ik kijk
wel naar de mis op de TV, want het
lukt mij niet meer om naar de kerk
te gaan.
Om maar met de deur in huis
te vallen: de ziekencommunie heeft
niets te maken met de ziekenzalving, het laatste oliesel, het viaticum
of met een komende dood! Nee,
de ziekencommunie is speciaal en
uitdrukkelijk voor zieken, ouderen en
bejaarden, die niet levensbedreigend
ziek zijn of in stervensgevaar verkeren. De ziekencommunie is eigenlijk
voor iedereen die niet meer in staat is
om de eucharistieviering bij te wonen
of waarbij de afstand een onoverkomelijk obstakel is.
De ziekencommunie is ook niet
de wonderpil die iemand meteen geneest van welke ziekte dan ook. Wat
is de ziekencommunie dan wel?
Oprechte aandacht voor de langdurig en ernstig zieken is kenmerkend voor de christelijke geloofsgemeenschap. Jezus Christus zelf was
oprecht bewogen om hen. Hij schonk
aandacht aan hen. Hij legde ze de
handen op. Veel zieke mensen genas
hij. Hij gaf zijn leerlingen de opdracht

ook altijd oog voor de zieken te hebben. In de ziekencommunie kun je
van zeer nabij zien dat Jezus Christus
én de geloofsgemeenschap zorg hebben voor de zieken en de ouderen,
omdat Hij zich door de priester laat
dragen naar ieder van hen. Zo worden
zij gesterkt door God, en kunnen zij,
door samen met de priester en de
eventueel andere aanwezigen te bidden, kracht putten om hun lijden en
ongemakken te dragen.
Iedere ziekencommunie is dan
ook een heel persoonlijk, intiem moment, zowel voor de zieke of oudere,
alsook voor de priester. Letterlijk
binnenkomend in de leefwereld van
de ander, wordt er een rustplaats
gemaakt voor God. Het kruisbeeld
dat al jaren op de kast staat wordt op
een mooie witte doek geplaatst en
geflankeerd met kaarsen. Een heilig
moment ontstaat. De band met God
is soms bijna voelbaar. Niet alleen
degene die ter communie gaat wordt
geraakt, maar ook de priester zelf. Het
is voor hem een stimulans om door
te gaan.
Oké, als ik dan een keer de communie thuis wil ontvangen, waar
moet ik dan zijn om dat te vragen?
Voor deze en alle andere vragen kunt
u altijd bellen met het secretariaat
aan de Hoofdstraat 7 Horst, telefoon
077 398 14 16 of een email sturen
naar secretariaat@rkhorst.nl
Patrick Zuidinga
seminarist Cluster Horst

Prettige

feestdagen en
een voorspoedig
2011
Vier seizoenen tuinen
Overdekt en verwarmd
Het bekijken waard

In verband met de
feestdagen zijn wij
op vrijdag 24 dec
vanaf 16.00 uur
gesloten. Op maandag
3 januari zijn wij
weer open.

Kerkweg 19, Ysselsteyn
T: (0478) 54 17 09
info@linders-natuursteen.nl
www.linders-natuursteen.nl

N at u u r ste e n - S i e r b est rat i n g - Tu i n d e co rat i es - Tu i n h u i s j es

Winter WonderTuinen
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 & stamppotbuffet! à € 22,50 p.p. Reserveer snel!
Kijk voor het dagprogramma op www.kasteeltuinen.nl

wenst u fijne
Feestdagen!
Burg. Cremersstraat 62
Grubbenvorst
T 077-366 16 18
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Starters in de regio
Lactatiekundige Praktijk Lonneke Smits
Bedrijf

Lactatiekundige
Praktijk
Lonneke Smits
Eigenaar: Lonneke Smits-Swüste
Adres
Herstraat 4
Plaats
Horst
Telefoon 077 785 09 25
E-mail:
lonneke@
borstvoedinghorst.nl
Website: www.
borstvoedinghorst.nl
Sector
Zorg
Start
1 november 2010

De keuze
van de ouders
staat centraal
Activiteiten
Hoewel borstvoeding geven
een natuurlijk vervolg op de
zwangerschap en geboorte is,
gaat het niet altijd vanzelf.
Wanneer het niet zo loopt als je
verwacht had kun je de hulp
inschakelen van de lactatiekundige. Samen bekijk je dan
hoe je kunt zorgen dat het
voeden van je kind weer prettig
is. De lactatiekundige komt
daarvoor vrijwel altijd naar je
toe.

Doelgroep
Alle ouders kunnen bij de
lactatiekundige terecht. Ook
zorgverleners en andere
geïnteresseerden kunnen met
vragen over borstvoeding bij
Lonneke aankloppen.
Onderscheidend vermogen
Wanneer borstvoeding geven
niet goed gaat hebben ouders
veel zorgen. Hoe sneller een
moeder geholpen kan worden
hoe makkelijker ze weer normaal
borstvoeding kan geven. Als
lactatiekundige vindt Lonneke
het dan ook belangrijk om
binnen 24 uur goede zorg te
leveren. Voor ouders is het
daarom belangrijk om op tijd
hulp in te schakelen wanneer het
geven van borstvoeding niet
prettig is of als ze merken dat
het voor hun kind niet gemakkelijk is. Verschillende mensen
maken verschillende keuzes
rondom het geven van borstvoeding. De keuze van de ouders
staat voor de lactatiekundige
centraal. Door de meeste
verzekeraars wordt de zorg van
een internationaal erkende
lactatiekundige, zoals Lonneke,
gewoon vergoed.
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Kerst

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

Marian en Rik Gubbels ontvangen de cheque van Johan van de Lisdonk

Echtpaar Melderslo wint gratis
zonneboiler
De familie Gubbels uit Melderslo heeft de prijsvraag gewonnen die installatiebedrijf Lisdonk op de Hiltho
organiseerde. Rik en Marian Gubbels ontvingen daarom onlangs een cheque voor een gratis zonneboilersysteem
van Lisdonk. Met de zonneboiler kan de familie door zonne-energie op te vangen besparen op de energiekosten.

2 kerstdag geopend!
e

Geopend van
11.00u - 17.00u

www.horstbuiten.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

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

Stel je eigen droombank ter plekke
samen en probeer hem DIRECT uit,
lekker makkelijk! Leverbaar in bijna elke
gewenste vorm/comfort en armlegger.
In stof vanaf €1.895,- !

Diverse kerstaanbiedingen op karpetten*, de
nieuwste collectie gordijnen*
en horramen*!
En 6% BTW over arbeid & materiaal
kunststofkozijnen en de gehele collectie
buitenzonwering.

NIEUW!

nu met ekbed
enend
4 seizoadeau!!
c

Boxspring 180 x 210 vlak
hoofdbord
2 x boxspring vlak
2 x pocketveer matras
1 x topper groot latex
van €2398,- voor €1698,met 4 seizoenen dekbed cadeau!

*let op: actie alleen geldig op 2e kerstdag!!!

Galeria Boretti.

Vrijstaande fornuizen, inbouwapparaten, en
kookaccessoires.
2e kerstdag en van 27 t/m 31 december van
11.00 tot 17.00uur geopend!
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Talent Plus helpt hoogopgeleide werklozen
Talent Plus Venray, een regionale afdeling van de landelijk vereniging Talent Plus, boekt goede resultaten met
het aan de slag helpen van hoger opgeleide werkzoekende 45-plussers.

Wij wensen u buitengewoon
mooie Kerstdagen en een
geweldig 2011!
Fractie, wethouder, bestuur en leden
van Essentie.

www.kiesessentie.nl
Fijne Feestdagen en een geknipt 2011,
in het nieuwe jaar
sta ik weer voor u klaar!
Ik ben Jenny Smulders, ambulant kapster,
en ik kom graag bij u thuis.

Geert Wismans bij zijn nieuwe werkgever
Mensen die werkloos worden,
moeten zich bij het UWV melden. Het
UWV beslist op basis van een aantal
criteria of iemand in aanmerking komt
voor Talent Plus. Via wekelijkse bijeenkomsten bij het UWV wordt er gekeken
of iemand ‘gematcht’ kan worden. “Het
zijn allemaal mensen die met hun kennis en uitgebreide werkervaring in het
bedrijfsleven, uitstekend werk kunnen
leveren”, aldus Albert Teunissen voorzitter Talent Plus Venray. “Nee, wij zijn
geen uitzendbureau. De leden helpen
elkaar bij het vinden van een baan of
opdracht door hun netwerk voor de
andere deelnemers open te stellen.
Immers: veel werk wordt via netwerken vergeven en je ziet dan ook dat
door clustering van netwerken de kans
op een baan enorm toeneemt. Sinds de
oprichting van Talent Plus in 1995 zijn
er door dit concept al weer veel professionals met kennis en ervaring aan de
slag gegaan. Maar ook voor het starten
van een eigen onderneming kan Talent
Plus je op de goede weg helpen”.

Sinds kort ben ik
weer aan de slag
Een mooi voorbeeld van iemand
die weer aan de slag is gekomen via
de mond op mondreclame, is Geert
Wismans. De ICT-specialist, 48 jaar oud
en door reorganisatie werkloos geworden, vertelt: “In maart 2010 werd
ik als ICT-manager ontslagen. Tja wat
nu? Je weet niet wat je moet beginnen, waar je moet zijn en hoe je weer
zo snel mogelijk aan een baan moet
komen. Je hebt geen ervaring in het
vinden van banen en je voelt je er alleen voor staan. Ook je zelfvertrouwen
krijgt een deuk. Bij Talent Plus kreeg
ik het klankbord en de begeleiding die
ik zocht. De ervaring en de deskundigheid in deze groep heeft mij op weg
geholpen om een nieuwe baan te
vinden. En het is gelukt. Sinds kort ben
ik weer aan de slag als ICT-coach bij
Christiaens Group in Horst, specialist
in turn-key projecten in de champignoncultuur en -verwerking, met afzet

over de hele wereld. De bagage die ik
bij Talent Plus heb meegekregen, zoals
bijvoorbeeld de feedback, het screenen van je cv en de voorbereiding op
het sollicitatiegesprek, heeft er zeker
toe bijgedragen dat ik deze baan heb
gekregen”.

Een flinke steun
in de rug
Talent Plus is een springplank voor
werkzoekenden. Teunissen: “De leden
beschikken over kennis en ervaring op
diverse terreinen zoals techniek, ICT,
industrie, kwaliteitszorg, verkoop, bestuurlijk, juridisch. De doorstroming in
de groep is groot. In 2010 hebben zich
tot nu toe zo’n 35 leden aangemeld.
Hiervan hebben er inmiddels weer
twintig een baan of zijn voor zichzelf
begonnen. Talent Plus heeft hen een
flinke steun in de rug gegeven in de
opstap naar een nieuwe werkomgeving.” Voor meer informatie zie
www.talentplus.nl

Werkdagen: ma t/m za
Voor informatie of een afspraak: 06-38220117

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

showroom
opruiming
met kortingen van

30% tot 70%
Vleespakketjes voor Voedselbank
Om het veertigjarige jubileum van het bedrijf te vieren, geeft slagerij Van de Pasch uit Meerlo vleespakketten weg aan de Voedselbank in Venray. “Onze insteek was om iets voor het goede doel te doen”, vertelt
slager Roel van de Pasch. “Nu begrepen we dat voedselbanken vaak problemen hebben om aan goed eten te
komen. Voor de komende kerstdagen zijn wij daar op ingesprongen. We gaan ruim honderd vleespakketten
samenstellen. De meeste pakketten bevatten onder andere beenham maar voor islamitische gezinnen
maken we ook rundvleespakketten”, aldus Van de Pasch.

Julianasingel 5 - venray - tel. 0478-632 686
www.tudormeubelen.nl
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GEPLUKT

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

Ger Peeters
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Onderweg in Meterik ontmoet onze HALLO-verslaggever Ger Peeters.
De 57-jarige Meterikker heeft van jongs af aan in een kas gewerkt en viert
4 januari 2011 zijn 40-jarig jubileum. Op de vraag of hij ‘Geplukt’ wilde
worden hoefde de tuinbouwmedewerker niet lang na te denken.

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.

Quiche
Lorraine
Benodigdheden:
200 gram bloem
100 gram harde boter
mespunt zout
1 dl koud water
10 plakjes mager gerookt spek
100 gram gemalen kaas
2 dl room
3 eieren
zout en peper
Bereiding:
• Verwarm de oven voor op een
temperatuur van 220-225°C;
• houdt een deel van de bloem
achter om het aanrecht mee te
bestuiven en vermeng de rest
van de bloem met een mespunt
zout;
• snij de boter in kleine stukjes,
meng de bloem en boterklontjes
en doe dit in de schaal;
• voeg al roerend met een spatel
of houten lepel zoveel water toe
tot een samenhangend deeg is
verkregen;
• strooi wat bloem op het
aanrecht en wentel het deeg
hier in tot het niet meer plakt;
• rol het deeg uit tot een rechthoekige lap. Keer het deeg af en
toe om tegen het plakken. Vouw
de lap in drieën en draai hem
een halve slag om. Rol het deeg
nogmaals uit. Vouw hem weer
in drieën en laat het 30 minuten
afgedekt op een koele plaats
rusten. Rol de lap weer uit tot
een dikte van 3 centimeter;
• leg de deegvormen op het deeg
en snij er op een afstand van
1 centimeter om heen. Leg het
deeg in de vormen;
• bedek de bodem met spek en
de gemalen kaas;
• doe de eieren in een aparte
schaal en klop deze los. Voeg de
room daarna toe en een beetje
zout en peper. Schenk dit over
de vormen;
• zet de vormen in de voorverwarmde oven en bak de quiches
tot ze opbollen en een goudbruin kleurtje krijgen.

Ger Peeters spreekt met passie
over zijn werk in de tuinderskas van
de familie Houben waar hij vanaf
1971 werkt. “Na het behalen van het
tuinbouwdiploma in 1970, heb ik een
half jaar thuis op mijn vaders bedrijf
gewerkt. Wij teelden asperges, aardbeien, bonen en peen. Met Kerstmis
in datzelfde jaar vroeg Hay Houben of
ik bij hem wilde komen werken. Hay

en Nel Houben teelden komkommers,
hadden hun tuinderskas uitgebreid
en kregen het werk samen niet meer
af. Zo ben ik bij de familie Houben
terechtgekomen en ik werk daar nog
steeds”, aldus een trotse Ger.

Een boeiende
plantenwereld

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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Ger is vrijgezel en heeft het bedrijf
van Houben zien groeien en veranderen. “Tegenwoordig is het bedrijf
van Fred en Hans Houben, de zonen
van Hay en Nel. Nu heet het bedrijf
Augouria BV. En geloof me of niet, ik
werk er dagelijks met groot plezier.
Sommige mensen zeggen tegen me
dat het uniek is, dat iemand zolang
in de tuinbouw werkt. Ik ervaar dat
zelf niet zo want iets wat leuk is om
te doen kost geen moeite”, aldus Ger.
In de tuinderskas vinden twee teelten
komkommers plaats en in de herfst
en winter een teelt trostomaten. Maar
wat is nou leuk aan het werken in een
kas? “Ik vind het geweldig en onvoorstelbaar dat een klein plantje in een
paar weken tijd tot 2,5 meter hoogte
kan groeien. Je kunt dan, zeker in de
zomer, minimaal één komkommer van
500 gram per plant oogsten. Dat proces
blijft, ook na 40 jaar, nog altijd boeiend
om te zien”, aldus Peeters.
Na het werk in de kas is er tijd
voor zijn hobby’s. En hoe kan het ook
anders, hij werkt graag in zijn grote
tuin. In de zomer heeft hij zijn handen
vol aan het onderhoud van 250
geraniums in zijn bloemenparadijs.
“Nu moet ik opletten dat de geraniums niet bevriezen. Ze zijn al vijf jaar
oud en hebben een hoogte van één
meter”, aldus de hobbytuinman. Op dit
moment heeft Peeters 650 viooltjes in
zijn tuin staan maar die zijn onzichtbaar door een sneeuwdeken.
De Meterikker houdt verder van
toeren op de motor, de zee, figuurzagen en biljarten. Dit laatste doet hij bij
’t Hukske. “De concentratie bij het biljarten, de ontspanning van het motor-

rijden en het uitwaaien met vrienden
aan zee is heerlijk. Ik kom dan gewoon
tot rust.” Volgens Ger is Meterik ook
een dorp dat rust uitstraalt. Waar in
zijn ogen iedereen elkaar helpt als er
iets is, of gedaan moet worden.
Zijn favoriete tv-programma’s zijn
auto-, motor- en racesportprogramma’s. Ook kijkt hij graag naar ‘Boer
zoekt vrouw’ en spelprogramma’s. De
tv-shows van Paul de Leeuw vindt hij
echt helemaal niks. Qua omgeving
zijn de Schadijker bossen met de
open vlakten en de Meterikse molen
zijn favoriete plekjes. In Horst aan
de Maas is dat het Parkhotel. “Een
prachtige binnenkomer, zeker wanneer
’s avonds de verlichting brandt”, zegt
Ger. Hij voegt er wel aan toe dat hij
lang niet alle mooie plekjes in Horst
aan de Maas gezien heeft. We mogen
de tuindersknecht midden in de nacht
wekken voor een groot stuk rijstevla
met slagroom en chocolade vlokken.

Een soort tweede
vader
Ger koestert zijn vrienden.
“Vrienden zijn voor mij mensen die je
waarderen zoals je bent en steunen
als je ze nodig hebt”, zegt hij. Op 21
november 1979 overleed mijn vader
door een hartstilstand. Hay en Nel
hebben me toen gesteund waar ze
maar konden. Hay werd een soort
tweede vader voor mij. Ik kan altijd bij
Hay en Nel terecht als ik een probleem
heb. Zij proberen altijd een oplossing
te vinden. Dat waardeer ik ten zeerste
en niet omdat zij mijn werkgever zijn”,
besluit hij het interview.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Demonstratie in Museum de Kantfabriek

Ut is rep en roer in os moëi-je natie,
Oaveral medewerkers vol mit frustatie,
Beej TNT ziën ze ut zát,
Beej Appie Heyn leet ut plat,
Zelfs in os Kantfabriek is d’r en demonstratie!

Echte Bakker Derix
en medewerkers
wensen iedereen
‘n heel gezellig
Kerstfeest!

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?
Vrijdag 24 december
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 25 december 1e Kerstdag
Maandag 27 december
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
• Inzameling plastic Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Lottum,
Meerlo, Melderslo, Swolgen Tienray
(uiterlijk 07.00 uur en goed zichtbaar)
Dinsdag 28 december
• Inzameling restafval omgeving Horst
(In de Riet), Meterik
Woensdag 29 december
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray
• Inzameling gft-afval Evertsoord, Kronenberg,

Sevenum
Donderdag 30 december
• Inzameling restafval Horst-Oost
• Inzameling oude metalen Norbertusparochie
• Inzameling oud papier Horst-Noord
Vrijdag 31 december
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik en Sevenum
(uiterlijk 07.00 uur en goed zichtbaar)
Zaterdag 1 januari Nieuwjaarsdag
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077- 477 97 77 of
raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Kerstboominzameling
Inwoners van Horst kunnen de kerstbomen gewoon langs de tuinkorven leggen of op zaterdag inleveren bij gemeentewerken (12.00-16.00 uur).
Inwoners van Sevenum, Kronenberg en Evertsoord kunnen hun kerstboom op vrijdag 7
en zaterdag 8 januari 2011 brengen naar:
- Sevenum:
de parkeerplaats bij de voetbalvelden aan de Luttelseweg;
- Kronenberg: de parkeerplaats bij de voetbalvelden aan de Meerweg;
- Evertsoord: de parkeerplaats bij de voetbalvelden aan de Paterstraat.
Inwoners van Meerlo, Tienray en Swolgen kunnen hun kerstboom op vrijdag 7 en zaterdag
8 januari 2011 brengen naar:
- Meerlo:
het speelterrein aan de Pr. Margrietstraat;
- Tienray:
het grasveld bij de Past. Dinckelsstraat;
- Swolgen:
het parkeerterrein bij de Rabobank.

Gemeentehuis 3 januari 2011 vanaf 10.00 uur
geopend
In verband met een gezamenlijk nieuwjaarsontbijt is het gemeentehuis en gemeentewerken
op 3 januari 2011 vanaf 10.00 uur geopend.

Kerstreces: géén
vergaderingen van de raad!

Voor dringende zaken m.b.t. gemeentewerken kunt u contact opnemen met het storingsnummer
06-23 49 82 49.

De gemeente Horst aan de Maas wenst u ﬁjne feestdagen
en een goed en gezond 2011.

Vanaf dinsdag 21 december 2010 tot en met
dinsdag 18 januari 2011 is het gemeentehuis
’s avonds gesloten. De gemeenteraad vergadert
niet in verband met het kerst- en nieuwjaarsreces.
Vergaderkalender
• Dinsdag 25 januari 2011: commissie ruimte
• Dinsdag 1 februari 2011: commissie
samenleving
• Dinsdag 8 februari 2011: raadsvergadering
• Dinsdag 15 februari 2011: themabijeenkomst
Wonen
Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek.
En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

De gemeenteraad wenst u sfeervolle feestdagen
toe! Vanaf dinsdag 25 januari 2010 bent u
weer van harte welkom in de raadzaal van ons
gemeentehuis.

Gemeentehuis gesloten in december
Het gemeentehuis en gemeentewerken zijn gesloten op:
vrijdag 24 december vanaf 16.00 uur en vrijdag 31 december vanaf 12.30 uur

Recreatief zwemrooster tijdens de
Kerstvakantie
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.

Nieuws
Na de feestdagen!
Na dagen van lekker eten en drinken kunt u
wel weer wat lichaamsbeweging gebruiken.
Kom daarom na deze ﬁjne dagen bij ons lekker
sporten. Zo kunt u bij ons terecht: Aqua-Zumba,
Aqua Joggen, Aqua varia, trimzwemmen en
nog vele andere activiteiten. Maak daarom in
het nieuwe jaar een goede start en kom lekker
zwemmen, sporten bij ons.

Tarieven
Vanaf 1 januari 2011 gaan de tarieven van ons
zwembad omhoog, informeer naar de nieuwe
tarieven bij het zwembad of bel 077 - 477 97 25
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:
Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, Horst.
Tel: 077 - 477 97 25
www.horstaandemaas.nl

Cultureel Centrum ‘t Gasthoês
Gasthuisstraat 25 / 5961 GA Horst

Op 1 januari 2011
willen we u van
harte uitnodigen
voor de
Nieuwjaarsreceptie,
die gehouden wordt
in de gemeente
Horst aan de Maas.

Vanaf 12.00 uur bent u welkom in cultureel centrum
‘t Gasthoês aan de Gasthuisstraat in Horst,
waar vanaf 13.00 uur een boeiend programma begint.
Het lied en de mars die speciaal voor het nieuwe
Horst aan de Maas geschreven en gecomponeerd zijn,
worden ten gehore gebracht.
Een cabareteske terugblik op het dan voorbije jaar 2010
maakt ook onderdeel uit van het programma.
Omstreeks 13.45 uur volgt een gezamenlijke toost
op het nieuwe jaar, waarna u nog in een gezellige ambiance
met elkaar kunt napraten of vooruitkijken.

Namens het bestuur
van gemeente
Horst aan de Maas

Burgemeester ir. C.H.C. van Rooij
Gemeentesecretaris mr. drs. A.P.M. ter Voert

Aanmelden is niet nodig.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning:
•Het vervangen van een berging op het perceel
gelegen aan de Mr. Bergerstraat 1A te
Broekhuizen, ingekomen 14 december 2010.
•Het plaatsen van een aanbouw en overkapping op het perceel gelegen aan Gebr. van
Doornelaan 49 te Horst, ingekomen 15
december 2010.
•Het plaatsen van een Waterskibaan te
Schatberg op het perceel gelegen aan de
Midden Peelweg 5 te Sevenum, ingekomen
15 december 2010.
•Het bouwen van een woning op het perceel
gelegen aan De Sondert 7 te Sevenum,
ingekomen 13 december 2010.
•Het plaatsen van een hooischelf op het perceel gelegen aan de Akkerweg 4 te Swolgen,
ingekomen 15 december 2010.
Verleende bouwvergunning met
ontheffing
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende bouwvergunning is
verleendmettoepassingvaneenontheffing:
•Het bouwen van een woning en het verbouwen
van de huidige woning tot garage/ berging op
het perceel gelegen aan de Frankrijkweg 4 te
Sevenum, met toepassing van art. 3.6.1 lid c
Wro.
•Het plaatsen van een schutting op het perceel
gelegen aan de Erverweiden 2 te Sevenum,
met toepassing van art. 3.23 Wro.
Bovengenoemde vergunningen zijn
verstuurd op 23 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
ontheffingbijdeRechtbankRoermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond).Dezemogelijkheidstaatalleenop
voorbelanghebbenden:
•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
bouwvergunningmetontheffingniet.De
indiener van een beroepschrift kan tevens
devoorzieningenrechterbijdeRechtbank
Roermond(sectorbestuursrecht,Postbus950,
6040AZRoermond)verzoekeneenvoorlopige
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 bouwvergunningisverleend:
•Het vergroten van een opslagloods op het
perceel gelegen aan de Zwarte Plakweg 49
te America.
•Het uitbreiden van een tuinbouwkas met
een apart gedeelte als loods op het perceel
gelegen aan de Molengatweg 4 te Horst.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 23 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
bijdeRechtbankRoermond(sectorbestuursrecht,Postbus950,6040AZRoermond)
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, 23 december 2010.
De burgemeester,
ir.C.H.C.vanRooij.

Besluit straatnaamgeving
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
zij op 14 december 2010 hebben besloten aan de
nieuweweginhetplangebiedtussenRoathweg
en Broekhuizerweg in Broekhuizen de naam
‘ToonReijndersstraat’toetekennen.Heteerder
door het college op 2 november jl. genomen besluitomaandezestraatdenaam‘AanGenzaard’
toe te kennen wordt hiermee ingetrokken.
Het besluit en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen vanaf 15 december 2010 ter
inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis. In gevolge de Algemene Wet Bestuursrecht
kan tegen dit besluit door iedere belanghebbende binnen 6 weken na de dag waarop het is
bekend gemaakt een bezwaarschrift worden
ingediend. Het bezwaarschrift moet, gemotiveerd en ondertekend, worden ingediend bij
het college van burgemeester en wethouders.
Indien een bezwaarschrift is ingediend kan een
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
president van de arrondissementsrechtbank,
sectorBestuursrechtteRoermond,Postbus950,
6040 AZ. Aan het indienen van een dergelijk
verzoek zijn kosten verbonden.
Horst, 23 december 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir.C.H.C.vanRooij,burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Milieu
Bekendmaking beschikking milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag
om milieuvergunning binnengekomen. Zij verlenen deze milieuvergunning. In het belang van de
bescherming van het milieu zijn aan de beschikking voorschriften verbonden. Het betreft de
volgendebeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten:varkenshouderij
Aanvrager:
Gebr. Willemssen
Adresinrichting: Helenaveenseweg 23
Sevenum
Datumaanvraag: 13 augustus 2010
Betreft:
WM milieuvergunning 8.4
Revisievergunning
Bedrijfsactiviteiten:Veredelingsbedrijf
Aanvrager:
Asparagus BV
Adresinrichting: Veld-Oostenrijk 13
Datumaanvraag: 24 september 2010
Betreft:
WM milieuvergunning 8.1
Veranderingsvergunning
Bedrijfsactiviteiten:veehouderij
Aanvrager:
Nooyen DE Ster BV
Adresinrichting: Drie Kooienweg 18
Evertsoord
Datumaanvraag: 15 maart 2010
Betreft:
Intrekking
milieuvergunning
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 24 december 2010
tot en met 3 februari 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:maandagvan8.00tot19.00uur
endinsdagtotenmetvrijdagvan8.00uurtot
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.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage

termijn een beroepschrift indienen tegen deze
beschikking. Een belanghebbende kan geen
beroep instellen, indien hem redelijkerwijs kan
worden verweten dat hij geen zienswijzen naar
voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning treedt in werking
naafloopvandeberoepstermijn.Ditgeldtniet
wanneer iemand in de beroepstermijn beroep
instelt en tevens vraagt om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige
voorziening kunt u indienen wanneer u beroep
heeft ingesteld. Voorwaarde voor het toekennen
van een verzoek om voorlopige voorziening is
datersprakeisvan‘onverwijldespoed’.Ditwil
zeggen dat de situatie niet toelaat dat kan wordengewachtopdedefinitieveuitspraakophet
beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschriftrichtenaandeRaadvanState,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u vragen bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het
behandelen van het beroep en het verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Voor verdere informatie hierover kunt u terecht
bijdeRaadvanState,tel.(070)4264251,
www.raadvanstate.nl.

Daarnaast wordt het ontwerpbestemmingsplan
gepubliceerd op de website
www.horstaandemaas.nl(bekendmakingen).
Gedurende de hiervoor genoemde termijn kan
iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Wij ontvangen uw zienswijze
bij voorkeur schriftelijk. U kunt deze richten
aan Burgemeester en Wethouders van Horst
aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA Horst
onder vermelding van ‘zienswijze herontwikkelingPastoorVullinghsplein,Sevenum’.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
metdeafdelingRuimte(077-4779777).
Vooraankondiging artikel 1.3.1 Besluit
ruimtelijke ordening Bestemmingsplan
Stationsstraat 162, 2010
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas geven op grond van artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening kennis van haar
voornemen om een bestemmingsplan voor te
bereidenvoor:
•Hetwijzigenvandebestemmingvan
“woondoeleinden” naar “bedrijfsdoeleinden”
ten behoeve van het bedrijf Natuursteen
Meterik, op het perceel Stationsstraat 162
te Hegelsom, kadastraal bekend gemeente
Horst,sectieH,nummer364en385.

Horst, 23 december 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir.C.H.C.vanRooij,burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet ruimtelijke
ordening
Ontwerpbestemmingsplan
‘Herontwikkeling Pastoor Vullinghsplein,
Sevenum’.
Aan het Pastoor Vullinghsplein in Sevenum,
kadastraal bekend gemeente Sevenum, sectie L,
nrs.513(gedeeltelijk)526,570,1790(gedeeltelijk)en2162(gedeeltelijk),isthansonder
andere basisschool “De Dobbelsteen” gelegen.
Deze basisschool gaat verhuizen naar het te
verbouwen voormalige gemeentehuis aan het
Raadhuisplein.Devrijkomendelocatievande
basisschool wordt herontwikkeld ten behoeve
van commerciële ruimtes, appartementen en
parkeerplaatsen.
Deze nieuwe ontwikkeling voorziet in de bouw
van:
•ca.1.550m2brutovloeroppervlak(BVO)
nieuwe commerciële ruimte
•ca.28nieuweappartementen
•eenparkeergaragemet35-40parkeerplaatsen
inclusief bergingen t.b.v. de appartementen
•ca.60-70openbareparkeerplaatsenopeen
binnenterrein
Tevens wordt op een locatie aan de Kerkstraat
eenuitbreiding(metcirca1.000m2BVO)van
een bestaande modezaak mogelijk gemaakt
en wordt het aantal parkeerplaatsen op het
parkeerterrein aan de Pastoor Vullinghsstraat
uitgebreid met circa 40 plaatsen.
Ten behoeve van deze ontwikkeling is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend dat met ingang van vrijdag
24 december 2010 voor de duur van zes weken
(t/m4februari2011)hetontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling Pastoor Vullinghsplein,
Sevenum’terinzageligt.
Het plan ligt op de gebruikelijke openingstijden
ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis(Wilhelminaplein6teHorst)enisteraadplegenviahttp://www.ruimtelijkeplannen.nl
De openingstijden van de informatiehoek zijn van
maandag 09.00-12.00 uur en van 14.00-19.00 uur
en dinsdag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur en
van 14.00-17.00 uur.
NB:gewijzigdeopeningstijdeni.v.m.feestdagen:24decembertot16.00uuren31december
tot 12.30 uur.

Tegen het voornemen om voornoemd bestemmingsplan in procedure te brengen, kunnen
nog geen zienswijzen worden ingediend. Er
worden nog geen stukken ter inzage gelegd.
Een ieder krijgt op een later moment de gelegenheid om zienswijzen kenbaar te maken met
betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan.
Voorafgaand aan de terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan zal daarvan kennisgeving worden gedaan in het gemeentelijk
huis-aan-huis blad, in de Staatscourant en op
de website van de gemeente. In deze kennisgeving zal worden vermeld wanneer en hoe de
stukken zijn in te zien en hoe u daartegen een
zienswijze kenbaar kunt maken.
Het voorontwerp bestemmingsplan wordt in
het kader van vooroverleg toegestuurd aan de
Provincie,WaterschapenInspectieVROMmet
gelegenheid om binnen 4 weken advies uit te
brengen.
Bestemmingsplan en exploitatieplan
‘De Afhang’ te Horst vastgesteld.
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend, dat de gemeenteraad op
14 december 2010 tijdens haar vergadering het
bestemmingsplan en het exploitatieplan voor
het gebied De Afhang gewijzigd heeft vastgesteld. De gemeenteraad heeft tevens het beeldkwaliteitsplan voor het gebied vastgesteld.
Aan de westrand van Horst, tussen de
Westsingel, Americaanseweg en Meterikseweg
ishetuitbreidingsgebied‘DeAfhang’gelegen.
In dit gebied worden ruim 500 woningen
gerealiseerd. Het plan heeft de hoogwaardige
en duurzame ruimtelijke kwaliteit van zowel de
bebouwing als de openbare ruimte hoog in het
vaandel staan. Fase A van de Afhang, bestaande uit 160 woningen, is inmiddels gerealiseerd.
Omwille van een sterke samenhang van het
totaal plan is de ambitie geformuleerd om voor
alle fasen dezelfde beeldregieprincipes te hanteren. Hiertoe is een beeldkwaliteitsplan voor
De Afhang opgesteld.
Wijzigingen
Het bestemmingsplan en het exploitatieplan
zijn gewijzigd vastgesteld. Een overzicht van
de wijzigingen zijn opgenomen in de standpuntbepalingzienswijzenen(ambtshalve)
wijzigingen ontwerpbestemmingsplan én in de
standpuntbepalingzienswijzenen(ambtshalve)
wijzigingen exploitatieplan De Afhang.
Ter inzage
Vanaf maandag 27 december 2010 tot en met
6 februari 2011 ligt het vastgestelde bestemmingsplan(NL.IMRO.1507.BPHOAFHANGVA01)enhetvastgesteldeexploitatieplan
met bijbehorende stukken voor iedereen ter

Kees van Rooij op
stap met raadsleden
inzage, tijdens openingsuren op het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 te Horst.
Tevens is het bestemmingsplan digitaal
beschikbaar via www.horstaandemaas.nl en
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het exploitatieplan en het beeldkwaliteitsplan zijn ook digitaal beschikbaar via www.horstaandemaas.nl
Beroep
Vanaf 27 december 2010 tot en met 6 februari
2011 kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan en exploitatieplan bij de
AfdelingBestuursrechtspraakvandeRaad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
door:
-degenendietijdig,opgrondvanartikel3.8
lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening,
zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad;
- belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn;
- iedere belanghebbende voor zover het beroep
betrekking heeft op wijzigingen die de
gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan.
Gedurende bovengenoemde periode kan
tevens een verzoek om voorlopige voorziening(waaronderschorsing)worden
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
BestuursrechtspraakvandeRaadvanState.
Inwerkingtreding
Het besluit van de gemeenteraad omtrent de
vaststelling treedt in werking op de dag na
afloopvandeberoepstermijn.Indienbinnen
de beroepstermijn, naast het indienen van
een beroep, een verzoek om voorlopige
voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling
BestuursrechtspraakvandeRaadvanState
wordt ingediend, treedt het besluit tot goedkeuring niet eerder in werking dan nadat op
dat verzoek is beslist.
Horst, 23 december 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir.C.H.C.vanRooij,burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Belastingverordeningen
2011
Burgemeester en wethouders van gemeente
Horst aan de Maas maken bekend, dat de raad
van de gemeente Horst aan de Maas in haar
vergadering van 14 december 2010, de volgendebelastingverordeningenheeftvastgesteld:

•VerordeningMarktgelden2011
•VerordeningBrandweerrechten2011
•VerordeningLijkbezorgingsrechten2011
•VerordeningReclamebelasring2011
Alle verordeningen zijn opgenomen in het
publicatieregister gemeentelijke belastingen.
Dit publicatieregister is gratis ter inzage bij
het cluster woz van de gemeente Horst aan de
Maas, Wilhelminaplein 6 in Horst.
Een ieder kan op verzoek, tegen betaling van
leges een afschrift verkrijgen van de genoemde
verordeningen. De verordeningen zijn ook in
te zien op, of te downloaden van, de gemeentelijke website, www.horstaandemaas.nl.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
demedewerk(st)ersvandeclusterwoz.
College van burgemeester en wethouders,
ir.C.H.C.vanRooij,burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Verkeer
Verkeersbesluit gehandicapten parkeerplaats op kenteken Burg. Zegersstraat
Grubbenvorst
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat besloten is tot het realiseren van een
gehandi-captenparkeerplaats op kenteken.
Deze is gelegen aan de Slooyerbroek te Horst
tegenover nummer 5.
Het besluit, een situatieschets en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen vanaf
20 december 2010, gedurende zes weken, elke
werkdagvan08.00tot17.00uurenopelke
maandagvan8.00tot20.00uurterinzagein
de informatiehoek van het gemeentehuis van
Horst.
Bezwaar bij college en vv rechtbank
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na
de dag waarop het besluit is verzonden een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
moet u, gedateerd, gemotiveerd en ondertekend en voorzien van een kopie van het besluit
waartegen het bezwaarschrift is gericht, sturen
naar het College van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5960 AA Horst.

Tijdens zijn installatie als burgemeester van
de nieuwe gemeente Horst aan de Maas
heeft Kees van Rooij aan raadsleden de toezegging gedaan om een dagdeel met hen
‘mee te lopen’. Zo kan hij achterhalen met
welke drijfveer de leden in de raad zitten.
Hieronder volgt een impressie van enkele
‘meeloopdagen’ van onze burgemeester.
Vrijdagmorgen 19 november bezocht Kees
van Rooij samen met raadslid Bianca van den
Berg (Essentie) enkele klassen van basisschool
De Bottel in Lottum. Met directeur Leo Meijers
spraken ze ondermeer over de identiteit van
de school en de verwachte ontwikkeling van
het aantal leerlingen. In groep 8 mocht Van
Rooij een debat leiden tussen drie groepen die
discussiëerden over de (school)bibliotheek, het
speelveldje en meer gymlessen. De ochtend
werd afgesloten met een gezellige picknick aan
de Maas met het hele gezin Van den Berg.
Woensdagmiddag 1 december ging hij op stap
met raadslid Marlies Janssen (CDA). Er waren
drie ‘keukentafelgesprekken’. Het eerste gesprek
was met enkele Meerlose mkb-ondernemers:

Elektro Kusters, Bakkerij Sijbers, Peters textiel
en Peters Woninginrichting, Bloemsierkunst
Anneke en Apotheek Maasdorpen. Daar kregen
zij informatie over de manier van werken van
deze ondernemers en hoe zij de toekomst zien.
Daarna volgde een gesprek met twee bestuurders van volleybalvereniging ‘Set up’. Een
belangrijke sportvereniging in Meerlo e.o. die
de laatste jaren fors groeit met jeugdleden. Het
laatste gesprek was met twee bestuursleden
in jongencentrum Merlin. Gesproken werd over
vraagstukken waarmee jongerensozen kampen.
Tot slot bezochten ze nog kort het bedrijf van
Marlies, Ovivo-streekprodukten en de sorteerloods van het grootste legkippenbedrijf van
Horst aan de Maas.
Op donderdag 2 december had de burgemeester
met raadslid Hendrik Hazeu (SP) afgesproken
bij zwembad De Berkel. Daar had een groep van
ongeveer 50 meervoudig verstandelijk gehandicapten hun wekelijks zwemuurtje. Naast enkele
begeleiders van Dichterbij waren er ook familieleden en anderen die als vrijwilligers meehielpen, zo ook raadslid Hendrik Hazeu. De inzet
van vrijwilligers en vrijwillige professionals is
cruciaal om deze mensen, die zelf niet in staat
zijn om voor hun belangen op te komen, te laten
bewegen.
Meer informatie over deze bezoeken vindt u op
de weblog van burgemeester Kees van Rooij
(www.keesvanrooij.web-log.nl).
Raadslid Marlies Janssen en Burgemeester Kees
van Rooij in gesprek aan de keukentafel

Rectiﬁcatie artikel vernielde kerstbomen
Vorige week hebben wij een artikel geplaatst
m.b.t. enkele vernielde kerstbomen. Hierin is ten
onrechte gemeld dat de kerstboom in Meerlo

doelwit zou zijn geweest van vandalen. Dit is
niet juist, het betrof een technische storing.

maken. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij de afdeling Burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs(paspoort/id-kaartofrijbewijs)
nodig hebt.

regels voor bouwen, ruimtelijke ordening, milieu
en brandveiligheid en de regels van de Algemene
PlaatselijkeVerordening(APV).

Wanneer er sprake is van een spoedeisend
belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter
vandeRechtbankRoermond,Sector
Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond.Aandezeprocedurezijnkosten
verbonden.
Horst 23 december 2010.

•Verordeningonroerende-zaakbelasting2011
•VerordeningRioolheffing2011
•Legesverordening2011
•VerordeningPrecariobelasting2011

College van burgemeester en wethouders,
ir.C.H.C.vanRooij,burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Algemene informatie
Openingstijden gemeentehuis
Alleafdelingenzijngeopend:maandagt/m
vrijdagvan08.00tot12.00uur.
Daarnaastisafdelingburgerzakengeopendop:
Maandag
08.00–20.00uur

(m.u.v.12.30–13.00uur).
Dinsdag
08.00–12.00uur.
Woensdag 08.00–12.00uur.Wiltueen

AfspraakopMaat:13.15–16.30uur.
Donderdag 08.00–12.00uur.Wiltueen

AfspraakopMaat:13.15–16.30uur.
Vrijdag
08.00–12.00uur.

Gemeentehuis
Postadres:
Postbus6005,5960AAHorst
Bezoekadres: Wilhelminaplein6
5961 ES Horst
Telefoon:
077-4779777
Fax:
077-4779750
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

Degemeenteisvan08.00tot17.00uurtelefonisch 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
afspraakviahetcallcenter(tel.077-4779777)
indienen of via de website zelf een afspraak

Informatiehoek
Geopend:Maandagvan08.00tot20.00uur.
Dinsdagt/mvrijdagvan08.00tot17.00uur.
Opafspraak:Buitendeopeningstijdenkuntu
tijdens kantooruren terecht na afspraak.

Telefonischebereikbaarheidtijdenskantooruren:
0478-523333(gemeentehuisVenray).
Buitenkantoorurenbijspoedgevallen:politie,
tel.0900-8844.Postadres:AfdelingVeiligheid
en handhaving, p.a. gemeente Venray, Postbus
500,5800AMVenray.
E-mail:gemeente@venray.nlt.a.v.afdeling
Veiligheid en Handhaving.

Gemeentewerf
Americaanseweg 43, 5961 PC Horst,
tel. 077 -477 95 10.
Openingstijden:maandagt/mvrijdag
07.30 -12.00 uur en 13.00 -16.00 uur.
Storingsnummer:tel.06-23498249
(16.00-07.30uureninhetweekend).

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
Regionaalteamhandhavinghoudttoezichtop
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.

Mantelzorg
Informatie
over
Mantelzorg
Uitgave nr. 1 - December 2010

Voorwoord wethouder
Birgit op de Laak
Informatievoorziening aan mantelzorgers moet
goed geregeld zijn. Landelijk gebeurt dit onder
andere via www.mezzo.nl, de website van de
ondersteuningsorganisatie. Over de lokale
situatie is op de website van welzijnsorganisatie
Synthese (www.synthese.nl) aanvullende
informatie te vinden. Bijvoorbeeld over het
lokale Steunpunt Mantelzorg.
Naast het verstrekken van informatie via
internet vind ik dat de belangrijkste informatie
voor elke inwoner van Horst aan de Maas ook
op papier beschikbaar moet zijn. Daarom zal
vanaf nu één keer per kwartaal een informatiepagina huis aan huis worden verspreid met

informatie over
mantelzorg in de
breedste zin van het
woord. Het eerste
voorbeeld ligt voor u.
Door informatie over
mantelzorg huis aan
huis te verspreiden hoop ik niet alleen alle
mantelzorgers te bereiken maar ook hun
omgeving en de mogelijkheden van ondersteuning goed voor het voetlicht te brengen.
Met vriendelijke groet,
Birgit op de Laak
Wethouder gemeente Horst aan de Maas

Synthese, Steunpunt Mantelzorg
Horst aan de Maas
Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is het langdurig en onbetaald
verlenen van zorg aan een zieke naaste. Deze
naaste kan een partner, kind, ouder of vriend(in)
zijn. Iemand die deze zorg verleent, noemen we
een mantelzorger.
Doel van het Steunpunt Mantelzorg
Het doel is het creëren van een situatie waarin
mantelzorgers zo lang mogelijk in staat blijven
om de zorg die nodig is te geven.
Waarvoor kunt u bij het Steunpunt mantelzorg terecht?
• Informatie en advies
U kunt informatie en advies krijgen over
organisaties, voorzieningen en regelingen,
afgestemd op uw persoonlijke situatie.
• Emotionele ondersteuning
Het Steunpunt Mantelzorg biedt een luisterend
oor. U kunt met iemand praten die u kan
vertellen wat u als mantelzorger tegen kunt
komen. Het kan prettig zijn om over uw situatie
te praten, zodat u het gevoel krijgt er niet alleen
voor te staan.
• Praktische ondersteuning

Het is belangrijk om tijd voor jezelf te hebben.
Vaak is het als mantelzorger moeilijk om je te
realiseren dat het belangrijk is even tijd aan jezelf te besteden. Een boek lezen, naar muziek
luisteren, even de stad in of een aantal dagen
weg om op adem te komen. Samen met de
medewerker van het Steunpunt Mantelzorg
kan naar een oplossing gezocht worden om de
zorg tijdens de afwezigheid van de mantelzorger zoveel mogelijk door te laten gaan.
• Belangenbehartiging
De steunpunten Mantelzorg proberen de
situaties van mantelzorgers zoveel mogelijk
onder de aandacht te brengen bij overheden en
andere belangen organisaties. Ook proberen
de steunpunten het “publiek” bewust te maken
van de (moeilijke) situatie waarin de mantelzorger zich kan bevinden.
Om de positie van mantelzorgers te versterken werken de steunpunten Mantelzorg van
Synthese nauw samen met overige steunpunten
Mantelzorg in de regio.

Contactgroep mantelzorgers Horst
Het Steunpunt Mantelzorg van Synthese organiseert ontmoetingsbijeenkomsten in Horst. Het
doel van de bijeenkomsten is:
• mantelzorgers een luisterend oor bieden;
• mantelzorgers de informatie geven over een
bepaald onderwerp;
• mantelzorgers de mogelijkheid geven elkaar
te ontmoeten, ervaringen en kennis uit te wisselen en elkaar te steunen;
• ontspanning en gezelligheid bieden. Eén keer
per jaar wordt een uitstapje in de eigen regio
gemaakt.
De contactbijeenkomsten worden gehouden op
elke derde dinsdag van de maand bij Synthese,
Bemmelstraat 2 in Horst.
Als u meer wilt weten over de Contactgroep
Mantelzorg dan kunt u contact opnemen met
mevrouw Kleuskens, telefoon 077 - 398 10 33,
mevrouw van den Goor, telefoon 077 - 467 14 17
of bij Synthese.

Het concept programma “mantelzorgers ontmoeten mantelzorgers 2011”
18 januari Vrije inloop - geen gastspreker
15 februari Thema “Mantelzorg en Fiscus”
16 maart Afhankelijk van inbreng mantelzorgers
in de bijeenkomst van januari
20 april Tijd voor Respijt: activiteit samen
bespreken
Themabijeenkomst
26 mei Bijeenkomst met als gastspreker de
Gemeente Horst aan de Maas over ontwikkelingen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en CAK over uitleg eigen bijdrage
zonder verblijf (AWBZ) en eigen bijdrage zonder
verblijf WMO). Deze bijeenkomst zal zowel in de
middaguren als in de vroege avonduren worden
gehouden
Start nieuwe contactgroep mantelzorgers
Sevenum
In Sevenum worden medio 2011 een zestal bijeenkomsten voor mantelzorgers georganiseerd.

Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en
gehandicapten (Wctg)
Deze wet is ingegaan op 1 januari 2009 en
vervangt de fiscale regeling aftrek buitengewone uitgaven bij ziekte of beperking.
In de Wet tegemoetkoming chronisch zieken
en gehandicapten (Wtcg) wordt geregeld dat
chronisch zieken en gehandicapten gecompenseerd worden voor de extra kosten die zij
hebben. De Wet is in de plaats gekomen van de
fiscale regeling buitengewone uitgaven. Via de
belastingen		blijven alleen specifieke zorgkosten
aftrekbaar.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voert
deze regeling uit en heeft een folder over deze
regeling uitgebracht. In deze folder staat wat de
regeling inhoudt en hoe u een tegemoetkoming
in de extra kosten aan kunt vragen. Deze folder
kunt u aanvragen bij het CAK onder telefoonnummer 0800 - 2108.
Voor meer informatie over deze regeling kunt
u ook terecht bij het Steunpunt Mantelzorg in
Horst, Bemmelstraat 2 in Horst of op de website
van het CAK www.hetcak.nl.

Ik ben mantelzorger en wil graag informatie ontvangen over
ondersteuning mantelzorgers!
Mijn gegevens zijn:
Voorletters + Achternaam: .............................................................................................................................................................................. m/v

Voor meer informatie kunt u terecht bij het
steunpunt Mantelzorg in Horst, Bemmelstraat 2.

Adres: ..........................................................................................................................................................................................................................................

Wijzigingen met betrekking tot de gebruikelijke
maandelijkse mailing en persberichten van het
Steunpunt Mantelzorg

Telefoonnummer: ..............................................................................................................................................................................................................

Nu de berichtgeving vanuit het Steunpunt
Mantelzorg elk kwartaal in dit blad gaat
verschijnen komt de gebruikelijke nieuwsbrief
(voorlopig) te vervallen. In het tweede kwartaal
van 2011 vernemen wij graag van u of u de vertrouwde nieuwsbrief hebt gemist en afhankelijk
van uw reacties bekijken we of we door moeten

gaan met deze maandelijkse briefing. Het
bedrag dat we besparen met het niet versturen
van de maandelijkse nieuwsbrief zal ingezet
worden voor het inhuren van gastsprekers.
Met betrekking tot het persbericht en de plaatsing op de website van Synthese wijzigt er niets.

Dag van de Mantelzorg = Bloemetjesdag
10 November was de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Ruim 200 mantelzorgers wonend in de
gemeente Horst aan de Maas werden bij deze gelegenheid in de bloemetjes gezet. Zij werden
voorgedragen door of de persoon voor wie zij zorgen of door iemand anders die van mening is
dat de mantelzorger een bloemetje heeft verdiend.
De leerlingen van het CITAVERDE – college hebben dit jaar de Mantelzorgbloemen (Nerine) gekweekt
en in boeketjes verwerkt. Hulde voor de vrijwillige inzet van leerlingen en docenten ! Dank zij hun inzet
en de inzet van de vrijwilligers - die samen met de leerlingen de boeketjes hebben bezorgd - is de
bloemenactie in het kader van de Dag van de Mantelzorg 2010 een succes geworden.

Postcode: ................................................................................................ Woonplaats: ................................................................................................

E-mail:.........................................................................................................................................................................................................................................
Geboortedatum: .................................................................................................................................................................................................................

Knip deze bon uit en stuur deze zonder postzegel naar:
Synthese, Steunpunt Mantelzorg, Antwoordnummer 1502, 5800 WB Venray

Colofon
De rubriek “over mantelzorg” wordt verzorgd door het Steunpunt Mantelzorg van de stichting Synthese en de gemeente Horst aan de Maas. U kunt de redactie van “over mantelzorg”
per e-mail bereiken via horst@synthese.nl of telefonisch via 077 - 397 85 00. Het postadres
is Synthese Steunpunt Mantelzorg, Bemmelstraat 2, 5961 HN te Horst.
Aanleveren copij
Ook mantelzorgers kunnen copij voor deze rubriek aanleveren.Aanleveren betekent niet automatisch dat u copij geplaatst wordt. De redactie neemt over het al dan niet plaatsen van aangeleverde
artikelen contact met de aanbieder op.
De volgende uitgave verschijnt in maart 2011. Copij hiervoor kunt u uiterlijk op 28 februari 2011
aanleveren.
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Factsheet
gemeenteraad
2010

De raadsvergadering van 14 december 2010
Op dinsdag 14 december 2010 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats.
De volgende punten kwamen aan de orde.
Burgerpodium
De heer Wil Lucassen van PLUS Horst, uitte
– mede namens Jan Linders, Jumbo en Lidl –
zijn zorgen over de mogelijke komst van een
nieuwe supermarkt in het voormalige AHpand. De heer De Bruin bood het boek “Noord
Limburg Integraal bekeken” aan. Mevrouw
Zanders dankte de gemeente HadM, die het
vanuit de wet Werk en Bijstand voor haar
mogelijk maakte om de scholing van sociaal
juridisch medewerkster af te ronden. Namens
de Vereniging Behoud De Parel bood voorzitter Vollenberg het burgerinitiatief ‘Gezondheid
Eerst!’ aan. Burgemeester Van Rooij gaf aan
dat het presidium de raad een voorstel doet
over de behandeling van dit burgerinitiatief.

Op 14 december heeft de raad de zogenaamde
‘factsheet gemeenteraad 2010’ ontvangen.
In deze factsheet zijn een aantal feiten en
(leuke) wetenswaardigheden op een rij gezet.
Hieronder enkele voorbeelden:
• De langste vergadering was de begrotingsbehandeling op 9 november 2010, deze duurde
6 uur en 46 minuten.
• De drukstbezochte thema-avond was op 30-11
over recreatie en toerisme. Er waren ongeveer 75
belangstellenden op de publieke tribune aanwezig.
• Het oudste raadslid is H. Hazeu (82 jaar) en
het jongste raadslid is B. Engels (26 jaar).
Wilt u weten wat er nog meer in deze factsheet
geschreven staat? Ga voor een compleet overzicht naar www.horstaandemaas.nl.

De gemeenteraad
van Horst aan
de Maas wenst
u sfeervolle
feestdagen toe en
een voorspoedig
2011!

Column
De raadsfracties laten om de beurt in Raadsfeiten hun licht schijnen over een eventuele
gebeurtenis door middel van een column. Deze
keer is aan het woord: SP.

Begroting achteraf toch
weer niet sluitend...
Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de SP
gevraagd of de begroting wel sluitend was? De
houdbaarheid van de begroting was al beperkt
omdat er geen rekening is gehouden met de
minimale 2 miljoen extra bezuiniging door het
rijk. Daarnaast zijn er die dag nog amendementen aangenomen voor het ﬁetspad, een bijdrage
voor de stichting HANDS en voor het project
Toerisme voor iedereen. Deze amendementen
zorgden voor nog een extra bedrag van bijna
een miljoen euro op de begroting. De vraag of
de begroting daadwerkelijk sluitend was is een
terechte, zo blijkt uit de raadsvergadering van
14 december.
In de notulen die voorlagen ter vaststelling,
stonden alle amendementen nogmaals opge-

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

somd. Wat schetst de verbazing van de SP?
Bij het amendement over het ﬁetspad werd
een extra ﬁnanciële toevoeging geplaatst, die
niet is aangenomen door de raad, laat staan
besproken tijdens de begrotingsbehandeling.
De SP heeft hier navraag over gedaan en als
antwoord gekregen dat met deze toevoeging
de begroting wel precies rond zou zijn geweest.
Een onverwacht foutje dat het gelijk van de SP
aan gaf? Daar lijkt het wel op, want tijdens de
begrotingsbehandeling werd ons op het hart
gedrukt dat de begroting zeker sluitend zou zijn
en dat de SP beren op de weg zag.
De SP had achteraf, wederom, gelijk, maar uiteindelijk schieten we hier niets mee op, behalve
dat we nog kritischer gaan kijken naar de gegeven antwoorden van onze wethouders.
We zijn trots op deze begroting werd geroepen,
maar kun je trots zijn als je meer uit geeft dan
er binnen komt? Een niet sluitende begroting is
immers een probleem, want het huishoudboekje
van de gemeente hoort in orde te zijn.
Michael van Rengs
Fractievoorzitter SP

Beantwoording schriftelijke raadsvragen
Op vragen van de fracties van CDA, Essentie
en D66 over Park de Peelbergen schetste wethouder Litjens de gang van zaken daarover.
Het plan – de 7 parken - paste niet in de omgeving en paste niet bij de ambities van HadM.
In antwoord op de vraag van het CDA over
de Maashopper gaf wethouder Op de Laak
namens wethouder Selen aan dat HadM voornemens is om rechtstreeks met Odin Travel
een overeenkomst af te sluiten.
Actieve informatieplicht B&W
Wethouder Van Rensch informeerde de raad
over de herpositionering van het lokale
bibliotheekwerk. De gemeente gaat – in goed
overleg met – BiblioNu en Dynamiek verder
met de herpositionering van het blibliotheekwerk in HadM. De dreiging van de sluiting van
de kleine kernen is daarmee van de baan.
Harmonisatie: HadM wil de Groeibibliotheek in
Sevenum eventueel overnemen. De gevolgen
van overname worden eerst in kaart gebracht.
Ook gaat HadM hierover in gesprek met de
provincie.
Ingekomen stukken
Over ingekomen stukken werden veel vragen
gesteld. Een beknopt overzicht van de vragen
en het antwoord daarop.
• Essentie/D66: uitspraak Raad van State over
ijssalon Passi. Antwoord: De ingezette weg
van het projectbesluit loopt door conform
eerder genomen raadsbesluiten.
• Essentie: subsidieverzoek bijenpaviljoen
Floriade. Antwoord: Dit verzoek wordt in het
college van B&W besproken.
• D66: communicatie. Antwoord: Het college
heeft het beeld dat zij voldoende communiceert.
• D66: salaris directeur NLW. Wethouder Op
de Laak gaf een aanvullende toelichting op
het antwoord van het college.
• Essentie: adviesnota B&W plan MER-LOG
Witveldweg. Antwoord: De vraag wordt
schriftelijk beantwoord.
• SP: Leefbaarheidsonderzoek, Samenwijzer
en Belevingstuin. Antwoord: De kosten van
de Belevingstuin worden betaald door de 3
partijen die hieraan deelnemen.
Verslag raadsvergadering 9 november 2010
Het verslag van 9 november 2010 werd aangehouden. Dit verslag komt in een volgende
vergadering terug.
Verslag raadsvergadering 16 november 2010
Het verslag van 16 november 2010 werd
unaniem vastgesteld.

Delegeren bevoegdheden onttrekken wegen
Dit voorstel werd aangehouden en komt in 2011
opnieuw terug in de raad.
Subsidies professionele instellingen 2011
De raad heeft de subsidies aan de professionele
instellingen voor 2011 unaniem vastgesteld.
Eerder hebben de instellingen al vernomen, dat
op deze subsidies 5 % wordt gekort.
Verordening wet inburgering 2011 gemeente
HadM
De raad heeft deze verordening – die opnieuw
op onderdelen is vernieuwd en aangevuld –
unaniem vastgesteld.
Hoofdlijnen gemeentelijk afvalstoffenbeleid
Op dit moment zijn er in onze gemeente nog
drie verschillende inzamelsystemen voor huishoudelijk afval. Twee jaar na de herindeling moet
de afvalinzameling geharmoniseerd zijn. De
raad heeft unaniem de hoofdlijnen van het nieuwe
gemeentelijke afvalstoffenbeleid vastgesteld.
Bestemmingsplan De Afhang fase 2
De raad heeft unaniem ingestemd met het
bestemmingsplan en het exploitatieplan De
Afhang fase 2.
Belastingverordeningen 2011
De raad heeft unaniem de tarieven voor de
gemeentebelastingen - OZB, Rioolhefﬁng,
Leges, Precariobelasting, Marktgelden,
Brandweerrechten, Lijkbezorgingsrechten en
Reclamebelasting - voor 2011 vastgesteld.
Huisvesting arbeidsmigranten gemeente HadM
Dit onderwerp is aangehouden en wordt in de
commissie ruimte behandeld. Daarna komt het
voorstel terug in de raad.
Brandweerbeleidsplan
Voormalige gemeenten van de fusiegemeenten
HadM en Peel en Maas hebben in 2009 besloten
om een gezamenlijk brandweerdistrict te vormen
binnen de veiligheidsregio Limburg-Noord. De
raad heeft het Brandweerbeleidsplan opiniërend
behandeld.
Veiligheidsbeleid 2012-2015
De huidige visie op de veiligheidszorg van de
gemeente HadM is vastgelegd in het veiligheidsbeleid ‘Schouders onder veiligheid 20072011’. De stuurgroep van de fusiegemeenten
heeft dit beleid vanaf 2010 van toepassing
verklaard voor de nieuwe gemeente. Dit beleid
wordt eens in de vier jaar geactualiseerd. Ook
spelen er een aantal ontwikkelingen op veiligheidsgebied, zoals nationalisering politie, ontwikkeling brandweer district, doorontwikkeling
veiligheidshuizen, Wet tijdelijk huisverbod, enz.
De raad heeft unaniem ingestemd met de startnotie ‘Integraal veiligheidsbeleid 2012-2015’. Er
komt een quick-scan over de bereikte resultaten
van de bestaande veiligheidsnota.
Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is tijdens
de raadsvergadering: op www.horstaandemaas.nl
kunt u de videobeelden van de raadsvergadering
bekijken. Dat kan al daags na de betreffende
vergadering. Nadat het verslag van de vergadering is vastgesteld (in de volgende vergadering),
kunt u de vergadering in het digitale archief raadplegen als videobestand en ook als schriftelijk
verslag.
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Bespreking Poll week 49

De gemeente heeft de bestrijding van de gladheid goed geregeld
Sommigen dachten er na de eerste dooi van af te zijn, maar de sneeuw
is weer terug, en blijft waarschijnlijk nog wel even, en zo ook de gladheid.
De medewerkers van de gemeente zijn dan ook druk bezig om straten
sneeuwvrij te maken en de gladheid te bestrijden. Maar doet de gemeente
wel genoeg om gladde wegen tegen te gaan? Niet dus. Althans, zo denkt
ruim zestig procent van de stemmers op onze poll erover. Ook de reacties
zijn niet mis te verstaan. Postbezorger Peter Hendrix uit Meerlo laat weten
dat hij de grootste moeite heeft om vooral in de 30 kilometer-zone op de
been te blijven. “Er zijn verschillende straten waar de gemeente er helemaal
niets aan doet. Laat dit nou ook net die plaatsten zijn waar in Meerlo veel
ouderen wonen. Nee, ik geef de gemeente een onvoldoende.” Ook aan de
andere kant van de gemeente wordt volgens Lara uit Sevenum te weinig

gedaan tegen de gladheid. “In Sevenum zijn de wegen niet goed geschoven,
zelfs de doorgaande wegen zoals Steeg en de Venloseweg zijn heel slecht
geschoven.”
Wat is de reactie van de gemeente op deze kritiek? “Als we alle wegen
schoon willen vegen, redden we dat simpelweg niet, vooral omdat we zo’n
grote gemeente zijn. Het is daarom beleid dat hoofdwegen en ontsluitingswegen zoveel mogelijk schoon worden gehouden”, laat een woordvoerder
weten. De gemeente heeft nog een extra probleem: het strooizout is op.
Alleen een noodrantsoen om pekel mee aan te maken is nog over. Voor in
de wijken heeft de gemeente ook nog 60 ton zeezand liggen. “Dat lost de
sneeuw niet op, maar maakt de weg een stuk stroever. Het is niet geschikt
voor hoofdwegen. Daar blijven we werken met schuivers.”

Cactus
Column

Gezocht
De horeca moet meer samenwerken
bij grote evenementen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De geplande Sylvesterparty in de Mèrthal in Horst is afgelast. De
organiserende cafés De Beurs en Liesbeth’s Grand Café hebben niet genoeg
kaarten weten te verkopen. Dat is misschien niet zo gek, want enkele
kroegen rond het Wilhelminaplein trekken dit jaar rond de jaarwisseling
samen op en hebben zelf een Mega Sylvesterparty gepland. En de kaarten
voor dat feest werden wel verkocht. Sterker nog, het feest is inmiddels uitverkocht. Het lijkt er dus op dat het feest in de Mèrthal is weggeconcurreerd

door de andere kroegen. Je zou kunnen denken: ’de één zijn dood, is de
ander zijn brood’. Blijkbaar gaan mensen liever naar de kroegen op het
Wilhelminaplein dan naar de Mèrthal om hun jaarwisseling te vieren. Toch is
het jammer dat een jaarlijks terugkerend evenement op deze manier moet
sneuvelen. Had dat niet anders gekund? Waarom kunnen de kroegen in
Horst-Centrum niet beter samenwerken? Of is samenwerking niet nodig en is
concurrentie juist goed?

Uitslag vorige week (week 50) > Bij afvalinzameling zijn kosten belangrijker dan duurzaamheid > eens 52% oneens 48%

Heb je passie en drive?
Rötjes young plants zoekt:

medewerker gewasverzorging
met ambitie om door te groeien naar Teeltchef.
We vragen:
UÊ iiÊÛiÀiL>ÀiÊ`ÀÛiÆ
UÊ ÃÌÀiÛiÊ>>ÀÊÛÀÌ`ÕÀi`iÊÛÀÕÌ}>}Æ
UÊ ÃÌiÀiÊÌiÀiÃÃiÊiÊiiÀ}iÀ}Æ
UÊ âiiÀÊiiÀ}iÊiÊÌV Ê iiÊâÀ}ÛÕ`}Æ
UÊ «Ài\Ê iÀiiÊâiÌiÊiÊ«>}iÆ
UÊ LÊÛÀiÕÀÊÌÕLÕÜÊ>V ÌiÀ}À`Æ
UÊ âV ÌÊÊ iÊiÊ/"*7/ /ÊVÀiliÀÌ°

www.rotjes.com

We bieden:

Activiteiten:

UÊ iÊiiÀ}iiÊiÊÛiiâ`}iÊvÕVÌi
iÌÊÛiiÊÛiÀ>ÌÜÀ`i i`]Ê
Ü>>ÀÊiÊâivÃÌ>`}Ê>VÌiÃÊÕÌÛiÀÌÊ
iÊ, -1// ÊÛiÀÀ}Ì°
UÊ iÊ>ÃÊÊiâivÊÌiÊLiÜâiÊ
en door te groeien naar een functie
Ü>>ÀÊiÊÃÌii`ÃÊiiÀÊÌ>iÊÛiÀiiÌ°
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Ben je 18 - 25 jaar, heb je een MBO-denkniveau en de vereiste drive?
Bel, mail of schrijf dan naar: Rötjes young plants t.a.v. Tobias Rötjes,
Horsterdijk 116, 5973 PR Lottum | T: 077 – 366 4080 | E: tobias@rotjes.com | www.rotjes.com

KinderVakantieWerk Horst

Wij wensen
iedereen
fijne kerstdagen
en alle
goeds voor 2011
La Rondine - Meterikseweg 84 - Horst
077-3989089 - info@larondine.nl - www.larondine.nl

wenst iedereen
fijne feestdagen en
het allerbeste voor 2011!

KVW 2011 | 11 t/m 15 juli

Prettige kerstdagen en een gelukkig 2011

Het programma Boer zoekt
Vrouw is ongetwijfeld één van
de meest bekeken programma’s
van de Nederlandse televisie.
Bij zeer veel huishoudens gieren
de zenuwen door de keel van
grote en kleine kijkers naarmate
de zondagavond nadert. Terwijl
vroeger deze avond werd
gebruikt om, na het voetballen,
gezellig aan tafel te Mens-ergerje-nieten of te Scrabbelen, vliegt
nu iedereen naar de buis om te
kijken wie of Yvonne Jaspers nu
weer gaat bezoeken. De KRO
heeft het met de Jaspers-formule
goed geregeld, de massahysterie
maakt deze omroep tot de meest
geliefde. In tijd van
bezuinigingen waar de publieke
omroepen slachtoffer van
dreigen te worden zal de KRO
dus dankzij Frank en zijn
collega’s blijven overleven. Een
kabinetscrisis dreigt zeer zeker
als Yvonne wordt gemuilkorfd.
Maar heeft de programmaleiding
de gehele natie niet een klein
beetje bij de neus? Kijk
bijvoorbeeld eens naar de site
waarop de gang van zaken rond
de boeren is te volgen, je gelooft
je ogen toch niet als je de
landerijen ziet waar deze
kandidaatzoekers zich dagelijks
bevinden. En zou een geitenhoeder als Frank nu zelf geen
partner hebben kunnen vinden?
Je hoort het fluisteren in je
omgeving: “ zo’n aardige
jongen, die heeft toch binnen de
kortste keren verkering? En die
komt nog uit Horst óók, dat is
toch een extra garantie dat daar
wel iemand op afkomt zonder
Yvonne? Eén avondje stappen bij
Blok 10 moet toch voldoende
zijn om een charmante geitenhoedster te krijgen?” Maar ja,
dan zakt de uitzendende omroep
weer terug naar het frater
Venantius-niveau van vroeger.
Het hoofdbestuur van het CDA
heeft inmiddels, met
toestemming van de KRO een
programma ontwikkeld dat een
echte concurrent voor Boer zoekt
Vrouw gaat worden. De naam
van het nieuwe programma luidt
‘CDA zoekt Voorzitter’. Maar
zouden daar óók zoveel brieven
op binnenkomen?
Prettige Kerstdagen!
Cactus

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.

Essentie wenst u fijne feestdagen!
Het is alweer bijna één jaar geleden dat de gemeente Horst aan de
Maas van start is gegaan. Essentie kijkt met een goed gevoel terug op dit
eerste jaar, waarin ondanks de financieel moeilijke tijden wordt
doorgegaan met investeren in de gemeente.
Dat de gemeente de broekriem
moet aanhalen hoeven we u niet
meer te vertellen. Dat verhaal is
inmiddels bekend. Het gaat dan
ook meer om de vraag hoe we dat
gaan doen, wat ons betreft. De

komende jaren zal er een andere
gemeente ontstaan. Een gemeente
die niet meer alles wil regelen,
controleren en opleggen, maar veel
meer een gemeente die uitgaat van
vertrouwen in burgers en bedrijven.

Dat vereist een andere instelling van
de gemeente, maar ook van u. Niet
overal meer kunt u de gemeente
op aanspreken. Maar daar waar de
gemeente een taak heeft, moet u
er ook vanuit kunnen gaan dat dit
wordt uitgevoerd.
Waar de gemeente ook een
belangrijke taak heeft, is bij de
uitvoering van projecten. Of het nu
gaat om verenigingen, woningbouw

of infrastructuur, Essentie wil dat de
gemeente blijft investeren op een
verantwoorde manier. In 2011 zal er
verder werk worden gemaakt van de
realisatie van fietspaden tussen Horst
en Broekhuizen en het fietspad langs
de Grubbenvorsterweg in Sevenum,
Hof te Berkel en de revitalisering
van In de Riet. Maar ook wordt de
nieuwe Wingerd opgeleverd en gaat
de centrumontwikkeling in Horst,

Grubbenvorst en Sevenum verder.
Voordat wij er weer met goede
moed tegenaan gaan, gaan we
eerst genieten van de feestdagen,
de ijsbanen en prachtige wandelpaden in onze mooie gemeente.
Wij wensen u fijne feestdagen en
een gezond, gelukkig en succesvol
2011!

gemeente waar het CDA aan werkt,
waarbij verantwoordelijkheid en
vertrouwen sleutelwoorden zijn.
Het CDA is betrokken en
ondernemend, onze mensen staan
midden in de samenleving. Op die
manier proberen we onze taken zo
goed mogelijk uit te voeren. Het
afgelopen jaar heeft het CDA gezorgd
voor een sociaal meldpunt, waarbij
ondernemers met problemen zich
kunnen melden. Op het gebied van de

boomkwekerij zijn ontwikkelingen in
gang gezet. Daarnaast is er geld gereserveerd voor het fietspad Broekhuizen
– Horst. Verder heeft het CDA er voor
gezorgd dat er extra geld is voor startersleningen.
Maar we kijken verder. Wij zijn
klaar voor het nieuwe jaar en wij zijn
klaar om de burgers van Horst aan de
Maas verder vooruit te helpen, daar
mag u ons op aanspreken. Wij bouwen
verder, maar wij vragen ook u om eens

te kijken waar u zelf mee kunt helpen
bouwen.
Voor dit moment wil ik u namens
alle mensen van het CDA Horst aan de
Maas hele fijne kerstdagen toewensen, neem daar de tijd voor en geniet
er van! Voor het nieuwe jaar wens ik
u veel geluk maar boven alles een
goede gezondheid!
Rudy Tegels
Fractievoorzitter CDA
Horst aan de Maas

Fractie Essentie

Op naar 2011
Het eerste jaar van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas ligt achter
ons. Een jaar van kennismaken, zaken op orde brengen en vooruit denken.
In dat vooruit denken is het goed om te zien dat de komende jaren de
zaken zorgvuldig gepland staan. Dat zorgt er voor dat alles wat we u met
de verkiezingen hebben beloofd, ook wordt uitgevoerd. Het biedt bovendien structuur en houvast in onze gemeente.
Een gemeente die ondernemersvriendelijk is, die woningen bouwt en
streeft naar een rijk verenigingsleven.
Een gemeente die oog heeft voor alle
burgers en steun geeft aan mensen

die het echt nodig hebben. En een gemeente die haar verantwoordelijkheid
neemt, maar ook verantwoordelijkheid
durft neer te leggen bij burgers. Dat
is Horst aan de Maas en dat is de

Bedankt voor uw belangstelling!
Bij Sijbers bouw- en timmerbedrijf legt
u bouw en hout in goede handen. Maar
vandaag de dag zijn we niet alleen maar
bezig met onze handen: we hebben in
de eerste plaats aandacht voor onze
klant. Want hoezeer we ook ons hart
leggen in een project, uiteindelijk is het
úw droom!

Deze maand hebben wij samen met onze relaties
gevierd dat ons bedrijf vorig jaar 25 jaar bestond.
Én dat Marcel Sijbers de leiding over het bedrijf
officieel van zijn vader heeft overgenomen. Wij
willen alle bezoekers aan De Open Huizendag van
Sijbers én de gasten op ons jubileumfeest nogmaals
hartelijk bedanken voor hun warme belangstelling.
De Hees 70b

5976 NJ Kronenberg

Ook de huiseigenaren die hun woning hebben willen
openstellen voor bezichtiging verdienen alle lof;
mede dankzij hen kunnen wij terugkijken op een zeer
geslaagde en feestelijke dag.

Wij wensen iedereen hele fijne Kerstdagen
en een gelukkig en voorspoedig 2011!

T 077 - 467 29 64
M 06 - 223 737 83

E info@sijbersbouwbedrijf.nl
W www.sijbersbouwbedrijf.nl

het beste onderhoud voor airco en cv
Tevens wensen wij u fijne feestdagen
een een gelukkig nieuwjaar!

storing binnen 24 uur verholpen - plan zelf online een afspraak

Horst - 077 467 87 88 - www.tommas.nl

24
`

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

KERST

KADO GARANTIE
de móóiste kado’s - de laagste prijzen

• 100% Laagste-Prijs-Garantie!
• 4 weken GRATIS proberen!
• Niet tevreden? Geld terug!
• SNEL bezorgd én aangesloten!
• Deskundig en persoonlijk advies!
Informeer.

(tot 31 dec. 2010).

1400 TOEREN, ZUINIGE
WASAUTOMAAT

6 KILO CONDENSDROGER

• Extra grote 6 kilo trommel = 20% extra
inhoud!
• Geen afvoer nodig = overal te plaatsen.
• Eenvoudige draaiknop-bediening.
• Behoedzaam drogen = extra zacht voor uw
wasgoed.

• Comfortabele vol-elektronische bediening.
• Verbruikt 10% minder dan normale
energieklasse A!
• Meervoudige waterbeveiliging, extra
grote vulopening.
• Programmaverloop-indicatie, standaard
verkorte wasprogramma’s.

GEEN AFVOER NODIG

TOPKWALITEIT!

1400

599
549

TOEREN

4

375
óf 10x €

.
8L

Digitale scartaansluiting

.

7L
18

199

GRATIS
FILMPAKKET t.w.v. € 45,-

90

(afbeelding wijkt iets af)

6.7
CM
= 2.6 inch

299

SYNN-LUX

Na € 50,- retour via Sony

90 LITER KOELKAST

• Haarscherpe Full HD opnamen (1920 x 1080p) op
een SD geheugenkaart, hoogwaardige Carl Zeiss
Vario Tessar lens met 25x optische zoom.
• Digitale foto’s maken met een resolutie van 3.1
Megapixels, Maxwell-prijs: € 349,-

•
•
•
•

249

199
179

99

Zeer ruime en overzichtelijke indeling.
In hoogte verstelbaar draagplateau.
Grote groentelade.
Zeer zuinig in verbruik.

49 19

• Overheerlijke tosti’s, wafels,
poffertjes en gegrilde gerechten, handige, verwisselbare
platen.

,95

MULTI PARTY PAN
•
•
•
•

Regelbare thermostaat.
Anti-aanbaklaag.
Diameter 30 cm.
Glazen deksel, 1500 Watt.

599
499

KRACHTIGE
2000 WATT STOFZUIGER

Intel Celeron processor 900, Intel GMA 4500M shared video.
250 GB harde schijf, 2 GB DDR3 intern geheugen.
WiFi 802.11b/g/Draft-N, 5-in-1 cardreader.
Super Multi DVD-RW Dual Layer.

•
•
•
•

79
69

69
59

49

39

SENSEO CREMA

• Heerlijk verse kofﬁe in minder
dan 30 seconden, heerlijke
SENSEO® schuimlaag.
• Eénknopsbediening voor 1 of
2 koppen kofﬁe.

99

• Motor van 2000 watt genereert een maximale zuigkracht van 375 watt.
• HEPA AirSeal en wasbaar HEPA 12-ﬁlter.
• Twee comfortabele handgrepen voor extra gebruiksgemak, actieradius van maar liefst 10 meter.
10.9 CM BREEDBEELDSCHERM

DRAAGBARE RADIO +
CD / MP3-LINK

• Dynamic Bass Boost voor
diep, indrukwekkend geluid,
MP3 link voor het afspelen
van draagbare muziek.

249
199

99
NAVIGATIESYSTEEM
OOST + WEST EUROPA
• Uitgerust met de nieuwste
kaarten van heel Europa!
• Extra groot en overzichtelijk
10.9 cm breedbeeldscherm.

399

UITGEBREID NOTEBOOK

12

199
159

OOST + WEST

49
39

79
69

15,6”

MET GRATIS
PARKETBORSTEL

NU OF NOOIT!

Incl. tosti / wafel /
poffertjes & grillplaten

OP=OP!

HARDE SCHIJF

2000
WATT

L.
Kerst kado tip!

699
599

250 GB

499
399

• BD-wise technologie: automatisch de beste en meest kleurrijke beeldkwaliteit via HDMI.
• Power Bass voor een indrukwekkende geluidsweergave.
• Speelt o.a. DVD, DVD-R(W) / +R(W), DivX, MP3, etc.
• Geïntegreerde radio, Dolby Digital en DTS-decoder.

1.6 MEGAPIXELS

4-IN-1 MULTI SNACK
APPARAAT

330
WATT!

27,90

óf 10x €

BEELDSCHERM

COMPACT 2.1 HOME
CINEMA SYSTEEM

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

FULL HD
VIDEOCAMERA

499
399

20% extra

399
299

235 LITER KOEL / VRIES COMBINATIE

OP=OP!

6 kilo =

Kerst kado tip!

SYNN-LUX
•
•
•
•

37,50

279

Kerst kado tip!

START-UITSTEL

Couverts-inhoud

299

Aquastop

ENERGIEZUINIGE
VAATWASSER

• 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.

*Rekenvoorbeeld tijdens uitgestelde betaalperiode.
Kredietsom

499
399

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.

Maandag vanaf 11.00 uur open.

HORST
Hoofdstraat 25
(weg rondom centrum)
Kijk ook op www.maxwell.nl
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STUNT PRIJZEN!

DECEMBER

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN!
94
CM
= 37 inch
Digitale scartaansluiting

102
CM
= 40 inch

100

4x

1499
1299

899
799

94 CM FULL HD LED BREEDBEELD TV
•
•
•
•

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

588
óf 10x €

58,80

UW VERTROUWDE SPECIALIST
IN DIGITAAL BEELD EN GELUID!

102 CM FULL HD LED
BREEDBEELD TV + AMBILIGHT
•
•
•
•

Ambilight Spectra 2 voor een realistische kijkervaring.
HD Natural Motion + 100 Hz voor een ongekend vloeiende weergave.
Net TV voor populaire onlinediensten via de TV.
LED technologie = tot 40% zuiniger dan standaard LCD.
Maxwell-prijs: 1049,-

999
óf 10x €

104,90

PREPAID PRESENTJES
MOBIEL OPSPOREN
SOS-BERICHTEN

€ 15,-

INGEBOUWDE RADIO

39
29

beltegoed!

€ 10,-

49
39

beltegoed!

17,99

E1120

1.3 MEGAPIXEL CAMERA
+ GRATIS SYMPHONICA
IN ROSSO PAKKET

€ 15,-

79
69

beltegoed!

24,99

49,99

VF345
• Groot en stijlvol LCD-scherm met metalen
accenten, extra functies, zoals: stopwatch,
valuta-omrekening, etc.
• 40 geïntegreerde Polyfone beltonen.

69

FM RADIO

+ TOETSENBORD

E2550 SLIDER

• Groot, overzichtelijk 1.8' kleurenscherm.
• Handig QWERTY toetsenbord voor het typen
van berichten.

1.3 MEGAPIXEL CAMERA
MP3-SPELER

• Ingebouwde FM-radio en MP3-speler.
• Hou eenvoudig je facebook account bij,
waar je ook bent.

5 MEGAPIXEL
FOTOCAMERA + LED
MUZIEK GSM

CI+ DIGITALE
CAMMODULE
€ 10,-

beltegoed!

99
89

49,99

Na € 20,- retour via LG

’COOKIE’

• Automatisch meedraaiend
7.6 cm touchscreen.
• Geïntegreerde 3 Megapixel camera.
• Unieke handschrift-herkenning, Bluetooth
functie, Maxwell-prijs: € 69,99

€ 10,-

beltegoed!

89
79

59,99
MESSENGER

• Bellen, SMS-sen en MMS-sen, groot kleurenscherm.
• Handig QWERTY-toetsenbord om berichten
samen te stellen.

€ 10,-

beltegoed!

149
129

95
X2

• Alles is duidelijk zichtbaar op het kleurenscherm van 2,2”.
• Geïntegreerde FM-radio met zeer krachtige
speakers.

m221210

WAANZINNIG!

Na € 50,- retour via Philips

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 26 december 2010).

= uitermate geschikt
voor snelle beelden

26

sport en verenigingen

23
12

HZPC schittert op Limburgse Hobby-Gilde
kampioenschappen
brengt Gasthoes in
HZPC heeft tijdens de Limburgse Sprint en Estafette kampioenschappen laten zien dat de vereniging in Limburg
tot de top behoort.
De medailleteller bleef op 26 staan
na twee dagen strijd op de Limburgse
kampioenschappen. De HZPC-ploeg
heeft het goed gedaan, er werden
zeer veel persoonlijke records behaald.
Op de individuele nummers zijn 18
medailles gewonnen (6 goud, 6 zilver
en 6 brons). Op de estafettenummers
voor de minioren en junioren zijn nog
eens acht medailles behaald.
De meeste Limburgse titels
gingen naar Judith van Meijel en
Michelle Verouden. Beiden namen
drie keer goud mee naar huis.

Oogst liefst
26 medailles
Overigens behaalden beide
nog ieder één zilveren medaille
op de 50 vlinder (Judith) en 50
vrij (Michelle). Een mooi resultaat
ook voor Stefan Kranenbroek, met
tweemaal zilver en éénmaal brons
kan Stefan tevreden terugkijken op
dit weekend. De overige medailles
gingen naar Alice Janssen, Ingrid
van Horen, Sem Hermans en Rinske
Becks.

De minioren en junioren streden
dit weekend om de estafettetitels.
Beste ploeg van HZPC waren de
jongens junioren 2.
Met drie gouden en één bronzen
plak waren zij te sterk voor de
overige Limburgse ploegen. De
minioren jongens behaalden het
brons op de viermaal 50 rugslag.
De meisjes minioren gingen met
zilver op de rugslag en brons op de
wisselslag naar huis. Bij de junioren
2 meisjes was er brons op de 50
rugslag estafette.

Inter Chalet Kasteelloop Horst
Dit jaar organiseert de Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray de achttiende editie van de Inter Chalet
Kasteelloop op zondag 26 december (tweede kerstdag).
Start en finish zijn bij clubgebouw
Trefhove van Scheidsrechtersvereni
ging Horst-Venray (entree naast de
ingang van de voetbalvelden van
RKsv Wittenhorst). Hier is ook het
secretariaat gevestigd, alwaar men zich
vanaf 09.30 uur en tot een kwartier
voor aanvang van de betreffende loop
kan inschrijven. Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro voor junioren en 8 euro
voor senioren. Bij voorinschrijven via de
site bedraagt het 2 euro voor junioren

en 6 euro voor senioren. Alle uitslagen zijn dezelfde avond op internet te
bekijken. Bij het sportpark bestaat een
ruime parkeergelegenheid. Kleedruimte
en warme douches zijn in voldoende
mate aanwezig.
De sfeer van de loop is al 17 jaar
te omschrijven als gemoedelijk en
geschikt voor iedere loper: jong en
oud, trimmer, liefhebber en wedstrijdloper. Tevens vindt de loop plaats
in een omgeving die zeer geschikt

is voor zowel de lopers als voor de
bezoekers. De loop vindt plaats in het
recreatiegebied Kasteelpark Ter Horst
in Horst. De kasteelloop 2008 kende
een deelnemersveld van 500 lopers. In
2009 kon de loop niet plaats vinden in
verband met het koude weer. De prijsuitreikingen vinden plaats na afloop
van iedere categorie in de tent bij het
clublokaal Trefhove. Meer informatie bij
Martin Cortenbach op 0478 69 14 50 en
www.kasteelloop.info

kerstsfeer
Evenals voorgaande jaren is ook
nu de hal van ’t Gasthoes in Horst in
kerstsfeer gebracht. Ditmaal hebben
de bloemschikkers van het HobbyGilde Horst e.o. voor de aankleding gezorgd. Door af te wijken van
de ’standaard’ kerstboom zijn ze
erin geslaagd een heel eigentijdse
invulling te geven aan de kerstversiering. Er zijn heel wat uren gespen-

deerd om tot dit creatieve, speelse
resultaat te komen. In de hal zullen
daarnaast werken te bezichtigen
zijn van de schilders binnen het
hobbygilde. Mieke van de Beuken,
Marianne Bouten, Jan Simons en
Chris Vennekens hebben eigen werk
voor de expositie ter beschikking
gesteld. Voor meer info kijk op
www.hobbygilde.nl

IJsbaan Meerlo
geopend
Op sportpark Bergsbos in Meerlo ligt sinds afgelopen zondag een
ijsbaan.
De ijsbaan is van maandag tot en
met vrijdag geopend van 10.00 tot
21.00 uur en op zaterdag en zondag
van 10.00 tot 18.30 uur. De kantine
en kleedlokalen van SV United zijn
gedurende die tijden ook geopend,
zodat bezoekers onder andere terecht
kunnen voor een hapje en een

drankje. Al veertien jaar lang wordt
bij de juiste weersomstandigheden
een ijsbaan op het terrein van
SV United aangelegd. De entree voor
kinderen tot en met twaalf jaar is
1,50 euro. Alle andere schaatsers
betalen 2,50 euro. Meer informatie
zie www.ijsbaanmeerlo.nl

Op rustige locatie gelegen twee-onder-één kapwoning met
gezellige tuin met vrije achterom en een ligging op het
oosten. De woning heeft 4 slaapkamers, een ruime woonkamer en een vrijstaande garage met een eigen oprit.

Vraagprijs E 209.000,- k.k.

2de kerstdag gesloten
Oudejaarsavond gesloten
Nieuwjaarsdag
open om 11.00 uur met
’s avonds live muziek van
Theo Alleen uit Helmond

Prettige feestdagen
en een gezond 2011.
Herstraat 37 - Horst
Tel. 077-3983305

2e Artikel
voor  1,00
(tenzij anders aangegeven)

Wij wensen u
fijne Feestdagen!
500m2 gezellig mode- en winkelplezier

Loop even binnen!

077 398 56 51

1ste kerstdag
open om 19.00 uur
met live muziek van
Huub Dijckmanns

S
G
N
I
W
U
VERBO MING
OPRUI
Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas

Kerstavond
open om 19.00 uur

De hengelsportzaak voor de beginnende en de gevorderde visser

complete boekhouding limburg

Voor uw bedrijfsadministratie
en aangifte inkomstenbelasting

www.complete
boekhoudinglimburg.nl

Onze merken:
D.A.M. – MAD – Sumo – FOX
Gamakatsu – Spro – Cresta – Preston
Pro-Line – Freezerbaits – Evezet – Berckley
Rozemeijer – Dynamite – Korda
en nog veel meer...
Markt 15, 5975 AM Sevenum - (077) 467 11 53

FRANS HALSSTRAAT 3 HORST

T 077-398 90 90 . horst@intermakelaars.com
www.intermakelaars.com

Wij danken al onze klanten en
relaties voor het in ons gestelde
vertrouwen en wensen iedereen fijne
feestdagen en een voorspoedig 2011.

Keizersveld 8 5803 AN Venray
Tel. (0478) 584417 www.vanlipzig.nl
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Einde ‘vorstenhuis’ Coenders bij CV De Vöskes in Meerlo?

Drie generaties hoﬂeverancier van een vorst
Carnavalsdinsdag 8 maart 2011 is voor de 44-jarige Wilbert Coenders uit Meerlo zijn laatste officiële dag als
vorst van carnavalsvereniging (CV) De Vöskes uit Meerlo. Wilbert Coenders is de derde generatie uit de familie
Coenders die als vorst over de Meerlose Vöskes waakt. Op 11 november 2011 tijdens de opening van het
nieuwe carnavalsseizoen staat zijn opvolger paraat. Wilbert weet wel wie dat wordt maar wil nog geen naam
noemen. HALLO sprak met de scheidend vorst, die na zijn aftreden wel bestuurslid blijft en vooral op de
achtergrond actief wil zijn.

De vorsten Wilbert en Wiel Coenders met een foto in de hand van ‘Coenders Frens’
CV De Vöskes werd in 1948
opgericht waarbij de eerste vorst uit
de familie Coenders zich aandiende
in de persoon van Frans Coenders.
Hij ging door het carnavalsleven als
vorst Reynaert I van 1957 tot 1973.
‘Coenders Frens’ was de opa van
Wilbert Coenders, de huidige vorst.
Van 1981 tot 1997 was Wiel Coenders
vorst en ging door het leven als vorst
Reynaert III. (In de tussenliggende periode was Mart Mooren actief als vorst
Reynaert ll). Wiel Coenders wilde wel
zijn vader als vorst opvolgen maar zijn
werkzaamheden bij de Meerlose bakker verhinderden dat omdat er ook in
de weekends gewerkt moest worden.
In 2001 volgde Wilbert Coenders Fried
Hanraets op die als vorst Reynaert IV

door het carnavalsleven ging.

Veldslagen geleverd
voor de scepter
In de jaren dat de familie Coenders
een vorst mocht leveren hebben
ze veel meegemaakt en gelachen.
Wilbert: “Uit mijn opa’s vorstentijd
weet ik dat de prinsen- en vorstenscepter wel eens ontvreemd werden.
Omdat men het ‘losgeld’ (meestal bier,
red.) niet wilde betalen werden er hele
‘veldslagen’ geleverd. Met name onder
de bewoners van de Veestraat die de
scepter vaak ontvreemdden. Vanuit het
raam van een belegerde woning aan
de Veestraat kregen de prins en Raad
van Elf (de belegeraars, red.) de inhoud

van een pispot, meestal water, op de
hoofden omgekiept. Uiteindelijk werd
het losgeld dan toch maar betaald”,
zegt Wilbert die dit weer weet van zijn
vader.
Ook stammend uit opa’s vorstentijd:
tijdens de carnavalsoptocht raakte opa
Coenders met toenmalig burgemeester
Dittrich aan de praat. Omdat opa wat
vermoeid was werd hij uitgenodigd
om in de ambtswoning een borreltje te
komen drinken en even uit te rusten.
In de jaren die volgden werd de prins
met Raad van Elf elke carnavalszondag
uitgenodigd voor een drankje bij de
burgemeester. Een traditie die standhield totdat de laatste burgemeester
(Hahn) van Meerlo-Wanssum verhuisde,
nu ongeveer vier jaar geleden. Dat

waren altijd zeer bijzondere bijeenkomsten, vooral omdat de burgemeester op
carnavalszondag officieel de sleutel van
de gemeente aan de prins overhandigde. Maar ‘Coenders Frens’ was meer
dan alleen maar vorst van De Vöskes.
Eén van de bekendste Meerlose carnavalsschlagers, ‘De Kwojje Gulde’, is door
hem geschreven in 1963. Vandaag de
dag vragen carnavalsvierders geregeld
aan Wiel Coenders of hij deze schlager
live wil zingen, het liefst samen met
prins carnaval. Na het aantreden van
Wiel Coenders als vorst, werd het besluit genomen om prins carnaval voortaan te kiezen uit de gehele Meerlose
bevolking, en niet meer alleen uit leden
van de Raad van Elf. Dat was voor die
tijd een grote verandering. Ook vandaag
de dag nog verleent Wiel nog allerlei
hand- en spandiensten voor De Vöskes.
Volgens Wilbert een gebruikelijk iets in
een dorp.
Als laatste vorst uit een carnavalsfamilie, trad Wilbert in de voetsporen
van zijn grootvader en vader en werd
hij vorst in 2001. “Ik was voordien
al nar en lid van de Raad van Elf en
samen met mijn vorstperiode goed
voor bijna 25 jaar verbondenheid aan
De Vöskes. Dus wordt het hoog tijd dat
ik plaats maak voor de jongere garde,
zegt de Meerlonaar. Eigenlijk wilde hij
nog wel een paar jaartjes doorgaan,
maar de voorzitter, Eric Vullings, van de
carnavalsvereniging stopt ook. Omdat
zowel Wilbert alsook Eric tegelijk in hun
ambt zijn getreden, werd geprobeerd
om ook maar meteen twee nieuwe
opvolgers te zoeken. “En die hebben
we gevonden al zeg ik nog niet wie dat
zijn”, aldus vorst Reynaert V.

Tradities voortzetten
is belangrijk
Op de vraag over welke eigenschappen een vorst dient te beschikken, zegt Wilbert: “Ik denk dat je
je moet willen inzetten voor de
gemeenschap, want carnaval is een
gemeenschapsfeest. Een vorst moet de

tradities, waarvan carnaval nagenoeg
aan elkaar hangt, uit kunnen dragen.
En natuurlijk dient een vorst goed uit
z’n woorden te kunnen komen en toespraken kunnen houden voor een zaal
vol mensen. En uiteraard moet je feest
kunnen vieren want daar is het toch
om begonnen.”.
Voor Wilbert betekent het vorst zijn
het uitdragen van een stukje cultuur en
het bouwen aan tradities. En de gezellige ontspanning na het organiseren
van een carnavalsevenement. Hij geeft
aan dat hij altijd voldoende ruimte
heeft gekregen voor improvisatie en
het maken van (on)zinnige flauwekul.
“In de afgelopen jaren heb ik met
een fijne club mensen mogen samenwerken en er een speciale band mee
opgebouwd”, zegt de vorst.
Met de komst van Meerlo bij Horst
aan de Maas vindt de sleuteloverdracht
van De Vöskes plaats in de Mèrthal.
Wilbert: “We waren in Meerlo-Wanssum
heel tevreden met onze sleuteloverdracht en een jaarlijks treffen, heel
intiem en keigezellig. Maar dat is
geweest, en de ontvangst vorig jaar
in Horst is ons heel goed bevallen. We
hebben meteen van ons laten horen
toen. We kregen het bijna voor elkaar
om de Mèrthal te laten ontruimen door
middel van een vals brandalarm. Nu
weet ik weet zeker dat er nieuwe en
goede carnavalsbanden zullen ontstaan
in de gemeente Horst aan de Maas”,
besluit hij het interview.

Toch nog een
Coenders-vorst in
Meerlo?
Of met het afscheid in maart
volgend jaar een definitief einde komt
aan de vorstenfamilie Coenders binnen
CV De Vöskes is nog maar de vraag.
De zoon van Wilbert, de 8-jarige Ties
Coenders, zou zomaar besmet kunnen
raken met het carnavalsvirus dat overgrootvader ‘Coenders Frens’ in 1957
introduceerde bij de Meerlose familie.

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

Wij rollen hout bij u uit
Houten vloer op de rol al vanaf

€ 13,63 per m² [incl. leggen]

n 11 .00 tO t 17 .00 u u r
O p e n zO n da g 2 e k e r s t da g 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
GROTE COLLECTIE

IN DIVERSE KLEUREN EN MATEN

knip uit en ontvang

10% KORTING
op

uw

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

a a n k o p e n ! !*

www.broekenhoek.nl
Bladel - Horst a/d Maas - Valkenswaard - Veldhoven

*Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties of afgeprijsde artikelen. Geldig t/m 31 december 2010.

De Paddestoelerij, specialist in champignonhapjes!
Champignonhapjes
van
De Paddestoelerij:
een heerlijke basis
voor Kerst,
Oud-en Nieuwjaar!

December-actie
● 10 x champi-saucijs
(minder vet en vegetarisch)
van:  4,50 voor:  3,00
● 10 x champi-burger
van:  10,00 voor:  7,50
● 1 kg dagverse witte
champignons voor  2,55.
Tevens zijn diverse
paddenstoelensoorten verkrijgbaar!
Bestellijst voor Kerst,
Oud-en Nieuwjaar verkrijgbaar bij
De Paddestoelerij, Horsterweg 80
te Grubbenvorst of kijk op
www.depaddestoelerij.com
of bel 077-3661708.
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Modemèrt in Melderslo
enorm succes
Een uitpuilende kledingkast waarvan de helft van de inhoud nooit gedragen wordt, terwijl de kwaliteit nog wel
hartstikke goed is. Schoenen in de verkeerde maat, shirts die je nooit meer draagt of sieraden die niet meer te
combineren zijn met de rest van je garderobe. Zonde om deze kledingstukken en accessoires van goede kwaliteit in
de kast te laten hangen of weg te gooien, vonden Lotte Spreeuwenberg en Nikki Seuren. Samen organiseerden ze
afgelopen zondag in Melderslo een markt met tweedehands kledingstukken. De gehele opbrengst schenken ze aan
een goed doel.

Kerstmis in Canix
OJC Canix in Lottum heeft weer een uitgebreid kerstprogramma. Ook
dit jaar zijn er diverse activiteiten, zoals een 90’s Party, een filmmarathon
en een New Kids Turbo-Party.
De aftrap wordt verricht met
een karaoke-avond op kerstavond,
vrijdag 24 december. Daags erna is
er een swingparty onder de naam
I love the 90’s, uit de tijd dat iedereen
flippo’s spaarde, in een Australian
trainingspak stond te hakken, op zijn
Max Skatebike ruig aan het doen was
of met de supersoaker aan het spelen
was. De vaste huis dj’s draaien de
plaatjes.
Op 26 december vindt het
kerstdiner plaats, waarvoor reserveren
noodzakelijk is.

Daags erna mag de New Kids
Turbo-party natuurlijk niet ontbreken:
Schultenbräu, lange matten, gabbermuziek en slippers met witte sokken.
De dresscode voor dit briljante feest is
natuurlijk bekend: Cavello, Australian,
vale spijkerbroeken, matjes, snorren enz. Uiteraard horen we op deze
avond veel gabbermuziek, wordt er
Schultenbräu en bakpao verkocht en
is er een look-a-like contest.
Op 28 december is er de filmmarathon, daags erna sumoworstelen.
Meer info op www.canix.nl

Kerstmanifestatie
bij OJC Phoenix
De periode rond Kerst en Nieuwjaar zit bij OJC Phoenix in Hegelsom
vol met uiteenlopende activiteiten. Op donderdag 23 december wordt de
aftrap verricht door de B & A Boys on Tour. De avond staat in het teken
van de muziekbingo. Dat betekent heel veel muziek met een vleugje
bingo en schitterende prijzen. Tevens staan er speciaalbiertjes koud om
de laatste donkere dag voor kerst door te komen.

“Ik was mijn kast aan het opruimen
en kwam erachter dat ik veel te veel
kleding heb die ik eigenlijk nooit meer
draag. Ik wilde hier iets leuks mee
doen, want in de kledingkast laten hangen is zonde”, vertelt Lotte. “Ik wist dat
mijn vriendinnen zo’n zelfde kast vol
ongedragen kleding hadden. Vandaar
dat ik op dit idee ben gekomen.”
Samen met Nikki ging Lotte aan de
slag. De keuze van het goede doel was
snel gemaakt. Lotte: “De opbrengst van
dit evenement gaat naar de stichting
’Doe een wens’. Deze stichting bezorgt
kinderen met een ongeneeslijke ziekte
een onvergetelijke dag. De broer van
Nikki heeft twee keer kanker gehad en
heeft een tijd geleden ook zo’n prachtige dag van Doe een wens gehad. Een
dag naar een racecircuit werd voor hem
een dag om nooit te vergeten.”
Met advertenties, posters in winkels en vooral met behulp van Hyves
riepen ze mensen op om kleding in

te zamelen voor dit initiatief. Binnen
de kortste keren stond de huiskamer
van Lotte bomvol. “Alle kleding die de
mensen brachten werd bij ons in de
kamer gezet. We konden de kerstboom
niet eens meer opzetten, zo vol stond
het.” De vraag was om kleding in te
zamelen die gewassen en zonder gaten
of vlekken was. “We wilden dat de
kleding van goede kwaliteit en schoon
was. Een keer kregen we een zak kleding die ontzettend naar rook stonk. Dit
soort kleding, die niet meer bruikbaar
was voor deze verkoop, hebben we geschonken aan ReShare, een organisatie
voor kledinghergebruik”, zegt Lotte.
Zelf hebben Lotte en Nikki ook bijgedragen aan de opbrengst. Lotte: “We
hebben natuurlijk onze kans gegrepen
en ook tussen alle kleding gekeken
of er iets leuks bijzat en dingetjes
gekocht”.
Het hele initiatief heeft verder
geen geld gekost. Veel winkels en Café

Namens bakkerij J. Ummenthun
en medewerkers wensen wij
iedereen fijne kerstdagen!
Op 30 en 31 december
bakken wij in onze eigen
bakkerij in america
heerlijke verse oliebollen

10 Heerlijke oliebollen

’t Paradijs, waar de markt plaatsvond,
hebben gesponsord. Een loterij met
prijsjes van onder andere Bakkerij Derix
en wafels, soep en blauwe bessen
werden in het café verkocht. Ook de
gehele opbrengst hiervan gaat naar
de stichting Doe een wens. Muziek en
een rondlopende kerstman in het café
zorgden voor een gezellige sfeer.
Voorlopig blijft dit een eenmalig
initiatief. “Het ligt er ook een beetje
aan wat het oplevert. Maar het zal
sowieso geen jaarlijks evenement worden. Ik heb nu kleding van de afgelopen vijf jaar erbij gelegd, jaarlijks is dus
ook niet te realiseren”, vertelt Lotte.
De Modemèrt was een enorm
succes. Als streefbedrag hadden de
meiden een bedrag van 500 euro in
hun hoofd. Het initiatief is uiteindelijk
beloond met een bedrag van 1.040
euro. De overgebleven twintig zakken
met nog goede kleding liggen nu klaar
om naar ReShare te gaan.

Op kerstavond zal Flying
Dutchman optreden. Een band die
nog aan het begin staat van een
roemruchte carrière, die uiteindelijk
zelfs in het buitenland opgemerkt
wordt en de groep op vele grote
festivalpodia brengt.
Eerste kerstdag staat een bus
gereed om de lieftallige bezoekers
naar Eindhoven te brengen, naar
de nasleep van het Glazen Huis. De
kaartjes zijn inmiddels te koop aan
de toog voor 10 euro. Tweede kerst-

dag wordt er culinair gedart. Geheel
in stijl worden amuses geserveerd
terwijl de bekende pijltjes het
luchtruim doorkruisen. Op dinsdag
wordt er vanaf 21.00 uur een
voetbaltoernooi georganiseerd en
op woensdag treedt metal-formatie
De R’nBielenParty op.
Op donderdagavond vindt het
jaarlijkse kaarttoernooi plaats. De
wedstrijd begint om 21.00 uur. Op
nieuwjaarsdag is Phoenix geopend
vanaf 19.00 uur.

Nieuwe OJC Niksmunten
OJC Niks uit Horst is per 1 november 2010 als stichting opgeheven en
als werkgroep verder gegaan onder
de koepel van stichting Mixx-Beheer
uit Horst. Bezoekers merken daar
echter niets van, behalve dat de kleur

van de consumptiemunten verandert.
Per 1 januari hanteert het jongerencentrum nieuwe munten die aansluiten bij het OJC Niks-logo. De oude
munten kunnen nog tot en met de
oud-nieuw-party worden ingeleverd.

sale

1 artikel 30%
2 artikelen 40%
3 of meer 50%
korting*
*korting alleen geldig op
artikelen met oranje sticker

23 december koopavond
tevens wensen wij iedereen
prettige feestdagen

Prettige kerstdagen en een gelukkig 2011

gasthuisstraat 22
5961 GB horst
www.heerenstraat.nl

Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 691278
www.woninginrichtingpeters.nl

e 6,95

Brood - Banket - Bakkerij

Bakkerij J.Ummenthun
Nusseleinstraat 10, 5966 NJ America 077-4641681
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15 VRAGEN aan Roos van de Logt Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Roos van de Logt
16
Grubbenvorst
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Ehm.. in iets wat niemand anders ook
doet. Dan hoef ik er tenminste niet zo
goed in te zijn wil ik er echt een talent
in worden. Op dit moment maak ik
op iedereen indruk met mijn schaapdresseer skills, kunstjes aan schapen
leren, haha.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Voor iets wat met school te maken
heeft, vind ik natuur- en scheikunde
best leuk. En Algemene Natuur
Wetenschappen (ANW) vond ik altijd
het meest nutteloze en debiele vak

wat er bestaat, gelukkig heb ik dat nu
niet meer.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb op school een paar hele goede
vriendinnen. En buiten school nog een
vriendengroep met allemaal leuke
mensen.
In het weekend ben jij te
vinden in?
’Hogere sferen’. Haha, nee, grapje
hoor. Het liefst in een concertzaal
of in de pit voor het podium op een
cool festival. Maar helaas is het toch
meestal gewoon De Lange.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Eigenlijk altijd wel! Het lijkt me een
hele bijzonder ervaring, door de grond
zakken.

Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Een zelf gebrouwen taartexperiment.
Maar waarschijnlijk blijft die taart
er dan de hele avond onaangeraakt
staan. Verder staat er Amaretto-cola en
Coebergh.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Dan laat ik een piercing zetten. En de
rest heb ik dan nodig ter compensatie
van mijn zakgeld, want pap en mam
zeggen dat ik dat niet meer krijg als ik
een piercing laat zetten.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Nou ja, in ieder geval geen tandpasta,
want die vergeet ik standaard in te
pakken. Wat ik wel mee zou nemen?
Mijn gitaar, dan kan ik flink oefenen.
O ja, en ook mijn cd’s.

Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Als het vegetarisch is en mam heeft het
gemaakt, dan lust ik het zeker. Vooral
lasagne, die is favoriet.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In een lange regenjas met niks
eronder. Haha, grapje! Doe mij maar
All Stars, een spijkerbroek en een
band-shirt.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Het aller- allerliefst ben ik zonder zadel
buiten aan het rijden met de paarden.
Verder ben ik veel bezig met muziek en
teken ik veel.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik zou wel willen dat ze hier in
Grubbenvorst eindelijk eens zout
gingen strooien als het sneeuwt.
En alle kassen, behalve die waar ik
werk natuurlijk, mogen wat mij betreft
ook weg.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Een goede horrorfilm. Zo eentje waarbij
je de hele tijd een kussen voor je ogen
houdt en waarna je bijna niet meer
naar bed durft.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik heb er weinig vertrouwen in dat ik
het haal. Ik kan niet eens met een kart
omgaan en de enige keer dat ik op de
zitgrasmaaier heb gereden heb ik een
spoor van vernieling achtergelaten.
Maar als ik het haal ga ik uit principe
de McDonalds voorbijrijden en dan
vooral niet stoppen.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Alaska of Canada. Als je ooit ’Into the
wild’ hebt gezien begrijp je wat ik
bedoel.
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Hoezo broeikaseffect?
Volgens veel wetenschappers zou door bepaalde gassen
in onze atmosfeer de temperatuur op aarde warmer dan
normaal zijn. Ik weet dat
wetenschappers slim zijn, en
dat ze ook vast meer verstand
van dit soort dingen hebben
dan ik, maar nu weet ik toch
wel echt zeker dat de huidige
temperatuur niet warmer is dan
normaal. Het is hartstikke
koud! Zelfs in Italië dwarrelen
de sneeuwvlokjes al naar
beneden.
Hoezo dan broeikaseffect?
Het nieuws staat bol over
problemen op de weg door
hevige sneeuwval, of schokkende
berichten over hoe koud het
morgen wel niet wordt. Niet echt
kenmerken van een probleem als
een broeikaseffect, waarbij het
weer juist warmer, en voor mij
ook aangenamer, dan normaal
zou moeten zijn.
Blijkbaar hebben we met z’n
allen toch naar deze wetenschappers geluisterd. Ik vind
namelijk geen spoortje voorbereiding van dit koude weer bij
bijvoorbeeld de NS. Treinen die
niet meer rijden, ellenlange
vertragingen en tot overmaat van
ramp een trein zonder
verwarming. Geen verwarming?
Met dit weer? Hadden ze stiekem
toch op warmte van het broeikaseffect gehoopt dan? Nu
adviseert de NS zelfs om niet te
reizen met de trein. Huh? De NS is
toch juist het vervoersbedrijf,
gespecialiseerd in treinen? De
bakker roept toch ook niet ineens
dat je maar beter geen brood
meer kunt eten?
Opvallend is trouwens dat die
wetenschappers en andere
milieuliefhebbers hun mond nu
niet meer zo snel opentrekken.
Met deze hoeveelheden sneeuw
en de veel te lage temperaturen
horen we ineens niks meer over
het broeikaseffect en het feit dat
we ons leven moeten beteren
omdat het zogenaamde gat in de
ozonlaag groter zou worden. Zou
het dan toch allemaal een
vergissing zijn, de hele theorie
over het broeikaseffect?
Nou ja, we zullen zien.
Misschien krijgen de wetenschappers en milieufreaks ooit
gelijk en slaan we snel om van
de sneeuw naar de zon. Voor nu
kunnen we in ieder geval nog
lekker genieten van sneeuw- en
schaatspret.
Mies
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Wat was de vraag ook
alweer?

De cultuurrecensenten: Veerle Absil, Karolien Boker en Marlon Vlemmix
Voorstelling: Ook voor Vrouwen – Nico Dijkshoorn en Leon Verdonschot
Baseren jullie je grappen op de
realiteit en wat jullie zelf meemaken?
Nico: Ieder verhaal dat Leon vertelt
heeft hij echt meegemaakt. Hij is echt
mee geweest met Jomanda, hij is echt
naar Amerika gereisd om naar Rick
Springfield te gaan kijken. Bij mij gaan
bijna al mijn verhalen over wat ik níet
durf, weet je wel? Natuurlijk heb ik
geen sierwortel gesneden.
Leon: Nee?
Nico: Nee! Is dat een ontdekking voor
jou? Ik heb een figuurtje gecreëerd dat
alles durft wat ik als gewoon Nico niet
durf. En Leon durft juist alles.
Nico: Eh.. wat was de vraag ook

weer precies?
Leon: Of het realiteit is!
Nico: Ja, dat wel. Geworteld in de
realiteit.
Zijn jullie niet zenuwachtig voordat
jullie het podium opgaan?
Leon: Nee, dat ben ik al heel lang
geleden kwijt geraakt. Ik heb het
deze tour maar één keer gehad voor
een show. Je merkt het gewoon als je
zelf wat minder lekker in je vel zit, je
overgevoelig wordt voor het publiek.
Dan ga je je dingen in je hoofd halen,
dat ze het niet leuk vinden. Het fijne is
dan dat je met zijn tweeën bent. Het
zit allemaal in je hoofd.

Hebben jullie een groot voorbeeld
in de cabaretwereld?
Leon: Ik vind mezelf geen cabaretier.
Ik vind Hans Teeuwen geniaal, maar
het is gewoon echt een ander vak,
cabaret. Ik heb wel voorbeelden
van schrijvers die ik goed vind, of
schrijvers die goed kunnen voorlezen.
Maar ik vind dat wij dat ook goed
kunnen. Zo onbescheiden wil ik ook
nog wel zijn.
Wat is het meest gênante dat jullie
ooit is overkomen op het podium?
Nico: (lachend) Ik weet het wel van
mezelf! Ik heb altijd verschillende
gitaren bij me. We waren in
Purmerend en op het laatste moment
had ik besloten om op de blauwe
gitaar te gaan spelen in plaats van
op de groene. Dus het snoertje van
de versterker ging in de blauwe
gitaar. Maar dat was ik vergeten
toen ik opkwam! Dus ik doe mijn
openingstekst, loop naar de versterker
toe en begin als een wilde op die
gitaar te rammen… En de hele zaal
zag dat er geen snoertje in zat en dat
ik dus de verkeerde gitaar had! Dat
vond ik het meest gênante moment.
Leon: Ik heb voor deze tour al eens
met Denvis getourd. We kwamen
binnen bij een zaal en die man zegt al
“sorry man, voor vanavond. Dat wordt
helemaal niks.” ’s Avonds, heel die
zaal leeg, zitten er 6 man aan de bar.
Maar wij hadden gezworen, we doen
elke avond de hele voorstelling. En
halverwege, stappen er ook nog twee
op, zonder iets te zeggen.
Zouden jullie graag wereldberoemd
willen zijn?
Leon: Het lijkt me niet prettig als
iedereen je kent, ik vind dat al genoeg
mensen me kennen.
Nico: vind ik ook. Ik heb een tijdje lang
gehad dat niemand me kende omdat
ik niet op televisie was en dat vond ik
ook heel prettig. Ik doe nu dingen die
ik het allerleukst vind en daar zijn we
goed in.
De volgende voorstelling van
Kukeleku is Spiekerboks van Jeffrey
Spalburg, zondag 16 januari 2011.
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www.rijstweewielers.nl

Herstraat 1a, 5961 GG Horst tel. 077 - 397 07 66

Wil je iets betekenen
voor jouw wijk of buurt?
Meld je aan op

www.bewonerspanellimburg.nl
…en spaar voor leuke cadeaubonnen

Kerstmis bij OJC Knor
OJC Knor in Meterik doet traditioneel van zich spreken tijdens de feestdagen. Vanaf kerstavond tot
30 december staan er verschillende activiteiten gepland.
Vrijdagavond belooft een echte
Christmas Party te worden, met
dj Jacky Relouw achter de draaitafels. Een dag later staat de Disco
Express klaar. Middels verschillende
activiteiten wordt de bezoeker voorbereid op een lekkere stapavond met
de Discobus als vervoermiddel.
Op maandag 27 december
vervolgt Knorr de kerstweek met een
Filmmarathon. De dinsdag is voor de
gelukzoekers. Een avondje ouderwets kienen staat dan ook op het

programma. Woensdag 29 december
is er livemuziek met twee bands:
Side effect, een jonge coverband uit
Leunen en The Imagineers, die onder
andere door Paradiso (Amsterdam) en
Tivoli (Utrecht) geboekt zijn.
De afsluiter van deze week is
de jaarlijkse cabaretavond. Op de
voorlaatste dag van het jaar treden
twee ervaren cabaretiers, Michiel
Peereboom en Patrick Meijer, op.
Laatstgenoemde won in 2005 de
Culture Comedy Award.

Meijer houdt de zaal op intelligente
en geestige wijze een spiegel voor,
met als resultaat dat de bezoekers
lachen om hun eigen absurditeiten.
Peereboom is een fantasierijke
verteller die je meeneemt in hilarische ontknopingen.
Ogenschijnlijk springt hij van
onderwerp naar onderwerp, maar
de gelaagdheid en opbouw van
zijn programma’s zorgen voor een
gevoelsmatig duidelijke lijn.
Meer informatie op www.ojcknor.nl

extra open: do. 23 + vr. 24 + vr. 31 december en do. 30 december
van 10.00 - 16.00 uur

van 12.00 - 14.00 uur

Cadeautip! Verras een ander...
met onze vis lekkernijen of een bijzondere cadeaubon.
Graag tot ziens!

Openingstijden winkel: vrijdag van 13.00 - 18.00 uur, zaterdag van 10.00 - 16.00 uur en op afspraak.
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Cd-presentatie ‘Krutjuuj!’ van De Toddezèk
in ’t Haeren

Grubbenvorster trio vertolkt
het ultieme carnavalsgevoel
Op zondag 2 januari om 15.11 uur vindt de eerste cd-presentatie van de Toddezèk plaats in gemeenschapsaccommodatie ’t Haeren in Grubbenvorst. Op de cd staan de succesnummers van de Toddezèk van de afgelopen tien
jaar, waaronder de twee winnende liedjes van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) in 2007 (Heej blief
ik plekke) en 2009 (Ni miër en ni minder). Daarnaast staan op de cd een aantal eerder uitgebrachte, maar nog niet
op cd opgenomen nummers. De middag wordt door buuttereedner Pierre van Helden op geheel eigen wijze aan
elkaar gepraat. Naast een optreden van de Toddezèk treden ook drie voormalige LVK-winnaars op in Grubbenvorst.

Voor de verzorging van o.a. uw:
l financiële administratie/boekhouding en jaarrekening
l belastingaangiftes en fiscaal advies
Voor ZZP-ers en ondernemers in het MKB. Een afspraak maken
voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek, neem contact op met:

Administratiekantoor ERVEGE
Jan van Swolgenstraat 46, 5866 AV Swolgen
0478 - 692234 l info@ervege.nl l www.ervege.nl

WIJ WENSEN U SFEERVOLLE
KERSTDAGEN EN EEN GEZOND 2011
BESTUUR DIRECTIE EN MEDEWERKERS
De kantoren in Horst, Gennep, Mook, Velden en Venray zijn
gesloten op vrijdag 24 december en 31 december.
Ons kantoor in Venray, Leunseweg 51 is geopend
van 27 december t/m 30 december van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Bekijk voor informatie www.synthese.nl

De Toddezèk waren 20 november nog te zien en te horen op het BCL Treffe in Horst
Bij tekstschrijver René Verschueren
van de Toddezèk begint het carnavalsseizoen al in de zomermaanden te
kriebelen. “De teksten voor onze liedjes schrijf ik inderdaad al wanneer de
meeste mensen nog niet met carnaval
bezig zijn. In de zomermaanden hoor
of kom ik leuke ‘one-liners’ tegen die
ik dan ook meteen noteer. In een later
stadium probeer ik daar een tekst op
te maken die past bij de carnaval. Het
zijn teksten die pakkend, humoristisch
en herkenbaar zijn. Mensen moeten
na één keer horen, het liedje bij wijze
van spreken al mee kunnen zingen,
van Mook tot Maastricht”, lacht het
meesterbrein achter de succesvolle
Toddezèk-meedeiners. Zijn broer Geert,
draagt de zorg voor de muzikale en
vocale invulling. Twan Relouw completeert het trio en brengt met zijn
enthousiasme en zang de Toddezèkfans in opperste staat van carnavalsvervoering.

Pierre van Helden is
spreekstalmeester
Aan de cd-presentatie nemen
diverse Limburgse artiesten deel.

Zo treedt Big Benny op, Thei & Marij,
Kartoesj en Bram & Ruud. Deze artiesten hebben samen met de Toddezèk
een humoristisch filmpje opgenomen
als introductie op de presentatie
dat deze middag eveneens wordt
gepresenteerd. “En we hebben een
leuke videoclip opgenomen met de
Toddezèk voor hun nieuwe LVK-inzending. Maar je begrijpt wel dat in die
clip ook kolder en humor de boventoon voeren”, wil René wel verklappen.

Van Mook tot
Maastricht
De Toddezèk zijn niet meer weg
te denken uit de Limburgse vastenaovend. René: Voor ons ligt de nadruk
van optredens van januari tot maart.
En ook dit komende vastenaovendseizoen zijn we weer vaak onderweg,
kriskras door heel Limburg.
Gelukkig is onze geluidsman, Martijn
de Jong, ook onze chauffeur en hij
rijdt ons veilig van het ene naar het
andere optreden. We vinden het
hartstikke leuk om dit te doen en
zolang dat het geval is blijven we

doorgaan”, aldus Verschueren. De
tekstschrijver werd door Brand Bier
gevraagd om zijn input te geven
bij een promotiecampagne van
het Limburgs gerstenat. “Ik mocht
meekijken, meedenken en meepraten over de promotiecampagne. Het
liedje ‘Ik rammel vân d’n dors’ maakt
nu onderdeel uit van die campagne”,
aldus René.

Carnavalsvierders die een cd van
de Gekke Maondaagsvereiniging
De Plaggenhouwers aankopen voor
15 euro, ontvangen een waardebon.
Tegen inlevering van deze waardebon betaalt een heel gezin voor het
bijwonen van de eerste Toddezèk
cd-presentatie ‘Krutjuuj!’ 11 euro per
gezin. Men krijgt dan tien consumptiebonnen en de nieuwe Toddezèk-cd.
Belangstellenden zonder waardebon
kunnen de presentatie bijwonen voor
een bedrag van 5 euro, inclusief de
nieuwe cd van de Toddezèk.
Voor meer informatie en het
programma zie: www.toddezek.nl

Theo van Dijck en zijn medewerkers van de Textielbeurs in Venray komen tijdens een informatieavond op
dinsdag 18 januari in Museum de Kantfabriek uitleg geven over de mogelijkheden van de naaimachine. Ook niet
voor de hand liggende technieken komen aan bod, zoals het werken met tweelingnaalden, rolzoompjes maken,
werken met tricotstof, dikke naad naaien (spijkerbroek) en het stoppen van kleine scheurtjes.
ten. Ook wordt ingegaan op vragen ter
plekke. De informatieavond duurt van
19.30 tot 22.00 uur en de toegangsprijs
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077-3986577
www.villafleur.nl

Bijdrage aan het bier
waar Limburg trots op is

Informatieavond voor de
naai- en lockmachine
Van Dijck wil hiermee zorgen voor
een leerzame avond voor mensen die
wel eens achter de naaimachine zit-
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bedraagt 5 euro. Aanmelden kan bij
Museum de Kantfabriek via cursus@
kantfabriek.nl en 077 398 16 50.

Voor versterking van haar team is Jan Arts transporten BV
op zoek naar enthousiaste medewerkers voor
het verzorgen van zowel dag- als
avond/nachttransporten.

chauffeurs
fulltime

Gewenst profiel
- Vaardigheden: flexibiliteit, zelfstandigheid en betrokkenheid
- In bezit van rijbewijs B-C-E
- In bezit van chauffeursdiploma CCV-B

Ons aanbod
- Een transportfunctie in een bedrijf met een informele werkomgeving
- Een passend pakket van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Wanneer bovenstaande je interesse heeft gewekt, reageer dan door een
sollicitatiebrief met Curriculum Vitae te richten aan Anne v. Horen-Arts op
het onderstaande adres of per e-mail. Voor vragen kun je tevens contact
opnemen met Anne v. Horen-Arts op onderstaand telefoonnummer.

Jan Arts transporten BV
Soemeersingel 47, 5759 RB Helenaveen
0493-539436 . info@arts-transporten.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.
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Kerst en Nieuwjaar in Expositie BibioNu
Museum De Locht

BiblioNu in Horst verkeert komende tijd in Kerstsfeer. De Wereldwinkel showt kerstdecoraties uit verschillende landen en van mevrouw ter Elst zijn een aantal schilderijen te zien.
De vestigingen van BiblioNu kennen rondom de feestdagen gewijzigde openingstijden. Alle vestigingen
sluiten op 24 en 31 december om

16.00 uur de deuren. Op zaterdag 25
december en zaterdag 1 januari 2011
zijn alle vestigingen gesloten. De
vestigingen America, Broekhuizenvorst

en Lottum zijn tussen Kerstmis en
Nieuwjaar gesloten. De uitleenpunten
in voormalig Meerlo-Wanssum zijn
gesloten tot 2 januari 2011.

Levende kerststal in Evertsoord
Op kerstavond vrijdag 24 december zal er in Evertsoord een levende kerststal te bewonderen zijn. De stal
komt er op initiatief van kapelaan Breuer die speciaal voor de avondmis een kerstverhaal heeft geschreven, waar
de levende kerststal een rol in speelt.
De rollen van Jozef, Maria, Kindje
Jezus, de herders en de engelen
worden vertolkt door kinderen uit
Vocal Groep Cantarello treedt op in Museum De Locht
Museum De Locht in Melderslo is ook dit jaar weer geheel in kerstsfeer
ingericht. Overal in het museum zijn prachtige kerstversieringen
aangebracht en zijn er op verschillende dagen activiteiten voor jong en oud.
Het museum is elke dag tussen kerst en Nieuwjaar geopend van 13.00 tot
17.00 uur.
Er is in het museum een grote
tentoonstelling van kerstgroepen en
kerststallen te zien. Naast klassieke,
grote kerstgroepen zijn er de kleinere
handgesneden groepen. In speciale
vitrines staan miniatuurstalletjes die
nog kleiner zijn dan een eierdopje. Ook
is er een grappige kabouterkerstgroep.
De tentoonstelling is te zien tot 9
januari. Voor kinderen is er een speciale
kerstspeurtocht gemaakt. Er worden de
komende tijd verschillende activiteiten
in Museum De Locht georganiseerd.
Zo is er op woensdag 22 december
om 19.30 uur een kerstconcert door
volksmuziekgroep Mallemoer. Op
zondag 26 december is het museum

in kerstsfeer open van 13.00 tot 17.00
uur en op maandag 27 en dinsdag 28
december vanaf 13.00 uur vertoont Jan
Bruinen zijn natuur- en landschapfilms.
Op woensdag 29 december is er vanaf
13.00 uur nieuwjaarsplatsen bakken in
het bakhuis en om 19.30 uur een optreden van Vocal Groep Cantarello met
een veelal Engelstalig repertoire, dat
uitstekend past in deze periode tussen
Kerst en Nieuwjaar. Ook op donderdag
30 december is er vanaf 13.00 uur
nieuwjaars platsen bakken in het bakhuis. Ook is er op deze dag een speciale
vertelmiddag met verhalen uit het land
van Peel en Maas. Voor meer informatie kijk op www.museumdelocht.nl

het dorp. Daarnaast zal de kerststal
worden bewoond door een echte
os en ezel. De kerststal wordt

opgebouwd voorafgaande aan de
mis om 20.30 uur in de kapel bij de
vrouwengevangenis in Evertsoord.

Sylvesterparty Wilhelminaplein
uitverkocht
Alle kaarten voor de Sylvesterparty op het Wilhelminaplein zijn uitverkocht. Bij het feest werken vijf
horecagelegenheden rondom het plein samen.
Een entreebewijs geeft toegang
tot de cafés Het Centrum, Blok 10,
De Lange en Carpe Diem en bij
Cafetaria ’t Hukske recht op een

hap eten. In de cafés wordt gezorgd
voor live muziek en muziek van
dj’s en op het plein vindt bij de
jaarwisseling een vuurwerkshow

plaats. Kaarten zijn vanaf 29
december in te wisselen voor een
polsbandje. Het feest duurt van
22.00 tot 04.00 uur.

Vogelmarkt Meerlo
Vogelvereniging De gevleugelde vrienden Wanssum e.o. organiseert op zondag 26 december 2010 weer haar
maandelijkse vogelmarkt. Op deze vogelmarkt kan een ieder vogels kopen maar ook zelf verkopen.
Op de markt zijn tevens diverse
vogelhandelaren aanwezig. Ook kan
men hier terecht voor alle vogelbenodigdheden zoals vogelvoer en
nestkastjes.

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2011

Verder is dit een mooie gelegenheid om eens met andere vogelliefhebbers te praten over de vogelsport in het
algemeen.
De vogelmarkt wordt gehouden

’t Brugeind in Meerlo en zal duren
van 9.30 tot en met 12.00 uur. Duiven
en kwartels zullen niet worden
toegelaten. Meer informatie via
M. van Osch 0478 53 12 21.

Kom ook genieten bij Liesbeth’s Grand Cafe van de sfeer in
onze gezellige huiskamer en luister mee met de top 2000.

24 uur per dag geopend
1e kerstdag vanaf 18.00 uur: Start top 2000
2e Kerstdag aanvang 22.00 uur: Vinylshow
met Harald “u zoekt wij draaien“
Maandag: Spellenavond “neem je eigen spel mee“
Dinsdag aanvang 22.00 uur: Erwin Nyhoff (live)
Woensdag aanvang 21.00 uur: Quiz Night
Donderdag aanvang 22.00 uur: Joep & Friends (live)
Vrijdag: Afsluiting top 2000

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar!
Horst, Schoolstraat 19a - Tel. 06-52315984 . Sevenum, Kuiperpad 11a - Tel. 06-27170674

Zaalverhuur

Bedrijven & Verenigingen
Vergaderingen
Recepties
Presentaties
Bijeenkomsten
Cursussen
Workshops
Kom ee
Borrels
ns
lang
format s voor
ie!

meer in

www.delangehorst.nl
Tel.: 077-3988200
info@delangehorst.nl

Liesbeth´s Grand Café
J. Merlostraat 1, 5961 AA Horst, tel. 077 3981659
donderdag 23,
en vrijdag 24 december:
★ Luxe kersttaart voor e14,00
★ Kerststol vanaf e4,95
maandag 27, dinsdag 28
en woensdag 29 december:
★ 2 Appelbollen voor e 2,50
★ Oliebollen per stuk e 0,84
10 voor e 8,00

Wij wensen iedereen
fijne kerstdagen!
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Stunning Suzy
in Croes Moeke en
Blok 10

cultuur 33

Nieuwjaarsconcert
met nieuwe dirigent
in Hegelsom
Muziekvereniging St. Hubertus uit Hegelsom trakteert muziekliefhebbers op zondag 2 januari zoals ieder jaar op een nieuwjaarsconcert.
In een sfeervol ingerichte zaal Debije zullen zowel de jeugdfanfare als de
fanfare de nieuwjaarswensen muzikaal overbrengen middels een
afwisselend en luchtig programma, met naast muziek ook zeker ruimte
voor andere vormen van entertainment.
Tevens wordt afscheid genomen
van interim-dirigent Jacq Sanders en
zal de kersverse dirigent Bart Partouns
zich aan het publiek presenteren. Bart
is 30 jaar, woonachtig in Maasbracht
en kan naast de dirigeerstok ook
prima overweg met de hobo. Naast

het muzikale programma zal ook de
trekking plaatsvinden van de grote
Donateursloterij, die elk jaar weer vele
prijswinnaars kent. Zaal Debije opent
haar deuren omstreeks 10.00 uur,
waarna om 10.30 uur het concert zal
aanvangen. De toegang is gratis.

Stunning Suzy sluit Kerstmis af met een optreden in het Sevenumse café
Croes Moeke. Het optreden tweede kerstdag begint om 21.00 uur. Op
nieuwjaarsdag, vanaf 20.00 uur, treedt de band op in Blok 10 in Horst.
Coverband Stunning Suzy speelt
nummers van onder andere Bon Jovi,
AC/DC, Queen en The Police. De band
kende een roerig jaar. Het absolute
dieptepunt was het overlijden van
gitarist Mark van de Laak, in het begin
van het jaar. Daarna heeft de band
zich herpakt en enkele successen
weten te boeken. Optredens op het
Live on Stage-festival in Horst, de zeer

drukbezochte Sfeermarkten in Arcen
en natuurlijk de Horster kermis waren
voor de band de hoogtepunten van
het afgelopen jaar.
Met de optredens viert Stunning
Suzy haar tweede verjaardag. De band
wil het feestje vieren met twee sprankelende optredens.
Voor meer informatie:
www.stunningsuzy.nl

Toneelvereniging Tovri

´Een geboorte met
een lach´

Nieuwe binnenspeeltuin De Schatberg
Bij De Schatberg werd donderdag
16 december de nieuwe binnenspeeltuin de Schatkamer geopend.
Een aantal kinderen van basisschool
de Krullevaer en een groep kinderen
van kinderdagverblijf Ratjetoe
hebben meegeholpen om de

opening tot een succes te maken.
De kinderen hebben, samen
met tekenfilmfiguur Dora, de
binnenspeeltuin op een ludieke
wijze geopend. Binnenspeeltuin de
Schatkamer beslaat 130 vierkante
meter.

Tal van activiteiten
Cambrinus
De laatste week van het jaar vinden er tal van activiteiten plaats in
Cambrinus in Horst.

Jeugdleden van toneelvereniging Tovri uit Meterik spelen met kerst de
voorstelling ’Een geboorte met een lach’. Ieder jaar rond Kerstmis brengt
toneelvereniging Tovri uit Meterik een avondvullende toneelvoorstelling.
In verband met de voorbereidingen op het grote jubileumstuk in
september 2011 zou er in eerste instantie met Kerstmis 2010 geen
voorstelling worden gehouden maar de Tovri-kids zorgen ervoor dat er
wel een kerstvoorstelling is.
’Een geboorte met een lach’ is
een kerstverhaal in een nieuw jasje,
geschreven door regisseuse Merel
Broeders. Met assistentie van Andra
Baeten heeft zij vanaf augustus
gewerkt aan de voorbereidingen. De
spelers komen uit de eigen jeugdopleiding.

Kerstverhaal in een
nieuw jasje

Ook jeugdkoor La Campanella
draagt bij aan deze avond. De kinderen
van dit koor zullen een aantal liederen
uit hun kerstrepertoire zingen.
‘Een geboorte met een lach’ wordt
gespeeld op woensdag 29 december
om 19.00 uur in De Meulewiek in
Meterik. Kaarten voor deze voorstelling kosten 3,50 euro en zijn vanaf
20 december te reserveren via
www.tovri.nl en op telefoonnummer
077 398 19 71.

Op tweede kerstdag maakt
het café zich op voor haar laatste
concert van 2010. Op het podium
van Cambrinus neemt pianist Loek
Kleeven plaats achter de vleugel om
zijn publiek te dienen met werken
van Chopin. Als jong pianist beleefde
Loek Kleeven in de 80-er jaren in
Horst een periode als ‘local classic
hero’ en wist met zijn interpretatie
van Chopin enkele keren ’t Gasthoes,
destijds dé culturele tempel van Horst,
met 500 man gemakkelijk vol te
spelen. Sinds 2006 wordt in Cambrinus
jaarlijks een concert vrijgehouden voor
deze Horster pianist, die zich na zijn
pianostudies aan het Conservatorium
van Maastricht, bevlogen is gaan
toeleggen op werk van Chopin. Het
concert begint om 16.00 uur en reserveren is aanbevolen. Speciaal voor de
komende kerstvakantie is Cambrinus
in Horst het toneel van drie uiteenlo-

pende thema-avonden: kaas, bluesrock
en klassiek. Op dinsdag 28 december
kunnen gasten bij een warm haardvuur een keuze maken uit een eenmalig en divers kaasmenu, begeleid
door een passend glas speciaalbier of
wijn. Op woensdag 29 december is
het bluesrock dat de (kerst)klok luidt.
Op groot scherm wordt een voorbeschouwing gepresenteerd van enkele
bluestoppers die in 2011 in Cambrinus
zullen aantreden. De nieuwe Horster
band Herriot presenteert zich die
avond tijdens een eerste publieke
try out met hun eerste elf nummers.
Op donderdag 30 december gaat in
Cambrinus de lamp uit onder de noemer 'Candlelight & Klassiek' en baadt
het café zich in uitsluitend kaarslicht
met louter klassieke muziek. Al deze
thema-avonden in Cambrinus zijn
gratis toegankelijk. Meer info op
www.cambrinusconcerten.nl
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Kerkdiensten
Kerstmis
America
Kerstavond

19.00 uur
Heilige mis met zang van My Way
23.00 uur
Nachtmis met Kerkkoor
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Meerlo

Tienray

21.00 uur
Heilige mis met de Rutbachkapel
en zanggroep kerk

23.00 uur
Heilige mis met Gemengd
zangkoor Tienray

Eerste kerstdag

Eerste kerstdag

Kerstavond

10.15 uur
Heilige mis met Sint Goarkoor

11.30 Heilige mis met Gemengd
koor Tienray met kinderen

22.30 uur
Nachtmis Egelsheim

Tweede kerstdag

Speciale openingstijden

10.30 uur
Heilige mis met kinderen en
koperensemble

Eerste en tweede kerstdag
09.30-16.00 uur

Tweede kerstdag
09.30 Heilige mis met harmonie

Speciale openingstijden
Eerste kerstdag 15.00-17.00 uur

Hegelsom

Eerste kerstdag
11.00 uur
Gezinsmis Notenkrakers

Eerste kerstdag
09.00 uur
Herdersmis met Kinderkoor
11.00 uur
Dagmis met fanfare

Tweede kerstdag
10.00 uur
Heilige mis met Herenkoor

Broekhuizen
Kerstavond

20.00 uur
Heilige mis met fanfare

Eerste en tweede kerstdag
13.00-17.00 uur

Horst
Lambertus
Kerstavond

18.00 uur
Kleuterkerk Gebedsdienst voor
de allerkleinsten
23.00 uur
Nachtmis Kerkkoor

11.00 uur
Heilige mis met kerkkoor

Tweede kerstdag

Tweede kerstdag

11.00 uur
Heilige mis met kerkkoor

11.00 uur
Heilige mis met Jeugdharmonie
en kinderkoor Igona

Kerstavond

19.00 uur
Nachtmis Kerkkoor

Eerste kerstdag
09.00 uur
Hoogmis Fanfare
Broekhuizenvorst en Ooyen

Eerste en tweede kerstdag
14.00-17.00 uur

Tweede Kerstdag 14.00-16.30 uur

18.00 uur
Gezinsmis Cantarello en Merula

Eerste kerstdag
11.00 uur
Hoogmis Fanfare Eendracht

Eerste en tweede kerstdag
13.00-17.00 uur

Meterik
Kerstavond

20.00 uur
Nachtmis ouderenkoor

09.00 uur
Heilige mis met Fanfare

Norbertus
19.30 uur
Gezinsmis met Meuleveld
kinderkoor

Sevenum

Kerstavond

Kerstavond

Speciale openingstijden

18.00 uur
Gezinsmis met Kinderkoor
´de Sérumse Striepkes´
23.00 uur
Nachtmis met Kerkelijk
Gemengd Koor

Tweede kerstdag aansluitend
aan de heilige mis

Eerste kerstdag

Kronenberg

11.00 uur
Jongerenmis met Jongerenkoor
´Vocal Connexion´

10.00 uur
Heilige mis Vocalgroup Hoor’s

Speciale openingstijden

Kerstavond

21.00 uur
Nachtmis met Zankoor Melodia

Tweede kerstdag

Kerstavond Nachtmis vervalt

Eerste kerstdag

10.30 uur
Hoogmis met Koninklijke
Harmonie ´Unie´

Eerste kerstdag

09.30 uur
Gezinsmis Leerlingen ´Via-Corona´

Speciale openingstijden

09.45 uur
Heilige mis (onder voorbehoud)

Speciale openingstijden

Eerste en tweede kerstdag
14.00-16.30 uur

Griendtsveen

Tweede Kerstdag 14.00-16.30 uur

Tweede kerstdag
09.45 uur
Familieviering

Lottum

Eerste kerstdag

Grubbenvorst

10.00 uur
Hoogmis

18.00 uur
Gezinsmis
20.00 uur
Nachtmis met kerkkoor

Tweede kerstdag

Kerstavond

Swolgen
Kerstavond

19.00 uur
Gezinsmis met fanfare

Eerste kerstdag
10.00 uur
Hoogmis met aansluitend een
kerstconcert van de Koninklijke
Harmonie Lottum

Eerste kerstdag
09.30 uur
Heilige mis met Grubbenvorster
mannenkoor

Deckersgoedtweg 8, Sevenum
Tel.: 077 464 14 67

Kerstavond

Eerste kerstdag aansluitend aan
de heilige mis

Tweede kerstdag

20.30 uur
Nachtmis met Seniorenkoor

www.derijk.nl

Melderslo

Speciale openingstijden

Eerste kerstdag 14.00-15.00 uur

Kerstavond

Prettige feestdagen en een
gelukkig nieuw jaar!

Eerste en tweede kerstdag
direct na de mis tot 16.00 uur

Eerste kerstdag
Speciale openingstijden

Speciale openingstijden

Evertsoord

www.carbootsalehorst.nl

Speciale openingstijden
11.00 uur
Heilige mis met Horster
Mannenkoor

Broekhuizenvorst

Kerstavond

Speciale openingstijden
Speciale openingstijden

Eerste kerstdag
Eerste kerstdag

Kerstavond

Rommelmarkt
Carbootsale Horst 2011:
10 april, 8 mei, 12 juni,
10 juli, 14 aug, 11 sept

Speciale openingstijden
Eerste en tweede kerstdag
10.00-12.00 uur, 14.00-17.00 uur

Clooser2 - Training & Begeleiding, Karien Cloostermans
Mindfulnesstrainingen regio Venlo, Venray en Horst aan de Maas

Basistraining mindfulness
Verdiepingstraject mindfulness
‘Het ritme van je leven’
Individuele begeleiding
Mindfulness in combinatie met individuele
begeleiding

Markt 6a - 5975 AN Sevenum
Tel: 077-8200216 - Mobiel: 06-30705431
e-mail: karien@clooser2.nl - website: www.clooser2.nl

Hegelsom Bakhuuske 8
Heel RUIM landhuis (875 m3) met
verrassend veel leefruimte, L-vormige
woonkamer, schuifpui naar overdekt
terras, aparte werkkamer en speelkamer. Heerlijke tuin met zwembad…
Bod gevraagd!

Hegelsom Pastoor Debeijestraat 24
Halfvrijstaande woonboerderij van
circa 1900 met authentieke elementen. Gaaf en vele mogelijkheden op
900 m2! Dit betreft een zeer mooi
restauratie-object.
Vraagprijs E 295.000.-

Hegelsom bij Pastoor Debeijestraat 24

09.00 uur
Heilige mis met Herenkoor en
gemend koor Unitas

Halfvrijstaand, nog tot woonhuis
te verbouwen deel van boerderij
uit circa 1900. Mooie locatie en
vele mogelijkheden op 980 m2!

Speciale openingstijden

Vraagprijs op aanvraag

Eerste kerstdag
11.00-16.00 uur
Tweede kerstdag
12.00-16.00 uur

COEN ABSIL ONROERENDE ZAKEN Lottumseweg 37 - 5872 AA Broekhuizen
T 077 463 39 87 - M 06 123 99 624 - F 077 463 39 88 - info@coenabsil.nl - www.coenabsil.nl

A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

Lottum-Broekhuizen
Huisartsenpraktijk
Lottum-Broekhuizen
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
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
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
(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

Loek Kleeven

America

zo 26 december 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

vr 24 december 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Starkoo

Apres-Ski Party

Broekhuizenvorst

Kerstwandeling MC Vors
zo 26 december
Organisatie: MC Vors
Start: café-zaal ’t Dörp

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

ma 27 december
Org: Stichting Horster Landschap
Start: parkeerplaats RksV
Wittenhorst

ma 27 en di 28 december
vanaf 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Nieuwjaarsplatsen
bakken
wo 29 en do 30 december
vanaf 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Christmas Party
vr 24 december 21.00 uur
Locatie: OJC Knor

Film Marathon

Evertsoord

ma 27 december 20.00 uur
Locatie: OJC Knor

vr 24 december
Organisatie:
kapelaan Breuer
Locatie: kapel bij
de vrouwengevangenis

Kronenberg

Levende kerststal

Kienen

Open kerkdag

di 28 december 20.00 uur
Locatie: OJC Knor

zo 26 december 14.00-16.30 uur
Locatie: H. Theresiakerk

Live muziek
wo 29 december 21.00 uur
Locatie: OJC Knor

Grubbenvorst

Lottum
90’S Party

Cabaret

zo 26 december 18.00 uur
Locatie: ‘t Stammineke

za 25 december 19.00 uur
Locatie: ojc Canix

do 30 december 21.00 uur
Locatie: OJC Knor

Hegelsom

Houthuizermolen in
Kerstsfeer

´Een geboorte met
een lach´

zo 26 december 13.00-17.00 uur
Locatie: Houthuizermolen

wo 29 december 19.00 uur
Organisatie:
Toneelvereniging Tovri
Locatie: De Meulewiek

The Heavy 70’s

Flying Dutchman
vr 24 december
Locatie: OJC Phoenix

New Kids Party
wo 29 december
Locatie: OJC Phoenix

ma 27 december 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

Film Marathon

Sevenum

Dansvoer – Xmas Special

Horst

di 28 december 13.00 uur
Locatie: OJC Canix

zo 26 december 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

vr 24 t/m zo 26 december
Locatie: Café de Lange

Sumoworstelen

Stunning Suzy

wo 29 december 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

zo 26 december 21.00 uur
Locatie: Croes Moeke

Kerstmis bij de Lange

Kerstmis bij Blok 10
za 25 en zo 26 december
Locatie: Blok 10

Meerlo

Vogelmarkt
Top 2000
za 25 t/m vr 31 december
Locatie:
Liesbeth’s Grand Café

zo 26 december 9.30-12.00 uur
Organisatie:
De gevleugelde vrienden
Locatie: ’t Brugeind

Hoe staat het met de
leefbaarheid in je wijk?
12 februari

112

Kerstwandeling

Films Jan Bruinen

wo 29 december
Locatie: Cambrinus

Spoedgevallendienst
24 t/m 30 december
Tandunique
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

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

zo 26 december
Locatie: café De Lange

Melderslo

Harriot

Tandarts

Verloskundige zorg

zo 26 december 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

R’nBielenParty

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

AGENDA

Kerst in de Kantfabriek

classics
kaartjes

7.50 euro

Laat het ons weten en meld je aan op

www.bewonerspanellimburg.nl
…en spaar voor leuke cadeaubonnen

2e kerstdag

open vanaf 16.00 uur

oudjaarsavond

Ingrid Caspers

nieuwjaarsdag

Ambulante kapster

open vanaf 22.00 uur
open vanaf 16.00 uur

www.debuun.nl

wenst al haar klanten
een gezond en voorspoedig 2011!
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Houthuizermolen
in kerstsfeer

Winterwandeltocht Meerlo
De Kammeräöj van carnavalsvereniging De Vöskes organiseren op
zondag 2 januari voor de achtste maal een winterwandeltocht. Deze tocht
wordt traditioneel gehouden op de eerste zondag na nieuwjaarsdag. De
organisatie staat garant voor een sportieve wandeling door de prachtige
natuur in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray.
Start- en opwarmplek is café Oud
Meerlo bij de kerk. Inschrijving vanaf
10.00 tot 13.30 uur. De kosten voor
deelname bedragen slechts 1 euro per
persoon. Er zijn drie wandelingen van
5, 10 en 15 kilometer uitgezet. In de
route is een pauze opgenomen aan de
rand van een oude Maasarm bij het
oud clublokaal van DOEMA in Meerlo.

Daar kunnen de wandelaars gratis
genieten van een glas glühwein, koffie
of warme chocolademelk met lekkere
gebakken wafels.
Onderweg kan de wandelaar genieten van de mooie afwisselende landschappen en monumentale gebouwen
in en rond Meerlo. Voor meer informatie Jan Poels telefoon 0478 69 19 00.

Op zondag 26 december en op zondag 2 januari zal de Houthuizermolen
open zijn voor publiek van 13.00 tot 17.00 uur. Wanneer het niet vriest en
er staat voldoende wind, dan laten de molenaars de wieken draaien en
wordt er gemalen.
Maar ook wanneer de molen stil
staat, kunnen de bezoekers tot op de
bovenste zolder klimmen en uitleg
krijgen over de werking van de molen.
Beneden is de molen geheel in kerstsfeer met lichtjes, kerststukjes en kaars-

Sylvesterparty Mèrthal afgelast
De geplande Sylvesterparty in
de Mèrthal in Horst gaat niet door.
De organisatie heeft niet voldoende
kaarten kunnen verkopen in de
voorverkoop en ziet zich daarom
gedwongen om het evenement af
te gelasten. Reeds gekochte kaarten kunnen worden ingewisseld bij
de voorverkoopadressen.

Open
kerkdag
Kronenberg
Op zondag 26 december,
tweede kerstdag, wordt er in de
kerk in Kronenberg een open
kerkdag gehouden. De dag zal
geheel in het teken van Kerstmis
staan.
De door een groep vrijwilligers
gemaakte kerststal is te bewonderen
en leerlingen van fanfare Monte
Corona zullen met hun muziek de
kerstsfeer verhogen. Verder zijn er
gidsen aanwezig die van alles kunnen
vertellen over de H. Theresiakerk. De
kerk is open van 14.00 tot 16.30 uur.

jes. De koffieruimte is verwarmd en er
zijn kerstkransjes bij de koffie, thee of
warme chocomel. En om helemaal op te
warmen is er glühwein. Om de ruimte
warm te houden, blijft de voordeur
gesloten en is de ingang achterom.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl
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Meer dan
150
occasions

room

in de show
n
e
l
l
e
mod

Financiering
vanaf 4,99%

Passat
Nieuw VW
7.990,Vanaf € 2
se*
ArenaLea
Leasen bij
,vanaf € 559

Touran
Nieuw VW
5.490,Vanaf € 2
se*
ArenaLea
Leasen bij
,vanaf € 519

Sharan
Nieuw VW
.990,6
Vanaf € 3
*
renaLease
A
ij
Leasen b
,vanaf € 689

Caddy
Nieuw VW
cl. btw
2.300,- ex
Vanaf € 1
se*
a
Le
a
Aren
Leasen bij
,vanaf € 299

sion
op een occa
´10
t/m 31-12-

Venlo, Celsiusweg 5-8. Tel. 077 - 320 30 40
Venray, Keizersveld 85. Tel. 0478 - 55 13 00
Panningen, J.F. Kennedylaan 20. Tel. 077 - 306 06 66

i A1
Nieuw Aud
.325,7
1
Vanaf €
*
renaLease
A
ij
Leasen b
,vanaf € 349

i A7
Nieuw Aud
.620,3
6
Vanaf €
se*
ArenaLea
Leasen bij
9,vanaf € 115

, 20.000 km
48 maanden
operational,
ll
fu
f,
to
ds
btw en bran
aand excl.
* Prijs per m

T Alhambra
Nieuw SEA
4.900,Vanaf € 3
se*
ArenaLea
Leasen bij
,vanaf € 679

www.autoarena.nl

Druk- en zetfouten voorbehouden.
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