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Rots in de branding
Ewout Wiedemeijer. Een naam die veel jongeren en
vooral ´oudere´ jongeren bekend in de oren klinkt.
Ruim 17 jaar was hij de kartrekker bij OJC Niks en
maakte hij zich sterk voor de sozen in de kernen van
Horst aan de Maas. Nu mag hij vertrekken als gevolg van
bezuinigingen. Is de rots in de branding gespleten?

Opening Outlet

'Next Door'
by Jansen-Noy
Elke vrijdag en
zaterdag is onze
outlet geopend.
vrij: 9.30 t/m 21.00
zat: 9.30 t/m 17.00
Past. Vullinghsstraat 33
Jansen-Noy, Guides in Fashion | Sevenum | www.jansen-noy.nl

De eeuwige bandana, een
kroezige baard en steevast een
geruite blouse aan. Met zijn stevige
postuur is Ewout Wiedemeijer bepaald
geen kleine jongen. Toch gaat achter
dit uiterlijk een sociaal en warm mens
schuil. “Ik ben geboren in Amsterdam,
maar opgegroeid in de Achterhoek
en later in Meerlo. Ik volgde een opleiding aan de middelbare tuinbouwschool en ging werken als chauffeur
bij een bedrijf in Sittard. Het bedrijf
ging failliet en ik besloot mij verder te
specialiseren in het ´groen´, maar dan
het grovere werk. Tot ik rugklachten
kreeg en ik noodgedwongen moest
stoppen met het zware werk in de
buitenlucht. Als hobby speelde ik
al jaren gitaar. Doordat ik in diverse
bandjes speelde kwam ik in allerlei
clubs en sozen. De sfeer die daar hing
beviel mij wel. Zodoende kwam ik in
de jongerencultuur terecht. Eerst bij
Zopo en later bij OJC Niks. Daar heb ik
17 jaar lang de tent mogen runnen.
Tot ik op 14 november te horen kreeg
dat ik ontslagen was.”
“Nou, dat ontslag kwam wel
even als een donderslag bij heldere hemel”, verzucht Ewout, terwijl
hij aan zijn kop hete koffie nipt.

“Om economische redenen zijn bij
Synthese veertien mensen ontslagen.
En ik ben er één van.” Het bericht van
zijn ontslag ontketende een golf van
ongeloof en verontwaardiging binnen
de jongerencultuur in Horst aan de
Maas. Op internet hebben jongeren
uit solidariteit met Ewout een digitale
petitie opgestart om zijn ontslag aan
te vechten. “Dat had ik niet verwacht.
Wel mooi om te zien, dat zoveel
mensen je een warm hart toedragen.”
Ewout heeft OJC Niks gemaakt tot wat
het nu is.

Fantastisch om dit
mogelijk te maken
“Dat heb ik niet alleen gedaan,
hoor. De jongeren staan centraal. Bij
OJC Niks en de andere sozen hebben veel jongeren de mogelijkheid
gekregen om zich te ontwikkelen. Ik
heb het altijd prachtig gevonden om
te zien wat hier allemaal is georganiseerd. De concerten, de discoavonden,
allemaal verschillende activiteiten
voor en door jongeren. ´t Was fantastisch om dit allemaal mogelijk te
maken.”
Ewout heeft de jongerencultuur

zien veranderen. “In 17 jaar is er veel
gebeurd. Vroeger was een soos een
plek waar bandjes speelden en jongeren elkaar opzochten. Dan boeide
het niks of die band goed of minder
goed was, het ging vooral om de
gezelligheid. Tegenwoordig heeft de
commerciële horeca de rol van verzamelplek voor jongeren een beetje
overgenomen en staat er iedere week
wel ergens een band in een kroeg te
spelen of een dj te draaien. Het wordt
steeds lastiger om je met een soos
te onderscheiden. Bovendien worden
er steeds meer grote evenementen
georganiseerd waar jongeren naar toe
gaan, alleen al om er bij geweest te
zijn. Dat heeft de jongeren, die iets
organiseren in de sozen niet minder
fanatiek gemaakt.”

Ik sta nog recht
overeind
Wat de toekomst brengt, weet
Ewout nog niet. “Ik zal de jongerencultuur nooit helemaal los kunnen
laten. Welke richting ik uit ga, heb ik
nog niet scherp. Achterover leunen is er
voor mij in ieder geval niet bij. Sterker
nog, ik sta nog recht overeind.”
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Schooldirecteur Lottum toe aan nieuwe
uitdaging
Directeur Leo Meijers verlaat na 32 jaar basisschool de Bottel in Lottum.
Per 1 januari gaat het schoolhoofd leiding geven aan basisschool de
Klimboom in Swolgen. Leo Meijers zocht en vond een nieuwe uitdaging en
treedt een tijdperk tegemoet waarin leerlingenkrimp het toekomstbeeld
bepaald voor veel basisscholen.
De 56-jarige in Blerick geboren
Meijers kwam in augustus 1979 op de
Bottel terecht waar hij in 1985 werd
benoemd tot directeur. Of het echt iets
met zijn leeftijd te maken heeft, wil de
Lottumer niet zeggen maar Leo is toe
aan wat anders. “Ik heb een leeftijd
bereikt waarop de nieuwe uitdagingen niet voor het oprapen liggen.
Dan moet ik het nu dus ook doen.
Weliswaar heb ik al verschillende keren
de mogelijkheid gehad, maar het nooit

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

gedaan. Nu dus wel. Mijn gevoel zegt
dat het goed zit en bovendien vind ik
het boeiend om kartrekker te zijn van
een ontwikkelproces op een school en
daar dan ook de resultaten van terug
te zien. Iets uitdenken met een groep
mensen, uitproberen, draagkracht
ervoor vinden en het invoeren met als
doel een kwalitatief betere school”,
zegt Meijers.

Vergadercultuur is
doorgeslagen
Terugkijkend naar het onderwijs
heeft Meijers veel veranderingen in
het onderwijs meegemaakt. Van het
klassikale, frontale onderwijs in de
beginjaren naar het gedifferentieerde
onderwijs van tegenwoordig. Dat
heeft ook zijn weerslag op leerlingen.
“Voor veel kinderen is het moeilijk om
om te gaan met pech, tegenslag of een
teleurstelling. Ze haken dan af of hebben er gewoon geen zin meer in. Wat
dat betreft worden kinderen tegenwoordig te veel gepamperd. Het zou
goed zijn als we onze kinderen beter
leren om hier mee om te gaan: het
hoort gewoon bij het leven. Het beroep

leraar is niet meer te vergelijken
met vroeger en ik heb dan ook veel
bewondering voor onze leerkrachten.
Zij slagen er in om met de hoge eisen
die het werk aan hen stelt om te gaan:
omgaan met de niveauverschillen in de
klas, goed kunnen plannen, goed kunnen omgaan met kinderen en volwassenen. Ik vind dat er te veel verwacht
wordt van onze mensen. Daarbij komt

ook nog dat de vergadercultuur in het
onderwijs is doorgeslagen”, aldus de
directeur.

Het gaat om het
onderwijs
Leo Meijers neemt met gemengde
gevoelens afscheid van de Bottel, de
school waar hij trots op is. “We hebben

van een ouderwetse gangenschool
een gezellige warme school gemaakt.
In Swolgen wacht nu een nieuwe
uitdaging welke ik met vol vertrouwen
wil aangaan”, zegt hij. Op 22 december nemen leerlingen en collega’s
afscheid van Leo Meijers als directeur
van de Bottel. Sandra Bertrand wordt
de nieuwe directeur op de Lottumse
school.

Samen op vakantie genomineerd
voor innovatieprijs
Het initiatief ‘Samen op vakantie’ van woongroep Averbodeplein in Horst is genomineerd voor de innovatieprijs van Dichterbij: de Dichterbij Trofee.
Deze nominatie is gekozen door de jury, omdat deze initiatieven van begeleiders en cliënten uitgaan van het gezamenlijk nemen van verantwoordelijkheid voor het realiseren van wensen van cliënten en het betrekken van medeburgers in de lokale samenleving hierbij.
Medewerkers van woongroep
Averbodeplein in Horst hebben samen
met bewoners initiatieven opgezet
om geld bij elkaar te krijgen voor
deze kinderen, waarvan de ouders het
niet kunnen betalen, om op vakantie
te kunnen gaan. Twee van de initia-

tieven waren een inzamelingsactie van
supermarkt Jan Linders en een schenking van 2.000 euro van de Rotaryclub
Horst-Sevenum Maasdorpen.
Dichterbij reikt jaarlijks prijzen uit
aan vernieuwende initiatieven die onderscheidend zijn en gebaseerd zijn op

één of meerdere belangrijke punten uit
het strategische beleid van de organisatie. Uit de 22 nominaties kiezen het publiek en de vakjury ieder één winnaar
voor het meest vernieuwende initiatief.
Daarnaast reikt de Raad van Bestuur de
derde trofee - de Stimuleringstrofee -

uit voor het beste uit te voeren idee.
Daarnaast kan iedereen van
21 november tot en met 5 december
stemmen op zijn favoriet. Kijk hiervoor op www.dichterbij.nl/trofee
Op vrijdag 9 december worden de
3 trofeeën uitgereikt.

Bezorging
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Kennismakingsmenu

PLUS Waardecheque

Deze vergrootspiegel is een must
have in de badkamer

Bij bestelling van een
3 gangenmenu 4e gang + koffie
van het huis gratis

Boodschappen doen met extra
korting! Koop de waardecheque
nu op het internet

VAN € 39,95 VOOR € 29,95

VAN € 42,50 VOOR € 35,00

VAN € 50,00 VOOR € 45,00

2x Mc Kroket

Spiegeltje, spiegeltje
aan de wand

voor een lekkere prijs

VAN € 4,95 VOOR € 3,50

Kijk voor nóg meer aanbiedingen en informatie op
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Plaatsing eerste POP
Een groot deel van de kernen in Horst aan de Maas heeft gekozen voor glasvezel. Binnenkort is het zover en
wordt Horst aan de Maas aangesloten op het glasvezelnetwerk van Reggefiber. Maandag 21 november is de
eerste POP geplaatst, waarmee de aanleg officieel van start is gegaan.
Maandag 21 november is de eerste POP geplaatst in Horst. Een POP
is een wijkdistributiecentrum, van
waaruit de glasvezelkabels verder de
wijk in gaan en die alle huizen aansluiten op het netwerk. De komende
weken wordt er nog een aantal
POP’s geplaatst. Omwonenden zullen
hierover worden geïnformeerd door
middel van een brief. Over een aantal
weken wordt gestart met de eerste
graafwerkzaamheden in de straten.

Ongeveer vier weken voordat de
graafwerkzaamheden in een straat
starten, ontvangen bewoners een informatiepakket. Hierin legt Reggefiber
uit hoe de aanleg van het glasvezelnetwerk in zijn werk gaat.
De aanleg van glasvezel is voor alle
huishoudens binnen het aansluitgebied
van Reggefiber kosteloos. Het enige
wat Reggefiber vraagt, is toestemming om een glasvezelaansluiting
in de woning aan te mogen leggen.

Maar pas wanneer de bewoner een
abonnement afsluit bij een serviceprovider die internet, tv en telefonie
via glasvezel aanbiedt, kan er gebruik
worden gemaakt van de diensten op
het netwerk.
Voorlopig worden de kernen Horst, America, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Hegelsom,
Kronenberg, Griendtsveen, Sevenum,
Meterik en Swolgen aangesloten op
glasvezel.

Oranje paprika-ijs
lekkerste van Nederland

Weggekels

De lekkerste lokale
Sinterklaas surprise
HORST • MAASBREE

Paprikakweker Annette Hermans van Kwekerij Hermans-Walter uit Sevenum en Meester ijsbereider Theo Clevers
uit Grubbenvorst zijn de winnaars van Smaakvol2011. Hun paprika-ijs veroverde in de Smaak van NL-wedstrijd de
harten en smaakpapillen van de vakjury én van het publiek. Ook de publieksprijs ging naar Horst aan de Maas.

Laat de ijsbaan u koud? Nee!
Ga dan naar www.ijsbaanhorst.nl

koopzondag
27 november 2011
Hermans en Clevers ontvingen
de erkenning van professionals voor
het lekkerste product van Nederland,
Smaakvol2011, uit handen van
Dick Veerman, initiatiefnemer van
foodlog.nl
Ter promotie van de oranje paprika
ontwikkelden de twee bedrijven samen
een nieuw product: oranje paprika-ijs.
Een jaar lang werkte Clevers aan de

juiste samenstelling totdat afgelopen
zomer het paprika-ijs op de markt werd
gebracht.
De smaakjury bestond uit de
culinair journalisten Jeroen Thijssen,
Puck Kerkhoven en Dick Veerman.
Zij kozen tijdens de spannende finale
in Baarn voor het ijs omdat het bijzonder lekker is en zelfs zuivelachtig
lijkt, zonder dat dat zo is, zo vertelde

Dick Veerman.
Het paprika-ijs wordt ook gepresenteerd op de Floriade volgend jaar. Dat
het publiek ook enthousiast is bleek uit
het aantal stemmen dat zij via internet
veroverden: 1.262 van de bijna 5.300.
Opgeteld bij de proeverij die tijdens de
Food Valley Expo in oktober plaatsvond,
leverde dit het duo Hermans-Clevers
ook de publieksprijs op.

DE TWOPETJES Flestival afgelast

gratis parkeren
12.00-17.00 uur
sint activiteiten

VEN

Syntensadviseur Binie Hermans, finalist John van Dooren van Passie voor vis,
winnaars Annette Hermans en Theo Clevers, Mieke van Dooren en wethouder Leon Litjens
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extra
koopavond
donderdag 1 december

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

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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Bezwaren tegen afgifte exploitatievergunning

Brouwketel Pastoor Vullinghsplein
is klankkast
Op en rond het Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst zit leven in de brouwerij, anders gezegd: leven in de
brouwketel. Enkele omwonenden van het plein maakten bezwaar tegen de nieuwe exploitatievergunning voor
Brasserie In de Witte Dame die op 3 augustus werd afgegeven. De brouwketel met tapinstallatie werkt in geopende
stand als een klankkast waardoor geluidsoverlast ontstaat volgens de bezwaarmakers.

De pijn bij de bewaarmakers zit
hem niet alleen in de brouwketel. De
gemeente Horst aan de Maas harmoniseerde in maart 2010 de beleidsregels
rondom terrassen. Voor de gehele
gemeente gelden nu dezelfde sluitingstijden voor een terras. Van zondag tot
en met donderdag is dit 01.00 uur en
op vrijdag en zaterdag 02.00 uur. Voor
de brouwketel werd een uitzondering
gemaakt, deze moet doordeweeks om
23.00 uur, en vrijdags en zaterdags om
24.00 uur sluiten.

het plein. Enkele pleinbewoners steunen de bezwaarmakers en zien de ketel
als de grote boosdoener van geluidshinder. Zij hopen dat de ketel dicht gaat
of zelfs helemaal verdwijnt.

Geluidsoverlast door
openstaande ketel

Voorstanders zijn er ook. De familie
Simons vindt dat het terras, inclusief
ketel, uitstraling geeft aan het plein
en dat het zo weer leeft. Van lawaai of
geluidsoverlast hebben zij geen last.
Pleinbewoner Wiel Joosten zegt wel
De klachten van de bezwaarmakers, van geroezemoes op de achtergrond te
houden maar niet van herrie. “Laat ze
de families Jacobs en Mansvelders,
de openingstijden van de kroegen en
richten zich met name tegen de
terrasjes maar overal naar 01.00 uur
koperen bierketel. Deze zou illegaal
geplaatst zijn en het geluid versterken. zetten. Dan gaat men eerder uit en is
men ook weer eerder thuis”, zegt hij. De
Door goede geleiding zou het geluid
ver dragen. De uitbater van In de Witte geïnterviewden geven aan dat een terDame, Twan Boonen, zou bovendien de ras van belang is voor de leefbaarheid
in het dorp. Een mooi terras lokt volgens
sluitingstijd van het terras en bierketel
de pleinbewoners wel toeristen naar
aan zijn laars lappen.
Grubbenvorst maar die komen vooral
Jacobs: “Als ik ‘s morgens vroeg
naar mijn werk wil, ben ik geradbraakt. voor IJssalon Clevers. Uitbater Twan
Boonen van Brasserie In de Witte Dame
Een gezonde nachtrust is onmogelijk
door alle geluidsoverlast van met name wil pas reageren nadat een onafhankelijke commissie advies heeft uitgebracht
de bierketel.” Ook Mansvelders kan de
slaap niet vatten door alle lawaai vanaf ten aanzien van het bezwaarschrift.

Nachtrust in het geding

Wat koop je
met sinterklaas?
December is de tijd van cadeautjes kopen en geven. Veel ouders genieten
van de stralende glimlach en enthousiaste uitroepen van hun kinderen als die
hun geschenken uitpakken op sinterklaasavond of met de kerstdagen. Ouders
geven hun kinderen cadeautjes uit liefde en willen graag hun wensen vervullen.
Maar veel ouders kunnen zich niet
veroorloven om het allerlaatste en
nieuwste speelgoed te kopen. Bedenk
op zo’n moment dat je als ouder je kind
elke dag ‘cadeautjes van liefde’ kunt
geven die de band tussen jou als ouder
en je kind versterken. Die zijn belangrijker dan al het speelgoed bij elkaar.
Natuurlijk heeft speelgoed geven
ook goede kanten. Vooral als het
kinderen stimuleert om lekker bezig te
zijn. Maar dit hoeven echt niet altijd de
duurste cadeaus te zijn!

Drie Top-100 cafés
in de gemeente
Afgelopen week werd de nieuwe top 100 van Misset Horeca
bekend gemaakt. In dit overzicht zijn maar liefst drie café’s uit
Horst aan de Maas terug te vinden. Wethouder Paul Driessen
feliciteerde de eigenaren van café ’t Centrum uit Horst, café de
Morgenstond uit Griendtsveen en café de Sevewaeg uit Sevenum
persoonlijk.
Café ’t Centrum in Horst stond in 2011 nog op de 19e plaats, maar
steeg dit jaar naar plaats 12. De Morgenstond zakte van plaats 5 naar
plaats 10. De Sevewaeg moest dit jaar genoegen nemen met de 100e
plaats, waarbij ze vorig jaar nog op plaats 64 stonden.
Voor meer foto’s zie www.hallohorstaandemaas.nl

Controleer de veiligheid van het
speelgoed.
In Nederland moet speelgoed aan
hoge veiligheidseisen voldoen. Dit kun
je herkennen aan de zogenaamde CEmarkering op het speelgoed. Maar dit
biedt geen garantie dat speelgoed altijd
volkomen veilig is.

proeven en horen: rammelaar,
muziekdoosje, muziekinstrumenten
• Verstandelijke ontwikkeling:
Constructie materiaal: puzzels, lotto’s,
bijzoekspelletjes, kijkboekjes,
druktoetsen, informatieboeken
• Sociaal-emotionele ontwikkeling:
Gezelschapsspelen: mens erger je
Vijf kleine cadeautjes zijn vaak leuker
niet, ganzenbord
dan één grote.
Fantasiemateriaal: telefoon,
poppenkastpoppen, dokterskoffertje,
Zorg voor variatie in het speelgoed.
verkleedspullen
Gevarieerd speelgoed draagt er toe bij dat
kinderen zich op alle ontwikkelingsterreiTips bij het kopen van speelgoed
Voor mediaproducten zoals films,
nen kunnen ontplooien.
games voor jongeren onder de 12 jaar
Koop speelgoed dat past bij de leeftijd Voorbeelden zijn:
kunt u terecht op de website: www.
• Lichamelijke ontwikkeling:
en ontwikkeling van het kind.
mediasmarties.nl Verdere informatie
Bewegingsmateriaal:
Als je kind tussen de drie en zes
en verdieping, kijk op: www.mijncjg.nl.
- Grove motoriek: bal, springtouw,
jaar is, gaat zijn fantasie werken en
Zoek op ‘speelgoed’.
driewieler,fiets
wordt hij behendiger. Dan zijn bijvoorMarian Joosten,
- Fijne motoriek: vouwblaadjes, klei,
beeld puzzels, constructiespeelgoed
verpleegkundige/consulente CJG
schaartje, kraaltjes
en dokterspulletjes geschikt speelgoed.
De Zorggroep/Groene Kruis
Zintuigelijk materiaal:
Ook kun je een driewieler of fiets
Jeugdgezondheidszorg
speelgoed om te voelen, ruiken,
kopen.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00
(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)

nieuws 05

24
11

Nieuwe buren

Mini vlinderorchidee

Daan Hesen en Ineke Wismans hebben in Horst een kavel gekocht. Op zich niet zo heel bijzonder, ware het niet
dat ze nog helemaal niet van plan waren om te gaan verhuizen. Het lot bepaalde echter anders.
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GroenRĳk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrĳk.nl

“Eigenlijk heb ik het aan mijn
zus en zwager te danken dat ik hier
nu zit”, glimlacht Daan Hesen. Sinds
begin november bivakkeert hij met zijn
vriendin in een houten kantoorunit op
een bouwkavel aan de Melatenweg
in Horst. “Zij zochten een stuk grond
om op te gaan bouwen. De gemeente
stelde onder andere deze kavel voor,
maar mijn zus en haar vriend besloten
nog even verder te kijken. Voor de grap
zeiden mijn Ineke en ik: ´zullen wij die
kavel dan nemen?´. Dat hebben we
gedaan en dat hebben we geweten.”

Paniek?
Daan en Ineke zetten hun huis
in de Groenewoudtstraat te koop en
tegen de verwachting in, was het snel
verkocht. Paniek? “Tja, toen moesten
we na gaan denken over tijdelijke behuizing. Ik ben twee jaar geleden mijn
eigen architectenbureau begonnen.
Een werkruimte was dus een vereiste.

We overwogen de opties tijdelijk huren
of bij de ouders intrekken. Tot iemand
ons op een bedrijf in Castenray wees,
waar ze kantoorunits verkochten. Daar
hebben we dit ´huis´ gekocht.” Met een
aantal aanpassingen en veel schilderwerk hebben Daan en Ineke met hulp
van familie en vrienden een bijzondere
tijdelijke woning neergezet. Het huis
springt direct in het oog. Aan de buitenzijde is beplanting aangebracht en
de was hangt buiten aan een rek. Een
heel huiselijk aanzicht. “´t Was nog wel
even spannend toen we elektriciteit
en water moesten aanvragen. Dat is
allemaal mooi op tijd gelukt. Alleen
verwarmen op elektriciteit is niet
optimaal, dus waarschijnlijk komt er
voor de winter nog een oliekacheltje
bij. Het is trouwens wel knus, samen op
de bank met een plaid over de knieën
televisie kijken.”
Het huis dat Daan en Ineke gaan
bouwen heeft hij zelf ontworpen.

“Ik heb ook de opdracht gekregen om
de huizen voor de andere kavels hier
te ontwerpen. Het lijkt misschien wat
tegenstrijdig dat ik als architect hier in
een kantoorunit zit, maar straks kan ik
klanten laten zien wat hier gebouwd
wordt.” Over anderhalf jaar hopen
Daan en Ineke hun droomhuis klaar te
hebben.
“Tot die tijd houden we het hier
wel vol. Ik geniet vooral van het
uitzicht. Kijk, dat veld daar blijft zo.
Het is het leefgebied van de bosuil.
En als er dan een reiger of zelfs een
ooievaar voorbij vliegt, dan geniet ik
daar met volle teugen van. Overigens
zijn de reacties van de buren heel
positief. Een buurman schonk ons zelfs
zijn postbus. En binnenkort krijgen
we gezelschap. Dan komt op de
kavel achter ons ook een kantoorunit
te staan. Misschien hebben we wel
een trend ontketend”, lacht Daan tot
besluit.

Grote Sortering WEGGEKELS/ BOEKMANNEN
ook met pijp /zonder rozijnen etc.

DE GEHELE DAG DOOR VERS GEBAKKEN SNITT en KAISERBROODJES

3 + 1 GRATIS
AMANDELMACRON
HALVE BIENESTICH € 6,50

DIVERSE aanbiedingen uit de LEER/ZORGBAKKERIJ
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

w
w w. b a k ke r i j g ewww.artvlaai.nl
rards.nl
www.bakkerijgerards.nl

25% korting
op de
wintercollectie*

40% korting

* tenzij anders aangegeven

op jacks*

Op zaterdag 19 november had pastoor Peeters de eer om de gouden medaille met insigne van de
Nederlandse Sint Gregoriusvereniging uit te reiken aan de heer Van de Pasch uit Grubbenvorst.
Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor het kerkkoor van de parochie Onze Lieve
Vrouwe ten Hemelopneming in Grubbenvorst en voor zijn 50-jarig lidmaatschap.

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Op dinsdag 29 november zijn

Toon en Mia
Kleuskens – van de Pas
6.00 / 20.00 uur Flexibele Plekken

50 jaar getrouwd.

Fresh Park Venlo,
Bedrijvennummer 3830
06 29 24 40 81 / 06 22 43 62 66

Op deze dag is er om 14.30 uur een heilige H. Mis
uit dankbaarheid in de H. Oda kerk te Melderslo.
Deze mis zal worden opgeluisterd door het Seniorenorkest.
Daarna wordt het feest met familie, vrienden en bekenden
voortgezet in MFC De Zwingel.

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Langevenseweg 6b, 5962 NK Melderslo.

www.kdvpoemelke.nl

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Te koop gevraagd alle merken
sloopauto’s en bussen compleet,
minimaal € 100,- (contant) en
vrijwaring.
Eigen ophaalservice 06 10 58 14 70
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, onderhoud,
(draadloos) internet, netwerken,
overstap/begeleiding Windows 7.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Rolsteigers Ladders Trappen
Prof. rolsteigers - ladders - trappen en
onderdelen tegen scherpe prijzen.
HDL Klimmaterialen in Lottum is
hét adres voor uw professionele
klimmaterialen! Tel: 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl

Heilgymnastiek 06-19585904
Vanaf het 45e jaar maakt het mannelijke geslacht kans op prostaatkanker
en 1 op de 8 vrouwen op borstkanker.
De Chinese Taoisten hebben daar een
voorbuigende therapie op uitgevonden
die Ching-I heet.
Te koop:
Haagbeuk, Carpinus Betulus, tot 2 mtr
Beuk, Fagus Sylvatica, tot 0,8 mtr
Tel. 06 10 46 68 52, bgg 06 55 35 80 30.
Voel u fit & vitaal!!
Wilt u ook een lekker actieve
levensstijl? En heeft u daar op dit
moment de energie niet voor? Kijk dan
eens op www.natuurlijkgezond.info

Te koop voederhuisjes vanaf € 20,
€ 25 en € 28. Nestkastjes vanaf € 6,50;
2 stuks voor € 12; 3 stuks voor € 15.
Ger Poels, Bakhuuske 10 Hegelsom,
077 398 15 53
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

Te koop: Buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s, kantinemeublair, ordnerkasten, garderobe
+ lockerkasten, kluizen, whiteborden
en kapstokken. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.
Gezocht: een (ervaren) HipHop
docent(e) voor de dinsdagavond in
Horst. Voor meer informatie neem je
contact op met Nico Haverman,
tel. 06 27 51 14 09.
HEALING CRÈME – huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en schaafwonden,
ruwe gekloofde huid, droge plekken,
jeukstillend.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
“Natuurwijzer” in Horst.

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

Kerst
arrangement
2 uur v.a.

e 31,95 p.p.

Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl

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

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Hortensia’s (130 srt), Buxus v.a. €0,50,
taxus v.a. €1,50, Coniferen, Laurier en
vele soorten bomen (dak /lei).
Info: www.veld-tuinplanten.nl
Open alleen na tel. afspraak
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Bever Carcleaning Nieuw in de regio
carcleaning. Voor het reiningen van
interieur en exterieur.
Uw auto als NIEUW! Voor info kom
gerust aan of bel even.
Stationsstraat 127, 5963 AA Hegelsom.
Tel. 06 18 93 89 95.
Zondag 30 oktober zijn onze
2 witte konijnen met bruine vlekjes
weggelopen, omgeving Venloseweg.
Neem a.u.b. contact op met
06 51 94 05 01
Kadotip Alles voor de kinderkamer.
Bureautjes, stoeltjes, bankjes,
hobbeldieren, speelgoed.
http://kinderkamer-speelgoed.webklik.nl
Verloren begin november op het
Dendron College: Pandora
bedelarmband met bonte bedeltjes.
Bel 06 38 00 04 85 voor beloning!!
TE KOOP SINTERKLAAS TE KOOP
Bordspellen: Huis Anubis, Triviant enz.,
div. speelg., Playmobile, tafelvoetbalspel, Lego Indiana Jones Temple Crystal
Skull enz, TomTom XL IQ, Twinnyload 2
fietsen, 2 jongensfietsen, dakkoffer
077 398 81 58.
Gezocht: begeleider voor onze
zoon met PDDnos. Opvang en huiswerkbegeleiding op di en do na
schooltijd. Circa 3 uur p/wk in Swolgen.
Basiskennis ASS en Franse taal (niveau
havo 1+2) vereist. Geinteresseerd:
bel za of zo 0478 69 25 88.
Bent u een fanatiek sporter?
En wilt u uw prestaties verbeteren?
Sneller herstel? Gebaseerd op
meest recente wetenschappelijke
onderzoeksresultaten. Voor meer
informatie www.natuurlijkgezond.info

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Leunen
T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 53 64

A nnie Rutten-van Kuijck
Meerlo:

Sjraar

Reuver:

Jack en Judith
Levi, Finn
Erwin en Yvonne
Anouk, Bjorn

Meerlo:

20 november 2011
Hoofdstraat 8
5864 BE Meerlo
De afscheidsdienst van Annie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Dankbetuiging

Het heeft ons goed gedaan dat zoveel mensen met ons
meegeleefd hebben na het overlijden van ons mam, oma
en oma-oma

Bertha Marcellis-van Berlo
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Horst, november 2011

Te koop: moderne ruime 2-onder-1
kap woning. Bouwjaar 1999, gelegen
in kindvr. wijk in Horst-Nrd.
3 slaapkamers, vaste trap naar zolder
en ruime garage. Inhoud 440m3, perc.
opp. 224m2. Vraagprijs € 279.000,Info: 06 55 11 63 68.
Nu te huur bij Stervideotheek
Venloseweg 2, Horst: The Smurfs/
Super 8/Harry Potter D.H. 2/Kung Fu
Panda 2/Cars 2/Attack the Block/Tropa
de Elite 2/The Source Code/11-11-11/
Hanna/Chalet Girl/Transformers 3/Sint/
Blitz/Actie 2 dag- + 2 weekfilms € 10.
M
O G
RE NU RA
ST ME FAU N
RA TEN
TI
E

Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Kijk ook op www.halloaanbieding.nl

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

in de veel te jonge leeftijd van 66 jaar.

MAATWERK IN
NATUURSTEEN

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

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

Sjraar Rutten

&

Complete huisraad te koop wegens
verhuizing. Teveel om op te noemen en
vanaf slechts € 0,50. Alleen zaterdag
26 november van 12.00 tot 14.00 uur.
Blauwververstraat 48 Horst.
Liep langs de weg, beige reu, volgens
ons een Shi Tzu. Hij is zoekende naar
zijn baasje. Gsm 06 28 48 02 99
Wilt u meer energie of afslanken?
Team Herbalife Horst schenkt nog aan
41 personen een gratis proefpakket
incl.begeleiding.
www.uwgratisproefpakket.nl

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

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

G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

Dag en nacht bereikbaar

www.briensveld.nl

Plotseling is van ons heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma

echtgenote van

Wegens succes herhaald. Workshop
Balans Werk & Privé 9 december van
9.30 tot 12.00 uur. Info@via-rosa.nl
www.via-rosa.nl 0478 69 10 06
Diana Lenssen.

Complete huisraad te koop wegens
verhuizing. Teveel om op te noemen en
vanaf slechts € 0,50. Alleen zaterdag
26 november van 12.00 tot 14.00 uur.
Blauwververstraat 48 Horst.

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw magazijn + palletstellingen, stalen kasten,
werkbanken, ladenblokken, magazijnbakken enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.

Wij hebben ons Annie niet verloren,
daarvoor gaf zij ons teveel.
Wat zij ons zei dat blijven we horen,
van wat wij zijn is zij ons deel.
We komen haar overal tegen,
in wat we doen, in wat we laten.
Zij was en blijft voor ons een zegen
waardoor we verdergaan op het spoor waarop we zaten.

Bloemen
zeggen
meer
dan
woorden
Horst, Venray, Sevenum, Nieuw-Bergen
(077) 398 70 99, info@theoarts.com

www.theoarts.com

TEL.: (077) 467 37 77
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM
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Een interview met
Sinterklaas

AGENDA
Sinterklaasintochten

De hele week heb ik er naar uitgekeken. Ik mag weer naar Sinterklaas voor het tweede interview. Deze keer
doet er een Zwarte Piet open. “Ha, mevrouw van HALLO, kom binnen. Maar deze keer niet zoveel pepernoten
snoepen hè?” lacht de knecht. Dat beloof ik en Zwarte Piet neemt me mee naar Sinterklaas.

Broekhuizen en
Broekhuizenvorst
zo 27 november
Locatie: de Loswal

Horst
za 26 november 15.00 uur
Org: Drumband Jong Nederland
Locatie: van de blokhut van
Jong Nederland via het
Lambertusplein naar de Mèrthal

Meerlo
zo 27 november 14.00 uur
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Sevenum
Griendtsveen
zo 27 november 13.00 uur
Locatie: vanaf de brug aan de
Ericaweg naar het gemeenschapshuis De Zaal

zo 27 november
Locatie: De Wingerd

Tienray
zo 27 november

Help Klunspiet
zijn pepernoten
terug te vinden
Weer aan tafel bij Sinterklaas begin
ik meteen met mijn lange lijst van vragen. “Sinterklaas, hoe lukt het om alle
cadeautjes in één nacht te brengen? En
waarom doet u dat ’s nachts?” De goedheiligman haalt zijn schouders op. “De
cadeautjes moeten natuurlijk wel een
verrassing blijven. En ’s nachts slapen
alle kindertjes dus dan is het ’s morgens
een extra grote verrassing. En al mijn
Pieten doen heel hard hun best, zodat
we overal kunnen komen. Maar soms
lukt dat niet helemaal, en dan komen
we ergens een dagje eerder of later.”
Ik vraag Sinterklaas hoe oud hij is.
Hij wordt een beetje rood. “Nou zeg, dat
vind ik niet zo’n nette vraag om aan een
oudere man te stellen hoor, juffrouw.

Vraag me liever hoe ik weet waar alle
kinderen wonen.” Ik vraag Sinterklaas
hoe hij weet waar alle kinderen wonen.
“Door hun schoenen, natuurlijk!” lacht
de Sint. “Elk kind heeft zijn eigen
schoenen, dus daaraan weet ik ze wel
te vinden.”Ik kijk even of Piet nog in de
buurt is en snoep dan één pepernootje.
Sinterklaas ziet dat en schuift me er nog
eentje toe. “Dat mag wel hoor”, lacht
hij. “Zwarte Piet doet graag alsof hij
streng is, maar dat valt wel mee hoor.”
Dan schuift hij wat op zijn stoel. “Nog
één vraag, dan is het mooi geweest voor
vandaag.”
Ik denk goed na over mijn vraag en
zeg dan: “Heeft u televisie in Spanje?”
De Sint lacht. “Daar heb ik het toch veel

Intocht van
Sinterklaas in Horst
Sinterklaas brengt op zaterdag 26 november met zijn pieten een
bezoek aan het centrum van Horst. Hij wordt rond 15.00 uur verwacht bij
de blokhut van Jong Nederland aan de Toon Hendriksstraat.
Van daaruit begint de feestelijke
intocht van Sinterklaas en zijn pieten
door het centrum. Om 16.00 uur
begint het grote sinterklaasfeest in
de Mèrthal. Alle kinderen, vaders,
moeders, opa’s en oma’s zijn van
harte welkom. Sinterklaas vindt
het erg leuk als alle kinderen
op 26 november een feestelijke
zelfgemaakte mijter, pietenmuts of
andere versiering dragen.
Menig kinderhart gaat op zaterdag 26 november sneller kloppen als
Sinterklaas met zijn pieten naar Horst
komt. Jong Nederland Horst organiseert op deze heugelijke dag allerlei
leuke activiteiten rond de intocht
van de Sint. Traditiegetrouw begint
Sinterklaas zijn bezoek met een
rit per koets door het centrum van
Horst. Om stipt 15.00 uur vertrekt hij
vanaf de blokhut van Jong Nederland.

Daar heet iedereen hem uiteraard
welkom en kan zich bij de stoet
aansluiten. Vanaf de blokhut van Jong
Nederland rijdt de Goedheiligman
begeleid door muziek via het centrum
naar de Mèrthal. De optocht stopt
onderweg op het Sint Lambertusplein
want daar staat Sinterklaas een leuke
verrassing te wachten. Rond 16.00 uur
komt Sinterklaas met zijn hele gevolg
aan in de Mèrthal waar voor hem
een speciale plaats op het podium is
gereserveerd. Een groot sinterklaasfeest met volop muziek, dansjes,
gedichtjes en moppen van kinderen
barst dan los! Rond 17.00 uur eindigt
het feest met een verrassing voor
alle kinderen. Voor de intocht van
Sinterklaas en zijn feest in de Mèrthal,
zijn alle kinderen, hun ouders en
grootouders uitgenodigd. De toegang
is helemaal gratis.

te druk voor. En als ik me verveel, lees
ik wel eens in het Grote Boek, dat is
altijd rustgevend. Maar de Pieten gaan
wel eens naar een film. Liefst eentje die
over ons gaat. Zo, dat was het dan voor
vandaag. Komt u volgende week nog
één keer terug? En nu snel gaan hoor,
ik moet nog heel wat regelen voor 5
december!” (Foto: Roel Jorna)

Klunspiet heeft per ongeluk de zak met strooigoed omver gelopen.
Het strooigoed is alle kanten opgerold en zit nu verstopt in deze uitgave
van HALLO Horst aan de Maas en de uitgaves van de vorige twee weken.
Tel alleen het aantal pepernoten en maak de volgende slagzin op een
originele manier af: ‘De HALLO betekent voor mij….’ en maak kans op
mooie prijzen.
Noteer het totaal van alle pepernoten uit de drie uitgaves samen met
de afgemaakte slagzin op de deelnemersbon die twee weken geleden in
HALLO Horst aan de Maas stond en lever deze uiterlijk 26 november in bij de
inleverpunten. De uitslag wordt op donderdag 8 december bekend gemaakt in
HALLO Horst aan de Maas. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

GULPENER EN WARSTEINER 24 X 30cl
cl € 10,95

Wijn van de maand:

een topwijn van het Italiaanse
S L I J T E R I J wijnhuis Sartori: Regolo

WEIJS
DRANKENHANDEL

Normaal €

11,45

€ 9,95
s
j
i
r
p
e
i
t
c
A
s € 54,99
Doosprij

Het bijzondere van deze wijn is dat hij wordt
gemaakt van gedeeltelijk ingedroogde druiven en drie jaar rijpt op houten vaten.
Het resultaat is een krachtige wijn vol fruit en een verrukkelijke geur.

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl
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Joeps verwendag
“ Een conflict oplossen is:
communicatie herstellen.”

Volbehangen met ballonnen komen Wendy Peeters en Sandra Steeghs de huiskamer binnen. Allemaal blije en
verraste gezichten. Joep Verstegen uit Grubbenvorst moet duidelijk even wennen aan alle aandacht. Hij heeft net
gehoord dat hij met zijn ernstig zieke broer Roel naar Eurodisney in Parijs mag.

mr. Jeroen Hellendoorn

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

Riolering
n
n
n

Rioolontstoppingen
Aanleg rioleringen
Vervanging en onderhoud

BEKRO B.V. Installatietechniek
Noordsingel 35, Horst n Tel. 077- 398 18 27

n

Fax 077- 398 72 45

Ziek zijn is nooit leuk. Vooral als
een kind aan een ernstige ziekte
lijdt trekt dat een behoorlijke wissel
op het hele gezin. Ondanks dat
ouders hun best doen om iedereen
evenveel aandacht te geven, hebben
broertjes en zusjes van een ziek
kind het zwaar. Joep Verstegen uit
Grubbenvorst is zo´n kind. Hij is de
grote broer van Roel, die aan een
levensbedreigende stofwisselingsziekte
lijdt. Donderdagochtend wordt Joep

vroeg uit zijn bed gehaald. Ineens staan
Wendy en Sandra van Dream4kids voor
de deur. Zij komen Joep, Roel en hun
ouders verrassen met een reis naar
Eurodisney in Parijs, waarbij Joep in
het middelpunt van de belangstelling
staat. Een speciale verwenambulance
en een aangepaste auto voor
rolstoelvervoer voor zijn broertje staan
voor de deur geparkeerd. Joep kan
zijn ogen niet geloven. Is dit allemaal
speciaal voor hem? De tassen worden

gepakt en intussen zijn opa en oma
binnengekomen om de familie uit te
zwaaien. Eenmaal buiten worden de
ballonnen in de ochtendkou opgelaten
en vertrekken Joep en zijn familie naar
Parijs. Het hele gezin mag bij Roel in
de ambulance. Aan het eind van de
straat zet de chauffeur nog even de
zwaailichten en sirene aan. Het belooft
een prachtige verwendag te worden.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Zuster Mia Nabben
Het missieklooster Sint Joseph heeft sinds haar oprichting in 1909 onderdak geboden aan Zusters, hotelgasten
en straks ook arbeidsmigranten. Eén van de meest aansprekende bewoners van het klooster was Zuster Nabben, die
als Mia Nabben het levenslicht zag. Een portret van een bevlogen vrouw.

Mia Nabben werd op 2 augustus
1927 in Tienray geboren. Mia en haar
tweelingzus Elly waren de oudsten van
de 10 kinderen die vader en moeder
Nabben voortbrachten. De lagere
school in het dorp was ondergebracht
in het Sint Joseph Klooster, waar de
zusters de scepter zwaaiden.
Het gezin verhuisde naar Sevenum,
maar bij Mia bleef een stukje Tienray
in het hart achter. Ze wilde missiezuster
worden. In 1948 ging Mia op haar 21e
terug naar haar geboorteplaats om in
het klooster bij de Liefdeszusters van
het Kostbaar Bloed te gaan wonen.

Zij kreeg de kans om naar de kweekschool in Nijmegen te gaan, waar ze in
1954 haar onderwijzeressendiploma en
hoofdakte haalde. Vervolgens werkte
Mia ruim 12 jaar op de rk meisjesschool in Horst. Tot het moment was
aangebroken waarop zij naar de missie
kon gaan. Zuster Mia Nabben vertrok
in 1967 naar Papoea Nieuw-Guinea
om op haar eerste missiepost in Lae
op de lagere school aan de slag te
gaan. Nadat zij bewezen had meer in
haar mars te hebben werd zij hoofd
van de school van de Saint Martins
Primary School. Zuster Nabben werkte

in Papoea Nieuw-Guinea niet alleen in
het onderwijs, zij verrichtte ook veel
sociaal en pastoraal werk. En ze bleef
niet onopgemerkt. De Australische
Lions Club eerde haar met een Medal of
Recognition voor haar werk in Papoea
Guinea.
In 2000 ging Zuster Nabben met
pensioen en keerde terug naar het
klooster in Tienray. Ze had er veel
moeite mee om te stoppen met het
werk in Papoea Nieuw-Guinea. In 2003
verhuisden de Liefdeszusters van
het Kostbaar Bloed naar Aarle-Rixtel.
In 2007 werd Zuster Nabben in het
zonnetje gezet door het dekenaat
Horst. Het werk van haar opvolgers in
Papoea Nieuw-Guinea werd door het
dekenaat van Horst uitgekozen als goed
doel voor de Vastenaktie 2007. Het project werd geopend met een tentoonstelling over Papoea Nieuw-Guinea in
de hal van het gemeentehuis in Horst.
Tijdens een drukbezochte manifestatie
op 25 februari 2007 in het Gasthoes
over de vele culturele invalshoeken van
de bevolking van Papoea Nieuw-Guinea
was Zuster Nabben het stralende middelpunt.
Vorig jaar, op 21 november 2010,
overleed Zuster Mia Nabben op de
dag dat ze haar 60-jarig professiefeest
vierde. Haar laatste wens was om
begraven te worden in een kist waarover de vlag van Papoea Nieuw-Guinea
werd gedrapeerd.
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Snowboarden in de
achtertuin
Sander Hesen houdt van wintersport en studeert werktuigbouwkunde. Hij combineerde deze twee passies in
een wel heel bijzonder project: hij bouwde zijn eigen sneeuwkanon. Afgelopen vrijdag was het dan eindelijk zover:
vroeg in de ochtend heeft Sander voor het eerst sneeuw gemaakt.

Gordijnconfectie
Raamdecoratie
Horramen

www.salet-gordijnenatelier.nl
Mommesstraat 11, Sevenum T: 077- 467 2197

GROENTE & FRUIT SPECIALIST
GROENTE & FRUIT SPECIALIST
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Het sneeuwkanon overdag, waar het water sproeit
Sander (21) uit Hegelsom zag
tijdens de wintersport in Oostenrijk de
machines waarmee kunstsneeuw gemaakt wordt om pistes waar te weinig
sneeuw op ligt, mee aan te vullen.
“En toen dacht ik, dat ga ik proberen
na te bouwen, dat kan ik ook”, vertelt
Sander. “Vrijdagochtend heb ik het
apparaat voor het eerst uitgeprobeerd.
Ik was om half zeven opgestaan want
toen vroor het nog. Het apparaat heeft
wel vorst nodig. Het ligt een beetje aan

de luchtvochtigheid, maar ik denk dat
het ongeveer een temperatuur van -3
nodig heeft.”
Sander heeft tijdens zijn studie
werktuigbouwkunde genoeg technische
kennis opgedaan om het apparaat aan
de gang te krijgen. Hij is er drie jaar
mee bezig geweest. “Het eerste jaar
werkte het kanon niet, dat was ook
gewoon een hogedrukspuit die ik in
de lucht hield. Vorig jaar had ik een
klein werkend model en deze is groot

Het kanon afgelopen vrijdagmorgen, waar het echte sneeuw maakt

genoeg om bij vorst de tuin vol te
sneeuwen.” Het sneeuwkanon gebruikt
per minuut ongeveer 38 liter water.
“Dit is grondwater”, legt Sander uit.
“Als het genoeg vriest, kan ik ongeveer
16 kuub sneeuw per uur maken.”
Hoe het kanon precies werkt is
een heel technisch verhaal. In het kort
beschrijft Sander het als een sproeier
in het midden, waar onder een druk
van 6 bar een mengsel van perslucht
en water naar buiten komt. “Dit
worden ijskristalletjes”, zegt Sander.
Daaromheen zit een ring met nog meer
watersproeiers, waardoor de nieuwe
waterdruppels zich hechten aan de
kristalletjes. “Dan kan al het water wel
bevriezen.” Het sneeuwt dan om het
apparaat heen. “Het is niet helemaal
zoals echte sneeuw. Het is net iets
kleiner, bijna als hagel.”
En nu kan Sander dus in zijn achtertuin snowboarden. Hij heeft aan alles
gedacht: een helling van 3,5 meter
hoog en 6 meter lang staat al in de
tuin, klaar om besneeuwd te worden.
Het apparaat is nog niet verrijdbaar,
dus vrienden die hopen op een witte
tuin moeten voorlopig nog bij Sander
langs. “Het sneeuwkanon zelf staat
op een aanhanger, maar ik heb er een
zware compressor bij nodig en die staat
op zolder, die kan helaas niet zomaar
mee.” Ondanks zijn privépiste gaat
Sander toch ook nog echt op wintersport . “Er is al een weekje gereserveerd. Maar nu kan ik in de achtertuin
oefenen”, lacht hij.

Miss Piggy tegen veefabrieken
schappelijke dialoog over megastallen. Milieudefensie komt zaterdag
in de Kerkstraat in Horst langs van
12.00 tot 14.00 uur.
Voor meer informatie zie
www.dierenindewei.nl
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OUD PAPIER
tot nader bericht aanleveren op

PARKEERPLAATS
VOETBALTERREIN

Specialisatie
Doolgaardstraat 42
Tel: 077 398 68 95
Mob: 06 547 270 21
Website: www.li-ren.nl

Chinese tuina
massage tegen
• chronische pijn
• stress en spanning
• anti gezichtsrimpels

Elke dag open Op zaterdag vanaf 09.00 uur

3 dolle dagen
25 - 26 - 27 november

Heel veel schoenen

/2 prijs

1
VEN

dat de Nederlandse bevolking geen
megastallen wil.
Het kabinet en de Tweede Kamer
besluiten dit najaar over megastallen,
naar aanleiding van de uitkomsten van
de door Hans Alders geleide maat-

GROENTE & FRUIT SPECIALIST

LET OP!

Milieudefensie voert in samenwerking met Behoud de Parel op zaterdag 26 november actie in Horst voor een
landelijk verbod op megastallen.
Miss Piggy nodigt mensen uit
om een tekening te maken tegen
megastallen. De verzamelde tekeningen worden als mega-advertentie
in een landelijk dagblad geplaatst,
om de politiek nog eens te laten zien
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VAN DE VEN SCHOENMODE

Schouwburgplein 2 - 5801 BVVenray
Tel. 0478-580077

collectie 2011
27 november
koopzondag 12-17 uur
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kies voor kwaliteit!
SlagingSpercentage bij onS

80%! kijk op cbr.nl

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

www.tcinterieurbouw.nl | (077) 464 18 44

AL
SINDS
1990

• (schuifdeur-/inloop)kasten • keukens • keukenrenovatie • advisering • ﬁjntimmerwerk •
wandbetimmeringen • badkamermeubels • interieur (winkel/kantoor/horeca) • voor particulieren én bedrijven •

STANDAARD OF MAATWERK:
PROFESSIONELE KWALITEIT, OOK VOOR U!

Burgemeester ontmoet Zuid-Koreanen
Afgelopen maandag ontving burgemeester Kees van Rooij een handelsdelegatie uit de regio Buyeo,
Zuid Korea. In aanwezigheid van onder andere wethouder Leon Litjens en gedeputeerde Patrick van
den Broeck tekende hij een intentieverklaring met vice-gouverneur Chang-ho Rah en de heer
Woo-chang Choi, president van het Cheondo Instituut voor biotechnologie.
Kijk voor meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl

Sylvester Diner?
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

Deel Janssen de Jong Infra
verdwijnt uit Horst
Het in 1939 opgerichte aannemingsbedrijf Janssen de Jong sluit haar kantoor aan de Energiestraat in Horst.
Wat blijft is de werkplaats, waar vijf mensen werkzaam zijn.

Emmastraat 17
5961 TX Horst
Tel.: 06-5434 8897
E-mail: info@blinqstudio.nl

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

Pieker je veel?
Heb je moeite met veranderingen in je leven?
Of voel je je wel eens somber?
Volg de training mindfulness bij Clooser2
en ontdek hoe het anders kan. Met aandacht
voor ieders persoonlijke leerproces.

Markt 6a - 5975 AN Sevenum
T: 077-8200216 / 06-30705431 - E: karien@clooser2.nl - I: www.clooser2.nl

donderdag vrijdag zaterdag

★ gevulde speculaas
E 2,50 per zakje
★ tarwebollen 4 + 1 GRATIS
maandag dinsdag woensdag

★ Sintvlaai
van E 11,75 voor E 10,50
★ Amandelstaaf E 3,95
★ Amandelletter E 7,25

Het kantoorpersoneel wordt
verdeeld over de vestigingen
Valkenswaard, Herten en Roermond.
Het gaat hierbij om twintig medewerkers. Voor vier werknemers is ontslag

aangevraagd, waarbij een sociaal plan
wordt toegepast. Janssen de Jong Infra
is tot deze maatregelen overgegaan in
verband met bezuinigingen die voortvloeien uit de economische recessie.

Het is nog niet bekend wat er met het
kantoorpand in Horst gaat gebeuren.
Binnen tien jaar moeten alle kantoorwerkzaamheden in Roermond worden
geconcentreerd.

Start project Boerenlandschap
Verfraaid
Met het planten van een boom op het terrein van het NS-station gaf wethouder Paul Driessen zaterdag om
14.00 uur het startsein voor Boerenlandschap Verfraaid. Dit project omvat een investering van 650.000 euro in het
landschap van de gemeente Horst, waarmee het buitengebied wordt omgevormd tot een groene etalage.
De groene herinrichting en het
herstel van de oude beukenstructuur bij
het station vormen een van de eerste
projecten binnen Boerenlandschap
Verfraaid. Dat wethouder Driessen
het startsein geeft met het planten
van een boom past precies binnen

de jaarlijkse erfbeplantingsactie van
Horster Landschap en de Groengroep
Sevenum die ook deze zaterdag wordt
gehouden. Sinds de start in 1997 zijn
zo’n 550 erven in Horst aan de Maas
verfraaid met ruim 4.000 laanbomen,
3.000 hoogstamfruitbomen, 80 km

haag en 22 hectare bosplantsoen.
Daarmee is Horst aan de Maas de
absolute koploper in Limburg. In deze
gemeente is 30% van alle erfbeplantingen in de provincie gerealiseerd.
Voor foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Donkere dagen offensief politie
De politie Limburg-Noord treft in de wintermaanden tijdens hun ’donkere dagen offensief’ extra maatregelen
om overvallen en inbraken tegen te gaan. De extra maatregelen bestaan onder meer uit verscherpt toezicht en
intensievere surveillances op bepaalde tijdstippen en risicoplaatsen waar criminelen vaker toeslaan. Op die manier
vergroot de politie de heterdaadkracht.
Uit ervaring weet de politie dat het
aantal overvallen en inbraken toeneemt
zodra het ’s avonds eerder donker
wordt. Criminelen vallen in het donker
immers minder op en maken dankbaar
gebruik van de onoplettendheid van
mensen. In Noord- en Midden-Limburg
ligt het aantal overvallen dit jaar vooralsnog lager dan vorig jaar. In 2011 zijn
tot nu toe 48 overvallen gepleegd. In
heel 2010 waren dat er 78, in 2009 waren het er 83. Toch zet de politie alles
op alles om de overvallen nog verder
terug te dringen. Van de 48 overvallen
in 2011 zijn er dertien opgelost, daarvoor zijn dertig aanhoudingen verricht.

Een voorbeeld van de extra maatregelen is de inzet van de helikopter.
Dit zal vaker gebeuren. Vanuit de lucht
biedt een helikopter overzicht en zijn
vluchtende overvallers sneller zichtbaar.
Daarnaast wil de politie nieuwe overvallen met de helikopter voorkomen
door potentiële daders af te schrikken.
Afhankelijk van de lokale situatie
vinden er op diverse plekken scherpere verkeerscontroles plaats die deel
uit maken van het donkere dagen
offensief. Door preventief aanwezig
te zijn hoopt de politie mensen die op
het slechte pad zijn af te schrikken.
Uiteraard probeert de politie op deze

manier ook de pakkans te vergroten.
De politie vraagt burgers alert
te reageren bij verdachte situaties.
Getuigen kunnen bellen met 0900 8844
of anoniem via 0800 7000. Bij spoed
is 112 natuurlijk het vereiste nummer.
Het is verstandig om kenmerken van de
dader(s) en eventuele vervoermiddelen
te onthouden. Getuigen van een overval
die iets hebben gefotografeerd of
gefilmd, bijvoorbeeld met hun mobiel,
kunnen beeldmateriaal naar de politie
sturen via www.nationale-recherche.nl
Daar zorgen ze dat het getuigenmateriaal snel terechtkomt bij het
rechercheteam.
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Je hoeft het niet altijd zelf op te lossen
Nachtenlang wakker liggen omdat de verwerking van de dood van je vader nog steeds moeilijk blijkt, je na elf
jaar prima huwelijk toch ineens in een crisis belandt of door een mishandeling uit het verleden op dit moment het
leven even helemaal niet meer zien zitten. Psycholoog Leo van Horen komt deze en tal van andere voorbeelden
dagelijks tegen in zijn nieuwe praktijk aan de Meerweg 36 in Kronenberg.

schappij is er veel meer stress. Dit kun
je voorkomen door tijdig aan de bel te
trekken bij je huisarts of je werkgever”,
aldus Leo. “Ook in een liefdesrelatie
is praten heel erg belangrijk, maar
dat is niet altijd even makkelijk. Zeker
als één van de twee een buitenechtelijk avontuur is begonnen of als
ze grote meningsverschillen hebben
over de opvoeding van hun kinderen.

Het hebben van een goede relatie
is een bron van geluk”, aldus Leo.
“Onze auto’s worden elk jaar gekeurd.
Een liefdesrelatie kan na een aantal jaren ook wel een apk-keuring gebruiken.
Samen met je partner eens rond de tafel gaan zitten. Maar soms heb je daar
psychologische hulp bij nodig. Je hoeft
het zeker niet altijd zelf op te lossen”,
aldus Leo.

Aardwarmteboring
Californië van start
Californië Wijnen Geothermie start met de eerste aardwarmteboring
op Californië. Er wordt tot ruim 2.500 meter diepte geboord naar schone
energie waarmee de kassen worden verwarmd.

Psycholoog Leo van Horen kocht
samen met zijn vrouw een 200 jaar
oude en vervallen boerderij met een
aangrenzend woonhuis aan de rand
van Kronenberg. “Na een zeer grondige
verbouwing wonen we in de boerderij
en dient een gedeelte van het woonhuis als kantoor en spreekkamer. Het is
vooral de rust die ons terugbracht naar
dit dorp.” Leo is in Kronenberg geboren
en woonde hier totdat hij psychologie
ging studeren in Nijmegen. Jarenlang
runde Leo een psychologenpraktijk in
Deurne. “Vijf jaar geleden stapte ik
in een nieuwe maatschap en ik was
vastbesloten om na deze periode te
stoppen. Aan het einde van dit jaar
is het zover, dan stop ik definitief in
Deurne.” Toch kruipt het bloed waar

het niet gaan kan en dat was precies
de reden waarom Leo besloot om in
Kronenberg een nieuwe praktijk te
beginnen. “Enkele dagen per week ga
ik weer aan de slag.”

Een springer
voor de trein
De vraag naar psychologen is de
afgelopen jaren enorm toegenomen.
“Net na de Tweede Wereldoorlog telde
Nederland een tiental psychologen en
vandaag de dag zijn dit er duizenden.
Psychologische hulp is veel gebruikelijker. Laatst las ik in de krant een
verhaal over een voetbalscheidsrechter, die zijn collega na een dubieuze
beslissing, adviseerde om nodig eens

naar een psycholoog te gaan”, zegt
Leo. Op het consulteren van een psycholoog berust kennelijk geen taboe
meer. “Vroeger werd alles stilgehouden. Mensen hielden zeer traumatische
ervaringen over aan de concentratiekampen, maar daar werd niet of nauwelijks over gesproken. Tegenwoordig
vinden mensen het niet meer waard
om ’s nachts uren wakker te liggen van
nachtmerries”, aldus Leo. “Een treinmachinist krijgt meteen psychologische
hulp aangeboden na een springer voor
zijn trein, terwijl hij vroeger met zijn
leidinggevende een kopje koffie ging
drinken en de volgende dag een uurtje
later mocht beginnen.”
“Een op de zeven werknemers
leeft met een burn-out. In deze maat-

Californië B.V. en Wijnen Square
Crops hebben Californië Wijnen
Geothermie bv opgericht om gezamenlijk een uniek en duurzaam
project te realiseren. Er worden twee
boringen verricht met een diepte
van ruim 2.500 meter. Het water dat
wordt opgepompt, zo’n 200 kuub
per uur, heeft naar verwachting een
temperatuur van 85 graden.
Door hiermee de kassen van
Wijnen Square Crops te verwarmen worden op jaarbasis 6 miljoen
kubieke meter aardgas bespaard. Dat
scheelt 8.000 ton co2-uitstoot. Dit is

de eerste boring binnen Greenport
Venlo waar duurzaamheid, cradleto-cradle en innovatie leidende
principes zijn. Begin januari wordt
de boorinstallatie opgebouwd in
het glastuinbouwgebied op de
hoek van de Sevenumseweg en de
Vinkenpeelweg. De boring duurt
ongeveer drie maanden en vindt
24 uur per dag en zeven dagen per
week plaats. Om direct omwonenden voor te bereiden op het project
is in juni 2011 een bezoek gebracht
aan het aardwarmteproject in de
Koekoekspolder bij Kampen.

Allura sluit deuren
Allura Beauty & Spa in het Parkhotel in Horst stopt na drie jaar met
haar werkzaamheden. De beautysalon van Imke Emons sluit haar deuren.
Tot de sluiting is de kapsalon
beperkt open. Deze is alleen afwisselend op zaterdagen en zondagen op
afspraak te bezoeken.

Tot in december kunnen de afspraken
in de salon en de spa gewoon
plaatsvinden. De openingstijden zijn
gewijzigd.

Advertorial

Waarom wij nét even verder gaan
Samen met je partner een rondreis maken door Argentinië, met je schoonmoeder naar de Kerstmarkt in Münster of met de kinderen een cruise maken.
Elke uitstap of vakantie is anders en advies op maat van Globe Reisburo in Horst maakt het verschil tussen een teleurstellende en een succesvolle reis.
brede vakkennis en interesse klanten
adviseren over uiteenlopende reizen.
Om deze kwaliteit op peil te houden
gaan zij regelmatig op studiereis.
Ze staan zes dagen per week klaar en
zelfs een persoonlijk reisadvies thuis is
mogelijk, ook in de avonduren of in het
weekend. “Bij Globe Reisburo zijn de
wensen van de klant ons uitgangspunt.
Wij maken elke reis volledig op maat”,
aldus Sandra.
Reisplannen? Neem eens
vrijblijvend contact met ons op. Samen
met u ontwerpen wij uw ideale reis.

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Moderne hypnosetherapie heeft veel
te bieden. Zo kan je werken aan
emotionele, psychische of lichamelijke klachten. Deze vorm van
therapie kan helpen meer balans en
zelfvertrouwen te vinden.

www.hypnose-therapie .nl

BEUK - HAAGBEUK
maat 50/80 80/120 120/150 150+

Kristel Coppens, Anita Heldens, Anne van Houdt, Joyce Smeets, Joyce van der Sterren en Sandra Vestjens

BOSPLANTSOEN maat 60/90
Winkelmanager Sandra Vestjens
kent praktijkvoorbeelden van mensen
die zelf via internet geboekt hadden,
waarbij het niet liep zoals gepland.
“Als je een vlucht hebt geboekt,
waarop je niet mee mag omdat je

naamgegevens niet kloppen. En wat denk
je van een zelf geboekt hotel, waarbij het
zwembad nog niet gevuld is? Of een
staking of aswolk waarbij je in geval van
calamiteit de hulp van het reisbureau
mist”, zegt Sandra. “Bovendien is het

prijsverschil van een reis geboekt via
internet of reisbureau vaak verwaarloosbaar, maar het verschil in service
is enorm!”
Bij Globe Reisburo in Horst werken zes
vakkundige medewerksters die met hun

Globe Reisburo
Hoofdstraat 12a HORST
077-39 88 808
www.globe.nl

06 22944564 of 077 4678186
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www.verkoeijen.nl

Verjaardagsfeest, personeelsfeest of ander feest?
Wij verzorgen graag de catering!
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La Providence wint
Waarborgzegel
Op woensdag 23 november om 10.45 uur werd aan zorgcentrum La Providence in Grubbenvorst de
Waarborgzegel voor Fixatievrije Zorginstelling uitgereikt. De Waarborgzegel is een initiatief van de innovatiekring
dementie in samenwerking met Actiz, de brancheorganisatie voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg.

Laat u verrassen! Zie onze site voor meer info.

KERST-SPEEL-DINER-BUFFET
2e KERSTDAG 11.30 tot 15.00 en 16.00 tot 19.30 uur

Lekker eten tussen klimtoestellen, ballenbak
en springkussen. Je mag van tafel…

Reserveren voor 21 december
077-3072095 of info@kleinvolk.nl

Groot Volk vanaf 13 jaar € 28,50 | Klein Volk 6 t/m 12 jaar €12,00
Kleiner Volk 2 t/m 5 jaar € 6,00 | Kleinste Volk tot 2 jaar gratis

SYLVESTERPARTY 2011–2012
in bar–feestzaal PATERSHOF
Muziek en Entertainment
Peter Hellings en Giel Schijven
Kaarten reserveren
077-3072095 of info@patershof.nl

Om in aanmerking te komen voor
de waarborgzegel dient de organisatie
aan een aantal criteria te voldoen.
Behandelaars en zorgverleners moeten
volgens de Richtlijn Preventie van
Valincidenten bij Ouderen van het CBO
2004 werken, en volgens de Richtlijn
Probleem gedrag van Verenso 2008.
Dit houdt onder andere in dat
vastbinden (fixatie) met onrustban-

Entree: € 20,- per persoon,
inclusief champagne en hapjes
Consumpties met penningen
31 december 2011 van 20.30 tot 03.00 uur
Patershof | Heide 5 - 5981 NX Panningen

den niet wordt toegepast en het
toedienen van antipsychotica met
de grootst mogelijke terughoudendheid wordt voorgeschreven. Ook
moeten medewerkers en bestuur
van de organisatie zich inzetten voor
een zo groot mogelijke lichamelijke,
psychische en sociale bewegingsvrijheid van cliënten.
La Providence laat weten bijzonder

trots te zijn dat door samenwerking van
bestuur, management, behandelaars
en zorgverleners hun kwaliteit van zorg
voor dementerende ouderen, wordt
bekroont met de Waarborgzegel voor
Fixatievrije zorginstelling.
Voor meer informatie zie
www.innovatiekringdementie.nl
De uitreiking vond plaats door het
onthullen van een deurplaquette.
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(077) 851 59 96

www.destacado.nl

Plus en VVV
Luxe catering, inspirerende buffetten,
ontbijtservice, vers belegde broodjes aan huis bezorgd,
privé-kok aan huis.

Puur en smaakvol genieten

Een negental ondernemers van Plus supermarkten, waaronder Plus Lucassen uit Horst, gaat met
voetbalclub VVV uit Venlo in zee. Op dinsdag 22 november tekenden zij symbolisch om 10.00 uur in
De Koel in Venlo een samenwerking tussen Plus en VVV. Plus Lucassen wordt hiermee ‘maatschappelijk
partner van VVV-Venlo’.
De maatschappelijk tak van VVV-Venlo, VIA VVV, gaat namelijk een samenwerking aan die primair gericht
is op gezondheidscampagnes voor de jeugd. Denk hierbij aan aandacht voor een gezonde leefstijl, gezonde
voeding en bewustwording hiervan.
Directeur algemene en commerciële zaken Marco Bogers: “De jeugd van tegenwoordig speelt nauwelijks
meer op straat. Vaak spelen ze binnen games en zijn druk met social media achter de computer. Middels
deze samenwerking willen we via de supermarkten en de voetbalclub samen proberen om de kinderen weer
in beweging te krijgen. We zijn blij dat we als voetbalclub ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
kunnen nemen.”

winkel&bedrijf
bedrijf 13
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Starters
in de regio
Kerstjens
Computers
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Kerstjens Computers
Erik Kerstjens
Lambertusstraat 19
Swolgen
06 53 65 40 63
info@
kerstjenscomputers.nl
kerstjenscomputers.nl
ICT
2 november 2011

Renée van Wegberg
ambassadrice
Wereldpaviljoen
Zangeres en musicalactrice Renée van Wegberg is ambassadrice geworden van de Stichting Wereldpaviljoen. Deze organisatie wil kinderen via
leren door beleving kennis laten maken met andere culturen.

Onderscheidend vermogen
Het onderscheidend
vermogen van Kerstjens
Computers zit met name in de
openingstijden. Het is mogelijk
om diensten af te nemen van
maandag tot en met zaterdag,
en ook ’s avonds. Niet
onbelangrijk zijn de
aantrekkelijke tarieven die
Kerstjens Computers hanteert.
Tevens kunnen klanten gebruik
maken van de thuisservice. Dit
houdt in dat het mogelijk is dat
het complete dienstenpakket
op locatie kan worden geleverd,
zowel zakelijk als particulier. De
unieke thuisservice in
combinatie met de
openingstijden in de avond is
de perfecte oplossing voor de
klant van nu.

Irok nodigt geïnteresseerden uit om op zaterdagavond 26 november van 19.00 tot 22.00 uur en zondagmiddag 27 november van 13.00
tot 16.00 uur langs te komen voor de sfeervolle kennismaking met
een kunstcollectie van dertig nationale en internationale kunstenaars.
De show loopt tot en met 15 januari 2012.
Nieuwe namen in de Irokgalerie zijn bijvoorbeeld Ina Fekken
die papiersnedes maakt, Margreet
Zwetsloot die hedendaags keramiek
en schilderijen maakt en Annet Vroom
die papiercomposities maakt. De galerie staat bekend om haar veelzijdigheid met kwaliteit en originaliteit als
leidraad. Over het algemeen wordt
er ingetogen werk gepresenteerd.

Activiteiten
De diensten die Kerstjens
Computers aanbiedt zijn onder
andere reparatie, onderhoud en
advies met betrekking tot
computers, laptops,
randapparatuur en netwerken
(zowel draadloos als bekabeld).
Verdere activiteiten zijn de
verkoop van alles wat met
computers te maken heeft,
zoals beeldschermen, laptops,
printers en bijbehorende
accessoires zoals software,
cartridges en kabels.
Doelgroep
Kerstjens Computers is een
gespecialiseerd ondernemer
voor de particuliere en kleinzakelijke markt in de regio
Noord-Limburg. De thuisservice
maakt dat ook de minder
mobiele medemens gebruik
kan maken van de diensten van
Kerstjens Computers. Verder
staat Kerstjens Computers ook
klaar voor de klanten die
buiten de reguliere
kantoortijden computergerelateerde ondersteuning of
producten nodig hebben.

Previewweekend
bij galerie Irok Horst

Een kunstwerk moet een bepaalde
gelaagdheid bevatten en mag de aandacht trekken maar moet niet alles
domineren. Met dit idee selecteerde
Ingrid Koenen, galeriehoudster, een
dertigtal kunstenaars en nodigde deze
uit om drie tot vijf van hun werken te
tonen. Galerie Irok biedt hun klanten
de optie tot kunstkoop. Voor meer
informatie zie www.irok.nl

Hart van de smaak
voor Limburgse
producten
Een nieuw samenwerkingsverband van vooraanstaande Limburgse
regioproducenten start met het keurmerk ‘Limburg, Hart van de smaak’.
Het beeldmerk moet de komende jaren voor de bewust kiezende koper
de herkenning oproepen van hoogwaardig smaakproducten uit de eigen
provincie.

Renée vindt het bijzonder om
samen te werken met de Stichting
Wereldpaviljoen. Renée: ”Ik ben
ambassadrice geworden van het
Wereldpaviljoen omdat ik het belangrijk
vind dat kinderen in aanraking komen
met de vele mooie culturen in deze wereld. Sociaal zijn naar je medemens, begrip hebben voor elkaar en tolerant zijn,
zijn in deze maatschappij en in deze tijd
erg belangrijk.” De musicalster vindt het
ook belangrijk dat het Wereldpaviljoen
aandacht schenkt aan de acht millenni-

umdoelen. “De doelen van dit educatief
centrum voor mondiale vorming om alle
kinderen naar school te krijgen, minder
sterfte bij geboorte te realiseren en te
werken aan een eerlijkere wereld kan
ik alleen maar volledig steunen. Het
Wereldpaviljoen wil van onze jeugd
wereldburgers maken en ik vind het fijn
om hierbij betrokken te zijn en ik ben er
trots op dit te doen”, aldus Renée.
Voor meer informatie zie
www.wereldpaviljoen.com

Om het beeldmerk herkenbaar
te maken hebben de initiatiefnemers de Streekmarkt Limburg BV
opgericht. Deze onderneming wil een
platform zijn voor alle producenten
van Limburgse kwaliteitsproducten om
de producten te promoten en verkoop
te bevorderen. Vooralsnog participeren tien partijen in de Streekmarkt
Limburg. Andere producenten kunnen
in het concept stappen, mits zij aan
strikte voorwaarden voldoen. Marlies
Janssen, lid van het dagelijks bestuur
vertelt daarover: “De producent en de
producten moeten uiteraard uit Limburg
komen. Dat geldt ook voor 70% van
de ingrediënten. En natuurlijk moeten
kwaliteit, continuïteit en betrouwbaar-

heid gegarandeerd zijn.” Belangrijk is
ook, dat kandidaten een onderscheidend verhaal hebben: Janssen: “Het
gaat ons om een belevingswaarde,
bijvoorbeeld in de vorm van een
traditie, vakmanschap, oude receptuur of duurzame productie of typische
seizoensgebondenheid. Heel belangrijk
vinden we ook zaken als een eerlijke
prijs en fair trade.” Deelnemende
regioproducenten uit onze gemeente
zijn Blue Berrie Hill uit Broekhuizen en
Ovivo Streekproducten uit Meerlo. De
samenwerking is tot stand gekomen
met ondersteuning van de LLTB, de
provincie Limburg, het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling en
Interreg Vlaanderen-Nederland.

(Foto: Janey van Ierland)

Praktijk voor BioFeedback
Helpt U bij het weer in balans brengen van uw lichaam: o.a. bij
allergiën, voedings-intoleranties, gewrichtsproblemen, artritis,
huidziektes, chronische pijn, giftophoping door bacteriën,
voedingsmiddelen, schimmels, hoofdpijn, migraine.
Speciaal programma voor kinderen met ADHD

Meneer Arts
ondernemer
van huis uit

Tel. (077) 324 11 47

De bonnen zijn te gebruiken voor:
- De schoonheidssalon
schoonheidssalon
Behandelingen
Behandelingen en
en producten,
producten,
Make Up workshop
-- Cavista
nitieve vetverCavista estetica:
Estetica: Defi
Definitieve
vetverwijdering,
guurcorrectie
wijdering, plaatselijke
plaatselijke fifiguurcorrectie
-- Mabel:
Mabel: Huidversteviging
Huidversteviging voor
voor lichaam
lichaam
en
en gezicht
gezicht (face(face- en
en oogliftend
oogliftend effect
effect)
-- Sanislim
Sanislim proteïnedieet
proteïnedieet
-- Infraslim
Infraslim

van
huis
uit

Ied Bos
verzorgende
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl
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Een paar apart
Steek twee creatieve en productieve koppen met verstand van muziek, theater en media bij elkaar. Voeg een
paar liter koffie toe, even goed schudden en voilá: Witgoed en Van Bontewas. Wie zijn die twee koppen en waarom?

king. Verder organiseren wij het cultuurgedeelte binnen het Birdmanfestival
en de Koperen Cover Competitie tijdens
Zondag in het Zuiden.“
“We maken vaak gebruik van
verschillende media, zoals televisie.
Een van de leukste projecten tot nu
toe was het opnemen van commercials met leerlingen van het Citaverde
College. De leerlingen hadden zelf de
regie in handen en schreven hun eigen
scenario’s. Uiteraard speelden zij ook de
hoofdrollen in de commercials”, vertelt
Fred. “Momenteel zijn we bezig om het
project stilteconcerten verder uit te werken. Zo willen we bekende Nederlandse
artiesten en bands stilteconcerten laten
geven op plekken die hen hebben
geïnspireerd. Denk bijvoorbeeld aan
Ali B. in de metro of BlØf op het strand.

Verschillende media hebben al belangstelling getoond.”
De naam Fred Houben is onlosmakelijk verbonden aan Kukeleku.
“Als liefhebber van theater heb ik
geprobeerd een eigen boekingsbureau
voor Horst op te zetten. En dat is gelukt.
Ik doe dat op mijn eigen manier en
het is vooral de gezellige sfeer die de
artiesten ‘pakt’. Iemand zei eens: ‘Als
ik in Horst optreedt voelt het alsof ik
te gast ben in plaats van dat ik kom
werken’ en dat is waar ik het voor doe.”
Pieter-Nic en Fred zitten voorlopig
volop in het werk. “Het onderscheidend
vermogen van Witgoed en van
Bontewas zit hem in de brug die wij
slaan tussen cultuur en het bedrijfsleven”, zegt Pieter-Nic tot besluit.
(Foto: Bart Notermans)

Forwart breidt uit
In het kantoor boven OJC Walhalla
in Sevenum hangt een ontspannen
sfeertje. Je kunt je nauwelijks voorstellen dat hier een zeer productieve en
creatieve denktank zit, met bijzondere
en originele ideeën. Met invalshoeken,
die nog niemand anders heeft belicht.
Achter Witgoed en van Bontewas gaan
Pieter-Nic van den Beuken en Fred
Houben verscholen. Pieter-Nic weet
wat er leeft op straat. Hij speelde jaren
straattheater en was jongerenwerker.
Fred is bij het grote publiek bekend
als bassist van de band Heideroosjes
en kent het theaterleven en het werk
op en achter het podium van binnen
en van buiten. Met deze kennis op zak
startten Pieter Nic en Fred hun eigen
cultureel productiebureau. Eén van de
ideeën ontsproten aan het brein van
de heren is de serie stilteconcerten van

Rowwen Hèze in de Peel. “Maar dat is
natuurlijk niet het enige wat we bedacht
hebben”, vertelt Pieter-Nic. Hij zit lekker
ontspannen aan de grote tafel, met zijn
karakteristieke pet op. “We hebben de
afgelopen jaren heel veel leuke dingen
mogen bedenken voor verschillende
bedrijven en instanties.” Fred valt hem
bij: ”Neem bijvoorbeeld de opening van
Museum de Kantfabriek in Horst. We
werden gevraagd een pikant element in
te bouwen voor de openingsceremonie.
Het werden heliumballonnen, aangekleed met kanten slipjes. Het was nog
een heel gefrot om die dingen goed aan
de ballonnen te krijgen, maar het werkte wel. Een prachtig gezicht al die slipjes
in de lucht. Het heeft zelfs de landelijke
pers gehaald.” Pieter-Nic haalt een
zakboekje tevoorschijn. “Kijk, hier schrijf
ik alle ideeën in op. Soms kunnen de

kleinste dingen mij inspireren. Samen
met Fred bekijk ik of het idee haalbaar
is. De meeste ideeën komen niet verder
dan het boekje. Maar het komt regelmatig voor dat we een aanvraag krijgen
voor een productie en dan blader ik er
toch even doorheen.”
Witgoed en van Bontewas heeft een
aantal leuke happenings op de kaart gezet. Ze beperken zich niet alleen tot het
bedenken van producties, maar nemen
ook de gehele uitvoering voor hun rekening. Zoals van bij ‘Limburg All Stars’
wat ze samen met Tren van Enckevort
vorm gaven, een evenement met een
muzikaal voetbalteam, samengesteld
uit bekende Limburgers. “Met een echte
grasmat, goal en dugout wisten wij
een stadionsfeer te creëren. Zelfs Jan
Smeets (Mister Pinkpop, red.) en Leon
Verdonschot verleenden hun medewer-

Famos bv is een internationaal opererend
productie- en assemblagebedrijf van
roestvaststaal producten voor de
medische markt.

Internetbureau Forwart uit Horst is vanaf nu ook vertegenwoordigd in
Venray met een kantoor aan de Wilhelminastraat. Het bedrijf dat in 2003
is opgericht door Koen Hendrix uit Horst en Peter Arts uit Venray reageert
met deze uitbreiding op de aanhoudende groei en toenemend aantal
opdrachtgevers uit Venray.
“We hebben de afgelopen jaren
gemerkt dat het belangrijk is om op
korte afstand van de opdrachtgever te
werken. Opdrachtgevers ervaren dit
ook als prettig”, zegt Koen Hendrix.
Met de sterke groei in de Venrayse
markt kan het bedrijf met het nieuwe
kantoor, service en kwaliteit blijven
bieden. En, zegt Koen: “Het is belangrijk om een persoonlijke band op te
bouwen met een opdrachtgever zodat
we een langdurige zakelijke relatie
aangaan en samen het beste resultaat
uit een internetproject halen. Om dit
ook in Venray te realiseren hebben we
accountmanager Wilbert Claessens uit
Venray toegevoegd aan ons team.” Dit

jaar heeft het bedrijf een forse groei
doorgemaakt en het team uitgebreid met drie nieuwe professionals.
Hierdoor is Forwart op dit moment het
grootste internetbureau in de regio’s
Horst en Venray. Peter: “De kwaliteit
en service van onze diensten staat
voorop en we doen er alles aan om
deze kwaliteit te continu te verbeteren. Samen met de teamuitbreiding
sluit de opening van het tweede kantoor in Venray aan bij de verbetering
van onze dienstverlening.” Het kantoor
in Horst zal nog steeds de primaire
werklocatie zijn, Venray is geschikt
voor presentaties, besprekingen, cursussen en social mediaworkshops.

Hier won iemand

€ 20.000!

Famos bv is op zoek naar een nieuwe enthousiaste medewerker welke wil meewerken aan de
verdere groei van ons bedrijf:

ConstruCtiebankwerker/lasser
Als Constructiebankwerker/Lasser ben je verantwoordelijk voor de
productie van RVS eindproducten.
werkzaamheden zijn onder andere:
• voorbereiden, samenstellen, lassen en afwerken van het complete product;
• u vervaardigt producten of deelconstructies voor het eindproduct;
• naast laswerkzaamheden komen boren, tappen, slijpen en zagen voor.
Functie eisen:
• ruime werkervaring als Tig lasser van dunne RVS materialen LBO/MBO;
• lasniveau 3 of 4;
• zelfstandig constructie tekeningen kunnen lezen;
• zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
Wij bieden u een schone, prettige werkomgeving met een goede
salariëring en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Bent u geïnteresseerd in bovenstaande vacature dan kunt u uw
sollicitatiebrief inclusief CV zenden aan Famos bv t.a.v. mevrouw
C.J.H. van den Bekerom op onderstaand adres:

Famos bv Noorderpoort 20 , 5916 PJ Venlo
e-mail: c.bekerom@famos.nl

Bent u de
volgende?

Postkantoor
Sigarenhandel
Wijnenburg
PLUS
Lucassen
Voorbeeldadres
123
Patronaat 13c
4567 AB Horst
Voorbeeldstad
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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.

Piet Dinghs
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Deze week wordt de 57-jarige Piet Dinghs uit Tienray Geplukt.
Piet is getrouwd met Hennie Peeters (59) en zij hebben een zoon Sander
die 35 jaar oud is. Piet verdient de kost bij een aannemersbedrijf in
Baarlo en is voorzitter van handboogsportvereniging (HBSV) ’t Trefpunt
in Tienray.

Elke week stellen chefkok
Esli Vencent en souschefkok
Ben van der Steen 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.

Pastarolletje
met gerookte
zalm en
garnalensaus

Bereiding:
• Kook de vier lasagnebladen in
ruim kokend water met zout
beetgaar;
• leg de vellen naast elkaar op
een schone doek;
• breng intussen in een pan de
room en het bouillonblokje aan
de kook;
• roer de tomatenketchup, en de
citroensap of de witte wijn
erdoorheen, en voeg de
garnalen en de gehakte dille
erdoor;
• breng het hierna op smaak met
peper en zout;
• bedek elk lasagnavelletje met
de gerookte zalm en rol de
vellen op;
• leg de pastarolletjes in een
ingevette ovenschaal en
verdeel de saus er overheen;
• verwarm de oven voor 220
graden;
• schuif de schaal in de oven en
laat het in 10 minuten warm
worden en garneer het af met
een mooi takje dille.

Middeleeuwse ridder
op een stalen ros
Motorrijden is zijn tweede passie.
“Ik ga vaak op de motor naar mijn
werk of naar evenementen zoals de
Zwarte Cross en de TT in Assen”, zegt
Piet. Maar een weekje in z’n eentje
rondtoeren door Europa vindt hij ook
heerlijk om te doen. Met de carnavalstijd in het vizier wordt het motorrijden
even geparkeerd.
Piet is al 22 jaar lid van de Raad
van Elf bij de Tienrayse Geiten. In 2001
was hij heerser (Prins Piet III) over het
Geitenrijk. Tot voor kort vervulde hij
nog diverse bestuursfuncties binnen de
carnavalsvereniging. Dinghs doet het
nu wat rustiger aan en maakt plaats
voor jeugdiger Geitenbloed. De ex prins
ervaart de sleuteloverdracht tijdens
carnaval van de gemeente Horst aan de
Maas als minder intiem dan vroeger bij
gemeente Meerlo-Wanssum. “Dat zal
ook te maken hebben met een groter
aantal carnavalsverenigingen binnen de
gemeente Horst aan de Maas”, zegt hij.

Trouwe bezoeker
concerten
Rowwen Hèze

(Voorgerecht voor
4 personen)
Benodigdheden:
• 4 lasagnevellen
• Zout en versgemalen peper
• 2 deciliter kookroom
• Een halve visbouillontablet
• 2 eetlepels tomatenketchup
• 1 eetlepel citroensap of
3 eetlepels witte wijn
• 100 gram gepelde garnalen
• 1 eetlepel fijngehakte dille, en
4 topjes dille overhouden
• 100 gram gerookte zalm

Op zomerdagen bezoekt hij de buitentoernooien meestal op zijn motor.
“Ik voel me dan net een middeleeuwse
ridder op een stalen ros, echt geweldig.
Een tentje mee en ’s avonds gezellig
ouwehoeren met een biertje bij het
kampvuur, inclusief barbecue”, lacht de
Tienrayse ‘Ivanhoe’.

en zo 15
De in Castenray geboren Dinghs
voelt zich thuis in Tienray, een dorp
waar men elkaar redelijk goed kent.
Tienray is een dorp met veel actieve
verenigingen waarin nogal wat bestuursfuncties vacant zijn. “We hebben
redelijk veel nieuwbouw in Tienray. De
nieuwkomers in ons dorp willen we
graag bij onze samenleving betrekken. Een bestuursfunctie binnen een
vereniging zou het integreren binnen
de Tienrayse samenleving aanzienlijk
vergemakkelijken”, meent Piet. “Het is
hier goed wonen, we hebben voldoende winkels, een ouderen- en jongerensoos, het parochiehuis, een café en een
hotel. Ik woon zelf aan een bosrand
waar het ontspannen wandelen is. Ons
terras aan de beek bij de geitenwei
is dan ook het mooiste plekje van
Tienray”, aldus de dorpspromotor.

Gebakken eitje
met spek
Als er iets te doen in het dorp
zoals de kermis of carnaval, zijn Piet
en Hennie van de partij. Een avondje
schouwburg of de concerten van
Rowwen Hèze slaan ze daarbij zelden
over. Wanneer Piet na een avondje uit
zijn bed opzoekt, mogen we hem toch
nog midden in de nacht wakker maken
voor een gebakken eitje met spek. Piet
Dinghs geniet samen met zijn Hennie
van wat het leven te bieden heeft.
“Ik hoop nog heel lang die dingen
te kunnen blijven doen die ik nu ook
doe. Samen met Hennie, de liefste,
zorgzaamste en gezelligste vrouw die
een man zich maar wensen kan”, sluit
hij het interview af.

RIX LIMERICK
In zijn vrije tijd is Piet vaak te
vinden bij de Tienrayse handboogschietvereniging. “Een prachtsport die
zowel binnen als ook buiten beoefend
kan worden. In de wintermaanden
doen we de indoorcompetitie en op
zomerdagen zijn er veldwedstrijden in

de bossen in binnen- en buitenland.
Mijn favoriete schietparcours is de
mergelgroeve ’t Rooth in Cadier en
Keer. Daar schiet je van hoog naar laag
waarbij je de afstand en hellingshoek
moet inschatten om de roos te raken”,
aldus de handboogschutter.

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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HALLO van afgelopen week: Politie en burgemeester in Engeland

’t Kanaal oaver da’s wal wat flinks,
Noa fish-and-chips en a-lot-of-drinks.
Politiek waas ’t ni,
dát zoot d’r ni ì,
Want doa doon ze tóch alles op ‘links’.

Wie zoet is...
(wie stout is trouwens ook)

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
24 november 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Extra bijeenkomst commissie
Ruimte 30 november 2011

Themabijeenkomst
Duurzaamheid

Deze extra bijeenkomst van de Commissie
Ruimte vindt plaats op woensdag 30 november 2011, om 20.00 uur in de raadzaal.
Onderwerp van gesprek is Intensieve
Veehouderij en Glastuinbouw.

Regelmatig vinden er themabijeenkomsten
voor de gemeenteraad plaats. Doel daarvan
is dat de gemeenteraad achtergrondinformatie ontvangt over diverse uiteenlopende
onderwerpen. Dinsdag 29 november 2011
om 20.00 uur is er een (tweede) themabijeenkomst over duurzaamheid.

Op 30 augustus 2011 is in deze commissie een
presentatie gegeven over de denklijnen van
B&W over het toekomstige beleid op dit gebied.
Vervolgens sprak B&W hierover met belangenorganisaties.
Programma
• Terugkoppeling gesprekken met belangenorganisaties (LLTB, dorpsplatforms en groenverenigingen).
• Discussie over concept nota Ruimtelijke Visie
Intensieve Veehouderij en Glastuinbouw
Gemeente Horst aan de Maas.
• De commissie spreekt zich specifiek uit over
de systematiek en de randvoorwaarden die in
de nota zijn opgenomen.
In een later stadium wordt de conceptnota
concreet gemaakt met kaarten en de invulling
van betrokken bedrijven.

Op deze bijeenkomst staat de vraag centraal:
Hoe geven we het begrip duurzaamheid vorm in
het gemeentelijke beleid?
Informatie
De conceptnota Intensieve Veehouderij en
Glastuinbouw en bijbehorende stukken zijn
beschikbaar via www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op woensdag 30 november 2011 vanaf 20.00 uur. U bent van harte
welkom!
Overigens kunt u deze Commissie Ruimte ook
beluisteren via internet.

Wegwerkzaamheden
omgeving Van Douverenstraat
Maandag 28 november 2011 start de firma
Insituform met de werkzaamheden aan de
overkluisde Bemmel ter plaatse van de Van
Douverenstraat, Stuksbeemden en Convent.
De overkluisde Bemmel is een sloot die ter
plaatse van de genoemde straten door een stalen buis stroomt. De werkzaamheden bestaan
uit het aanbrengen van een nieuwe binnenmantel in de stalen buis. Om de binnenmantel te
laten uitharden zullen geluidsarme aggregaten
worden gebruikt. Mogelijk kunt u hierbij toch
enige geluidsoverlast ervaren.
Het is niet noodzakelijk de straat open te
breken. Wel zal er plaatselijk gegraven moeten
worden. Daarbij zal enige verkeersoverlast kunnen optreden.

Een omleidingsroute wordt ter plaatse aangegeven.
Wij begrijpen dat deze werkzaamheden overlast
voor u met zich mee kunnen brengen. Wij doen
echter ons best om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Wij hopen dat u hiervoor begrip
kunt opbrengen. Naar verwachting is het gehele
werk gereed op maandag 12 december 2011.
Mochten er ondanks de voorzorgsmaatregelen
toch nog problemen zijn, dan kunt u bellen met
de firma Insituform, 079-36 36 000. Voor algemene vragen met betrekking tot de overkluisde
Bemmel kunt u contact opnemen met Jan Bok
van het team IBOR van onze gemeente,
077 – 477 97 77 of een mail sturen naar
gemeente@horstaandemaas.nl .

Programma
• Als voorbereiding hebben alle fracties vragenlijsten ingevuld. Aan de hand daarvan presenteert de voorzitter, de heer Kees van Rooij,
enkele stellingen/vragen. Daarover gaan de
raadsleden met elkaar in discussie en volgen
de eerste richtinggevende uitspraken van de
gemeenteraad.
• Omstreeks 21.00 uur geeft wethouder Op
de Laak een presentatie over de ambitie van
B&W.
Om ± 21.30 uur vergelijkt de voorzitter de
eerste richtinggevende uitspraken van de raad
met de ambitie van B&W.
• In de daaropvolgende discussie (tot 22.00 uur)
geeft de raad zijn verwachtingen over het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid nader vorm.
Het belooft een interessante avond te worden.

In maart van dit jaar gaven de raadsleden ieder
een eigen beeld over duurzaamheid, tijdens de
eerste themabijeenkomst over dit onderwerp.
Ook spraken toen enkele (externe) personen
over de aanpak van duurzaam beleid binnen
hun eigen organisatie.
Welkom
Wilt u weten en zien hoe raadsleden zich een
beeld vormen? Kom dan luisteren op dinsdag
29 november 2011 om 20.00 uur. U bent van
harte welkom! Overigens kunt u deze themabijeenkomst ook beluisteren via internet.
Meer informatie:
De agenda van deze themabijeenkomst kunt
u inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op
www.horstaandemaas.nl.

Sluiting gemeentehuis op 5 december
Op 5 december 2011 is het gemeentehuis vanaf 17.00 uur gesloten in verband met pakjesavond.

Commissie Bezwaar
Openbare hoorzitting van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften
en klachten
Op dinsdag 29 november 2011 zal een vergadering worden gehouden van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften en
klachten. Deze commissie brengt advies uit over
te nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het gemeente-

huis te Horst (ingang via hoofdingang).
Om 18.30 uur komt aan de orde het bezwaarschrift gericht tegen de weigering om medewerking te verlenen aan de bouw van twee
woningen aan De Hees te Sevenum.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. drs. M.A.M. Lenssen, tel. (077) 477 97 77.

daarom op www.horstaandemaas.nl voor
al het nieuws.

Sinds kort heeft
het Italiaanse restaurant “Valentino”
haar deuren ook
in Horst geopend.
Wethouder Leon
Litjens feliciteerde
de eigenaren namens de gemeente
en overhandigde
een boeket.
“Valentino” is
gelegen aan de
Schoolstraat 1 in
Horst.

Zwem-ABC
Als uw kind 4 jaar is, kan het op een leuke en
veilige manier leren zwemmen!
U kunt uw kind nu inschrijven en in de komende
weken starten met het Zwem-ABC.

Discozwemmen
Op vrijdag 25 november van 18.00-21.30 uur is
er weer discozwemmen. Tijdens het zwemmen
kunnen de kinderen eventueel een lekker ijsje
kopen aan de bar van het zwembad, dit kan van
20.00-20.30 uur.
Recreatief zwemrooster
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in
het zwembad kunt u terecht op de website
van de gemeente Horst aan de Maas, kijk

Gezond en verantwoord sporten
In zwembad de Berkel kunt u terecht voor
o.a. Aqua Zumba, Aqua Joggen, Aqua varia,
trimzwemmen en daarnaast is er ook aandacht
voor meer bewegen voor ouderen (M.B.V.O.).
Dit alles onder begeleiding van gediplomeerde
zwemonderwijzers.
Daarvoor hebben wij nog enkele plaatsen
beschikbaar, dus kom gezond en verantwoord
sporten bij ons.
Kranestraat 14, Horst. Tel: (077) 477 97 25.

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?

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

Horst
Tuinderslaan 57
Gebr. van Doornelaan 102
Pastoorsveld 73
Americaanseweg 43
Herstraat 45
Steenstraat 6

Evertsoord
Maasduinenweg 1
Driekooienweg 30-32

Horst aan de Maas
Verordening inrichting antidiscriminatie
voorziening
Verordening binnentreden van woningen ter
uitvoering van noodverordeningen

Grubbenvorst
De Zumpel-Kloosterstraat-Julianastraat
Hagelkruisweg 9
Vinkenpeelweg 10
Losbaan 21

Meerlo
Irenestraat 1
De Cocq van Haeftenstraat 13B
Sevenum
De Hackert 5
Helenaveenseweg 13a
Veenpluis 6

Hegelsom
Langstraat 46
Stationsstraat 142
Stationsstraat 102

Vrijdag 25 november
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 26 november
• Inzameling oude metalen Norbertusparochie,
Meterik
• Inzameling oud papier Horst-Noord, Lottum,
Meerlo, Meterik, Swolgen, Tienray
• Inzameling KGA
Meerlo (08.30-10.45 uur) Julianastraat
(tussenberm)
Swolgen (11.15-12.30/13.00-14.00 uur) plein
nabij Rabobank
• Tienray (14.30-16.45) uur) inzamelpunt
industrieterrein (nabij houten chalet)
• Inzameling textiel Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Maandag 28 november
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
• Inzameling plastic Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Lottum,
Meerlo, Melderslo, Swolgen, Tienray
Dinsdag 29 november
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet), Meterik
Woensdag 30 november

• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray
• Inzameling gft-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Donderdag 1 december
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 2 december
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik, Sevenum
• Inzameling oud papier Grubbenvorst (11.0018.00 uur)
Zaterdag 3 december
• Inzameling oud papier America, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst (09.00-12.00
uur)
• Inzameling oude metalen Melderslo
• Inzameling KGA gemeentewerken 10.00-14.00
uur (alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)

De eerste wijkcentrales zijn/zullen op de volgende locaties in Horst en Sevenum worden
geplaatst:

Sevenum:
• in de groenstrook nabij de parkeerplaats
Wilhelminastraat;
• in de groenstrook tussen tennisvelden en
parkeerplaats aan Sondertseveld.

Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg:
www.horstaandemaas.nl.

Realisatie glasvezelnetwerk
Met de plaatsing van de eerste glasvezel
wijkcentrales wordt een begin gemaakt met
de aanleg van het glasvezelnetwerk in Horst
aan de Maas.
Een wijkcentrale, ook wel POP ( “Point of
Presence”) genoemd, is vergelijkbaar met een
elektriciteitshuisje: het is een hoofdverdeelstation van waaruit de glasvezelkabels de woonwijken ingaan.
Het is een knooppunt in een netwerk, waar zich

bijvoorbeeld apparatuur (modems en servers)
van de internetprovider bevindt. Via deze wijkcentrale kan de dienstenaanbieder (zoals KPN,
Ons Brabantnet of Lijbrandt) gebruik maken van
de vele diensten die via glasvezel mogelijk zijn
(zoals televisie, internet, telefonie, bestandsuitwisseling etc.)
De POP’s worden geplaatst door de aannemer,
Gebroeders van der Donk B.V uit Nuland.
In de gemeente worden in totaal 15 van deze
centrales geplaatst.

Horst:
• hoek Gebr. Douvenstraat – Westsingel;
in de groenstrook aan de Noordsingel nabij
school “De Peelhorst”;
• in de groenstrook aan “Het Veldje” nabij toegang “Doolgaardschool” (fietsenstalling);

Nader bericht omtrent plaatsing van de overige
POP’s volgt zodra de planning bekend is.
Voor wat betreft de voortgang van het project
zie www.eindelijkglasvezel.nl/horst-aan-demaas.

Doe mee en win!
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Sinterklaas is weer in het land. Hij stuurt in de komende weken al zijn Zwarte Pieten er op uit om op
heel veel plaatsen cadeautjes te bezorgen. Natuurlijk ook in de gemeente Horst aan de Maas.
Cadeautjes zorgen voor veel (speel)plezier. Maar ook voor afval. Sinterklaas weet dat. Milieubewust
als hij is heeft hij zijn speciale Afvalpiet de opdracht gegeven om goed op te letten of het afval wel in
de juiste bak of zak terecht komt. Alleen, de Afvalpiet weet het allemaal nog niet zo goed. Waar moet
al dat afval vanaf 1 januari 2012 in?
De Afvalpiet kan jouw hulp goed gebruiken.
• Trek lijntjes van de spulletjes, die je rechtsboven ziet, naar de juiste schoorsteen.
• Vul vervolgens de letters, die bij die spulletjes staan, in het juiste vakje in.

• Met wat puzzelen krijg je het begin van een slagzin. Vul de slagzin aan en stuur jouw zin
vóór 6 december 2011 aanstaande naar gemeente@horstaandemaas.nl onder vermelding
van ‘slagzin Pietenwedstrijd’. Vergeet niet je naam, adres en leeftijd erbij te zetten.
De mooiste slagzinnen worden beloond met een mooie prijs:
1e prijs: 100 euro aan cadeaubonnen
2e prijs: 50 euro aan cadeaubonnen
3e prijs: 25 euro aan cadeaubonnen
Weet je niet zeker of je alle lijntjes naar de goede schoorsteen trekt?
Vraag dan jouw ouders om hulp. Of kijk op de website www.afval2012.nl.
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Ouderen hebben ook recht op een nieuwe relatie
Een van de grootste problemen die alleenstaande ouderen tegenkomen
is eenzaamheid. Weduwen, weduwnaars, maar ook mensen die nooit een
relatie gehad hebben kunnen er last van krijgen. Maar toch praten ouderen
er niet vaak over: er rust blijkbaar nog steeds een taboe op dit gevoelige
onderwerp.
Soms wordt het nog lastiger: verliefdheid of een nieuwe relatie op
leeftijd komt dan om de hoek kijken. Verliefdheid is een van de mooiste
menselijke gevoelens, maar voor veel mensen blijkbaar moeilijk te
verenigen met ouderen.

Het kan voor ouderen aanleiding zijn om hun gevoelens voor zich te
houden. Toch zijn er ouderen die het taboe durven te doorbreken. Ze gaan
op hogere leeftijd nog een relatie aan. Verliefde stellen van hogere leeftijd
ondervinden echter veel weerstand vanuit de omgeving en houden hun
relatie liever geheim.
Wij vroegen u wat u hier over dacht: hebben ouderen ook recht op een
nieuwe relatie, of niet? Een overgroot deel van de stemmers, maar liefst
92%, is het eens met de stelling. Slechts 8% van de mensen die op onze
website gestemd hebben is het hier niet mee eens.

Het ontslag van Ewout Wiedemeijer
nekt onze sozencultuur
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Ewout Wiedemeijer was jarenlang de kartrekker voor de
sozencultuur in Horst aan de Maas. Hij zette OJC Niks op de kaart
en regelde allerlei zaken voor de sozen in de kernen. Door de
bezuinigingen op cultuur heeft Stichting Synthese noodgedwongen
veertien mensen moeten ontslaan.
Ewout was een van hen. Met het ontslag van Ewout verliezen de
sozen een belangrijke pijler waarop jarenlang gebouwd kon worden.
Ewout wordt niet opgevolgd en er wordt naar een oplossing gezocht.
De sozen zien de toekomst echter weinig rooskleurig in. Met een

digitale petitie wordt getracht het ontslag van Ewout aan te vechten.
Inmiddels hebben meer dan 275 mensen de petitie getekend. De sozen
steken niet onder stoelen of banken dat Ewout onmisbaar is.
Het is duidelijk dat de sozencultuur een sterke persoonlijkheid nodig
heeft die het dagelijkse reilen en zeilen in goede banen leidt. Het
vertrek van Ewout Wiedemeijer lijkt het begin van de teloorgang van de
sozen in Horst aan de Maas.
Het ontslag van Ewout Wiedemeijer nekt onze sozencultuur.
Wat vindt u?

n
ho

dsvertrou

w

LENSSEN
VUL- en SLUITTECHNIEK

l•

• ww

.n
en

w
.

Uitslag vorige week (week 46) > De organisatie had Flestival gewoon door moeten laten gaan
> eens 48% oneens 52%
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CONSTRUCTEUR MACHINEBOUW M/V

Vrijdag 25 NoV
WoodY’S
B’daY BaSH!

ZaTErag 26 NoV

”PoWErSLaVE”
iroN MaidEN TriBuTE
rEMorSE
Cd PrESENTaTiE!
arrESTEd oN THE
SEVENTH

ZaTErdag 10 dEC

SuPEr SWiNg SaTurdaY
80/90’S ParTY
agE 25+
ProBEEr ook oNZE:
WiLdSPECiaLiTEiTEN
dag-HaP MENu E 19,50
SurPriSE-MENu E 28,50
NiEuW: FridaYNigHT
WEEkENd STarTErS
TuSSEN 21:00 EN 24:00 uur
WWW.BLok10HorST.NL
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Lenssen Vul- en
Sluittechniek B.V.
te Sevenum is een
modern bedrijf met
een internationale
klantenkring,
dat bezig is de
omschakeling te
maken van het
leveren van
voornamelijk
secondlife
machines naar de
levering van zelf
ontwikkelde nieuwe
machines voor de
voedingsmiddelenindustrie.

Functieomschrijving:
Uitdagende en verantwoordelijke functie met veel ruimte voor eigen initiatief bij een
producent van machines voor de voedingsmiddelen industrie, waarbij je de wensen
van de internationale klanten vertaalt naar technische producten en of oplossingen.
Je hebt een goed gevoel voor het snel en creatief oplossen van mechanische (deel)
vraagstukken, zonder de functionaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid, onderhoudsvriendelijkheid en kostenaspect uit het oog te verliezen. De constructeur machinebouw
zal de volgende taken en verantwoordelijkheden krijgen:
Opstellen van concept ontwerpen en het uitwerken hiervan tot definitieve ontwerpen
en tekeningen;
Opstellen van technische specificaties;
Ondersteunen bij het realiseren van ontwerp tot werkende machine of prototype;
Aanleggen en compleet houden (beheren) van stuklijsten (wijzigingsbeheer);
Orderengineering van bestaande producten;
Ondersteuning bieden aan toeleveranciers op het gebied van technische vragen;
Aanvragen van offertes voor koop- en of maakdelen.
Functie-eisen:
Minimaal een afgeronde hbo-opleiding werktuigbouwkunde of Mechatronica;
Enkele jaren werkervaring in de machinebouw, bij voorkeur in de voedingsmiddelen
industrie;
Beheersing van de Engelse en Duitse taal;
Ervaring met 3D CAD-Systemen. Solid Works en/of AutoCad;
Affiniteit met construeren in RVS sheet metal;
Gedreven, analytisch ingesteld en goed weten te plannen en organiseren;
Duidelijk to the point kunnen communiceren;
Ambitie om door te groeien naar een leidinggevende rol.
Spreekt u dit aan:
Uw sollicitaties met CV kunt u richten aan p.mols@LVS-bv.nl.
Voor telefonische inlichtingen betreffende deze functie kunt u contact opnemen
met dhr. Mols, tel. 06 48431896.
Aquisitie naar aanleiding van deze advertentie, wordt niet op prijs gesteld.

Lenssen Vul- en Sluittechiek B.V. Berghemweg 23, 5975 RJ Sevenum
Postbus 6848, 5975 ZG Sevenum T +31(0)77-467 2157 E info@lvs-bv.nl I www.lvs-bv.nl

Pool
Ze komen in steeds grotere
aantallen werken in Horst aan
de Maas: arbeidsmigranten,
door sommigen simpelweg ´de
Polen´ genoemd. Dat het bij
deze groep harde werkers ook
om Duitsers, Russen, Hongaren
en Litouwers gaat laten we
gemakshalve in het midden.
Steeds meer mensen lijken zich
te storen aan de aanwezigheid
van arbeidsmigranten. Maar
waarom? Ze komen hier
tenslotte om te werken.
Je hoort wel eens roepen:
“Waarom doen ´onze´ mensen dat
werk niet? Nu gaat al ´ons´ geld
naar Polen en zitten hier mensen
werkloos thuis.” Het antwoord is
simpel. Horst aan de Maas telt
ruim 500 werklozen. Echter, niet
iedere werkzoekende is geschikt
of gemotiveerd om te werken in
warme kassen of op vochtige
akkers: zwaar werk dat veel
lichamelijke kracht en doorzettingsvermogen vereist. Bovendien
is de vraag naar arbeidskrachten
in de landbouw groter dan het
aanbod. We mogen niet vergeten
dat arbeidsmigranten naar onze
regio gehaald worden met het
verhaal dat ze hier veel meer
verdienen dan in hun vaderland .
Je zou wel gek zijn als je in je
eigen land blijft en met 300 euro
moet rondkomen en hier een
veelvoud daarvan kunt verdienen.
Dat je vervolgens met twaalf man
op één slaapkamer moet
bivakkeren, neem je dan voor lief.
Waarom ´zoeken´ mensen
naar overlast door arbeidsmigranten? Zo van: waar kunnen we ´die
Polen´ op betrappen? Enkele
uitspraken op een rijtje. ´Ze
zuipen´. Is dat zo? Of weten wij
ons drinkgedrag beter te verhullen met een mooi glas wijn in
plaats van bier uit blik? ´Ze rijden
asociaal´. Soms. Dat doen wij ook.
Alleen omdat onze uitlaat niet
kapot is, valt het minder op. ´Hun
vrouwen zien er snollerig uit´.
Maar, je hebt ze wél even goed
aangekeken! ´Ze spreken geen
Nederlands´. Klopt. Veel arbeidsmigranten blijven een paar
maanden en nemen niet de
moeite onze taal te leren.
Kortom, de lucht zit vol met
vooroordelen. Arbeidsmigranten
zijn hard nodig. Werkgevers
beschikken onvoldoende over
Nederlandse handjes om zwaar
en vaak vuil werk te verrichten.
Het is een kwestie van leven en
laten leven. Blijf ik nog met één
vraag zitten: `Wie profiteert nu
het meest van de arbeidsmigranten in onze gemeente?´
Dirk
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Alles moet perfect gaan
In Griendtsveen worden tijdens een van de laatste repetities nog de puntjes op de i gezet, maar de muzikanten
van fanfare Renantia zijn er zo goed als klaar voor. Zondag vertrekken ze naar het Brabantse Veldhoven om mee te
doen aan een muziekconcours.

Vrienden
van De Locht
Onlangs werden de nieuwbouwplannen voor Streekmuseum De Locht
gepresenteerd, een project dat mede tot stand komt door de Stichting
Vrienden van de Elzenhorst. Wie zijn deze vrienden en wat doen ze
precies?

inspelen”, legt Geert Nellen uit. “Ik
Toen het bestuur van de muziekvond het belangrijk dat we van tevoren
vereniging ruim een jaar geleden het
animo voor deelname aan een concours ook al een keer zo vroeg konden spelen. Op die manier konden vooral de
peilde, bleek dat de meeste leden
blazers wennen aan het spelen op zo’n
dat wel zagen zitten. Toch vragen de
voorbereidingen op de muziekwedstrijd vroeg tijdstip.”
behoorlijk wat van de muzikanten. “Er
wordt tijdens een concours streng gejureerd, alles moet perfect gaan”, vertelt
bestuurslid Mariet van Dijnen. “Je kunt
niet zomaar een paar maten missen.”
Tijdens het concours zal Renantia
Onder leiding van de Kronenbergse twee stukken ten gehore brengen:
dirigent Geert Nellen zijn de voorSuite Provencale van Jan Van der Roost
bereidingen serieus aangepakt. Er
en Knoxville 1800 van James Curnow.
werden extra repetities ingelast en
Voor een kleine vereniging als Renantia
deskundigen van buitenaf gehaald
is het lastig om voor alle muziekstukom de instrumentengroepen extra te
ken de juiste bezetting te hebben.
begeleiden. Afgelopen zondag werd
Nellen: “We hebben geluk dat een
zelfs een try-outconcert ingelast. Op
aantal oud-leden onlangs zijn terugverzoek van dirigent Nellen begon dat
gekeerd. Maar voor bijvoorbeeld een
optreden al vroeg, om 10.00 uur. Dat
derde hoorn en trombone hebben we
had een speciale reden. “Tijdens het
vrijwilligers uit een andere vereniging
concours spelen we om 10.15 uur. Dat
bereid gevonden om met ons mee te
betekent dat we om 09.00 uur moeten spelen.”

Een aantal oud-leden
teruggekeerd

Dirigent Geert Nellen is hoopvol
gestemd na het laatste concert. “Het
was prettig om te horen dat de goede
dingen naar boven kwamen. Bovendien
was de sfeer rondom het optreden
erg goed.” Dat laatste kan bestuurslid
Mariet van Dijnen beamen. Ondanks de
pittige voorbereidingen hangt er volgens haar een ontspannen sfeer. “We
hebben er allemaal zin in en maken
er zondag een gezellig uitstapje van”,
aldus Van Dijnen.

Pittige voorbereidingen
ontspannen sfeer
Het concours vindt plaats op
zondag 27 november in De Schalm in
Veldhoven en fanfare Renantia speelt
om 10.15 uur. De leden van Renantia
vertrekken per bus naar Veldhoven.
Muziekliefhebbers die mee willen
rijden, kunnen zich nog aanmelden via
fanfarerenantia@hotmail.com

Laat de ijsbaan u koud? Nee!
Ga dan naar www.ijsbaanhorst.nl

Ze worden ook wel de
Ambassadeurs van De Locht
genoemd. De Vrienden van De Locht
is een stichting waarin een groep
ondernemers die het Streekmuseum
een warm hart toedraagt zich heeft
verenigd. Veel van deze bedrijven
hebben een directe link met de
thema´s die in het museum belicht
worden. Zo zijn er champignontelers,
tuinbouwbedrijven en bouwbedrijven
die ieder op hun eigen manier een
bijdrage leveren aan de activiteiten
van De Locht. Via de stichting kan
financieel worden bijgedragen, maar
ook het verstrekken van technische
kennis of producten behoort tot de
mogelijkheden om ondersteuning
te geven aan een permanente of
tijdelijke tentoonstelling. Momenteel
zijn ongeveer 30 bedrijven lid van de
Stichting Vrienden van De Locht.
Jos Caubo van ZON-veilingen
vertelt: “Wij leveren een financiële
bijdrage, maar wij hebben ook oude
veilingspullen afgestaan. Bovendien
werken veel oud-medewerkers
van de veiling nu als vrijwilliger in

De Locht. Wij vinden het belangrijk
dat De Locht een plek is waar veel
kennis over tuinbouw is samengebracht. De sympathieke manier waarop de mensen van het museum deze
kennis overdragen aan de bezoekers
van De Locht spreekt ons erg aan.”
Ook Guus Coppus van
champignonbedrijf Lutèce uit Horst
is enthousiast. “In De Locht vind je
honderd jaar geschiedenis van de
champignonteelt in Horst terug. Veel
van onze oud-werknemers hebben
mycellum in het bloed. Daar bedoel
ik mee dat ze alles weten over de
champignonteelt en superenthousiast zijn. Niet alleen op deze manier
dragen wij bij aan de Stichting
Vrienden van De Locht, maar ook
financieel en met interessant materiaal. Zo heb ik thuis alweer een
paar dozen met spullen staan die
naar De Locht gaan. Op die manier
kunnen wij de geschiedenis van de
champignoncultuur in Horst laten
voortleven. Wij zien het museum dan
ook als een monument van de regio
en zijn er beretrots op.”

Kerstworkshop
bloemschikken
De vereniging Groei & Bloei organiseert op dinsdag 13 december een
kerstworkshop bloemschikken gegeven met als titel: ´Gevangen in een
krans´. Deze workshop vindt plaats in de Wingerd in Sevenum en in de
Muziekzaal in Meerlo.
In Sevenum vindt de workshop
op drie tijdstippen plaats: om 09.30,
14.30 en 19.30 uur. In de Muziekzaal
in Meerlo vindt de workshop om
09.30 uur plaats.
De Koninklijke Maatschappij
Tuinbouw en Plantkunde/Groei &
Bloei is een landelijke vereniging voor
tuinen- en plantenliefhebbers. De vereniging draait volledig op vrijwilligers.

De belangrijkste doelstelling van de
vereniging is het stimuleren en ondersteunen van mensen met een groene
hobby. De afdeling Noord-Limburg telt
zo´n 650 leden.
Voor meer informatie of het aanmeldingsformulier, bel 077 382 05 71
of 077 351 15 04 of kijk op
www.noord-limburg.groei.nl
Aanmelden kan nog tot 1 december.

Veel vloerenvoordeel bij Cis&Co

Cis &co
VLOEREN

Oostrum (Venray)
Stationsweg 120d
t. 0478 - 63 11 97
Ook gevestigd in

Weert

Houten Vloeren

Massief eiken kasteelplank
18 cm breed

Voor verschillende tips over het
leggen, afwerken, reinigen en
onderhoud van onze vloeren kunt
u terecht op onze website:

Duo Plank

cisencovloeren.nl

Massief Jatoba

daar vindt u ook onze openingstijden.
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Drukfouten
en prijswijzigingen voorbehouden. Acties
gelden enkel indien aangekocht en geleverd
/ afgehaald voor 1 december 2011.

26 cm breed

29,00
30,

00

p/m2

Laminaat

NIEUW!

LAMINAATOUTLET

Tegels

VERNIEUWD!
ASSORTIMENT
TEGELVLOEREN

OP
=
35,
tegen groothandelsprijzen
OP
Wij leveren ook massief eiken tafels op maat

hardhout, 20 cm breed

00

p/m2

p/m2

diverse
partijen tegen
spotprijzen!
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BoodschappenPlusBus zoekt
chauffeurs

Revitalisering
In de Riet van start
Na zes jaar lang onderhandelen, plannen en regelen is vorige week
de schop de grond in gegaan in wijk In de Riet in Horst. Het resultaat is
ook meteen zichtbaar.

De BoodschappenPlusBus is een landelijk initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en wordt in de gemeente
Horst aan de Maas uitgevoerd door Synthese. Een jaar geleden is de bus in de gemeente gaan rijden voor senioren
en mensen met een beperking. De belangstelling om mee te gaan met de bus is groot. Van maandag tot en met
vrijdag en soms ook in het weekend is de bus op weg. Meer ritten betekent ook meer chauffeurs.
Door uitbreiding van het aantal
ritten is er op hele korte termijn behoefte aan meer vrijwillige chauffeurs.
Een chauffeur heeft geen apart rijbewijs nodig. Een geldig B/E rijbewijs is
voldoende. Synthese vraagt om een
dagdeel in de week of een dagdeel

per twee weken beschikbaar te zijn.
Ervaring met het rijden in een busje
voor negen personen is een voordeel,
maar geen must. Geboden wordt een
gezellige werksfeer en leuke collega’s.
Het belangrijkste doel van de
BoodschappenPlusBus is om de

doelgroepen de gelegenheid te bieden
om contacten met elkaar te leggen,
deel te nemen aan uitstapjes op maat
en om te gaan winkelen in Horst en
omgeving. Voor meer informatie neem
contact op met Synthese in Horst,
077 397 85 00 of bpb@synthese.nl

Wijnactie Grubbenvorst platform
De wijnactie van Harmonie Sint Joseph uit Grubbenvorst biedt jaarlijks een platform voor een talentvolle
regionale kunstenaar om zijn of haar werk te promoten. Dit jaar zijn de etiketten op de flessen Domaine de
Grubbenvorst rood, wit en rosé ontworpen door artistiek beeldbewerker Mat Steegh. De kunstwijn wordt huis-aanhuis verkocht in Grubbenvorst op zaterdag 26 november door Harmonie Sint Joseph. De opbrengst komt ten goede
aan het instrumentenfonds en de leerlingenopleiding van de harmonie.

Daan Jans, voorzitter van het
wijkcomité: “Men is echt in het hart
van de wijk begonnen en meteen
ziet de wereld er anders uit als alles
verdwenen is. Ondertussen begint
men zelfs alweer met de wederopbouw in deze straat. Laten we
hopen dat het weer zo blijft dan kan
men lekker doorwerken en valt de
overlast mee.”
Daan Jans wil “de geweldige
aanpak zoals deze nu loopt bij ons
in de wijk” graag onder de aandacht
brengen. Hij is trots op wat het wijkcomité voor elkaar heeft gekregen.
“Een van de eerste doelstellingen is
dat wij er voor staan om het wonen

in onze wijk zo aangenaam mogelijk
te maken.”
In 2010 werd het plan ter
revitalisering van de wijk goedgekeurd. De gedaanteverwisseling
van de wijk is nu ook dan ook echt
begonnen. Op de nieuwe site laat
Jans weten: “Ik ben er van overtuigd
dat wij een wijk gaan krijgen waar
andere buurten in Horst over gaan
praten als deze gerevitaliseerd is.
Het is een pilot om wijken en buurten weer leefbaar te maken. Dit is
nou iets waar we recht op hebben:
woongenot.” Alle werkzaamheden in
de wijk zijn vanaf nu te volgen op
www.inderiet.nl

Wijn en kunst horen bij elkaar.
Dat wil Harmonie Sint Joseph uit
Grubbenvorst ook met zijn wijnactie
tot uiting brengen. Grubbenvorstenaar
Gerard Staals gevraagd om de drie
wijnen uit de collectie van Domaine
de Grubbenvorst van een kunstzinnig etiket te voorzien. Gerard Staals
schildert al ruim dertig jaar. Vroeger

Vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden Wanssum en omsterken organiseert op zondag 27 november haar
vogelmarkt in Meerlo. Op deze vogelmarkt kan iedereen vogels kopen maar ook zelf verkopen. Op de markt zijn ook
diverse vogelhandelaren aanwezig.
Op de markt kan men terecht voor
alle vogelbenodigdheden zoals vogelvoer of nestkastjes.
Verder is dit een mooie gelegenheid om eens met andere vogellief-

BEL VOOR EEN AFSPRAAK OF KOM EVEN LANGS
NIEUW

MEERLO
VAN MYRLAERSTRAAT 1

HEGELSOM
KOGELSTRAAT 10

HORST
LIBRIJE 48

!

NIEUWE PRIJS

!

NIEUWE PRIJS

hebbers te praten over de vogelsport in
het algemeen.
De vogelmarkt wordt gehouden
in ‘t Brugeind in Meerlo en duurt van
09.30 tot 12.00 uur. Duiven en kwartels

* salade met gerookte
eendeborst met stokbrood en kruidenboter
* runderbouillon
* wildzwijnshaas met
rode portsaus
* warme groenten en
aardappelgarni
* verrassingsdessert

C
incl. 1 consumptie

Ideale starterswoning gelegen aan rustig pleintje.
Ruime woonkamer met tuinkamer. 1e verd: 3 slaapkamers en badkamer. 2e verd. via vaste trap.
Een woning met mogelijkheden en scherp
geprijsd. Perceeloppervlakte 177 m².
Inhoud 350 m³.

Ruime halfvrijstaande woning met dubbele garage.
Woonkamer met erker, moderne open keuken.
Tuin op het zuiden. Vrijwel gehele begane grond in
2004 gerenoveerd. Instapklaar! Koop op erfpacht
ook mogelijk. Perceeloppervlakte 229 m2. Inhoud
497 m3.

Keurig onderhouden ruime vrijstaande woning met
kantoor- en praktijkruimte (voormalige garage,
middels kleine ingreep weer te realiseren). Ruime
luxe leefkeuken. 1e verd. 4 slaapkamers. Perceeloppervlakte 355 m2. Inhoud 494 m3.

Modern appartement gelegen op de 3e etage. Eigen
parkeerplaats. Woonkamer en keuken samen maar
liefst 64 m². 3 slaapkamers en badkamer. Keuken
nog naar eigen wens in te richten. Lift aanwezig.
Woonoppervlakte 120 m². Inhoud 385 m³.

VRAAGPRIJS € 175.000,- k.k.

VRAAGPRIJS € 225.000,- k.k.

VRAAGPRIJS € 264.500,- k.k.

VRAAGPRIJS € 275.000,- v.o.n.

BROEKHUIZENVORST
OP DE SPEKT 78

Ruime vrijstaande woning gelegen op royaal
perceel met veel privacy. Vrijstaande garage met
vliering, schilderwerk gehele woning 2011. Alle
voorzieningen op loopafstand! Perceeloppervlakte
668 m². Inhoud 520 m³

VRAAGPRIJS € 275.000,- k.k.

WWW.ERAMAASREGIO.NL

AMERICA
KABROEKSTRAAT 10-12

Ruim opgezette bungalow met praktijk- /bedrijfsruimte. De woning is eventueel ook geschikt voor
dubbele bewoning. Dus een woning met tal van mogelijkheden. Bent ú serieus dan zijn wíj serieus!
Perceeloppervlakte 905 m². Inhoud 520 m³.

PRIJS OP AANVRAAG

(eet)café Zaal
‘t Kruuspunt

Americaanseweg 105
Meterik 077-3981396

SEVENUM,
PEPERSTRAAT 44

interieur
verzorging

Vrijstaand levensloopbestendig landhuis nabij
centrum. Inpandige garage en vrijstaand tuinhuis in
ruime tuin met veel privacy. In totaal 5 slaapkamers.
Kortom: een unieke woning en instapklaar!
Perceeloppervlakte 1390 m2. Inhoud ca. 945 m3.

VRAAGPRIJS € 479.000,- k.k.

Poststraat 9, 5801 BC Venray

zullen niet worden toegelaten. Voor
meer informatie bel M. van Osch op
0478 53 12 21.
In verband met kerstmis is er in
december geen vogelmarkt.

Kerstmenu
2de kerstdag

€ 29.50

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE:

schilders. Gerard geeft inmiddels
schilderlessen aan een aantal groepen
amateurschilders.
Wie niet thuis is of niet in
Grubbenvorst woont kan voor
bestellingen contact opnemen met
wijnmeester Lei Keursten van de
harmonie via 077 366 21 26 of
wijnactie@home.nl

Vogelmarkt in Meerlo

WONING VERKOPEN?
HORST
STUKSBEEMDEN 29

voornamelijk figuratief en met olieverf,
de laatste vijftien jaar abstract en met
acryl. Tot 2006 was Gerard werkzaam
in het onderwijs, hoofdzakelijk in het
management. Daarnaast volgde hij
teken- en schilderlessen bij graficus Toon van de Ven, beeldhouwer
Matthieu Knippenbergh en Leo Coppus
en Frans van de Kroonenberg, beiden

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

Kom eens langs bij
onze automaat
U vindt hier

plantenarrangementen voor:
• verjaardagen
• feestjes
• advent kransen & kerst
Martens
Hazenkampweg 15b
5964 PE Meterik

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

KEUKENS | WONEN | OPBERGEN
De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl
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Open Grubbenvorst
dartstoernooi

Verdiende overwinning
voor Melderslo

Dartclub Stammi Darts & Events uit Grubbenvorst organiseert op
zondag 27 november inmiddels voor de vijftiende keer het Open
Grubbenvorst dartstoernooi met VDO-ranking. Ook viert DC Stammi dit
seizoen zijn 25-jarig bestaan.

Door: Jan van de Pas
Melderslo was beter in de eerste helft, in de tweede helft speelden twee gelijkwaardige elftallen. Opgeteld kun
je dus zeggen: een verdiende overwinning voor de ploeg uit Melderslo. Maar zo gemakkelijk ging het uiteindelijk
niet voor de Melderslose ploeg. De spanning bleef erin tot de goed leidende scheidsrechter af floot.

Op de 15e editie van het
Grubbenvorster darttoernooi zijn er
rankingpunten te verdienen voor alle
VDO-leden, maar ook niet-VDO-leden
kunnen uiteraard aan dit toernooi
deelnemen. Iedereen vanaf 16 jaar
kan zich vanaf 10.00 uur komen
inschrijven voor het single- of koppeltoernooi in Café ’t Stammineke
in Grubbenvorst. Het koppeltoernooi
start om 11.00 uur en de singles
beginnen om klokslag 13.00 uur. Voor

de winnaar van het singeltoernooi
ligt 115 euro prijzengeld klaar en het
beste koppel mag 60 euro verdelen.
Voor de beste dame in het toernooi is
er 40 euro te verdienen in het aparte
damessingletoernooi.
Het tijdstip van de finale is afhankelijk van het aantal deelnemers.
De ‘one-hundred-and-eighty’s’ zullen
hoe dan ook weer schalmen in de
‘Lakeside’ van Noord-Limburg: Café
’t Stammineke in Grubbenvorst.

Nieuwe beweegsensatie: Moving Arts
Vitaliteit en gezondheid vormen de basis voor balans en evenwicht
tussen lichaam en geest. Beweging, dans, ademhalingsoefeningen,
ontspanning en meditatie zijn weldadige ingangen tot vitaliteit en
gezondheid.
Er bestaan een aantal mogelijkheden en voorbeelden van beweging, waarbij BodyMindFitness met
Moving Arts een nieuwe trend zet in
Horst. De Pilates-beweegmethode is
een uniek systeem van rek- en strekoefeningen om het hele lichaam in
vorm te brengen. Pilates is bedoeld
om de diepste spieren in het lichaam
rechtstreeks te trainen, creëert een
sterk centrum. Een combinatie van
lichamelijke en geestelijke inspanning. Moving Arts, een combinatie
van Oosterse en Westerse dans- en
bewegingsvormen is geïnspi-

reerd op helende kunstelementen
vanuit Feldenkrais, Pilates en de
Alexandertechniek. Hiermee zorgt
Moving Arts voor een dynamische
en ontspannen training voor lichaam
én geest.
Op dinsdag 9 en 19 december
zijn er kennismakingslessen Moving
Arts van 10.30 tot 11.30 uur in het
Gasthoes in Horst. Bij voldoende
belangstelling start Moving Arts op
10 januari 2012 met negen wekelijkse lessen.
Voor meer informatie of aanmelden
kijk op www.annamariavangemert.nl

Selectiewedstrijd
springen paarden en
pony’s
Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Nobel uit Oostrum organiseert
op zaterdag 3 en zondag 4 december een tweedaagse springwedstrijd
voor paarden en pony’s in rijhal De Molenhorst in Meterik.
Tijdens de selectiewedstrijd voor
pony’s en paarden wordt er in alle
klassen gestreden om een startplaats
voor de regiokampioenschappen. Op
zaterdag 3 december is de wedstrijd
voor paarden. Op zondag 4 december

is de wedstrijd voor pony’s. Op beide
wedstrijddagen is de aanvang 09.00
uur. Publiek is van harte welkom.
Ruiters en amazones kunnen zich nog
inschrijven. Voor meer informatie kijk
op www.nobeloostrum.weebly.com

Nieuwe hoofdtrainer
SV Lottum
Jan Nijs uit Tegelen vertrekt aan het einde van dit seizoen als hoofdcoach bij sportvereniging Lottum. Jan is dan vijf jaar werkzaam geweest
bij de zesdeklasser. Hij wordt opgevolgd door John Klaassens uit Leunen.
Jan Nijs heeft als trainer het
eerste elftal van de onderste posities
op de ranglijst weer de weg naar
boven gewezen. SV Lottum 1 eindigde
vorig seizoen op de vierde plaats.
Ook nu staat het team weer op die
plek. Inmiddels heeft SV Lottum John

Klaassens uit Leunen gecontracteerd
als nieuwe hoofdtrainer. John Klaassens
werkt nu bij Montagnards in Bergen
bij de A1. Daarvoor is hij als keeperstrainer werkzaam geweest bij onder
andere SV Venray, SSS ’18, Wittenhorst,
N.E.C. en de KNVB.

Melderslo startte goed. De jeugdige Arno Poels was op deze zondag
het aanspeelpunt. Het evenwicht in de
ploeg was goed, wellicht dat dit iets
te maken had met het aantal meters
dat de ‘Munckie brothers’ aflegden.
Melderslo kreeg meerdere kansen, maar
de bal wilde er niet. Kort voor rust leek
het zelfs helemaal mis te gaan toen
de Ysselsteynse spits, Tom Hendrix, alleen op doelman Ruud Hoeymakers af
ging. Gelukkig voor Melderslo ging zijn
inzet net over. Net toen iedereen zich
verzoend had met een 0-0 ruststand

sloegen de roodwitten uit Melderslo toch
toe. Een van richting veranderd schot van
Rob Driessen betekende de 0-1 voorsprong voor Melderslo op de tot dan toe
wel erg makke Ysselsteynse ploeg. Na de
thee zag de ploeg uit Ysselsteyn er heel
anders uit en al na drie minuten voetbal
in de tweede helft was er een katachtige
redding van Ruud Hoeymakers nodig
om de voorsprong vast te houden. Om
in deze fase weer meer grip op de wedstrijd te krijgen wisselde de trainer van
Melderslo. Caspar de Swart en de ‘miniNando’ werden uit de ploeg gehaald ten

faveure van Roel Wijnen en Stijn Vullings.
Dit betekende ook dat Bart Verheyen
naar het middenveld ging. Jammer was
het voor de ingevallen Stijn Vullings dat
zijn geweldig schot op de lat kwam en
niet het mooie doelpunt werd wat hij
voor ogen had. Aangezien de ploeg uit
Ysselsteyn ook niet korter bij het doel
van Melderslo kwam bleef de 0-1 op het
scorebord staan. Met deze 3 punten staat
de ploeg uit Melderslo inmiddels op een
‘veilige plaats’ in de middenmoot, en
daar mogen ze eigenlijk wel een beetje
trots op zijn.

Oude Heerweg 23 - 5863 AC Blitterswijck - Tel. 0478-532444 - E-mail: info@wejebe.nl

OCCASIONS
Audi A4 3.0TDI Quattro Pro line Avant
Audi A6 2.5 TDI Exclusive Multitronic Avant
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD SE Luxe Automaat
Fiat Seicento 1.1
Hyundai Atos 1.0i LX SPIRIT
Jaguar S-Type 2.5 V6 Executive
Mercedes-Benz 200 200 D
Mercedes-Benz A-klasse 180 CDI CLASSIC
Mercedes-Benz C-klasse
200 CDI BlueEFFICIENCY Estate Avantgarde
Mercedes-Benz M-klasse 270 CDI Inspiration Automaat
Mercedes-Benz S-klasse 350 SE Automaat W116
Porsche 911 Carrera 4
RENAULT Trafic L1/H1 2.5DCI DC
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
Renault Laguna Grand Tour
2.2 dCi 150pk Tech. Road Limitee autom.
SAAB 9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Arc
SAAB 9-5 Sedan Aero 250pk
Smart Fortwo Pulse
Smart Fortwo pure 45kW
Toyota Avensis 2.0 D4-D Dynamic Wagon
Toyota Celica 1.8 VVT-i
Toyota LandCruiser 100 4.2 TDi Executive Autm.5 Luchtvering
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline 60 edition
Volkswagen Polo 1.4 Comfortline
Volkswagen Touareg 2.5 TDI 4 Motion Navi Leder
Aixam Scouty Scouty SL Cabriolet
JDM Abaca Abaca Mountain
Ligier X-TOO X-TOO Max Excellence Brommobiel

2006
2004
2006
2000
2001
2003
1981
2008

139109 Km.
210815 Km.
200597 Km.
140527 Km.
102215 Km.
199400 Km.
259197 Km.
83654 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Diesel
Diesel

€ 24.950
€ 8.000
€ 11.950
€ 1.950
€ 2.950
€ 8.500
€ 2.500
€ 17.750

2010
2002
1978
1990
2004
2003

42659 Km.
270327 Km.
151723 Km.
180279 Km.
293835 Km.
184722 Km.

Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Diesel
Benzine

€ 39.950
€ 9.950
€ 12.500
€ 22.500
€ 6.750
€ 7.950

2005
2005
2002
2004
2004
2010
2001
2004
2008
2009
2005

189234 Km.
206861 Km.
115829 Km.
111794 Km.
77966 Km.
48510 Km.
129503 Km.
172206 Km.
164404 Km.
32945 Km.
204410 Km.

Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel

€ 5.900
€ 6.750
€ 9.950
€ 4.950
€ 4.950
€ 29.950
€ 7.950
€ 35.000
€ 17.950
€ 11.950
€ 19.500

2005
2008
2007

70000 Km.
4097 Km.
3343 Km.

Diesel
Diesel
Diesel

€ 5.950
€ 9.950
€ 7.950

OCCASIONS MET FOTO: ZIE WWW.WEJEBE.NL
Uw adres voor verkoop alle merken, nieuw en gebruikt, leasing, onderhoud, reparatie, APK, schade
afwikkeling en herstel. Leasing via eigen lease maatschappij. Occasions met foto zie: www.wejebe.nl.
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Kerkstraat 20a , Horst

Wittenhorst F2 najaarskampioen
Onder leiding van Marcel Kuijpers en Ron Verhaagh en getraind door Joost Franssen en Dirk Scheres werd het
F2-team van Wittenhorst op zaterdag 19 november najaarskampioen in de eerste klasse. Wittenhorst won die dag
van MVC ’19 met 2-1.

Pssst.... Sint Nicolaas

op zoek naar een origineel kado?
• luxe lingerie • dusters
• nachtkleding • geschenkbonnen
Alles mooi voor u ingepakt.
Voor dames, heren en kinderen

WANNA SHIFT?

Je bent altijd aan ’t veranderen?
Vertraagt nooit? Doet een ding in de ochtend?
Een ander in de avond? Behoefte aan een
nieuwe style voor onderweg?

www.anjaloek.nl

TUINONTWERP
TUINAANLEG
BESTRATING
BEPLANTING

en bestrating

rsbeDriJF
HoVenie
DelPas.nl
De MiD

tel.: 077 398 33 64

voor tuin

Hoofdstraat 8a, 5961 EZ Horst

Uw ideale partner

GO FOR IT!

MVC ’19 stond in de competitie
maar drie punten achter Wittenhorst
en kon dus bij winst ook nog kampioen
worden. Er stond voor beide teams
dus veel op het spel. En dat bleek ook
tijdens de wedstrijd. Beide ploegen
waren zeer strijdvaardig en voetbalden een prima pot. Voor de massaal

toegestroomde toeschouwers was het
genieten geblazen. En dat, samen met
de spannende momenten door de vele
mooie doelkansen voor beide partijen,
zorgde ervoor dat het een echte
spannende kampioenswedstrijd werd.
En het bleef spannend tot het laatste moment want de winnende goal

werd slechts twee minuten voor tijd
gescoord waardoor het kampioenschap
definitief binnen was voor Wittenhorst.
Medailles werden omgehangen,
bloemen gegeven, T-shirts en petjes
aangetrokken, handtekeningen uitgedeeld, foto’s gemaakt en snoepzakken
uitgedeeld.

Minioren HZPC tweede bij
Speedo clubmeet

Schoolstraat 19a • 5866 AW Swolgen • Tel.: 0478-692432
www.demiddelpas.nl • info@demiddelpas.nl

Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE

Door: Huub Hermans
Deze keer geen individuele zwemwedstrijd, maar een ploegenzwemwedstrijd. In Venray waren 9 Noord- en
Midden-Limburgse clubs aanwezig voor de Speedo clubmeet voor minioren. HZPC behaalde onder leiding van trainer
Mark van Enckevort een mooie tweede plaats achter de winnaar SG Helden-Mosa. Ze bleven de zwemmers van RZ
uit Roermond voor.

4 houthakkersteaks
€ 5,95

Shoarmapakket € 5,50
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

LAMINAAT

nuvanaf

Laminaat

95
9,

m2

A-merken voor outlet prijzen
www.tegel-outlet.com

T 0478 69 12 12

Op de estafettenummers behaalden
de zwemmers van HZPC een 1e plek bij
de 4x50 meter wisselslag voor meisjes
(Imke van den Hoef, Anne van Megen,
Noa de Vries en Lieke Meulenkamp).
De jongens haalden een 2e plaats bij
de 4x50 meter vrije slag (Alex van
der Zanden, Jelle Slots, Sjoerd Spee
en Giel van Megen). Een 3e plek bij

de 4x50 meter vrije slag was voor het
gemengd team bestaande uit Noa de
Vries, Jelle slots, Sjoerd Spee en Lieke
Meulenkamp.
Individueel kende HZPC ook
enkele uitschieters. Met name Marlijn
Zwart die tweemaal een eerste plaats
behaalde presteerde opvallend bij de
minioren 3. Ook Imke van den Hoef en

Noa de Vries behaalden eerste plaatsen. Giel van Megen werd tweemaal
tweede bij de minioren 6 en verder
wisten Laura Otten, Ilse Swinkels, Maud
Weijmans en Anne van Megen allen
een derde plaats te behalen.
Overigens behaalden alle zwemmers van HZPC een nieuw persoonlijk
record.
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Wittenhorst is
weer terug
Door: Piet Nabben
Na de twee onnodige nederlagen was het voor Wittenhorst zaak om
de weg omhoog niet uit het oog te verliezen. Gezien de tegenstander
was het bij voorbaat niet zeker dat de winst naar Horst zou gaan: in eigen
huis verloor Veritas uit Neeritter tot nu toe slechts eenmaal.
Meteen na de aftrap probeerde
Wittenhorst het terrein verkennen en
kwam tot de conclusie dat er wat te
halen leek. Echter de passes waren
van dien aard dat Veritas de gaten
veelal kon dichten. In deze fase kreeg
Wittenhorst binnen twee minuten een
drietal corners. Kopballen van Bram
Rubie gingen net over. Aan de andere
kant kon Veritas geen enkel moment
voor gevaar zorgen. De cornerverhouding gaf 0-6 aan, maar de stand
bleef 0-0.
Na de thee wilde Wittenhorst
orde op zaken stellen. Zo leek een
actie van Rob Zanders positief te
eindigen. In het strafschopgebied
passeerde hij zijn laatste bewaker
maar werd zodanig gehinderd dat het
vervolg een schot dat naast ging was.
Even kwam Veritas met opportunistisch voetbal opzetten, maar dit was
van korte duur.
Wittenhorst nam het spel weer
over. De openingstreffer was in de
maak. Na twee goed genomen vrije

trappen van Will Spreeuwenberg,
waarbij de bal één ker de lat
schampte, kwam Wittenhorst in de
75e minuut aan de leiding. Eindelijk
lukte het om Gijs Hagens door het
midden aan te spelen. Hij ging alleen
op doelman Wim Ramakers af. Hij
besloot het zekere voor het onzekere
te nemen en gaf de bal af aan de
meegelopen Thom Derks. Die schoof
de bal in het lege doel, 0-1.
Veritas probeerde de schade te
herstellen, maar de achterhoede van
de Horstenaren was ditmaal goed bij
de les. Het werd zelfs nog erger voor
de thuisclub. Enkele minuten later
kon Wittenhorst gebruik maken van
de ruimte. De bal belandde bij Kevin
van Asten. Hij werd net binnen de 16
meter aangetikt, waardoor de goed
leidende scheidsrechter naar de stip
moest wijzen. Gijs Hagens kan in
zulke situaties de trekker overhalen,
0-2. De wedstrijd was gespeeld.
Wittenhorst behaalde een zeer
belangrijke overwinning.

Springwedstrijd
Wittenhorst
Ponyclub Wittenhorst organiseert
op zondag 27 november in manege
Wieneshof in Hegelsom een
springwedstrijd. Ruim 90 combinaties
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Dames 1 Wittenhorst met
afstand winterkampioen
Door: Gerard Lok
Met een klinkende overwinning van 21-0 op VOS werd het najaarsseizoen afgesloten waardoor het eerste
dameselftal van Wittenhorst na 10 overwinningen ongeslagen kampioen werd in de 6e klasse F.

Aan de technische hand van trainer
Patrick Verkoelen en leider Hans
Vervoort is een start gemaakt met
een jarenplan, waarmee Wittenhorst
met het dames 1 team wil doorstoten
naar de hogere klassen. Voor dit jaar
staat promotie naar de vijfde klasse als
doelstelling. Een ambitieus plan maar
dit behoort nu, zeker ook gezien de
huidige resultaten, tot de reële mogelijkheden. Trainer Patrick Verkoelen:

zullen gaan strijden om de hoogste
plaats.
De wedstrijd begint om 10.30 uur.
De toegang is gratis.

www.horsterrevue.nl

“Wittenhorst is bezig alle randvoorwaarden in te vullen om ook met
de meisjes en de dames een mooie
toekomst op te bouwen. Op termijn
van enkele jaren zal het damesvoetbal van Wittenhorst een belangrijke
positie innemen. Temeer omdat nu
vanuit de jeugd, vanaf de mini-F en de
F, speelsters worden opgeleid die later
uiteindelijk naar het niveau van Dames
1 moeten doorgroeien.”
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Uw par tns voor uw comp l
Het adrae rkbeheer!
wagenp

Op 20 november vierde het eerste
dameselftal hun kampioenschap
bij sponsor Café De Lange in Horst.
Coördinator Sandra Wijnhoven: “De
prestaties van Dames 1 hebben er toe
geleid dat ook de sponsors de weg
hebben gevonden naar het dames
voetbal bij Wittenhorst. Zeker conceptmatig is er voor bepaalde bedrijven
een mooie link te leggen naar de
doelgroep: meisjes en vrouwen.”

Laat de ijsbaan u koud? Nee!
Ga dan naar www.ijsbaanhorst.nl
Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl
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Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Kaarten verkrijgbaar via www.horsterrevue.nl
en bij het VVV kantoor , Steenstraat 2 in Horst
Entreeprijs €22,50*
* bij aankoop op VVV kantoor geldt €0,50 handling fee

Paulien
Cornelisse
Voorverkoop via de
VVV Horst en via www.kukeleku.com

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

Nu wildmenu
op de kaart
www.brugeind.nl
0478 691283
RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines

er
Uw paritlinteit!
in mobres voor
Het ad plete
uw comparkbeheer!
wagen
Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

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

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00
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Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!

*

*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Van niets iets willen maken
Een avondje stappen met je vrienden begint met vaak met een pilsje aan de bar. Achterin de zaal is de dj van
dienst nog druk bezig om zijn apparatuur te installeren. Langzaam stroomt de zaal vol en aan de reacties op de
muziek krijgt de dj grip op het publiek van de avond. Voor dj Svizl uit Hegelsom is dit de start van een weer een
succesvolle draaiavond. Loon naar werken van dagenlang muziek spotten en de juiste bewerking.

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL

edrijf

Ontstoppingsb

24 uur service

- riool ontstoppen/reinigen
- riool camerainspectie
- riool rookinspectie
- reparatie/renovatie/aanleg
- voor bedrijf en particulier

Molenveldweg 4A
5953 KT Reuver
Tel. 077-4762443
06-46736634
www.stormservice.nl

Op negenjarige leeftijd kreeg Sven
Witt (20) van zijn ouders een speelgoed
draadloze karaoke-set. “Ik speelde
een radio-dj en ik vond het vooral leuk
om precies te stoppen als de muziek
overging in zang.” Zijn muzikale kennis,
zoals noten lezen, leerde Sven op de
blokfluit, maar al snel kocht hij een
keyboard om nog meer met muziek te
gaan doen. “Eigenlijk droomde ik ervan
om drummer te worden. En samen met
een groep vrienden heb ik op het punt
gestaan om een band op te richten.
Dat is helaas nooit van de grond
gekomen”, aldus Sven.
Het werk van een diskjockey
kan op drie verschillende manieren. “Bij het maken van een remix

vraagt de producer of je zijn plaat
wil bewerken. Deze wordt daarna
via de legale distributiekanalen
verkocht. Een bootleg is in principe
hetzelfde, maar met het verschil dat de
betreffende producer geen toestemming heeft gegeven en het resultaat
een illegale versie is”, aldus Sven. Zelf
houdt hij zich voornamelijk bezig met
het maken van ‘mash-ups’. “Dan mix
ik bij de originele versie verschillende
dingen er doorheen, zoals een a
capella zang of een iets strakkere beat.
Uiteraard mag ik deze producties wel
draaien, maar niet verkopen”, zegt
Sven. Het maken van mash-ups is voor
Sven een uit de hand gelopen hobby en
het zakcentje dat hij ermee verdiend,

zoals bij optredens bij De Lange in
Horst, is een welkome aanvulling op
zijn studiebeurs.
Sven volgt in Heerlen de opleiding
tot podiumtechnicus, waarmee hij zich
wil specialiseren tot lichttechnicus.
“Mijn grote droom is het verzorgen van
het licht bij Symfonica in Rosso. Het
zou vet zijn als ik daarmee mijn brood
zou kunnen verdienen.” Maar voorlopig is het nog niet zover en kruipt
hij elke donderdagavond in zijn eigen
studio om vanachter zijn computer, met
behulp van een mini-keyboard en een
professionele microfoon, bekende en
minder bekende nummers te mixen
en bewerken. “Gewoon om er een nog
dikkere versie van te maken.”

Fietsverlichtingscontrole

Sint
pakt uit!

Op woensdag 16 november zijn op het Citaverde College en het Dendron College enkele honderden fietsen
gecontroleerd door vrijwilligers van VVN Horst aan de Maas en de politie. In verband met het komende winterseizoen werd speciaal gelet op goede fietsverlichting.

ZET JE OUDE SCHOEN EN

KRIJG DIRECT EEN*

CADEAUBON VAN € 10

OF MAAK KANS OP € 1.000 AAN CADEAUS
BIJ EEN BESTEDING VAN € 50 OF MEER EN

SPEEL ZELF VOOR SINTERKLAAS!

Controle op het Citaverde College

* Zie actievoorwaarden
in de winkel

Oh kom er eens kijken
* ACTIEVOORWAARDEN: CADEAUBON: GELDIG T/M 21 DECEMBER, BIJ EEN BESTEDING VAN € 50 OF MEER, NIET IN COMBINATIE MET ANDERE AANBIEDINGEN. KANS OP € 1.000 AAN CADEAUS:
BIJ EEN BESTEDING VAN € 50 OF MEER ONTVANG JE EEN VOUCHER, HET UNIEKE NUMMER OP DE VOUCHER DIENT VOOR 5 DECEMBER TE ZIJN INGEVULD OP WWW.SPORT2000.NL, WINNAAR
WORDT OP 5 DECEMBER OP WWW.SPORT2000.NL BEKEND GEMAAKT EN PERSOONLIJK UITGENODIGD DE € 1.000,– UIT TE KOMEN GEVEN, OVER DE ACTIE WORDT NIET GECORRESPONDEERD,
BEWAAR DE VOUCHER ZORGVULDIG TOT NA DE ACTIE.

O kom er eens kijken

your professional sportshop

SPORT 2000 Heerhugowaard,
Middenwaard,
072 parkeren
572 27 79 parkeren
Zuidtangent
Middenwaard
48B 072
- 572 27tel.79
Zuidtangent

www.sport2000meulendijks.nl
3760010003_Sport2000_Sinterklaas_Aktie_Advertentie_A4_v2.indd 1

02-11-11 16:08

Tijdens de fietscontrole werd
verder gecontroleerd op achterreflectie, zijreflectie, goed werkende
bel en rem. Bij deze controle is
gebleken dat de kwaliteit van de
fietsen de laatste jaren sterk is verbeterd. Veel fietsen beschikken over

een ingebouwde dynamo en goede
trommelremmen, zodat kapotte
dynamo’s en kabeltjes steeds minder
voorkomen.
Als een fiets niet in orde bleek
werden de leerlingen er op gewezen
dat ze de gebreken zo snel mogelijk

moesten verhelpen om boetes
te voorkomen. De politie zal de
komende weken regelmatig letten op
goede fietsverlichting. Met een goede
fietsverlichting kan iedereen bijdragen
aan een veiliger verkeer vooral in het
donkere jaargetijde.
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15 VRAGEN aan Ruud Cornelissen 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

Ruud Cornelissen
16 jaar
Melderslo
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Vroeger hadden we een rode zitmaaier
en iedere keer als pap het gras ging
maaien renden mijn zus en ik erachteraan, dat vonden we leuk. We
hadden toen een behoorlijk grasveldje,
dus daar werden we moe van. Eenmaal
moe mochten we achterop de grasmaaier gaan zitten.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Grote leugens vertel ik niet echt. Wat ik
wel doe is met een smoesje komen als
de afwas gedaan moet worden, want
daar heb ik nooit zin in. Als we hebben
gegeten en ik hoef niet te sporten, dan

Zeewater

zeg ik altijd dat ik naar de wc moet
omdat ik moet poepen. Dat hoef ik
dan natuurlijk helemaal niet, dan ga ik
gewoon computeren.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Dat ik soms even onzichtbaar kan zijn.
Dan hoor, zie en weet ik alles wat ik
normaal gesproken niet zou mogen
weten. Ik ben altijd wel een beetje
nieuwsgierig.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een groot voetbalveld waar dan een
topwedstrijd op gespeeld wordt.
Barcelona tegen het Nederlands elftal
of Melderslo 1 natuurlijk.
Waarop ben je het meest trots?
Ik denk op het mooie bedrijf van pap
in Melderslo en Italië met lekkere
radijsjes. Ik vind het altijd leuk om daar

te werken. Mooie machines en nieuwe
technieken vind ik interessant.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Ik vind Engelse liedjes vaak wel leuk,
maar ik snap geen drol van wat ze dan
precies zingen. Nummers van Rowwen
Hèze vind ik altijd wel mooi, bijvoorbeeld Blieve Loepe. Maar ik kan ook
een goed feestje bouwen met leuke
Duitse slagers.
Als je de komende 24 uur man/
vrouw bent, wat zou je dan doen?
Dan zou ik eerst een wedstrijd willen
voetballen bij dames 1 van Melderslo,
waar ik momenteel vlagger ben. En
dan daarna lekker elkaars ruggetjes
schrobben onder de douche.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Vroeger knikkerden wij veel op school.
Iedereen wilde dan natuurlijk spelen

Tropisch

tegen diegene met de mooiste en
dikste knikkers. Mijn oma nam altijd de
mooie knikkers mee bij de Winkel van
Sinkel dus dat was wel handig.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Italië! Lekkere pizza’s, heerlijk weertje
en leuke chickies op het strand.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Vroeger had ik zo’n groene traptractor
waarmee ik altijd door de straat ging
scheuren. Mam werd dan altijd erg
boos en zei toen een keer: “Ruud, als
je dat nog één keer doet, dan gaat
de tractor de zolder op!” Een dag
later was ik op zolder maar rondjes
gaan rijden met de tractor en de
blubberton.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Dan zou ik mam bellen om te melden
dat ik graag een lekkere rookworst met
zuurkool op mijn kamer wil ontvangen.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Ik ben nu bezig met het halen van
mijn autorijbewijs. Als ik mijn rijbewijs
eenmaal heb, dan ben ik wel bang dat
ik de auto van thuis in de prak rijd.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Eerst uitslapen, dan een lekkere
wedstrijd keepen en daarna gezellig
met de vrienden wat leuks gaan doen.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou er nooit aan beginnen, vind het
maar vieze bubblegumplaatjes. En het
kost ook nog eens veel geld. Als je dan
later een oude opa bent, loop je nog
steeds met zo’n sticker op je arm rond.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Wanneer gaat Ajax failliet? En daarmee
bedoel ik niet het schoonmaakmiddel,
haha!

N
AANBIEDZEINWGEEEK
VOOR DE

Vijvers en Aquariums
0478-692149

Nieuw:

web-site

www.vijverflora.nl

Magere rundpoulet
Cordon bleu
Hamburgers

€ 6,50
100 gram € 1,45
5 halen 4 betalen
500 gram

kant en klaar uit eigen keuken
Stamppot trio Laat u verrassen

Per ovenschaaltje

Hampunt
Tongenworst

100 gram
100 gram

€ 5,25
€ 1,95
€ 1,45

PROEVERTJE VAN DE WEEK

Tip voor Ajax, gewoon gehakt van maken

Cruyff-van Gaal gehaktsteak

100 gram

Vijver

20.000 vissen

€ 1,55

Nog een tip, voor de Sint
Cadeaubon van de slager, altijd welkom!
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Column

Slappe band
Een slappe band, ik had er
eigenlijk nog nooit een gehad.
Met slappe band bedoel dan
ook volledig ’oppe zuk’, zoals
we dat zo mooi kunnen
zeggen. Nee, in al mijn twintig
jaren heb ik over dit
onderwerp nog geen ervaring
kunnen opdoen.
Afgelopen week was het dan
toch zover: een slappe
voorband. Niet dat ik dit meteen
in de gaten had hoor, zoals ik al
zei: een kenner in slappe
banden ben ik niet. Ongeveer
halverwege op weg naar huis
kwam ik erachter. Ik moest
harder trappen dan normaal en
aan de versnellingen lag het
niet, die had ik namelijk al
allemaal uitgeprobeerd.
Natuurlijk werkte de opeens
enorm harde stoepranden ook
mee aan het feit dat ik mijn
conclusie van een slappe band
trok. Ik stapte af en stond
beteuterd naar mijn voorband te
kijken, alsof hij zich hierdoor
vanzelf weer op zou pompen,
maar helaas. Oei. Een band
plakken heb ik tijdens al mijn
jaren opvoeding nog nooit
geleerd. Nou ja, wat stom
eigenlijk zeg, dat hoort toch bij
de opvoeding? Nu stond ik daar
te kijken, midden op straat met
twee enorme tassen en een
slappe band. Er zat niets anders
op dan verder te lopen,
rechtstreeks naar de
fietsenmaker bij mij om de
hoek. Huppakee, fiets gedropt,
een uur later kon ik ‘m ophalen.
Anderhalf uur later, jawel, ik
was de tijd weer eens vergeten,
stond ik weer in de fietsenzaak.
Het zag er niet best uit, mijn
fiets stond nog steeds op z’n
kop met een slang en een bak
water erbij. Het leek wel een
operatie, alsof ie aan de
beademing lag.
“We zijn er al de hele tijd al
mee bezig, maar we kunnen
niets vinden”, informeerde de
arme man me. “Ik snap het
niet, want je hebt ‘m toch nog
gewoon proberen op te
pompen? Hoe kan dit dan,
waarom kunnen we dan geen
gaatje vinden?”, voegde hij er
nog aan toe. Oh. Oppompen..?
Eh.. Er zijn veel rampscenario’s
over bandplakken door mijn
hoofdje gegaan in die tijd dat ik
naar huis liep, maar aan mijn
band simpelweg oppompen had
ik eerlijk gezegd nog niet
gedacht.
Mies
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Deskundig advies

Snel thuis bezorgd

Bestel nu óók op maxwell.nl

100% Laagste Prijs Garantie

SINT KADO-TIPS
20.3
56
CM
=CM
8 inch

81 CM

= 22 inch

4 GB

INGEBOUWDE
DVD-SPELER

149

269

Sint kado tip!

199

LCD / DVD COMBI

• HD-Ready beeldkwaliteit (1366 x 768).
• DVD-speler speelt DVD / DVD-R(W) / DIVX, etc.
• HDMI- en USB-aansluiting.

99

BLU RAY-SPELER

• Full HD upscaling van DVD’s.
• HDMI 1.3 aansluiting.
• DTS-HD Master Audio.

549

81 CM FULL HD LCD TV

• Full HD beeldkwaliteit met Digital Crystal Clear.
• Beeldverwerkingskracht van
28,9 miljoen kleuren.
óf
• Clear Sound geluidsweergave.
• 2x HDMI-aansluiting, 1x USB-aansluiting.

10x € 36,90*

369

99

MICRO-SYSTEEM
20 WATT

USB AANSLUITING

• Digital synthesizer tuner.
• FM / AM radio met RDS.
• Speelt CD, CD-R, CD-RW and MP3.

WEBCAM

39.6 CM

Volledig elektronisch gestuurd.
Starttijdkeuze en resttijd-weergave.
Kinderbeveiliging.
Zeer zuinige energieklasse A+.

349

NOTEBOOK

• Intel® Celeron® processor P6200 (1.5 GHz).
• 320 GB harde schijf, 3 GB intern geheugen.
• Intel® HD graphics, HDMI aansluiting.

299
6 KILO WASDROGER

479

TABLET

• Apple A5 1 GHz (Dual Core) processor.
• 16 GB opslagcapaciteit, Bluetooth 2.1 + EDR.
• 1024 x 768 (132 ppi) beeldresolutie, WiFi.

+ GRATIS
PARKETBORSTEL

2000 WATT
Met verwisselbare
platen!

ZEER
KRACHTIG!

69

59

MULTISNACK-WAFELIJZER

• Voor grillen of tosti’s, wafels en poffertjes.
• 4 verschillende soorten platen met anti-aanbaklaag.
• Volledig demontabel en vaatwasserbestendig.

149

88

STOFZUIGER

• Elektronische zuigkrachtregeling.
• 2-delige metalen telescoopbuis.
• Actieradius van 10 meter.

2

L.

15

3 JAAR GARANTIE

70

6 KILO INHOUD

199

249

199

Overzichtelijk bedieningspaneel.
Max. vulgewicht 6 kilo.
Royale vulopening.
Inclusief afvoerslang.
MEENEEMPRIJS.

3 LADEN VRIESKAST

• Zeer ruime indeling.
• 2 in hoogte verstelbare glazen draagplateaus.
• Grote groentelade.

• Regelbare thermostaat.
• 70 liter inhoud.
• Transparante vrieslades.

ENERGIEKLASSE A

Rekenvoorbeeld geldt alleen wanneer u de kredietsom niet binnen 10 maanden heeft betaald

Rekenvoorbeeld tijdens de 10 maanden uitgesteld betalen

239

195

149

152 LITER KOELER
ENERGIEKLASSE A

Ook leverbaar als
Condensdroger: € 269,-

óf 10x € 47,90*

L.

399

Sint kado tip!

Ook leverbaar met
32 GB: € 579,-

óf 10x € 34,90*

6 KILO INHOUD

•
•
•
•
•

5x OPTISCHE ZOOM

• 12.4 Megapixels resolutie.
• 27 mm-groothoeklens, 5x optische zoom.
• Digital Image Stabilization.

499

ENERGIEKLASSE A+

óf 10x € 29,90*

12.4 MEGAPIXELS

OPSLAGCAPACITEIT

1200 TOEREN WASAUTOMAAT

Ook leverbaar met
1400 toeren: € 399,-

65

FOTOCAMERA

16 GB

= 15.6 inch

•
•
•
•

149

149

Effectieve
rente op
jaarbasis*

Looptijd
in maanden

€ 299 € 29,95

13,5%

10

€ 328,95

€ 799 € 29,95

4,7%

10

€ 828,95

Kredietsom

* Vraag naar de prospectus. Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. t/m 27 november 2011).

OPSLAGCAPACITEIT

Eenmalige
kredietvergoeding

Totale prijs
van het
krediet

Kredietlimiet

€ 650

Maandlast

€ 22,51

Effectieve
rente op
jaarbasis

Theoretische
looptijd
in maanden

16,0%

36

Totale prijs
van het
krediet
€ 810,42

* een niet-doorlopend kredietaanbod van Comfort Card, handels- en merknaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V.
Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en prospectus in de winkel of raadpleeg deze op www.comfortcard.nl.
Santander en Maxwell geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financiële product aansluit bij uw
wensen, behoeften en persoonlijke situatie.

HORST
Hoofdstraat 25

VENRAY
Merseloseweg 7-11

(weg rondom centrum)

(naast Rabobank,
tegenover Bibliotheek)

m231111

= 32 inch
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Winterimpressies en
workshops
De feestdagen staan alweer voor de deur. In tijden van recessie wordt sfeer meer binnenshuis gezocht. Het
wordt gezellig gemaakt en decoraties in kerstsfeer zijn dan niet weg te denken. De Florale Vormgevers constateren
echter dat traditionele kerststukken niet meer in trek zijn en richten zich daarom op decoraties met winterse
uitstraling. In hun theater geven ze demonstraties.

cultuur 27

Beachparty
OJC Phoenix
Zomerse taferelen in Hegelsom. Op zaterdag 26 november gaat de
thermostaat omhoog en worden er een heleboel spullen die normaal
allang op zolder zouden moeten liggen de soos van OJC Phoenix ingesleept. Hiermee wordt een avondje strand gecreëerd. De beachparty in
Hegelsom start om 20.30 uur.
Natuurlijk kunnen op een strand
ook cocktails, heerlijke verfrissende
biertjes of een koud frisdrankje tegen
de zonnesteek genuttigd worden.
Voor de zwoele geluiden zorgt

dj Gurde en verder draait hij ook
muziek.
De entree voor dit festijn bedraagt
drie euro en iedereen vanaf zestien
jaar is welkom in Phoenix aan Zee.

Slavisch-Byzantijnse
zangkoor in Sevenum
Zangensemble De Tegelse Hofzangers luistert op zaterdag 26
november om 18.00 uur de eucharistieviering op in de heilige Fabianus
en heilige Sebastianuskerk in Sevenum. Het koor is bekend vanwege hun
interpretatie van Slavisch-Byzantijnse zangstukken.
Het uit 29 zangers bestaande koor
uit Tegelen staat onder leiding van
dirigent Bert Ramakers. Hij neemt
ook de solozang voor zijn rekening.
Het koor zong onder andere in

Niet alleen de galerie van Erwin
Michielsen en Ger Hoebers straalt winterse sferen uit, maar ook hun theater.
Hier vinden doorlopende demonstraties
plaats.
Erwin toont het beeld van winterse
arrangementen, waarbij hij uitleg geeft

over de nieuwste technieken binnen de
bloemsierkunst.
Op woensdag 14 en donderdag
15 december om 19.30 uur verzorgen
zij ook kerstworkshops.
Dit jaar verwerken ze hierin
prachtige handgemaakte decoraties

uit Guatemala, waarmee een ontwikkelingsproject gesteund wordt. Van de
opbrengst van deze decoraties wordt
een bijdrage geleverd aan de bouw van
een school.
Op zondagen verzorgt Erwin
demonstraties. De toegang is gratis.

Joep en Jelske bij 3FM
Afgelopen zondag wars Jelske Wilmer met in haar band Horstenaar Joep van Wegberg te gast bij het 3FM
programma ´Jouw Weekend Finale´. Joep doet verslag.

kerstconcerten met bekende bariton
Ernst Daniël Smid en heeft al twee
cd’s uitgebracht.
Voor meer informatie zie
www.tegelsehofzangers.nl

dat wat ons raakt

miez-D
HeropendD
miezdat wat ons raakt

vrijdag 2 december

Speciaalzaak voor muziek, film en game | www.miez-d.com
Steenstraat 13a - Horst | T +31 77 850 98 15
Speciaalzaak voor muziek, film en game | www.miez-d.com
Steenstraat 13a - Horst | T +31 77 850 98 15
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Wij willen kleiner gaan wonen

OPEN HUIS

Zaterdag 3 december 11 tot 15 uur

Kogelstraat 1 Hegelsom
Vraagprijs € 179.000,-

“De dichte mist maakte de rit van
Horst naar Hilversum wel erg spannend. Maar Jelske en de bandleden
hadden het er dubbel en dwars voor
over. We waren immers op weg naar
de studio´s van 3FM. Je maakt het per
slot van rekening niet iedere dag mee
dat je mag optreden in het programma
´Jouw Weekend Finale´. Het wordt
iedere zondagavond van 22.00 uur
tot middernacht uitgezonden om het

weekend muzikaal uit te luiden. Na een
vermoeiende reis hebben we uiteindelijk Hilversum bereikt en werden we
met bier en chips ontvangen. Heel erg
rock ´n roll. Wat wij dus helemaal niet
zijn, haha.”
Jelske Wilmer is een 26 jarige
zangeres en songwriter uit Venlo. Joep
neemt in haar band de gitaarpartijen
voor zijn rekening en zingt een aardige
noot mee. Jelske´s muziekstijl beweegt

zich onder meer in de jazzy hoek. “We
speelden zondagavond het nummer
Wrinkled Face, waarin Jelskes vocale
kwaliteiten prima tot hun recht komen.
Het was een erg leuke ervaring om
voor de radio op te treden. Opvallend
was de gezellige sfeer rondom de opnames. We keerden dan ook moe maar
voldaan huiswaarts. Wat mij betreft zou
ik het zo weer doen”, besluit Joep met
een brede grijns.

Perfect onderhouden 2-onder-1-kapwoning met garage.
Perceel 290 m2, inhoud 380 m3, bouwjaar 1950.
Indeling: ruime woonkamer, bijkeuken en luxe aanbouwkeuken,
kelder, 2 slaapkamers, mogelijkheid voor derde
slaapk., luxe badkamer en wasruimte.

Bezichtiging op ander tijdstip: 06-48814138 of 06-15062728
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Taxatiemiddag oude
en zeldzame boeken

Cd-presentatie Remorse
Remorse uit Lottum houdt op 26 november de cd-presentatie van hun eerste full-length album bij Blok 10 in
Horst. Sinds 2005 covert de band al nummers en in 2006 namen ze hun eerste demo op. Ze brachten al eerder
demo’s uit, maar nu is het tijd voor een eerste volwaardig album: Crush Your Pride.

Antiquair, taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam
komt maandag 28 november van 16.00 tot 20.00 uur naar de bibliotheek
in Sevenum. Hij organiseert dan een veiling van oude of antieke boeken,
Bijbels, brieven en ansichtkaarten.
De heer Molendijk was organisator
van diverse boekenmarkten, zoals de
Veluwse boekenmarkten. De taxaties
betreffen oude en zeldzame boeken,
als Bijbels, atlassen, handschriften,
documenten, kloosterboeken, brieven
en ansichtkaarten. Verder kan advies
worden gegeven over verkoop
of restauratie van oude boeken.
Bijzondere stukken komen meestal
in aanmerking voor een veiling. Ook
het opstellen van een taxatierapport voor de verzekering is mogelijk.

Taxatie gebeurt aan de hand van
bewijsmateriaal uit recent verschenen
veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van boeken
is afhankelijk van de druk en van de
staat waarin het boek verkeert. Met
enige regelmaat komen er op dit
soort taxatiedagen uiterst zeldzame
werken voor de dag en soms duiken
zelfs geheel onbekende boeken op.
Voor meer informatie bel de bibliotheek op 077 467 80 75 of mail naar
sevenum@debibliotheekmaasenpeel.nl

Meerlo Live
in ’t Brugeind
Zaterdag 26 november is de tweede editie van Meerlo Live in zaal
’t Brugeind in Meerlo en is er een divers repertoire van muziek te horen.
Tien verschillende artiesten van
eenling tot zanggroepen zullen deze
avond hun kunsten laten horen. Deze
avond treden mensen uit Meerlo of
die een binding hebben met Meerlo

op. De artiesten worden ondersteund
door de muzikanten van hun groep en
de band No Limit uit Venray. De zaal
gaat open om 19.30 uur en de avond
begint om 20.00 uur.

Bel voor een GRATIS PROEFLES
of maak een afspraak
voor een vrijblijvend gesprek.
Tel. 06 10 03 77 85

www.rijschoolfrankvanmaris.nl

Kraamzorg
boven
verwachting
Groene Kruis Kraamzorg heeft al meer
dan 60 jaar ervaring op het gebied van
thuiskraamzorg in Noord- en MiddenLimburg en de Westelijke Mijnstreek.
Ruim 350 enthousiaste en deskundige
medewerkers staan al vanaf het begin
van uw zwangerschap voor u klaar met
handige adviezen, leuke wetenswaardigheden en praktische tips. Als u voor ons
kiest, kiest u voor kwaliteit. Onze klanten
belonen onze zorg jaar in jaar uit met
het rapportcijfer 9.
Voor meer informatie en/of aanmelding
voor kraamzorg bel 088 610 610 6 of
kijk op www.groenekruis.nl/kraamzorg

T 088 - 610 610 6
www.groenekruis.nl/kraamzorg

Remorse speelt in eigen woorden
‘snoeiharde trash metal’. Zanger Sergej
Lojko, gitaristen Sjon Seuren en Etienne
van der Linde, basgitarist Koen Seuren
en drummer Dick Vergeldt begonnen
met covers van klassiekers als Slayer,
Sepultura en Metallica. Hieruit kwam

hun eerste demo Completely Wasting
uit 2006 uit voort. Hierna besloot de
band zich meer te richten op eigen
werk in de stijl van hun helden. Ze presenteerden in 2008 hun EP bij het label
Sixkiller Records: Awating Your Death.
En nu presenteren ze hun debuut-

album Crush Your Pride. De avond in
Blok10 in Horst begint om 22.00 uur.
De support act van de avond is Arrested
on the Seventh. De afsluiter komt van
Iron Maiden tributeband Powerslave.
Voor meer informatie over de band en
hun cd kijk op www.remorsemetal.nl
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Stips en Morlix
Ook deze week heeft Cambrinus in Horst weer een vol programma. Op zondag 27 november speelt, zingt en
vertelt Robert Jan Stips zijn soloprogramma ‘Van Supersister tot Nits’. Dit concert begint om 16.00 uur. Op woensdag
30 november staat Gurf Morlix met een tweeledig programma op het podium. Naast een concert als zeer begenadigd musicus toont hij ook nog een film over een ander legendarisch Amerikaans muzikant: Blaze Foley. Deze avond
begint om 20.30 uur.

Robert Jan Stips
Robert Jan Stips speelt en zingt zijn
liedjes in verrassende versies achter
het instrument waarop de meeste ook
‘geboren’ zijn: de piano. Onverwachte
covers, nieuw werk, anekdotes,

verhalen, in een one-man-workshop
laat Robert Jan zijn publiek horen en
voelen wat hij in die ruim 40 jaar
heeft gemaakt en meegemaakt.
Concertbezoekers kunnen van te voren

verzoeknummers aandragen via
info@stips.net met maar één spelregel:
de nummers moeten ooit door Robert
Jan gespeeld of opgenomen zijn.
Gurf Morlix is voor velen bekend
als multi-instrumentalist, zanger en
producer. Hij heeft met veel bekende
Americana- en countrymuzikanten
samengewerkt.
Gurf Morlix is in 2004 opgenomen
in de Austin Music Awards Hall of Fame
en in 2005 in de Buffalo Music Awards
Hall of Fame.
Op 1 februari 1989 werd Blaze
Foley neergeschoten en sterft op de
operatietafel. De kleurrijke Foley is
een waanzinnig liedjesschrijver en een
Texaanse legende, maar zijn wilde
levensstijl en pure pech staan een grote
carrière in de weg.
Morlix eert hem nu met een heel
album: Blaze Foley’s 113th Wet Dream.
Gelijktijdig met het verschijnen van het
album, na twaalf jaar eraan gewerkt
te hebben, verschijnt ook de filmdocumentaire ‘Duct Tape Messiah’ over
Blaze Foley van Kevin Triplett.
Voor meer informatie bel
077 398 30 09 of kijk op
www.cambrinusconcerten.nl
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Partners van Erato 4:
Jac. Philipsen
Stichting Erato verzorgt onder andere muzikale optredens voor zorgbehoevenden bij diverse zorginstellingen in Limburg. Om de werkzaamheden
van Erato te ondersteunen heeft de stichting partners nodig. In een serie van
tien stelt HALLO Horst aan de Maas ze aan u voor.

Aan het woord is Jac. Philipsen van
Phicoop Shopping Centre. “Normaal doen
wij nauwelijks aan sponsoring. Maar het
werk wat Erato verricht spreekt mij aan.
Erato geeft door middel van muziek de
juiste aandacht aan mensen die zorgbe-

hoevend zijn. Ze laten mensen in de zorg
op een plezierige manier ontspannen. In
het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen vind ik ondersteuning van Erato een heel geschikt goed
doel. (Foto: Hub Vermeeren)

Brood, stroop en
hongerdoeken
In Museum De Locht worden op zondag 27 november om 13.00 uur
demonstraties gegeven over brood, stroop en hongerdoeken. In het
stroopfabriekje staan originele gereedschappen, machines en houtgestookte ketels. Daar laten vrijwilligers zien hoe van eigen suikerbieten en appels
stroop wordt gemaakt. Die stroop wordt in hun eigen winkeltje verkocht.
Zoals elke laatste zondag van de
maand bakken de bakkers ook deze
zondag weer broden in de originele
bakoven. In het originele bakhuisje
mogen kinderen hun eigen broodjes
maken en laten bakken. Ook in de
smederij wordt hard gewerkt.
De wisselexpositie Hongerdoeken,
nieuw leven voor een oude traditie, is
ook te bewonderen. Grote kleurrijke

doeken met een boodschap, gemaakt
door kunstenaars uit de derde wereld
kunnen bekeken worden aan de hand
van kijkwijzers. In het daglonershuisje
is een expositie ingericht over paddenstoelen.
Het museum is woensdag, zaterdag en zondag geopend van 11.00
uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie zie www.museumdelocht.nl

Liedjesmatinee
Hegelsom
2½-2 zits Ronda
van 3499.nu minus de btw

€ 2940.-

De Tuute en Tuuttinnen houden op zondag 27 november het traditionele Hegelsomse Liedjesmatinee in zaal Debije. Een ongetwijfeld kleurig
en kluchtig gezelschap zangers en schrijvers zetten hun beste beentje voor
met als inzet een plaats bij de eerste vier: dat levert namelijk een plek op
de carnavalscd op. Er doen maar liefst acht volwassen deelnemers mee.
Ook de jeugdige Tuuten hebben
de kans hun kunsten te tonen. Het
winnend liedje van de jeugd krijgt
ook een plek op de cd. Er doen vier
jeugdgroepen mee. Het valt dit jaar op
dat dit spektakel nieuwe deelnemers
heeft geïnspireerd. Er zullen op het
podium een aantal nieuwe gezichten
te zien zijn. Dit natuurlijk naast de

vertrouwde gezichten die ieder jaar
zorg dragen voor een hoog niveau
van liedjes. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door Jos Hoebers.
Aanvang is om 15.30 uur in zaal
Debije, na die tijd zijn geen stemformulieren meer te krijgen. De zaal
gaat open om 15.00 uur. Voor meer
informatie kijk op www.tuutekop.nl
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AGENDA

Winnaars Cease-Fire
Vorige week stond in HALLO Horst aan de Maas een prijsvraag naar
aanleiding van het laatste album van de Heideroosjes. De vraag was ‘Wat
was de eerste bandnaam van de groep voordat ze zichzelf Heideroosjes
noemden?’

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America

Wijnproeverij

Vogelmarkt

vr 25 november
Locatie: De Leste Geulde

zo 27 november 09.30-12.00 uur
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Woody’s Bday Bash
vr 25 november 22.30 uur
Locatie: Blok10

Ruilbeurs

Protest megastallen

zo 27 november 10.00-13.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Americaans Liedjes Festival

za 26 november 12.00-14.00 uur
Organisatie: Behoud de Parel en
Milieudefensie
Locatie: Kerkstraat

zo 27 november 16.00 uur
Locatie: Bondszaal

Preview-weekend

Broekhuizen

za 26 november 19.00-22.00 uur
zo 27 november 13.00-16.00 uur
Locatie: Galerie Irok

Grubbenvorst
Ceciliafeest

za 26 november 20.00
Organisatie: Harmonie
St. Joseph
Locatie: ‘t Haeren

Jurgen Bakker wint een gesigneerd album van de Heideroosjes
Het antwoord, volgens bandmanager Eric Schoeber, moet zijn ‘Fire’. Jurgen
Bakker uit Horst kan zich dit nog goed
herinneren. “Ik ben net zo oud als die
jongens, zat met ze op de mavo. In de
pauze lieten ze wel eens wat horen. Ik
zie ’t nog staan op dat drumstelletje,
‘Fire’.” Met dit goede antwoord won

Jurgen een gesigneerde versie van het
laatste album van de Heideroosjes. Ook
Micky Bouten uit Sevenum, Niels Hendrix
uit Horst, Rianne Scheres uit Melderslo
en Peter Deriks uit Horst hebben een
gesigneerd album gewonnen. Zij hebben
telefonisch bericht gehad. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

zo 27 november 11.00 uur
Organisatie: DC Stammi Darts en
Events Grubbenvorst
Locatie: café ‘t Stammineke

Hegelsom
Beachparty

Uitkombal Swolgen

za 26 november 20.30-02.00 uur
Locatie: OJC Phoenix

Bij carnavalsvereniging D’n Bok in Swolgen begint op zaterdag
26 november in de Bokkenstal het nieuwe carnavalsseizoen. Op deze
avond wordt afscheid genomen van Prins Sjors I en zijn adjudant Robert
en van het Boerenbruidspaar van 2011, Lex en Loes.
Maar het belangrijkste van de
avond: tijdens het jaarlijkse uitkombal wordt natuurlijk de 58e Prins of
Prinses en het 20e Boerenbruidspaar
van het Bokkenrijk bekend gemaakt.
Wat dit uitkombal in Swolgen nog
eens extra speciaal maakt is dat Vorst
Fred zijn laatste optreden zal hebben
als Vorst van carnavalsvereniging d’n
Bok. Vorst Fred heeft na 5 jaar Vorst
te zijn geweest van CV d’n Bok, aan-

15e open Grubbenvorst
Dartstoernooi

Springwedstrijd

za 26 november 20.00 uur
Organisatie:
Muziekverenigingen Melderslo
en Tienray
Locatie: MFC De Zwingel

Horster Popquiz
za 26 november 19.30 uur
Locatie: Gasthoes

60s and 70s party
za 26 november 21.30-03.00 uur
Locatie: café De Beurs

Blow Your Speakers
Part VII
za 26 november 21.30-03.00 uur
Locatie: OJC Niks

Cd-presentatie Remorse
za 26 november 22.00 uur
Locatie: Blok10

Robert Jan Stips
zo 27 november 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Paulien Cornelisse –
Hallo aarde
zo 27 november 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ´t Gasthoes

za 26 november 21.00-02.00 uur
Locatie: Café-zaal ‘t Paradijs

Brood bakken en stroop
maken
zo 27 november 13.00 uur
Locatie: streekmuseum De Locht

Meterik

5e Meterikse liedjesavond
za 26 november
Locatie: café ‘t Hukske

Huifkartocht voor mensen
met een beperking
di 29 november
Locatie: Paardenmelkerij
‘t Voske

Sevenum

Eurcharistieviering met de
Tegelse Hofzangers
za 26 november 18.00 uur
Locatie: H.H. Fabianus en
Sebastianuskerk

Vierde Zaerumse
Hieërezitting

StartersCafé

za 26 november
Organisatie: Labberjoeks
Locatie: de Wingerd

wo 30 november 19.00-21.30 uur
Locatie: Liesbeth’s Grand Café

Taxatiedag Arie Molendijk

zo 27 november 15.30 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

Optreden Gurf Morlix

ma 28 november 16.00-20.00 uur
Locatie: De Bibliotheek

Horst

Meerlo

vr 25 november 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

za 26 november 20.00 uur
Locatie: zaal ‘t Brugeind

zo 27 november 10.30 uur
Org: Ponyclub Wittenhorst
Locatie: manege Wieneshof

gegeven te gaan stoppen als Vorst. Hij
zal zijn scepter overdragen aan een
nieuwe Vorst. Ook zijn opvolger wordt
tijdens het uitkombal bekend gemaakt. De Commissie Uitkomen heeft
zijn uiterste best gedaan om een
spectaculair uitkomen op het toneel
neer te zetten. Het is een behoorlijk
vol programma. Het uitkombal start
om 20.11 uur in café-zaal Wilhelmina.
De entree is gratis.

It’s Music Time

Dance Evolution

Prinsenbal

za 26 november
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: café-zaal ‘t Dorp

Melderslo

Liedjesmatinee

Borduurcafé

wo 30 november 20.30 uur
Locatie: Cambrinus

Meerlo Live

Swolgen
Uitkombal

za 26 november 20.11 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: café-zaal Wilhelmina
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RAMEN EN DEUREN
Mooi vakwerk
op maat!

95

Onze ramen en deuren voldoen aan
de strengste eisen m.b.t. mechanische
eigenschappen, weerbestendigheid
en gebruikswaarde. En zijn leverbaar
in vele types en kleuren. Maar kijkt u
eerst eens rustig rond in onze showroom. Al meer dan 25 jaar ervaring!
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Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

Linnenstraat 10, Horst I 077 - 398 40 44 I info@weeruzon.nl,
www.weeruzon.nl I Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 18.00 uur I zat. 9.30 tot 13.00 uur.
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
America
zondag

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

Huisartsenpost

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Lottum
zondag

zondag
donderdag

Heilige mis
Rozenkrans

Meterik
zaterdag

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tandarts

vrijdag

Spoedgevallendienst
25 november t/m 1 december
Tandarts de Jonge
Veestraat 5 Grubbenvorst
T 077 366 20 65

Tienray

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Vergoeding ook vanuit de basisverzekering!

U kunt bij ons terecht voor:
• Nieuw kunstgebit en klikgebit
• Aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• Vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
Tel. (077) 398 88 45 • Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • www.kunstgebitzorgcentrum.nl

17.30
17.30

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

Reparatie ook in het weekend!

Meerlo

zaterdag
woensdag

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

09.45

Hegelsom

Melderslo

Verloskundige zorg

19.15

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

(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

(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

09.45

Grubbenvorst

Venlo

Venray

11.00

Broekhuizenvorst

zaterdag
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

Heilige mis

Broekhuizen
zondag

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

service 31

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

Derix Logistics B.V. is een internationaal
opererende logistiek dienstverlener, in het bezit
van 25 eigen auto’s en heeft zich gespecialiseerd
in het geconditioneerd vervoer van versproducten
vanaf Freshpark Venlo naar vaste adressen in
Duitsland en Frankrijk. Voor meer informatie zie
ook www.derixlogistics.nl.

LOGISTIEK ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER (m/v)
Functieomschrijving
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit de
onderstaande taken:
• Het inscannen, verwerken en archiveren van
transportdocumenten.
• Het voeren van de emballage-administratie.
• Het factureren.
• Het verwerken en boeken van in- en verkoopfacturen.
• Het nacalculeren van ritten.
• Het assisteren van de planning.
Functie eisen
• Je bent in het bezit van een diploma MBO
Administrateur niveau 4.
• Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan als
Administratief Medewerker.
• Je hebt een goede kennis van Word en Excel.
• Je bent een teamplayer en kunt goed samenwerken.
• Je beheerst de Duitse en Engelste taal in woord en
geschrift (Frans is een pré).
• Het betreft een fulltime functie (40 uren per week).
Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een marktconform salaris en daarnaast
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Contactpersoon
Mevr. D. Derix
d.derix@derixlogistics.nl
Venrayseweg 190 B, 5928 RH Venlo

32
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Spaar nu voor
Sluban speelgoed

Van maandag 21 november t/m
zaterdag 24 december ontvangt
u bij besteding van iedere 10 euro
een SLUBAN-zegel
Bij 5 zegels is uw spaarkaart al vol.
Tegen inlevering van een volle spaarkaart
met een bijbetaling van € 4,95, € 9,95 of
€ 14,95 ontvangt u een product uit de
rechts weergegeven categorieën.
Inleveren van de spaarkaarten kan t/m zaterdag 31 december 2011.

Categorie 1
Tegen inlevering van
één volle spaarkaart
betaalt u slechts

4.95

9 95)
(Winkelwaarde tot € 9.95)

Categorie 2
Tegen inlevering van
één volle spaarkaart
betaalt u slechts

9.95

95)
(Winkelwaarde tot € 19
19.95)

Categorie 3
Tegen inlevering van
één volle spaarkaart
betaalt u slechts

14.

95
(Winkelwaarde tot € 29.95)

Geen bonusfolder ontvangen?
Neem de bonusfolder mee bij onze vestiging of bekijk onze bonuskortingen op www.ah.nl

Albert Heijn
Horst

Steenstraat 11 - 5961 ET Horst

