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TNT zet bezorgers in de kou
Het verdeelcentrum van postbedrijf PostNL (voorheen TNT Post) aan de Doolgaardstraat gaat sluiten. De
bezorgers van brievenbuspost zijn al verhuisd naar een
andere locatie. Vanuit een gehuurde garagebox verdelen
zij de post over Horst aan de Maas. En daar zijn de
bezorgers niet blij mee.

koop

zondag
a.s. zondag geopend
van 12.00 tot 17.00 uur

Profiteer mee van
onze PRE-SALE!

Jansen-Noy, Guides in Fashion | Sevenum | www.jansen-noy.nl

Bij een garagebox in het centrum
van Horst stopt een busje van PostNL.
De chauffeur brengt de post, die wordt
bezorgd in Horst, Meterik en Hegelsom.
Enkele bezorgers kijken meewarig toe.

“Dat is toch wel anders dan we gewend
zijn. Tot voor kort konden wij de post
ophalen in de Doolgaardstraat. Dan had
je de gelegenheid om even een praatje
te maken met collega´s. Bovendien
kon je tussentijds even naar het toilet.
Dat moet je dus nu thuis maar doen.”
Het zit de postbezorgers in Horst duidelijk niet lekker. Door bezuinigingsmaatregelen bij PostNL zijn ze nu verplicht
om bij een garagebox hun partij post
op te halen. Voorheen werd de brievenbuspost verdeeld in een filiaal van
PostNL aan de Doolgaardstraat. Daar
worden nu alleen de zakelijke post en
de pakketten gedistribueerd.
“We staan hier letterlijk in de kou”,
vertelt een van de bezorgers, die niet

met naam en toenaam in ons nieuwsblad wil. “Er is totaal geen controle op
de werkzaamheden. Vorige keer is er
post blijven staan, omdat niemand wist
dat de bezorger ziek was. Voorheen
kon je elkaar dan helpen, zodat de post
toch op tijd bij de mensen kwam. Als je
nu iets wilt weten of melden kan dat
alleen telefonisch. Heel onpersoonlijk,
dus.” Intussen is de garagebox aardig
gevuld en kunnen de bezorgers hun
tassen op de fietsen laden. “Dit is
normaal voor een dinsdag”, zegt
de bezorger. “Ik houd mijn hart vast
voor de post tijdens de kerstdagen.”
Volgens een woordvoerder van PostNL
Nederland is deze situatie blijvend van
aard.

Geef tijdens de
feestdagen een
verrassend kado!

www.schouwburgvenray.nl
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In Memoriam

Rinus Janssen
Rinus Janssen werd op 29 november 1922 geboren. Voor velen was hij
het boegbeeld van carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst. Hij was daar
erelid en ald preens. Daarnaast werd hij onderscheiden met de eremedaille
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in goud. Rinus Janssen overleed
op 1 december.
Rinus Janssen werd op 9 november
1962 lid van D’n Dreumel en nog geen
drie maanden later, op 3 februari 1963
werd hij uitgeroepen tot de eerste prins
van de toen nog maar drie maanden
oude carnavalsvereniging. Rinus heeft
op vele terreinen binnen D’n Dreumel
het spits afgebeten waarmee hij de
basis heeft gelegd voor wat carnavalsvereniging D’n Dreumel anno 2011 is.

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
Bezorging
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl

Het devies van prins Rinus I was toen:
“Gek doon, má wál gewoën gek doon!”
Rinus mag dan ook met recht tot een
van de grondleggers van de Horster
vastenoavend worden gerekend.
Na zijn prinsschap bleef Rinus
actief voor D’n Dreumel. Als bestuurslid
en ook enkele jaren als voorzitter heeft
hij veel voor onze vereniging betekend,
als eerste prins, ald preens, bestuurder, ambassadeur en later lid van de
senaat. Voor al deze grote verdiensten
werd Rinus op de jaarvergadering
van 1995 dan ook terecht benoemd
tot erelid van carnavalsvereniging
D’n Dreumel. In het maatschappelijke
leven was Rinus ook zeer actief, als
ondernemer was hij zijn tijd ver vooruit. Daarnaast was zingen een van zijn
grote passies. Als lid van het Horster
Mannenkoor en het AMC-koor, maar
ook op ledenvergaderingen van D’n
Dreumel was het Rinus die steevast
voorging met het onvergetelijke Ein
Prost mit harmonischem Klange.
Maar ook andere zaken hielden
hem bezig, het jongerenwerk in de

jaren 60, kegelen bij de Oude Lind en
fietsen met Wiek van Rensch. Vooral
de laatste jaren was Rinus een fanatiek
golfer die in 2000 op 78-jarige leeftijd,
fit als hij was, in Geijsteren nog een
hole-in-one sloeg.
Zijn memoires heeft hij in 2006

vastgelegd in een mooi boekwerk met
de passende titel ’Ik heb geluk dat ik
bóf’. De Horster carnavalsvereniging
laat weten: “D’n Dreumel heeft Rinus
leren kennen als een zeer betrokken
en aimabel mens met humor en vooral
gedrevenheid bij alles waar hij voor

stond. Tot op hoge leeftijd bezocht hij
onze ledenvergaderingen en wierp zich
veelal op als hoeder van de vele tradities die D’n Dreumel rijk is. Een pionier
voor de Horster carnaval. We zijn Rinus
veel dank verschuldigd. We zullen hem
zeker missen.”

Sfeerverlichting Horst

Aanrijding auto en scooter

Sinds enkele weken hangt in het centrum van Horst sfeerverlichting.
Het doel van de extra verlichting is het winkelen tijdens de donkere dagen
van december aantrekkelijker te maken. Toch lijken de sfeer verhogende
lichtelementen hun doel voorbij te schieten.

Op woensdagochtend 7 december vond er om tien voor negen een
ongeluk plaats op de Horsterweg in Sevenum.

Sfeerverlichting hoort bij het
winkelen in de maand december. Het
Centrum Management in Horst aan
de Maas heeft dat goed begrepen.
Enkele jaren geleden heeft het
Centrum Management energiezuinige
lichtunits aangeschaft om het winkelen in de donkere decembermaand
extra sfeervol te maken. De sfeerverlichting is echter aangesloten
op de straatverlichting. Volgens het
winkelend publiek en bewoners van
het centrum is dat een gemiste kans.
“De sfeerverlichting gaat pas laat

in de middag aan. Als eerder op de
dag het weer omslaat en zich donkere
wolken samenpakken boven het dorp,
zou de sfeerverlichting ook aan moeten
zijn. Dan wordt het meteen weer een
stuk gezelliger in het centrum. En als
de winkels de deuren weer hebben
gesloten, mag de verlichting wat mij
betreft weer uit”, merkt een bewoonster van de Kerkstraat op.
Volgens een woordvoerder van het
Centrum Management is het probleem
bekend en wordt naar een passende
oplossing gezocht.

Een bestuurder van een
personenauto sloeg af om het
bedrijventerrein op te rijden en zag
daarbij een bestuurster van een scooter
over het hoofd. Dit resulteerde in
een aanrijding tussen de auto en de
scooterbestuurster. Nadat de politie en

een ambulance ter plaatse waren is
de bestuurster van de scooter met nog
onbekend letsel naar het ziekenhuis
overgebracht. De politie kon bij het
ter perse gaan van dit nieuwsblad nog
niks zeggen over de identiteit van de
betrokkenen.

Dendron zwom voor water
Brugklassers van het Dendron
College waren van 7 tot 10 november
’s morgens om 07.00 uur aanwezig in
zwembad De Berkel om te zwemmen
voor water voor hun leeftijdsgenootjes in

Afrika. Zij deden mee aan de landelijke
scholierenactie ‘Zwemmen voor water’
van Plan Nederland. Het totaalbedrag
werd deze week bekendgemaakt: ze
haalden in totaal 5.543,15 euro op.

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 bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Kennismakingsmenu
Bij bestelling van een
3 gangenmenu 4e gang + koffie
van het huis gratis
VAN € 42,50 VOOR € 35,00

PLUS voordeel
wijnpakket

Mc Nuggets

12 flessen rode huiswijn.
Alleen via halloaanbieding.nl
verkrijgbaar

nu voor een topprijs

VAN € 38,28 VOOR € 29,99

VAN € 5,75 VOOR € 4,75

Kijk voor nóg meer
aanbiedingen en informatie op

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
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Computermarathon
voor India
Jonge ondernemer Luc van Hartingsveldt (21) uit Meerlo heeft een sympathiek plan opgevat. Honderd
computers krijgen tijdens een heuse marathon een apk-keuring. De helft van de opbrengst gaat naar het project
van SOS Meerlo-Wanssum in India. “De kersttijd inspireert me om wat te doen voor mensen die het minder
hebben”, zegt Luc. “En de funfactor doet de rest. Op 17 december, als onze marathon erop zit, gaat het dak eraf.”

De lekkerste
worstenbroodjes

Deze week 4 en 1 gratis
HORST • MAASBREE

Luc van Hartingsveldt en Robert van Klooster
zijn klaar voor de marathon (Foto: Van Essen Fotografie)
Luc is inmiddels vijf jaar actief
met zijn bedrijven Luc-IT en LR-Design.
Het concept van de marathon start
dan ook bij zijn computerkennis. Op
16 december van 15.00 tot 21.00 uur
kunnen particulieren hun computer of
laptop inleveren bij Luc-IT. Luc: “Het
doel is honderd computers, de helft van
de prijs wordt aan SOS geschonken.”
Een team van computerspecialisten zit
klaar om de pc’s grondig te checken op
virussen en spyware en te zorgen dat
ze schoon, veilig en sneller worden.

Iedereen ontvangt na afloop een
apk–rapport met de bevindingen. De
specialisten werken de hele nacht door.
Op 17 december van 16.00 tot 18.00
uur kan iedereen zijn computer weer
ophalen.
Het plan ontstond, zoals zo vaak,
bij een biertje en een verhaal van
een bevriende ondernemer die in het
Guinness Book of Records terechtgekomen is. “Dat inspireerde me”, vertelt
Luc. “Zo tegen het eind van het jaar
nog een prachtige prestatie neerzetten

en dat combineren met een goed
doel. Over het goede doel hoefde ik
niet lang te denken. Ik ben al jaren als
vrijwilliger en vriend betrokken bij SOS
Meerlo-Wanssum en hun huidige project in India spreekt mij erg aan. Met
de computermarathon kan ik bijdragen
aan een mobiele school voor kinderen
van arme bouwvakkers die nu op de
bouwplaats rondhangen in plaats van
naar school te gaan.”
Voor informatie en aanmelden kijk
op www.luc-it.nl/marathon

uw Suzuki
anden
Busje rijdt door na botsing

Op maandagavond 5 december rond 22.15 uur kreeg de politie een melding dat er op de Americaanseweg in
Meterik een busje door een hekwerk heen was gereden en daarna tegen een boom tot stilstand was gekomen.
De agenten die poolshoogte
gingen nemen troffen echter geen
voertuig meer aan. Wel konden zij
vaststellen dat er schade was aan het
hekwerk.

Getuigen zeggen dat het gaat om
een blauw bestelbusje met daarop als
opdruk een roze varken. Het kenteken
is echter niet gezien. Vermoedelijk
sprak de chauffeur geen Nederlands.

Het onderhoud van uw Suzuki
is bij ons in goede handen

Auto Lenders B.V.

Keizersveld 12, 5803 AN Venray, Tel: (0478) 554 900
info@autolenders.nl, www.autolenders.nl

service

De politie is op zoek naar dit busje.
Mensen die het busje maandagavond
gezien hebben of de chauffeur zelf,
kunnen zich melden via de tiplijn op
0900 8844.

DE TWOPETJES Toekomst politie

nr. 08

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

€ 34,95

Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Antwoorden
Kamervragen
megastallen

Henk Roenhorst struikelt
over nieuw afvalbeleid
Henk Roenhorst is teleurgesteld over de manier waarop het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Horst aan de
Maas in de markt is gezet. Hij is voorzitter van de vereniging van eigenaren van appartementencomplex Kraneveld.
Volgens hem schiet de gemeente tekort op het gebied van voorlichting en medezeggenschap, met name richting de
ouderen.

Staatssecretaris Bleker van het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie (ELI) heeft afgelopen week antwoord gegeven op
de Kamervragen die Van Gerven van de SP in de Tweede Kamer stelde
over het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in Horst aan de Maas.
Van Gerven vroeg zich af of de
staatssecretaris op de hoogte was
van de situatie in Horst aan de Maas.
Bleker geeft blijk op de hoogte te zijn
van de situatie. Hij geeft aan dat hij
bij zijn uitspraken over megastallen,
die aanleiding waren voor de vragen,
heeft aangegeven “dat een zeer
gering percentage van de bedrijven
een grotere omvang heeft dan wat
overeenkomt met een bedrijf waar
één of twee gezinsinkomens uit
behaald kunnen worden. Bestaande
bedrijven die qua omvang daar boven
zitten komen dus ook voor.” Hiermee
doelt hij op het NGB in Horst aan de
Maas.
In zijn visie veehouderij, die hij in
november presenteerde, zegt Bleker
dat er genoeg mogelijkheden zijn
voor gemeenten en provincies rondom ruimtelijke ordening en milieu om
te sturen op een goed woon- en leefklimaat in de directe omgeving van
het NGB. Bleker: “Op dit moment is
ingrijpen voor het kabinet niet aan de
orde. De gemeente Horst aan de Maas
streeft naar een goede inpassing van
het NGB in de lokale omgeving en
heeft hiertoe in samenwerking met

onder andere landschapsarchitecten
en de omgeving een landschapsplan
vastgesteld.”
Daarnaast zegt hij dat vergunningen zijn aangevraagd. “De milieuvergunningen zijn bij de provincie
Limburg aangevraagd. De provincie
Limburg heeft op 15 november twee
ontwerpbeschikkingen vastgesteld
en ter inzage gelegd.” Deze hebben
betrekking op het NGB. “Na afloop
van de inzageperiode op 4 januari
2012 zal de provincie met inachtneming van de eventueel ontvangen
zienswijzen een besluit nemen.”
Over het gezondheidsrapport van
de GGD, aangevraagd door de gemeente, zegt Bleker: “Het advies van
de GGD dient antwoord te geven op
de vraag of de komst van het NGB tot
zodanige gezondheidsrisico’s leidt in
de directe omgeving en in de omliggende woonkernen, dat vestiging van
het NGB niet verantwoord is.”
Bleker geeft aan dat de gemeente aan de hand van het advies
van de GGD en de resultaten van de
fijnstofmetingen in Grubbenvorst zelf
kan bepalen of de plannen kunnen
doorgaan.

Aanhouding na
huiselijk geweld
Op maandagavond 5 december rond 17.00 uur heeft de politie in
Horst een 31-jarige man uit Panningen aangehouden voor huiselijk
geweld.
De man wordt ervan verdacht zijn
ex-partner te hebben mishandeld. Hij
zou haar aan haar haren getrokken
hebben en haar voeten hebben ge-

kneusd. De ruzie ontstond in het bijzijn
van een kind. De man werd door de
politie aangehouden en werd op het
politiebureau vastgezet voor verhoor.

“Kijk, dit is een brief van de gemeente, waarin wordt aangekondigd
dat de wethouder ons komt bezoeken”,
vertelt Henk Roenhorst. “Maar ze is
hier niet geweest. De bewoners van
appartementencomplex Kraneveld
moesten uiteindelijk naar het Gasthoes
komen. Wij werden daar voor een
voldongen feit gesteld en er was geen
ruimte meer voor discussie of suggesties. Te triest voor woorden.” Volgens
Henk is dat slechts één voorbeeld van
de tekortkomingen van de gemeente
wat betreft het nieuwe afvalbeleid. “Ze
hebben met het ophalen van keukenafval een proef gedraaid in Meterik en
Sevenum. In de wijken waar ze het
afval hebben opgehaald staan nauwelijks appartementen. En daar gaat
het mij nu juist om. De bewoners van
appartementen zijn vooral ouderen.
Die krijgen het straks extra moeilijk.
Nu wordt het afval een keer per twee
weken opgehaald.

KWIK-REP

Veel ouderen hebben
geen internet

aan juiste voorlichting en medezeggenschap, het ophalen van het afval wordt
een grote logistieke chaos.“We worden
straks gedompeld in manden, zakjes
Met een container op wielen gaat
en bakjes. Ik vrees dat het niet gaat
dat prima. We hebben een pedaalemwerken, zoals de gemeente het voor
mer in het keukenkastje en dat leeg
ogen heeft. Ik voorspel dat straks veel
ik een paar keer per week in de grote
keukenafval in de bladkorf verdwijnt,
container, die beneden in de berging
omdat mensen het anders nergens
staat. Straks moeten wij het keukenmeer kwijt kunnen. Kortom, er is niet
afval in een containertje doen en dat
aan de straat zetten. Ik geef je nu al op nagedacht over de consequenties die
een briefje dat het containertje te klein het scheiden van afval voor sommige
bevolkingsgroepen in onze gemeente
is. De mogelijkheid bestaan om deze
met zich mee brengt. Ik heb al van
om te ruilen naar een grotere afvalmeerdere mensen gehoord dat de
bak. Maar dan ontstaat de volgende
afvalheffing van hen niet omlaag hoeft
problemen: je kunt je alleen maar via
als alles blijft, zoals het nu is. Ik vraag
de website van de gemeente opgeven
mij sowieso af of het nieuwe afvalsyvoor een grotere container. Veel oudesteem rendabel is, als er meer mensen
ren hebben geen internet. Bovendien
worden die grotere containers voor veel worden ingezet om het afval op te
halen en er ook meer vrachtwagens
ouderen te zwaar. Zie je het al voor je
gaan rijden. We sluiten hier nu al weddat iemand van rond de tachtig met
denschappen af hoe lang het nieuwe
zo´n ton gaat sjouwen?”
Volgens Henk schort het niet alleen afvalsysteem blijft bestaan.”

Op zoek naar
hulp bij het
huishouden?
Betrouwbaar,
professioneel
en persoonlijk

Carolien
Borgers
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Voor al uw reparaties aan huishoudelijke
apparatuur bel Kwik-Rep: 077-3216666
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Willemstraat 48, Venlo
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Voorverkoop via de
VVV Horst en via www.kukeleku.com
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Bel (088) 850 31 00

www.proteion.nl

ADMINISTRATIE
UITBESTEDEN?
Administratiekantoor

BALANS
www.ak-balans.nl
info@ak-balans.nl
06 – 27 11 79 30

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00
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Pieken voor Thomas

vertelt: “Het initiatief komt van de
docenten. Joan is een collega van
ons en we willen hem en zijn familie
graag helpen. We hebben nu een actie
opgestart op het Dendron, Pieken voor
Thomas. Pieken is drieledig. We maken
er hier een kerstactie van, dus verwijst
pieken naar de piek in een kerstboom.
Natuurlijk proberen we zoveel mogelijk
pieken, geld, op te halen. En we willen
een goede prestatie neerzetten in korte
tijd, we willen pieken.”

Goed gedragen
ook door leerlingen

De leraren van het Dendron College
in Horst willen graag bijdragen aan
de stichting Toekomst voor Thomas

en hebben hiervoor de actie ‘Pieken
voor Thomas’ in het leven geroepen.
Ger Gubbels, één van de docenten,

De docenten hebben hun kerstpakketten afbesteld. De besparing die dat
opleverde gaat naar de stichting. Verder
leeft het initiatief ook sterk onder de
leerlingen, vertelt Gubbels. “Een klas
heeft besloten statiegeldflessen op te
halen, een andere klas heeft toegezegd
op een zaterdag een uur te gaan werken en hun loon daarvan te doneren. Er
is iemand die op de kerstmarkt muziek
wil gaan maken en daar donaties hoopt
op te halen, anderen bakken cakejes en
gaan langs de deuren. Het wordt goed
gedragen, ook door leerlingen.”
De actie op het Dendron College
duurt tot 23 december, de stichting
gaat daarna gewoon door met haar
acties. “En als leerlingen na kerst met
initiatieven komen, dan zijn die uiteraard altijd welkom”, zegt Gubbels.
Op www.toekomstvoorthomas.nl
staat meer informatie, een blog van de
familie en de tussenstand. Op de site is
ook te lezen over andere initiatieven en
kan men een donatie doen.

Fijnspar
dec
Zondag 11

ember o

De politie in Horst maakte in
totaal tien dossiers op. Deze werden
naar justitie gestuurd. In drie zaken
gaat het onderzoek nog door. Twaalf
medewerkers van de basiseenheid

werkten mee aan deze week van de
opsporing. Er werd lokaal en wijkgericht gezocht. In de basiseenheid Horst
staat al sinds 2009 in het voor- en
najaar gedurende een week de opspo-

ring centraal. In goed overleg met het
Openbaar Ministerie worden dan een
groot aantal onderzoeken opgepakt.
Ook komend voorjaar staat weer een
offensief gepland.

Stichting IJsbaan nodigt
ouderen uit
Stichting IJsbaan Horst biedt de bewoners van Elzenhorst, Sevenheijm en Berkele Heem de mogelijkheid een
kijkje te komen nemen op de ijsbaan op het Wilhelminaplein in Horst. Zij kunnen dan genieten van de kinderen
die op dat moment aan het schaatsen zijn tijdens het schoolschaatsen.
Voor de bewoners van Elzenhorst,
Sevenheijm en Berkele Heem is dit
een mooie gelegenheid om tijdens de
winterse kou een uitstapje te maken.
In samenwerking met de zorggroep
zal dit uitstapje gerealiseerd gaan
worden.
Bovendien kunnen ouderen gebruik maken van de Plusbus. Synthese

biedt een schema aan om eens een
dagje te gaan kijken naar de schaatsende jeugd en genieten van een kop
koffie of thee met een traktatie, lekker
warm in de tent.
Om de sfeer rond de ijsbaan te
verhogen zal op zondag 18 december
door de Peelkabouters hun kabouterbus
bij de schaatsbaan neergezet worden.

Alles wordt in een mooie kerst- en
kabouterstemming gebracht.
Bewoners van Elzenhorst,
Sevenheijm en Berkele Heem die
graag naar de ijsbaan willen, kunnen
zich melden bij Helma Michels in
Elzenhorst. Mensen die graag met de
Plusbus komen, kunnen zich melden
bij Synthese.

17.00 uur

Picea abies in pot
Hoogte 150-180 cm.
Potmaat 27 cm. Per stuk

van 19,95Cvoor

13,

99

GroenRĳk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrĳk.nl

Riolering
n
n
n

Rioolontstoppingen
Aanleg rioleringen
Vervanging en onderhoud

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

Veertien zaken afgerond tijdens
week van opsporing
De basiseenheid van de politie in Horst heeft vorige week tijdens een week van de opsporing veertien
plankzaken nader onderzocht en afgerond. Er werden twaalf verdachten aangehouden en vier verdachten
verschenen bij het politiebureau. Twee verdachten werden doorverwezen naar Bureau Halt.

1.00 tot
p e n va n 1

Geldig van 08-12 t/m
14-12. OP=OP

Thomas is pas vier jaar maar is al overal in het nieuws. Dit vierjarige jongetje uit Venray heeft neuroblastoom
kinderkanker. Dit is een zeldzame ziekte die vooral voorkomt bij kinderen onder de vijf jaar. Behandelingen in
Nederland zijn beperkt, in Amerika zijn ze veel verder. De aanvullende behandeling daar vergroot zijn overlevingskans met 20%. Maar om Thomas en zijn familie een half jaar naar Amerika te laten gaan, is geld nodig. In Horst
hebben de collega’s van Joan Lutters, vader van Thomas, de handen in elkaar geslagen om hun steentje bij te
dragen. Afgelopen dinsdag startte de actie onder het motto ‘Pieken voor Thomas’ op het Dendron College.
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Heel Hartelijk dank, voor de talloze felicitaties die we
mochten ontvangen, t.g.v. ons 50-jarig huwelijksfeest.
Het was overweldigend en heeft ons goed gedaan.

Geboren
5 december 2011

Stan

Michel en Leen Keijsers-Jakobs

Zoon van
Jeroen Coenen en Manon Diels
Molenveldweg 50
5975 AK Sevenum

kinderen en kleinkinderen,
Mr. Nellenstraat 22, 5962 AP Melderslo

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05

Uitnodiging receptie dokter Molemans
Na ruim 28 jaar als oogarts werkzaam te zijn geweest in VieCuri Medisch
Centrum locatie Venray en 25 jaar in Deurne zal dokter Molemans op
1 januari 2012 zijn werkzaamheden in Nederland beëindigen.

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

Ter gelegenheid hiervan wordt op donderdag 29 december a.s. van
15.00 uur – 18.00 uur een receptie gehouden in het personeelsrestaurant
van de ziekenhuislocatie in Venray.

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.

Alle patiënten en oud-patiënten van dokter Molemans zijn van harte
welkom om afscheid van hem te komen nemen.

Raad van Bestuur
VieCuri Medisch Centrum
Adresgegevens: VieCuri - Merseloseweg 130 - Venray

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.
Tuinplanten en viooltjes
lage prijzen op tuinplanten lei bomen
hagen vaste pl leibomen 180 cm stam
10-12 48 euro dak boom 220 cm stam
10-12 48 euro hedera 100 cm aan stok
1.39 euro. Van de Beuken Sint Jansstr
43 Meterik Tel. 06 30 58 79 98.

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
Linders Interieur Voor al uw
voorkomend interieur en fijn timmerwerk, zoals keukens, maatwerk kasten,
meubels, binnentimmerwerk, enz.
Stationsstraat 127 5963 AA Hegelsom
Tel. 06 13 81 79 31
E-mail geertjan.linders@ziggo.nl
Vanaf heden weer biologisch geteelde
AMARYLISSEN te koop. Zowel potten
als snijbloem. Bij bloemenstalletje op
de Meterikseweg 124 in Horst
Bio kwekerij Cuppen.

Graag willen wij iedereen bedanken voor het warme medeleven,
de steun en de vele kaarten en brieven die wij van u mochten
ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn vrouw
en onze moeder

Lisette Kleuskens - van Rhee
Uw belangstelling was en is voor ons een grote steun.
America, December 2011

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

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

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

Melderslo!

Aanmelden via www.kdvhetnest.nl

077-3661955

Tuinplanten viooltjes hei
beuken haag 100 cm 0.95 euro grote
rhododendron 8.95 euro pachysandra
0.90 euro grote hortensia’s 3.95 euro
dak liqidambar 89 euro klimop 100cm
aan stok 1.39 euro hei v/d Beuken
Sint Jansstr 43 Tel. 06 30 58 79 98.

Woning TAXATIE nodig voor aan
en verkoop, scheiding, belasting.
077 398 85 60.

Te koop kerststallen.
Van Douverenstraat 22 Horst
tel. 077 398 46 27, na 16.00 uur.

Aankoopmakelaar voor uw aan te
kopen woning 077 398 85 60.

Te koop: Opel Zafira 1.8 bouwjaar
2007. 7-persoons, alle opties aanwezig,
kleur grijs. 1ste eigenaar. 42.000 km.
Euro 12.500,Tel 06 11 15 12 41 of 077 366 20 28.

Cadeau tip! Uitgebreid numerologie
verslag voor je vriend(in).
Info: 06 19 77 00 81
Wie heeft er op zaterdagavond/
zondagmorgen (19-20 nov) mijn
fietssleutel met nog 2 andere sleutels
gevonden? Ben deze verloren van
Zaal Debije-Kogelstraat-Holstraat.
Tel: 06 10 46 99 47.

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

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

Nu te huur bij Stervideotheek
Venloseweg 2, Horst: Green Latern/
Cowboys & aliens/Conan/Bridemaids/
The Hangover 2/The Smurfs/Super 8/
Attack the Block/Harry Potter Deathly
Hallows 2/Actie: 2 dagfilms + 2 weekfilms € 10.

Met grote droefheid hebben wij het trieste bericht ontvangen
dat na een slopende ziekte, onze kastelein en gewaardeerd lid
van onze vereniging,

Twan Cox

Gratis proefpakket
Wilt u meer energie of afslanken?
Team Herbalife Horst schenkt nog aan
32 personen een gratis proefpakket
incl. begeleiding.
www.uwgratisproefpakket.nl
Heil Gymnastiek/Ching-I, Horst
Waarschijnlijk de enige plaats in
Nederland om Ching-I lessen te volgen
van gediplomeerd ROC leraar. Ching-I
is een unieke Taoistische methode ter
voorkoming van vele ziektes. Tevens
T’ai Chi & Chi Cong. 06 19 58 59 04
Vakantiehuis te huur aan de rand van
het bos in Swolgen. Ook voor langere
periode te huur tot in het voorjaar.
Bel voor info 06 13 85 07 25 of kijk op
www.vinkenlaan11.nl
&

is overleden. Onze condoleances gaan uit naar Jeanine, Jeffrey
en Milou. Twan, we zullen je missen. Rust zacht.
Bestuur en leden van BC De Jordaan.

Mit groëte verslagenheid hebbe weej kennis genoame
ván ‘t overlieje ván ós gewaardeerd Ierelid,
Ald Preens en vriend, d’n hier

Rinus (d’n Ierste) Janssen
Ziene bizoonder groëte eenzet en betrokkenheid bej de blui
ván ós veriëniging in zien functies ás ierste Dreumelpreens,
Ald Preens, Ambassadeur, Ald veurzitter en lid van de Senaat,
zullen weej mit groëte dankbaarheid blieve gedaenke.

M
O G
RE NU RA
ST ME FAU N
RA TEN
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl
Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Rinus waas en blieft vur aaltied d’n ierste in de reej….
Wij waense zien echtgenote Fien, kiender en kleinkiender
veul sterkte toe um dit groëte verlees te drage.
Besteur, lede en Ald Preense vá
Carnavalsveriëniging D´n Dreumel, Hórst

Dag en nacht bereikbaar

www.briensveld.nl

Opent op 1 januari de
deuren van een nieuw
kindcentrum in

-Dagopvang
-Peuterspeelzaal
-Tussenschoolse opvang
-Buitenschoolse opvang

Te koop: kerstbomen
Doolgaardstraat 33 Horst
Tel. 077 398 54 02.

www.viecuri.nl

Dankbetuiging!

Hans Kleuskens, Ron, Daisy

Ons kindcentrum biedt:

Gevonden zwarte fleece kindertrui
bij de vijver aan de vijverlaan.
Bel 06 30 40 51 19.

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
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.

“Basisonderwijs en Kinderopvang 0 tot 13 jaar onder één dak:
Een gezamenlijk aanbod, Nieuw, maar toch heel vertrouwd”

MELDERSLO

06

Uw koffietafel
onze zorg

Horst, Venray, Sevenum, Nieuw-Bergen
(077) 398 70 99, info@theoarts.com

www.theoarts.com

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl

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

Bloemen
zeggen
meer
dan
woorden
TEL.: (077) 467 37 77
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM
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Uitslag Sinterklaas- Pepernoten-telwedstrijd
wedstrijden

Ook voor de pepernoten-telwedstrijd kregen we veel inzendingen binnen. Het goede aantal pepernoten was
320. Hierbij mochten de schuimpjes natuurlijk niet meegeteld worden!

De redactie van HALLO Horst aan de Maas werd ook dit jaar weer
overweldigd door het aantal inzendingen voor de Sinterklaasprijsvraag. De
kinderen hebben weer goed hun best gedaan om iets moois voor Sinterklaas
te maken. De winnaars per leeftijdscategorie staan hieronder afgebeeld.
Elke 1e prijs won een Intertoys giftcard van 15 euro en 1 entreekaartje voor
Toverland. Elke 2e prijs won een Intertoys giftcard van 10 euro en 1 entreekaartje voor Toverland. Elke 3e prijs won een Intertoys giftcard van 5 euro en
1 entreekaartje voor Toverland.

Leeftijd t/m 5 jaar
1e prijs: Saar Pouwels America
2e prijs: Liene Kleeven Broekhuizenvorst
3e prijs: Tess Hoogveld Lottum

Leeftijd 6 t/m 8 jaar
1e prijs: Imca Bussemakers Sevenum
2e prijs: Daphne Schreurs Kronenberg
3e prijs: Mieke Hendrix Grubbenvorst

1e prijs (LED-tv t.w.v. 200 euro van Witte Hal)
Familie Bussemakers Sevenum
De HALLO betekent voor mij: goed op de hoogte zijn van onze mooie streek, week na week!

2e prijs (HEMA waardecheque t.w.v. 75 euro)
Miep Clabbers-Wijnen Broekhuizenvorst
De HALLO betekent voor mij:
nieuws en wetenswaardigheden uit eigen streek,
en dat ook nog eens gratis elke week!

3e prijs (Globe Reisburo waardecheque t.w.v. 50 euro)
Aemey en Joyce Nabben Horst
De HALLO betekent voor mij:
elke week het nieuws uit Horst aan de Maas,
met interviews, culturele agenda’s en politieke dilemma’s!

Huub wint extra prijs
Huub Dahmen uit Horst heeft een prijs gewonnen bij de Sinterklaas kleurwedstrijd van HALLO. Gezien zijn
leeftijd besloten de medewerkers van HALLO hem een extra prijs toe te kennen.

Leeftijd 9 t/m 12 jaar
1e prijs: Lieke Sauvageot Lottum
2e prijs: Niek van Rensch Horst
3e prijs: Ilse Kleuskens Hegelsom

Huub woont in een woongroep
voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Zijn inzending
voor de Sinterklaas kleurwedstrijd
viel onmiddellijk op door zijn leeftijd.
Huub is namelijk 75 jaar en daarmee
veruit de oudste deelnemer aan de
kleurwedstrijd.
Bij de prijsuitreiking laat Huub
duidelijk blijken dat hij in zijn nopjes
is met zijn prijs. Vol trots showt hij
het vrijkaartje voor een bezoek aan
Toverland aan zijn huisgenoten.
Op de vraag wat Huub aan Sinterklaas
heeft gevraagd, antwoordt hij haast
fluisterend: “Kerstkaarten. En een
kalender voor het nieuwe jaar.”
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Flashmob in Sevenum
Flashmobs komen in Amerika wel vaker voor. Het is een groep mensen die plotseling op een openbare plek
samenkomt om een opvoering te doen en zich daarna weer te verspreiden. Vaak wordt deze dans of zang gelinkt
aan een thema. Op zaterdag 3 december keek het winkelend publiek in winkelcentrum De Vier Jaargetijden in
Sevenum vreemd op toen er zich om 11.11 uur ineens een flashmob afspeelde. Jongerenkoor Vocal Connexion vroeg
tijdens deze flashmob aandacht voor de boorebroeluf 2012, die zij organiseren.

STAPEL
KORTING
1 PRODUCT
= 10% KORTING
2 PRODUCTEN
= 20% KORTING
3 PRODUCTEN OF MEER = 30% KORTING
(Deze actie loopt in december)

Er was volop bedrijvigheid in het
winkelcentrum: met winkelend publiek
met boodschappenwagentjes vol
Sinterklaasinkopen, er waren Zwarte
Pieten en een band die het geheel opluisterde met Sinterklaasmuziek. Men
keek dan ook vreemd op toen de band
om exact 11.11 uur ineens de intro
speelde van een carnavalsnummer en

Steenstraat 12, Horst
T 077 398 64 66
www.kapperscompanyhorst.nl

Peelrand
BROEKHUIZEN
HELMISSENSTRAAT 5

www.funda.nl

mooi
haar

www.peelrand.com

Kom naar het Open Huis en laat u
informeren over de eindejaarskorting
Open Huis zaterdag 10 december
11.00-12.00 uur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeer scherp geprijsd
Instapklare woning
Ideaal voor startende woningzoeker
Vaste trap naar riante 2e verdieping
Volledig geïsoleerde woning
Vrij uitzicht aan de achterzijde
Bouwjaar: ca. 2005
Perceeloppervlakte: 118 m²
Inhoud: ca. 365 m³

een aantal breakdancers toestroomden
om hun vetste moves te laten zien.
Van alle kanten stroomden jongeren
toe om te zingen én te dansen op dit
aanstekelijke carnavalsnummer. Na
afloop van het nummer werd duidelijk dat het leden van Jongerenkoor
Vocal Connexion en de Dansgarde
uit Sevenum betrof, die aandacht

vroegen voor de boorebroeluf 2012. De
organisatie van deze boerenbruiloft is
namelijk in handen van het jongerenkoor. De boorebroeluf 2012 vindt plaats
op zondag 19 februari in de Wingerd
in Sevenum. Het wordt de 44e keer
dat de bruiloft georganiseerd wordt.
Het jongerenkoor heeft als hoofdact de
carnavalsband Zoemaar gestrikt.

Flip in de wolken met
opdracht voor Floriade
Rabobank Nederland beschikt met ´Earth Walk´ tijdens de Floriade 2012 over het grootste paviljoen van de
Wereld Tuinbouw Expo. Flip Herraets Meubelen uit Horst heeft de opdracht verworven om het interieur van het
bijzonder vormgegeven Rabo-paviljoen in te richten.

Vraagprijs: € 150.000,- k.k.

Schoolstraat 25a,
5801 BN VENRAY
info@peelrand.com

“Ik ben erg blij dat ik deze klus
heb binnengehaald”, vertelt een
opgetogen Flip. “ Vooral omdat ik
moest opboksen tegen drie hele grote
concurrenten. Dat uiteindelijk voor
mij is gekozen, vind ik een hele eer.”
Het Rabo-paviljoen op de Floriade gaat
Earth Walk heten. Het interieur kan
op eenvoudige wijze van gedaante
veranderen. “De ruimte kan worden

gebruikt als een lounge-ruimte, filmzaal of vergaderruimte. De stijl wordt
strak, praktisch en modern. Hoewel het
interieur door een binnenhuisarchitect
is ontworpen, heeft deze ook een deel
van mijn adviezen opgevolgd.”
Flip is niet de enige ondernemer uit
Horst aan de Maas die een steentje bijdraagt aan de bouw en aankleding van
Earth Walk. Ook klussenbedrijf Ruud

van Leeuwen gaat aan de slag in het
paviljoen. “Het Rabo-paviljoen wordt
het grootste van de gehele Floriade.
Het wordt een opvallend gebouw met
bijpassend interieur. Om als leverancier aan het project Earth Walk mee
te mogen werken is super. Een mooi
visitekaartje voor ondernemerschap uit
Horst aan de Maas tijdens de Floriade”,
zegt Flip met een tevreden glimlach.
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24 uur per dag strooien en schuiven
De winter wil nog niet echt doorzetten. De mensen van de gladheidsbestrijding van de gemeente Horst aan de
Maas staan echter paraat om bij vrieskou of sneeuwval de wegen begaanbaar te houden.

en schuiven heeft iets aparts. Ik rij in
Meerlo, Tienray, Swolgen, Broekhuizen
en Broekhuizenvorst. Dat is een prachtige route om te rijden, zeker als het
heeft gesneeuwd. Het is alleen soms
oppassen met andere weggebruikers,
want er zijn altijd mensen die je per se
moeten inhalen of harder willen rijden
dan eigenlijk kan”, aldus Vousten.
Volgens Hans van den Brandt is het
dan ook nooit een probleem om zijn
mensen bij elkaar te krijgen. “Vorig jaar
heb ik op kerstavond gevraagd of er
vrijwilligers waren die op eerste kerst-

dag wilden rijden. Binnen no time had
ik de hele ploeg tot mijn beschikking.”
Ondanks dat enthousiasme is het volgens de coördinator onmogelijk om alle
straten in de gemeente begaanbaar te
houden als het flink heeft gesneeuwd
of gevroren. “We beperken ons vooral
tot de belangrijkste wegen in buurten
en dorpen. Zo strooien we bijvoorbeeld
bijna niet in 30 kilometerzones.” Waar
wordt gestrooid, hoeveel en wanneer,
is vastgelegd in een gladheidsbestrijdingsplan dat iedereen in kan zien op
de website van de gemeente.

Multifunctionele
landbouw
Om kennis te maken met bedrijven die zich bezighouden met
multifunctionele landbouw gaan leerlingen van leerjaar 3 van het vmbo
van het Citaverde College in Horst op bezoek bij een aantal bedrijven.
In samenwerking met docenten van PTC+ in Horst gaan ze een kijkje
nemen bij bedrijven op het gebied van agrarisch natuurbeheer, recreatie
en productie en verkoop van streekproducten.
gladheidsbestrijding in Horst aan de
Maas. Als er moet worden gestrooid,
zijn er meestal negen mensen mee in
de weer.

Velen kunnen zich de vorige winter
nog herinneren. Wekenlang lag onze
gemeente bedekt onder een dikke laag
sneeuw. Op de Gemeentewerf aan de
Americaanseweg in Horst kunnen ze
zich dat ook nog goed heugen, want
daar was men druk in de weer om
vooral de hoofdwegen in de gemeente
begaanbaar te houden.
“We strooien en schuiven 24
uur per dag, in weer en wind en het
maakt niet uit of het Kerst of nieuwjaar is”, vertelt Hans van den Brandt.
Samen met collega’s coördineert hij de

360 kilometer
bestrooien
Acht chauffeurs rijden ieder hun
route door de gemeente. Samen
bestrooien ze per keer zo’n 360
kilometer wegdek. Dat alles wordt
gecoördineerd vanuit het kantoor aan
de Americaanseweg, waar ook het ma-

Onderhoud
lease-auto?

terieel en het zout staat opgeslagen.
Als het echt flink sneeuwt, wordt er
gewerkt in ploegendiensten. De chauffeurs rijden dan acht uur rond, geven
de truck of bus over aan een collega en
moeten na acht uur weer zelf aan de
bak. Peter Vousten uit Broekhuizenvorst
vindt die onregelmatigheid geen
probleem.
“Het hoort bij het vak. Het is af
en toe passen en meten. Twee jaar
geleden had ik net mijn kerstdiner
op toen de telefoon al ging of ik kon
gaan strooien. Zo gaat dat. Het strooien

Douven
35 Koop & huurwoningen

Binnen Greenport Venlo krijgen
bedrijven in de agribusiness volop
kansen om zich te ontwikkelen. Bij
een steeds groter aantal bedrijven ligt
de focus op verbreding. Die verbreding komt tot uitdrukking in multifunctionele landbouw en ondernemerschap op het platteland.
Tot de multifunctionele landbouw
behoren agrarische bedrijven die
naast hun veehouderij-, akkerbouwof tuinbouwbedrijf andere activitei-

ten uitoefenen, gekoppeld aan het
landbouwbedrijf. Er worden hierbij
zes soorten activiteiten onderscheiden: recreatie, productie en verkoop
van streekproducten, zorglandbouw,
kinderopvang, educatie en agrarisch
natuurbeheer. De bedoeling hierbij
is dat leerlingen de meerwaarde van
multifunctionele landbouw leren
zien. Dit doen ze aan de hand van
opdrachten die ze aan het begin van
de excursies uitgereikt krijgen.

Plan Douven in Horst

Nog slechts 4 royale patiowoningen in verkoop:
• Woninginhoud ca. 542 m³
• Begane grond voorzien van badkamer en slaapkamer
• Verdieping standaard voorzien van 2 slaapkamers, bergingen en zolder
• Afwerking naar eigen keuze mogelijk
• Energiezuinige woning, begane grond voorzien van vloerverwarming
• Alle woningen opgeleverd, openbare ruimte gereed
• Patiotuinen volledig ingericht
• Verkoopprijs (casco) vanaf € 303.250,- v.o.n.

:
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St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst Tel. (077) 398 37 00
www.autobedrijvenmaashorst.nl

KORTING

OPEN HUIS

Zaterdag 10 dec.
11.00-12.00 uur

Donderdag 15 dec.
15.00-16.00 uur

Woensdag 28 dec.
11.00-12.00 uur

t.w.v. de resterende 2% overdrachtsbelasting
op de verkoopprijs van uw huidige woning!* (Vraag naar de voorwaarden)

www.plandouven.nl
Tel 077 - 398 90 90

Tel 040 - 281 17 11

www.jjpo.nl

Gebroeders Douvenstraat te Horst, ingang
Americaanseweg
Voor overige data
neem een kijkje
op de website!

ALFA EN WARSTEINER 24 X 30cl € 10,95

Wijn van de maand:

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

Côtes du Rhône, Moulin de Meyran
S L I J T E R I J

WEIJS
DRANKENHANDEL

Tel. (077) 324 11 47

6,99
Per ﬂesn€€ 36,99

Wijn van de maand: Deze maand een topwijn uit de
6 ﬂesse
Rhône. Ruim 3 jaar zeer succesvol in ons assortiment.
Een mooie, robijnrode kleur. In de neus ruik je een veelzijdig
aroma van fruit. In de mond proef je veel rood fruit (o.a. bessen en kersen), zachte tannines.
Een prettige finale met een aangename en lange afdronk.

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl
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Horst aan de Maas gaat papierarm vergaderen
Onder de noemer ´Het Nieuwe BeraadSlagen´ gaat de gemeenteraad in Horst aan de Maas vanaf 1 maart 2012
papierarm vergaderen. De iPad speelt straks een belangrijke rol tijdens de raadsvergadering. Ruud Poels, griffier
van de gemeente Horst aan de Maas, geeft een toelichting.

tijdens de raadsvergadering ook een
iPad beschikbaar gesteld. Overigens is
Horst aan de Maas de eerste gemeente

in Noord- en Midden Limburg die
papierarm gaat vergaderen en daar zijn
wij best een beetje trots op.”

I n gezon d e n b rief

Aan de gemeente

Afval 2012
Met het bekijken van uw filmpje ’afval 2012’ vallen de opmerkingen
“het is veel gemakkelijker” en “het kost niks” in verkeerde aarde.
Sowieso vind ik het ongeschikt voor de toekomst, zowel voor mensen
met veel, gemiddeld als weinig woonruimte.

“Over een paar jaar is dit verleden
tijd”, zegt Ruud Poels. Hij doelt op
de postvakken waarin stapels papier
liggen voor de gemeenteraadsleden in
Horst aan de Maas.

Over een paar jaar is
dit verleden tijd
“Vanaf 1 maart gaan de raadsleden
gebruik maken van de iPad. Hierop
kunnen zij de onder meer de agendapunten en raadsstukken downloaden
en lezen. Bovendien kunnen ze tijdens
de vergadering opmerkingen plaatsen
in deze stukken. De gemeente voert
deze maatregel om verschillende redenen in. Eén reden is het terugdringen

van het papierverbruik. Dat heeft te
maken met duurzaamheid, maar het is
niet de voornaamste reden.”
“De gemeente wil op een effectievere en meer efficiënte wijze gaan
vergaderen. Door de raadsstukken via
Notubox aan te bieden zijn ze plaats-,
tijds- en mensonafhankelijk raadpleegbaar. Daarmee bedoel ik dat je bij
wijze van spreken op iedere plek en
ieder moment de raadsstukken kunt
inzien. Bovendien kun je verslagen van
eerdere raadsvergaderingen bekijken
en ter plekke op internet raadplegen. In
eerste instantie hebben wij geëxperimenteerd met e-readers, maar die zijn
ongeschikt bevonden. De komst van de
iPad zorgde echter voor een stroomanaf

gen v
Alle da
ur open
10.00 u aandag
m
(m.u.v.

versnelling in de uitvoering van onze
plannen.”

Papier is niet vies en
niet verboden
Onder de gemeenteraadsleden
is een enquête gehouden over de
digitalisering van de vergaderingen.
Op twee raadsleden na is iedereen
enthousiast. “Papier is natuurlijk niet
vies en het wordt ook niet verboden”,
vervolgt Poels. “Twee raadsleden krijgen
dan voorlopig nog de papieren versie
van de raadsstukken. Bij een volgende
raadsperiode is dat echter uitgesloten.
Dan verloopt de vergadering voor
iedereen digitaal. Voor de pers wordt

Er is gekozen voor scheiden bij de
bron. Dit is kortetermijnpolitiek. De
werkgelegenheid en efficiëntie zou gediend zijn als het bij de verwerker(s)
wordt gescheiden. Gemakkelijker is
het niet: elke keer moet je denken
aan wat wanneer aan de straat gezet
moet worden. Ieder stukje vuilnis
moet uitelkaar getrokken worden. De
mevrouw in het filmpje trekt, terwijl
ze aan het koken is, de tissue in het
vleesschaaltje los en legt het ’klaar’ op
het aanrecht. Bah, bij haar ga ik niet
eten. De vuilnisbakken en zakken in
haar berging beslaan de gehele ruimte. In het nieuwe beleid is mijn container slechts voor plastic terwijl restafval
en etensresten buiten in een zak moeten worden opgeborgen. Soms zet ik
een zak met knutselhout-afval buiten
en vergeet ik dat ik een kat en hond
heb. Dan moet ik de rommel bij elkaar
vegen. Leuk voor de dieren als ze nog
meer zakken krijgen. Ik overweeg om,
uit voorzorg, de eik naast mijn huis te
kappen want die zit vol met kraaien.
Niet leuk voor mij en al helemaal niet
als ik een ophaalbeurt vergeet. Tijdens
mijn vakantie zet mijn poetshulp het
vuilnis buiten. Voor haar wordt dat een
hele klus. Ik wil tenslotte het vuilnis

Laat de ijsbaan in Horst u koud? Nee!
stijden:
Opening m zondag
t/
Dinsdag 0 uur
0.0
vanaf 1 gesloten
g
a
d
Maan

Ga dan naar www.ijsbaanhorst.nl
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Mgr. AeE Swolgen
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Kerstbuffet

Kerstdiner

Zondag 25 december
& maandag 26 december
vanaf 16.00 uur,
in ons restaurant

Terrine ingelegd met regionale
gerookte vissoorten en Horster
kruiden, crème van grove
gulpener-mosterd
Gevulde Horster champignons
met truffel-risotto
Saus van Eekhoorntjesbrood

Zondag 25 & maandag 26 december
13:00-16:00 en vanaf 18.00 uur,
in onze sfeervolle zaal

Romige soep van pompoen met
gegrilde scampi’s met schuim van Livar
Carpaccio van hertenrugfilet
met eekhoorntjes-broodcrème,
salade van knolselderij
Huis-gemarineerde tartaar van
Blitterswijckse zalmforel
met mosterd-dille

Kalfsmedaillons in kaas-beslag met eigen
jus waarin tomaat, salie en knoflook
Gegrilde zeewolffilet met vergeten
groente en botersaus

Bavarois en sorbet met
vossenbessen
vanillesaus

Dessertbuffet:
een keur aan zoete lekkernijen

Gebraden hertenbout met wildgarnituur en krachtige wild saus

Kerstbuffet € 27.50 p.p.

MEER KOPEN =
MEER KORTING*

1 stuk = 25% korting
2 stuks = 30% korting
37stuks
50= 40% korting
,
2
€
:
u
4 stuks of meer = 50% korting
rte men

Wild & aAlliatecaitren
ci
Zie voor
openingstijden
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50
.
7
2
€
www.haardstede.nl
gangen
3

Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree - Telefoon 077-4651794

LiesseLseweg 120a Deurne
TeL. 0493-399775

december
1
1
g
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n
Koopzo
.00 uur
12.00-17

Salade van vergeten groentes

Combinatie van Livar;
sukade, schnitzel en gegrilde
medaillon daarbij eigen jus
en wintergarnituur

Diner € 36.50 p.p.

l
Sfeervo
rustiek

niet weken laten staan. Daar moet ik
voor betalen. Kortom, scheiden bij de
bron? De burger betaalt het scheiden
en de intensieve ritten van vuilnisvrachtauto’s met onvriendelijke chauffeurs. Deze chauffeurs gedragen zich
als straatterroristen, onder het motto
van hun eigen veiligheid. Eenmaal per
14 dagen valt er nog mee te leven.
Het is dorpsvervuiling, afgeleid van
horizonvervuiling om elke twee à drie
dagen een vuilnisbak of iets dergelijks
aan de straat te moeten zien staan.
We hebben in Lottum een grijze
container die tweewekelijks wordt
opgehaald. Daarnaast de bladcontainers. Glas, chemie en papier is
gescheiden en breng ik weg wanneer het mij uitkomt. Chapeau, dat is
comfortabel. Dit tolerante beleid roept
op om zorgvuldig te zijn en dat doe ik
dan ook. Het geeft geen enkele reden
om vanwege de kosten het vuilnis in
openbare gelegenheden te dumpen.
Ik erger me suf aan zwerfafval. Dat
zal alleen maar toenemen.Waarom
niet een pilot in alle kernen met deze
manier van vuilnis innemen?
Met vriendelijke groet,
Frank Peters
Inwoner Horst aan de Maas, Lottum

Top 50% korting
op restanten
collectie
2010
Taxi-terugbreng
service
i.s.m Munckhof taxi op vrijdag- en zaterdagavond (bel voor info)

Hometrainers,
winterjassen, skikleding,
Crosstrainers, Loopbanden,
showboots.
roeiapparaten Taxi-terugbreng service i.s.m Munckhof
Ook taxi
voor kinderen.

op vrijdag- en zaterdagavond (bel voor info)

Bezoek onze vernieuwde grootste wintersportafdeling in de
regio op de 1e etage. Ook voor het slijpen en waxen van uw ski’s.

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

Horster Nieuwjaarsduik
Einde naar
voor Ratatouille
terug
oorsprong

Na 23 jaar slaat zanggroep Ratatouille uit Sevenum het zangboek dicht. Het ledenaantal is momentaal te laag
is in de
strakke
van koning
dat maakt
niet alleen onder
de schaatsliefhebbers
een
om Nederland
door te kunnen
gaan
op degreep
ingeslagen
weg, Winter.
met hetEn
zingen
van middeleeuwse
liederen.
De leden betreuren
gevoel
van
opwinding
los.
Voor
de
echte
Nieuwjaarsduikers
kan
het
namelijk
niet
koud
genoeg
zijn.
De
daad
is
het dat ze er een punt achter moeten zetten.
heroïscher en de kick is groter. Over ruim drie weken vindt in Horst de elfde Nieuwjaarsduik plaats. Het strand
– en uiteraard het ijskoude water - van de Kasteelse Bossen vormt traditioneel het decor voor deze happening.
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Win kaarten voor het
Lange Live festival
Hét Nederlandstalige festival van Noord-Limburg staat voor de deur. Nog
iets meer dan vijf weken te gaan en dan barst het Lange Live festival in de
Mèrthal in Horst op 14 januari los.

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

Intieme ambiance
bij de duik
Back to basic is ook ingegeven
door de gevolgen van het succes van
de duik. Peeters: “ Met een kleine 150
deelnemers en zo´n 1500 toeschouwers
zijn we uit ons jasje gegroeid. Om iedereen enthousiast te houden, moeten
we zorgen dat de organisatie niet te
groot wordt. Het gaat immers puur om
de duik, daar komen de toeschouwers
voor.”
Behalve een sportief evenement,
is de Nieuwjaarsduik ook een sociaal
gebeuren geworden. Peeters: “Het
De Horster Nieuwjaarsduikers nemen een duik
is voor iedereen, deelnemers en
in de Dnjepr in Kiev
toeschouwers, de eerste activiteit van
het nieuwe jaar. Het lijkt soms wel
een informele Nieuwjaarsreceptie, er
De deelnemers wordt dit jaar een
inspiratie op in de Oekraïne. Peeters:
worden vele handjes geschud bij het
extra attractie geboden. Ton Peeters,
“De intieme ambiance die we aantrofevenement.”
namens de organisatie: “We bieden
fen in Kiev, waar we op tegenbezoek
Met tachtig andere duiken is de
deelnemers dit jaar de mogelijkheid
gingen bij (ijs)duikclub Neptun, moet
bij hun genre, zoals dansgroepen met
vrouwenbewegingen, bij ouderen, in
De zangclub Ratatouille bestaat
om voorafgaand aan de duik een
ook gestalte krijgen bij de elfde Horster Horster Nieuwjaarsduik dit jaar ook
dansen uit vervlogen tijden in schitverzorgings- en verpleeghuizen en ook
op het moment uit sopranen, baszwemparcours van ongeveer vijftig me- Nieuwjaarsduik. Back to basic prijkt dan weer benoemd tot Unox serieuze duik.
in de vrouwengevangenis Ter Peel. Voor terende gewaden, volkszanggroep
sen, tenoren en alten en telt nog elf
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deelnemers. Zij ontvangen voor hun
organisatie Cold Turkey deed daarvoor

Nieuw:
zwemparcours voor
fanatiekelingen

Een programmering met
gerenommeerde topzangers als
Stef Ekkel, natuurlijk bekend van
‘De Woonboot’, coverkoning Danny
Nicolai en Crist Coppens, in de omgeving van Horst aan de Maas beter
bekend als ‘de zingende slager’, geeft
invulling aan deze avond. Dé knaller
van deze avond is niemand minder dan
topper Frans Duijts, mét band welteverstaan. Met tophits als ‘Jij denkt maar
dat je alles mag van mij’ en ‘Lieveling’,
ontelbare hitnoteringen en winnaar van
verschillende muziekprijzen, behoeft
deze topper geen verdere introductie.

Speciaal voor de lezers van HALLO
Horst aan de Maas bieden we de mogelijkheid om gratis en voor niets naar
dit evenement te gaan. Ga hiervoor
naar www.hallohorstaandemaas.nl en
klik op de banner van het Lange Live
Festival.
Bent u niet één van de gelukkige
winnaars? Tickets kunnen gekocht
worden via www.delangehorst.nl of in
het café van De Lange Horst.
Let op: als u een ticket koopt, maar
u bent alsnog één van de winnaars van
de vrijkaarten, dán krijgt u de kosten
van uw ticket vergoed.

Plaats je kerstboodschap in de HALLO kerstboom

Breng je kerstwens uit
aan heel Horst aan de Maas
In de editie van HALLO Horst aan de Maas van donderdag 22 december komt een speciale pagina met een kerstboom
waarin de ingezonden kerstwensen van onze lezers komen te hangen. Reserveer snel en pak deze unieke kans.

Je kunt kiezen uit de volgende formaten:
zijn
De tarieven
bt
f
inclusie w

Prettige
feestdagen

Prettige
feestdagen en
een gelukkig
nieuwjaar

€ 25,00

2012
Naam
Adres
Plaatsnaam

Naam
Adres
Plaatsnaam

Naam
Adres
Plaatsnaam

A

Prettige
feestdagen
en een
gelukkig

B

€ 32,00

C

€ 37,50

Je kunt jouw persoonlijke boodschap en het type kerstbal (A, B of C) doorgeven via advertentie@hallohorstaandemaas.nl
voor maandag 19 december 17.00 uur. De kosten kun je overmaken op bankrekening 14.40.48.868 ten name van
Kempen Nieuwsmedia in Horst, onder vermelding van ’Kerstboodschap’.
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CO-OP:
Munckhof wint
vervoersopdracht COA Object & Schilderijen
Munckhof uit Horst heeft de aanbesteding voor het vervoer van het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gewonnen. De opdracht
betreft het vervoeren van asielzoekers van en naar de 55 asielzoekerscentra verspreid over heel Nederland. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de taxidivisie van Munckhof dat er een opdracht gewonnen
wordt met landelijke dekking.
Om de opdracht uit te voeren
schakelt Munckhof diverse onderaannemers in uit geheel Nederland. Jos
Poortinga, directeur van Munckhof
Taxi, over de gewonnen opdracht:
“Onze organisatie is gespecialiseerd
in het regisseren van vervoer. Met het
winnen van COA kunnen we dit voor
het eerst op landelijke schaal laten
zien. De opdracht is daarmee een
mooie stap in de ontwikkeling van
Munckhof.” Naast het vervoer voor
COA heeft Munckhof de afgelopen tijd
nog diverse andere vervoersopdrachten voor haar taxidivisie gewonnen,

Op zondagmiddag 11 december om 15.00 uur opent galerie Judy Straten
haar nieuwe expositie. Deze zal tot en met 17 februari te bezichtigen zijn.
Deze show zal in het teken staan van Coöperatie of samenwerking. De
galerie werkt voor deze expositie samen met kunstenaar Servaas Roelandse
en Design Křehký Gallery uit Praag. De schilderijen die getoond worden zijn
afkomstig van een aantal Chinese kunstenaars. In de backspace worden
fashion en accessoires getoond van Steffie Christiaens uit Melderslo.

zoals de aanbesteding voor Ergon,
de sociale werkplaats uit de regio
Eindhoven. Ook voor de touringcardivisie heeft Munckhof succesvolle
maanden achter de rug. Zo werd het
vervoer voor middelbare scholen in
Zuid-Limburg aan Munckhof gegund.
Het winnen van deze opdracht zorgt
ervoor dat Munckhof voor bijna alle
middelbare scholen in de regio de
vaste vervoerspartner is. Ook mag
Munckhof als vervoerspartner van
de Floriade vervoer organiseren voor
ruim 30.000 leden en begeleiders van
de Zonnebloem.

louter begrip
en respect
voor de keuze
Johan Janssen realiseert zich goed
dat met het vertrek van het hoofdkantoor uit Horst een stukje historie
verloren gaat. “Tenslotte is het bedrijf
in Horst opgericht en zijn wij hier
ruim 70 jaar gevestigd geweest.
Het is mede om die reden ook een
moeilijk besluit geweest maar strikt
zakelijk bekeken is het onvermijdelijk. Tot nu toe heb ik echter geen
negatieve reacties ontvangen. Er is
eigenlijk louter begrip en respect voor
de keuze, die wij hebben gemaakt.”
Het kantoorpand aan de
Energiestraat in Horst wordt verhuurd
of verkocht. “Wij nemen in ieder
geval onze eigen Horster mentaliteit mee naar Roermond”, besluit
Johan Janssen.

Crist Coppens
Shoarmapakket € 5,50
4 varkensfiletlapjes € 5,50
WWW.COPPENS.KEURSLAGER.NL

BEKIJK ONZE KERSTFOLDER!

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail

Bevercarcleaning
Benjamin Vermeulen
Stationsstraat 127
Hegelsom
06 18 93 89 95
info@
bevercarcleaning.nl
autopoetsen
17-10-2011

Activiteiten
Het exterieur van de auto
wassen, industriële vervuiling
verwijderen, polijsten, kunststof onderdelen weer zwart
maken en de ramen doen. Het
interieur van de auto stofzuigen, vlekken uit de bekleding
halen, hondenharen verwijderen en weer lekker fris maken.
Doelgroep
Bedrijven en Particulieren

klantgerichte
service
voor bedrijven
en particulieren

Janssen de Jong Infra heeft aangekondigd dat het kantoor in Horst
gaat verhuizen. Algemeen directeur Johan Janssen geeft een toelichting.
verdeeld over Limburg en Brabant
wat veel kosten met zich meebrengt.
De bedoeling is dat Janssen de Jong
Infra straks nog op drie lokaties
gevestigd is.” Overigens blijft de
materieeldienst van het bedrijf wel in
Horst gevestigd.

Bevercarcleaning

Website
Sector
Start

Verhuizing
Janssen de Jong
“De verhuizing is een gevolg van
enkele strategische keuzes”, vertelt
Johan Janssen. “Wij gaan met ons
kantoor naar de gemeente Roermond
verhuizen puur om economische
redenen. In Roermond staat al sinds
jaar en dag onze eigen asfaltfabriek.
De produktie en verwerking van
asfalt zijn enkele van onze kerntaken
en zijn van strategische waarde voor
ons. Voor het stuk grond, waarop
de fabriek momenteel is gevestigd,
kondigde de gemeente Roermond
onlangs aan grootse plannen te
hebben. Dat houdt in dat wij op zoek
moesten naar een nieuwe locatie en
met medewerking van de gemeente
hebben wij in Roermond een geschikt
terrein gevonden waar we uiteindelijk naartoe zullen verhuizen.”
De plannen van de gemeente
Roermond moeten binnen tien jaar
verwezenlijkt worden. “Maar het kan
zomaar zijn dat wij over twee jaar al
moeten vertrekken van onze huidige
locatie. Dan bouwen wij naast de
asfaltfabriek een nieuw kantoor
waarin we alle medewerkers van
de asfaltfabriek alsmede de medewerkers van regio Limburg en het
hoofdkantoor huisvesten. Momenteel
zitten wij verspreid over vijf locaties

Starter in de
Regio

De limited editions die geproduceerd zijn door Křehký Gallery,
worden met deze show voor het
eerst in Nederland gepresenteerd. In
samenwerking met een Amsterdamse
galerie worden tijdens deze show
schilderijen getoond van Han Yajuan,
Takashi Murakami, Liu Ye, Aya Takano,
Yi Xiaofeng, Mosquito Cheng, Zeng Hua
Rong en Lai Zhi Cheng.
Kunstenaar Servaas Roelandse
(1976) zal de bindende factor zijn
met zijn objecten. In 2000 is hij
afgestudeerd aan de kunstacademie
in Utrecht. Zijn specialisaties, cartoons,
schilderkunst, sculpturen, grafiek en

Gevraagd:
schooljeugd (V)
gedurende de kerstvakantie
alleen in de ochtenduren.
Plantenkwekerij
van vegchel
Molengatweg 2d, Horst
Tel: 06-14239711 (Rob)
Te Koop

KERSTBOMEN
Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten

illustreren, worden tijdens deze show
tot één beeld teruggebracht. In deze
serie zijn beelden gemaakt waarbij de
inspiratie ligt in talloze aangereden
dieren aan de kant van de weg.
Steffie Christiaens studeerde
Fashion Design in Arnhem en in Parijs.
Tussen 2007 en 2010 deed zij ervaring
op bij de modehuizen Balenciaga en
Maison Martin Margiela. Sinds 2010
werkt zij vanuit haar eigen studio in
Parijs. Haar fashionontwerpen zijn een
balans tussen structurele en organisch,
vloeiend elegante vormen.
Voor meer informatie kijk op
www.galeriejudystraten.com

Onderscheidend vermogen
Bever Carcleaning onderscheidt
zich in de regio door de
klantgerichte service voor
bedrijven en particulieren.
Bever Carcleaning geeft elk
voertuig de individuele
aandacht die het verdient, geen
voertuig is hetzelfde en dient
daarom ook niet als zodanig
behandeld worden. Bever
Carcleaning is Focwagecertificeerd, wat met de
persoonlijke benadering garant
staat voor kwaliteit.

White

christmas

Zondag
11 december

12.00 - 17.00 uur
geopend!

met kluit, in pot of gezaagd
kerstgroen gratis
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 19.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.30 uur
zondag 10.00 tot 16.00 uur
M. Direks
Horsterweg 21a Castenray
tel.: 06 - 20 22 92 25

PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22
5975 DJ SEVENUM

TEL. : (077) 467 37 77
FAX: (077) 467 24 94
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Vershuys.com maakt
doorstart

winkel&bedrijf 13
Besteller bedankt

Het Sevenumse bedrijf Vershuys.com maakt een doorstart. Plus Benders uit Blerick heeft Vershuys.com gekocht
en begin 2012 staat de hervatting van de leveringen gepland. De nieuwe onderneming heeft grootse plannen.

Agrocultuur BV uit Lottum kan nu al zeggen dat het jaar 2011 succesvol
verlopen is. Met een recordomzet van ruim 10 miljoen euro werd voor het
eerst de magische grens doorbroken. Om dit te vieren zetten zij Direct
Gazon uit Ysselsteyn tijdens de boomkwekerijvakbeurs in het zonnetje.
John Pouwels, hoofd verkoop
Agrocultuur reikte een bloemetje en
een feestelijke taart uit aan Rob Bruin
en Roel Janssen, eigenaren van Direct
Gazon. Dit bedrijf maakte met hun
bestelling namelijk de mijlpaal van
Agrocultuur compleet. De groei die dit
jaar wordt doormaakt is ruim 20% ten

opzichte van vorig jaar. Als verklaring
voor dit bijzonder resultaat noemt
Agrocultuur BV haar investering in de
ontwikkeling van kennis en inkoopvoordeel. Daardoor wist het bedrijf
zowel in de boomteelt als de akkerbouw haar marktpositie te versterken
en haar marktaandeel te vergroten.

Even doorbijten
Fitnesscentrum Fy-Fit in Grubbenvorst geeft lessen Bootcamp.
Fitnessinstructeur Stef heeft de rol van Drill Instructor op zich genomen.
Met stimulerende woorden spoort hij de deelnemers van de gloednieuwe
rage aan om net die extra inzet te tonen.

Ruim twee jaar geleden lanceerden Marwin Dekkers en Huub Heijer
het concept Vershuys.com Via internet
konden consumenten verse producten
bestellen, die vervolgens aan huis
werden geleverd. Het faillissement van
Vershuys.com kwam als een verrassing voor de klantenkring. In augustus
2011 heeft Vershuys aan haar klanten
gecommuniceerd dat leveringen
gestopt zouden worden, omdat een
van de aandeelhouders niet mee wilde
financieren in verdere groei. In oktober
van dit jaar werd het bedrijf daarop
failliet verklaard. De initiatiefnemers
van het bedrijf bleven echter niet bij de
pakken neer zitten en werkten aan een
doorstart.
Met de doorstart wordt meteen
een aantal belangrijke wijzigingen
doorgevoerd. Het aanbod wordt

uitgebreid, waardoor een bredere
doelgroep kan worden bediend.
De samenwerking met Plus Benders
werkt twee kanten op.

Grotere
productkeuze
“Onze klanten kunnen nu uit meer
producten kiezen, terwijl onze vers- en
ambachtelijke leveranciers nu ook afzet
via een winkel genereren”, vertelt
Marwin Dekkers. “Een van de uitgangspunten van Vershuys.com is het leveren
van bronverse producten rechtstreeks
vanaf de leverancier naar de consument. Een snel groeiende klantenkring
wist de versheid van onze producten en
de levering aan huis zeer te waarderen, maar voor andere artikelen waren
ze nog steeds op de supermarkten

aangewezen. Door de samenwerking
met Plus Benders kunnen wij ook deze
producten leveren. Denk daarbij aan
zaken als bijvoorbeeld afwasmiddel,
frisdrank of kindertoetjes.”
Het nieuwe Vershuys.com gaat
vanuit Grubbenvorst de distributie
opnieuw opstarten. Door het faillissement heeft een aantal vaste
medewerkers hun baan verloren.
“Door de ervaring uit het verleden
kunnen we nu slimmer werken, maar
wij hopen uiteraard het personeelsbestand snel weer uit te kunnen breiden”,
aldus Dekkers. “Met het vernieuwde
Vershuys.com willen wij omstreeks eind
januari 2012 de klant weer de mogelijkheid van online bestellen bieden.
Dan beginnen wij uiteraard ook weer
met de leveringen aan huis en via de
afhaalpunten.”

Het fitnesscentrum geeft de
mogelijkheid om deel te nemen aan
een proefles op zaterdag 10 december
om 11.30 uur. Inschrijven is niet nodig,
buitenkleding en schoeisel wel.
Bootcamp is nieuw in Nederland. Het
is een stevige groepsles geïnspireerd
op de trainingen van het Amerikaanse
leger. Het zijn outdoor lessen van ongeveer 60 minuten. Na een degelijke
warming up van joggen en opwar-

moefeningen, volgen gevarieerde
oefeningen voor kracht, behendigheid
en conditie. Met Bootcamp verbrand
je 500-1.000 calorieën. Bootcamp
gaat over een parcours waar allerlei
oefeningen worden gedaan met behulp van pionnen, gewichten, touwen
en paaltjes. Tot slot, na een tweetal
wedstrijdjes touwtrekken en gewichten, wordt de les afgesloten met rustig
terug joggen naar de sportschool.

Start tiener-BSO Horst
Op maandag 12 december start een nieuwe locatie voor buitenschoolse opvang in Horst, voor kinderen vanaf 10 jaar. Vanaf dan is BSO
Tienerbende van Spring Kinderopvang te vinden in het scoutinggebouw.
BSO Tienerbende is bedoeld voor
kinderen vanaf 10 jaar en is een aanvulling op de bestaande BSO-locaties
van Spring in Horst. Patricia de Best,
manager: “Kinderen van tien jaar
vinden andere dingen leuk en hebben
andere behoeftes dan jonge kinderen. Om aan die behoefte tegemoet
te komen hebben we nu een aparte
tiener-BSO gerealiseerd.” De vele
faciliteiten in het scoutinggebouw

maken een uitgebreid activiteitenaanbod mogelijk: van koken tot creatieve activiteiten tot allerlei sport- en
spelactiviteiten, zowel binnen als
buiten. Patricia: “Natuurlijk vragen
we de tieners ook eigen ideeën in te
brengen, zodat ze met veel plezier
naar de BSO blijven komen.” Voor
meer informatie bel Jessica van de
Burgt van de Klantenservice van Spring
Kinderopvang op 088 20 88 208.
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Klaar voor de start!
Kom kijken!

informatieavond
maandag 19 december 2011
vanaf 19.30 uur in Café Kleuskens,
Crommentuynstraat 1 te Meterik

Wonen voor jong en oud!

Van het porc plein air

Halscarbonade
Kipreepjes met groente
Rund tartaartjes
Gebraden kipfilet
Gebraden gehakt

•

Starterswoningen

•

Gezinswoningen

•

Patiowoningen

Gebraden eendenbout

•

Vrije sector kavels

in sinaasappelsaus

•

Woningbouw met

100 gram

€ 4,95
€ 4,75
€ 1,65
€ 1,65
€ 1,15

100 gram

€ 1,35

500 gram
500 gram
100 gram
100 gram

Uit eigen keuken

PROEVERTJE VAN DE WEEK

CPO (collectief particulier

Zuurkool filet

opdrachtgeverschap)
t. 077 477 97 77

t. 0478 51 71 71

www.planmeterik.nl

100 gram

€ 1,45

Filetlapje gevuld met zuurkool en knakworst

Proef onze hazepeper en wildgoulash uit eigen keuken
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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GEPLUKT

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

Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen
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.

Leo van Dijnen

Deze week wordt de 60-jarige Leo van Dijnen uit Griendtsveen Geplukt.
De in America geboren en opgegroeide Van Dijnen is getrouwd met
Mariet van Kessel (56). Samen hebben ze twee kinderen, Roel van 31 en
dochter Paula die 29 jaar oud is. Onze HALLO-verslaggever bracht een
bezoekje aan Leo van Dijnen in het pittoreske Griendtsveen, één van de
mooiste dorpjes van Horst aan de Maas.
Aan het dialect van Leo is te
horen dat hij van oorsprong niet uit
Griendtsveen komt. Hoe langer het
interview duurt, des te Americaanser

zijn tongval wordt. Hij woont al
vanaf 1978 in Griendtsveen maar zijn
afkomst uit het Rowwen Hèze-dorp
kan en wil Leo niet verloochenen.

Genieten
van de Peel
Van Dijnen is lang vrachtwagenchauffeur geweest en werkte
later op de bouw als metselaar en
als magazijnmedewerker. Nu zit hij
zonder werk maar verveelt zich zeker
niet. “Ik kook regelmatig en werk
graag in mijn tuin. Kijk maar eens wat
een uitzicht we op de rand van de
Peel hebben. Vaak zitten Mariet en ik
achter in de tuin te genieten. We zien
daar dan regelmatig reewild grazen en
niet te vergeten de paarden van mijn
achterbuurman. Mijn tuin is dan ook
het mooiste plekje van Griendtsveen”,
aldus de natuurgenieter.

Vissen
aan de overkant

Gevulde reuzenchampignons

Als hobby heeft Leo een oldtimer
uit 1978 waarmee hij jaarlijks wel een
vakantiereisje maakt naar Duitsland.
Thuis werpt hij geregeld een hengeltje
uit aan de Helenavaart, op steenworp
afstand van zijn voordeur. “Aan de
andere kant van de vaart ligt Herberg
De Morgenstond waar ik soms met
Mariet in de zomer een biertje drink.
Maar ik geniet tijdens het vissen
ook van alle toeristen op het terras

Recept voor twee personen
Benodigdheden:
• 2 grote champignons met een
diameter van 8 cm
• 1 stukje prei, alleen het witte en
lichtgroene gedeelte
• 2 plakjes ontbijtspek
• 1 eetlepel kappertjes
• 1 eetlepel olie
• 1 ei
• 50 gram Monchou of andere
roomkaas
• 1 theelepel fijngehakte peterselie
• 1 theelepel fijngehakte bieslook
• 50 gram geraspte belegen kaas
• Zout en versgemalen peper
• 1 eetlepel paneermeel
• Boter (invetten van de schaal)
Bereiding:
• Borstel de champignons schoon,
haal de steeltjes los en hak die fijn;
• snijd de schoongemaakte prei in
smalle ringen van ongeveer 2 mm;
• snijd het spek in smalle reepjes en
hak de kappertjes fijn;
• verhit olie in de pan en roerbak de
prei en het spek ongeveer 3
minuten;
• voeg de fijngehakte steeltjes van
de champignons toe en roerbak
deze 1 minuut mee;
• haal de pan van het vuur;
• klop het ei los in een kommetje,
prak de Monchou fijn in een
andere kom en roer beetje bij
beetje het ei erdoorheen;
• voeg het prei-spekmengsel, de
kappertjes, peterselie, bieslook,
de helft van de geraspte kaas en
wat zout er peper toe;
• verwarm de oven voor op 175
graden en vet een ovenschaal in;
• bestrooi de holte van de champignonhoeden met een beetje
paneermeel en vul ze met het
mengsel;
• leg de gevulde champignons in de
ovenschaal en bestrooi ze met de
rest van de geraspte kaas;
• laat de champignons op een
rooster in het midden van de oven
in 30 minuten gaar en bruin
worden.

Zijn echtgenote Mariet is in Zeilberg
geboren, ook wel ‘de Deurnese
hoek’ genoemd. “Mariet is net over
de provinciegrens met Brabant
geboren maar altijd in Griendtsveen
naar school gegaan. Vanuit de
Deurnese hoek zaten veel kinderen in
Griendtsveen op school”, aldus Leo.

aan de overkant. Mensen die rustig
willen wandelen door de natuur
vinden steeds vaker de weg naar
Griendtsveen. Er is altijd wel wat te
zien in ons dorpje”, aldus Van Dijnen.

Een winkel
is welkom
in Griendtsveen
Op sportief vlak is Leo eveneens
actief geweest. “Tot mijn 55e jaar heb
ik gevoetbald en momenteel sport
ik nog drie avonden per maand in
een sportzaal in Deurne. Dat doe ik
samen met een paar ex-voetballers
van het voormalige derde elftal van
Griendtsveen. Goed voor mijn conditie
en ook nog leuk om te doen”, meent
Leo. Griendtsveen heeft een rijk
verenigingsleven en veel inwoners
zijn actief bij meerdere verenigingen.
Leo’s echtgenote is secretaresse van
de fanfare, zingt bij het kerkkoor en
zingt bij het koor voor volwassenen
van het Peelland College in Deurne.
Wat Van Dijnen mist in het dorp is een
winkel die ook ’s avonds open is en
bovendien niet te duur is. Voor de rest
mag Griendtsveen blijven zoals het is.
In de stille avonduren kijkt Leo
graag naar sport- en natuurprogramma’s. Soapseries en afleveringen van
Paul de Leeuw vindt hij maar niks. We
mogen hem voor een speciaal biertje
midden in de nacht wakker maken.
Tot slot de vraag wat hij met Kerstmis
gaat doen. “Lekker eten, samen met
het hele gezin en met z’n allen op
familiebezoek gaan”, sluit Leo het
gesprek af.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Koperblazers gezocht (openingsceremonie Floriade)

Koper wuurt d’r gejat ván ôs spoar,
Wurrum dát is nou pas zonneklaor.
Make en trompet,
Floriade opgelet,
Goan ze straks as koperbloazer d’r meej doar.

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.
Oplossing vorige week:
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In the picture deze week:

MINI
WEIHNACHTSTOLL
Om al lekker
in de sfeer te komen...

e 3,25
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Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Voormalige basisschool maakt Gemeente telefonisch niet
plaats voor nieuwbouw
bereikbaar 9 december
vanaf 18.00 uur
Het centrum van Sevenum ondergaat de
komende jaren een metamorfose. Na de
verhuizing van basisschool De Dobbelsteen
wordt op die plek aan het Pastoor
Vullinghsplein een nieuw appartementencomplex gebouwd met daaronder winkels.
Daarbij gaat Jansen-Noy flink uitbreiden en
krijgt het centrum meer parkeerplaatsen.
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de
leefbaarheid en de uitstraling van Sevenum.

Route vrachtverkeer
De sloopwerkzaamheden brengt meer
vrachtverkeer met zich mee. Dit kan eventueel
voor verkeersoverlast zorgen. De aanen afvoer van vrachtwagens gaat via de
Steinhagenstraat, Bosschekampstraat naar de
slooplocatie. De volle vrachtwagens rijden vanaf
de slooplocatie via de Pastoor Vullinghsstraat
naar de Dorperweiden en vervolgens via de
Steinhagenstraat naar de rotonde.

Sloopwerkzaamheden
Deze week is de firma Jansen Infra bv gestart
met de sloopwerkzaamheden van de voormalige basisschool ten behoeve van de nieuwbouw
van het appartementencomplex “Heren van
Zaerum”. De verwachting is dat alle sloopwerkzaamheden in week 3 van 2012 afgerond
zijn. Tijdens de kerstperiode vinden er geen
werkzaamheden plaats. De firma Jansen Infra
bv neemt de nodige maatregelen om de overlast voor de omgeving te beperken. Denk hierbij
o.a. aan geluidsgedempte machines. Tijdens de
sloopwerkzaamheden worden alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Het hele werkterrein wordt afgezet met een deugdelijk hekwerk
voorzien van waarschuwingsborden, zodat ook
de veiligheid gegarandeerd is voor mensen die
een kijkje komen nemen.

Nieuwbouw
In het nieuwe jaar wordt gestart met de nieuwbouw van het appartementencomplex en de
commerciële ruimtes. De verwachting is dat de
bouw gereed is in augustus 2013. Daarna gaan
de uitbreidingsplannen van modezaak JansenNoy van start.
Informatie
Wij hopen dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent. Mocht u nog vragen hebben over
de sloopwerkzaamheden, dan kunt u contact
opnemen met de uitvoerder de heer J. Kessels
(040 – 283 29 46) van de Firma Jansen Infra bv.
Wanneer u informatie wilt over de bouwplannen
van het appartementencomplex en de winkelruimtes, dan kunt u contact opnemen met CRA
Vastgoed BV (040 – 213 51 22).

Sluiting gemeentehuis op
15 december
Het gemeentehuis en gemeentewerken zijn
gesloten op:
donderdag 15 december vanaf 13.30 uur i.v.m.
de Eindejaarsviering personeel
Voor dringende meldingen m.b.t. gemeentewerken die geen uitstel dulden tot de eerstvolgende

werkdag kunt u het storingsnummer
06 - 23 49 82 49 bellen.
Let op: het gaat hier dus uitsluitend om
dringende meldingen, waarbij direct gevaar
voor de omgeving dreigt

Informatieavond
gecoördineerde
besluitvorming Greenportlane
Vóór de verdere realisatie van de Greenportlane
is het nodig het inpassingsplan Greenportlane
gedeeltelijk te herzien en verschillende uitvoeringsbesluiten te nemen. De provincie zal met
toepassing van de coördinatieregeling uit de
Wro (wet ruimtelijke ordening) zorgdragen voor
een gecoördineerde besluitvormingsprocedure.

over de Dorperdijk. Met de herziening wordt
bereikt dat de Greenportlane ter hoogte van de
Dorperdijk door middel van een rotonde gelijkvloers wordt aangesloten op de toekomstige
ontwikkelingen in het Klavertje 4-gebied. De
Dorperdijk zal ter hoogte van de Greenportlane
voor doorgaand verkeer worden afgesloten.

Tijdens een informatieavond op 15 december
2011 kunt u uitgebreide informatie krijgen
over de herziening van het inpassingsplan
Greenportlane en de te nemen uitvoeringsbesluiten voor de realisatie van de Greenportlane
te Venlo en Horst aan de Maas.
De gedeeltelijke herziening van dit plan heeft
vooral betrekking op het zuidelijke tracé dat is
gelegen tussen het spoor Eindhoven-Venlo en
de Eindhovenseweg. In het huidige inpassingsplan gaat de Greenportlane via een viaduct

De informatieavond vindt plaats op 15
december a.s. in de tijdelijke locatie van de
Provincie (directiekeet) aan de Heierkerkweg
te Venlo.
Tussen 17.00 uur en 19.00 uur zijn
medewerkers van de Provincie, de gemeente
Horst aan de Maas en het Waterschap Peel
en Maasvallei hier aanwezig voor nadere
informatie en het beantwoorden van uw
vragen.

Vrijdagavond 9 december wordt het computernetwerk van de gemeente voor enige tijd
afgesloten. Vanaf 18.00 uur worden er werkzaamheden verricht om de capaciteit van het
netwerk te vergroten. Daarnaast wordt er aan
de netspanning gewerkt. Het is de bedoeling dat
de werkzaamheden op zaterdag 10 december
afgerond zijn.
Door het tijdelijk ontbreken van netspanning

werkt ook de automatische beantwoorder niet
(na sluitingstijd).
Voor dringende meldingen m.b.t. gemeentewerken
die geen uitstel dulden tot de eerstvolgende
werkdag kunt u het storingsnummer
06 - 23 49 82 49 bellen.
Let op: het gaat hier dus uitsluitend om dringende meldingen, waarbij direct gevaar voor de
omgeving dreigt

Nieuws over afvalinzameling
vanaf 2012
Eerste 'startpakketten' bezorgd
In opdracht van de gemeente Horst aan de
Maas zijn medewerkers van de NLW Groep
deze week begonnen met de bezorging van
de ‘startpakketten’. De pakketten bevatten een
envelop (met onder meer een persoonlijke afvalkalender en een eerste restafvalzak) en een
keukenafvalemmertje (met onder meer een rol
met zakken voor het blik en de drankpakken en
de kalendergids 2012).
De verspreiding van de startpakketten neemt
nog ruim anderhalve week in beslag. Dagelijks
worden ongeveer 1.800 startpakketten bezorgd.

apart ingezameld. De inwoners kunnen daarvoor (gratis) gele zakken halen bij supermarkten
en andere afgiftepunten in de gemeente.
De laatste weken is een aantal keren de vraag
gesteld wat er met de inhoud van de gele zak
gebeurt nadat deze is opgehaald. De gemeente
Cranendonck heeft onlangs een excursie
georganiseerd naar de sorteerfabriek waar de
gele zak wordt uitgesorteerd. Van dat bezoek
is een filmpje gemaakt dat terug te vinden is
op de website www.afval2012.nl. Wat voor
Cranendonck geldt, geldt in dit geval ook voor
Horst aan de Maas.

Startpakket: wat als u niet thuis bent?
De ‘startpakketten’ worden huis-aan-huis
bezorgd. De enveloppen worden in de brievenbus gedaan, de keukenafvalemmertjes bij de
voordeur geplaatst.
Mocht u langdurig afwezig zijn (bijvoorbeeld
omdat u op vakantie gaat of om andere redenen
een aantal dagen niet thuis bent), dan vragen
wij u om zelf met familie, vrienden of buurtgenoten te regelen dat uw afvalemmer niet voor
de deur blijft staan. Laat u het afvalemmertje
niet weghalen, dan zou dat inbrekers wellicht op
ongewenste ideeën kunnen brengen.

TV Reindonk
Komende zondag 11 december besteedt TV
Reindonk aandacht aan de invoering van het
nieuwe afvalinzamelsysteem. In het programma
Focus wordt stilgestaan bij wat er op 1 januari
2012 gaat veranderen en wat dat betekent voor
de inwoners van de gemeente Horst aan de
Maas.

Wat gebeurt er met ‘de gele zak’?
Vanaf 1 januari 2012 wordt in de gemeente
Horst aan de Maas het blik en de drankpakken

Werf beperkt open voor brengen tuinafval
Op zaterdag 24 december en zaterdag 31
december is de gemeentewerf in Horst aan
de Maas maar twee uur in plaats van vier uur
geopend. Op beide dagen kan het tuinafval
worden bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur.

Onlangs vierde het echtpaar Lucassen – van Berlo haar 60 jarig huwelijksjubileum. Burgemeester
van Rooij bezocht hen thuis in Sevenum om zijn persoonlijke gelukwensen over te brengen.

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.

Fabrieksstrat 8b
Kerkstraat 13,
Fabrieksstraat 8b

America
Zwarte Plakweg 66

Horst aan de Maas
Kadernota Harmonisatie Wmo individuele
voorzieningen en Verordening voorzieningen
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs Horst aan de Maas

Broekhuizenvorst
Blitterswijckseweg 1

Meerlo
Veestraat 3

Evertsoord
Helenaveenseweg 31
Wertemerweg 4
Grubbenvorst
Kuilveld 1-3

Sevenum
Hoogbroek 26
Hoek Mgr. Verstraelenstraat / Kartelblad ongen.
Veenpluis 6
Hoogbroek 26
Op den Bergen 4

Hegelsom
St. Jorisweg 24

Swolgen
Molenstraat 37

Horst
Evenemententerrein
Americaanseweg 43

Tienray
Nehobolaan 10

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
Vrijdag 9 december
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 10 december
• Inzameling oud papier Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Kronenberg,
Melderslo, Meterik
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur (alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Maandag 12 december
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
Dinsdag 13 december
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet), Meterik
Woensdag 14 december
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray
• Inzameling gft-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum

Donderdag 15 december
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 16 december
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 17 december
• Inzameling oud papier Horst-Zuid, Sevenum
• Inzameling oude metalen Sevenum
• 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)
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg:
www.horstaandemaas.nl.

Digitaal bevolkingsonderzoek
borstkanker in Meerlo
Op 8 december 2011 start Bevolkingsonderzoek
Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker
in Meerlo.
Voor dit onderzoek worden vrouwen tussen
50 en 75 jaar alle 2 jaar uitgenodigd. Door
het onderzoek kan borstkanker in een vroeg
stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans
op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk.

Het onderzoekscentrum staat tot en met begin
januari 2012 op de kleine parkeerplaats aan de
zijkant van het voormalig gemeentehuis aan de
Beatrixstraat te Meerlo.
Voor meer informatie kijk op
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Sportplatform Horst aan
de Maas
De gemeente Horst aan de Maas wil graag
samen met het onderwijs en de sportverenigingen
een Sportplatform oprichten.
Op 12 september heeft hierover een informatieavond voor alle scholen en sportverenigingen
uit de gemeente plaatsgevonden. Tijdens deze
avond is een opzet ontwikkeld over o.a. de

taken en de bemensing van het Sportplatform.
Wilt u hierover meer weten en heeft u belangstelling om lid te worden van het Sportplatform,
kijkt u dan op de website van de gemeente
Horst aan de Maas onder ‘Nieuws’.
Voor belangstellenden zal op 26 januari een
informatieavond worden georganiseerd.

Vaccinatieplicht
geiten en schapen
kinder- en zorgboerderijen
In het verleden is gebleken dat Q-koorts onder
geiten en schapen grote gevolgen kan hebben
voor de volksgezondheid. Om de kans op
epidemieën in de toekomst zoveel mogelijk te
beperken, geldt er voortaan een vaccinatieplicht
voor alle schapen en geiten in bedrijven met
een publieksfunctie. Hierbij kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan kinder- en zorgboerderijen.

Wilt u meer weten over de vaccinatieplicht voor
schapen en geiten, kijk dan op de website van
de Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit
(www.nieuwevwa.nl) of bel: (0800)22 333 22
(op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur).

Baby-/peuterzwemmen
U kunt uw kind nu inschrijven en in de komende
weken starten met het Zwem-ABC.

Op woensdagmorgen is en baby- en peuterzwemmen in lessen van een half uur. De lessen
worden gegeven in vaste groepen waarvoor u
zich vooraf aanmeldt. De vorderingen van uw
kind worden tijdens deze lessen op certificaten
bijgehouden. De groepen zijn ingedeeld op
leeftijd: pinguins 3-4 jaar 10.30-11.00 uur,
krokodillen 1 ½-3jaar 11.00-11.30 uur en visjes
3 mnd-1 ½ jaar 11.30-12.00 uur.
Mocht u interesse gewekt zijn neem dan contact
met ons op of kom eens langs om te kijken.
Zwem-ABC
Als uw kind 4 jaar is, kan het op een leuke en
veilige manier leren zwemmen !

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.
Recreatief zwemrooster.
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.
Kranestraat 14, Horst. Tel: (077) 477 97 25.

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 (Horst), café de Morgenstond (Griendtsveen) en café de Sevewaeg
(Sevenum) persoonlijk.

nieuws 17
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Stem en maak kans op een diner voor twee

HALLO Kerst top 10

Nu Sinterklaas weer op weg naar Spanje is, komt ook Horst aan de Maas al snel in kerstsferen. En wat past daar
nou beter bij dan kerstliedjes? Van Jingle Bells tot Rocking Around the Christmas Tree en Stille Nacht, Heilige Nacht,
er zijn tal van varianten te bedenken. Maar wat vinden de inwoners van Horst aan de Maas nou de beste kerstplaten
ooit? Stem nu op de HALLO Kerst top 10 en maak kans op een mooie prijs!
OJC Niks heeft zijn bezoekers opgeroepen om te stemmen op Fairytale
of New York van The Pogues en Kirsty
McColl. Toch staat deze kersthit in de
tussenstand nog niet bovenaan in de
lijst. Ondere andere Do They Know It’s
Christmas van Band Aid, John Lennon’s
Happy X-mas en Driving Home for
Christmas van Chris Rea staan ook in
de bovenste regionen. Maar natuurlijk
maken alle liedjes nog kans op de eerste plek in de HALLO Kerst top10. Wil jij
dat jouw nummer daar komt te staan?
Of wil je juist één van de bovenstaande
liedjes steunen? Stem!
Tot dinsdag 20 december 12.00 uur
kun je op www.hallohorstaandemaas.nl
stemmen op je favoriete kerstnummers
en uitleggen waarom nou dat ene liedje jouw stem verdient. Met je inzending
maak je kans op een dinercheque voor
een twaalfgangen amusediner voor
twee personen bij restaurant Nieuw
Kronenbergerhof in Kronenberg.
In de uitgave van 22 december presenteren we de HALLO Kerst top 10. De
liedjes zijn dan uiteraard op onze website te beluisteren. Ook de winnaar wordt
dan bekend gemaakt. Over de uitslag
kan niet worden gecorrespondeerd.

Kerst
met
zorgvragers
en
mantelzorgers!

Woensdag
21 december 2011
Dag chronisch zieken en mantelzorgers

Kerstmarkt en nog meer..
Jaarlijks organiseert de gemeente
Horst aan de Maas, in samenwerking met de KBO, Synthese
(Steunpunt Mantelzorg),
het Platform Gehandicapten en het Citaverde
College in het kader van de
“Week van de Chronisch Zieken” een gezellige middag voor
zorgvragers en mantelzorgers.

Op 21 december gaan we de kerstmarkt van het
Citaverde College te Hegelsom bezoeken.
Naast bezoek van de kerstmarkt is er een speciaal
programma, dat begint om 14.00 uur met koffie en
kerstcake. Daarna kunt u desgewenst deelnemen
aan een van de workshops: een kerststukje maken,
een kerstkaart maken of een voederkrans maken.

U krijgt een eenvoudige kerstmaaltijd aangeboden,
met muziek. Om 18.00 uur is het programma afgelopen. Leerlingen van het Citaverde College zijn
behulpzaam bij de begeleiding van de deelnemers.
Heeft u een beperking, bent u chronisch ziek of

mantelzorger? Dan kunt u zich met onderstaande
bon vóór 14 december aanmelden. U kunt de bon
inleveren bij de balie van het gemeentehuis in
Horst of opsturen naar de gemeente Horst aan
de Maas, t.a.v. Piet van den Munckhof – Postbus
6005 – 5960 AA Horst.
Alle deelnemers worden na 14 december
geïnformeerd over het exacte programma
van die dag. Deelname is gratis.

Aanmeldformulier
Bezoek kerstmarkt Citaverde College op 21 december 2011 voor chronisch zieken en mantelzorgers.
Naam
Adres
Postcode + Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Wij komen met

personen.

Ik meld me aan voor
één van de volgende workshops

Kerststukje maken

Kerstkaart maken

Voederkrans maken

18
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Bespreking Poll week 47

Het ontslag van Ewout Wiedemeijer nekt onze sozencultuur
De stelling ‘Het ontslag van Ewout Wiedemeijer nekt onze sozencultuur’
maakte heel wat los onder de stemmers. 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 moest Stichting Synthese onder andere Wiedemeijer ontslaan.
De sozen hebben een petitie opgestart om het ontslag van Ewout aan te vechten. De sozen steken niet onder stoelen of banken dat Ewout onmisbaar is.
Toch vindt slechts 52% van de stemmers dat het ontslag van Ewout

Wiedemeijer fataal zou zijn voor de sozencultuur in Horst aan de Maas.
48% vindt dat het niet zo is. Ewout zelf legde twee weken geleden al
uit waarom: “Dat heb ik niet alleen gedaan, hoor. De jongeren staan
centraal. 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.” Dat het nu steeds moeilijker wordt ziet
Ewout niet als een probleem: “Dat heeft de jongeren, die iets organiseren in de
sozen, niet minder fanatiek gemaakt.”

TNT kan op deze manier geen
kwalitatief hoogwaardige diensten leveren
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De prijs van een postzegel wordt per 1 januari 2012 met 2 cent verhoogd
naar 50 cent. Desondanks staat de serviceverlening van TNT op de tocht. Vrijwel
letterlijk, want in Horst wordt sinds kort de brievenbuspost verdeeld vanuit
een garagebox. Zonder sanitair, zonder verwarming en zonder deugdelijk
toezicht. Voor de bezorgers is dit een behoorlijke achteruitgang in de
arbeidsomstandigheden. Met onder meer als gevolg dat post soms niet op tijd
geleverd wordt.
Bovendien is een garagebox niet de meest ideale plek om post droog en

veilig op te slaan. Als consument mag je toch een betere bescherming van je post
verwachten. Zeker nu het tarief alweer omhoog gaat. Of kan de TNT niet om de
bezuinigingen heen? Zijn deze maatregelen nodig om erger te voorkomen? En
is de beslissing om de post in een garage onder te brengen slechts tijdelijk van
aard?
Vooralsnog willen consumenten waar voor hun geld en moet een
gerenommeerd bedrijf als TNT kwalitatief hoogwaardige diensten blijven leveren.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 48) > Sinterklaas moet zijn budget aanpassen aan de crisis > eens 64% oneens 36%

STEM OP UW
TOP 10 KERSTPLATEN ALLER TIJDEN

WIN EEN DINER-VOOR-TWEE!
Vul vóór 20 december 12.00 uur het formulier in op

hallohorstaandemaas.nl

Sfeerdagen
Kerst

VORSTELIJK GENIETEN
TIJDENS DE KERSTDAGEN!

Maak eerste en tweede kerstdag zelf uw keuze
bij Parkhotel Horst!

9-10-11 december

De Bloemerie
Broekhuizenvorst
www.debloemerie.net

Kerstbrunch vanaf 11.00 uur

Royaal en onbeperkt koud en warm buffet
incl. diverse dranken € 35,00
(kinderen 3-11 jaar € 17,50)

Kerst à la Carte van 12.00 -15.00 uur

Heerlijke kerstmenu’s van € 35,00 tot € 52,50

Kerstdiner Dansant vanaf 19.00 uur

Een sfeervolle avond met livemuziek en
heerlijke kerstmenu’s
Eerste kerstdag
€ 52,50
Tweede kerstdag € 45,00
Meer informatie op

parkhotelhorst.nl

Kerstbomen
van de kweker
★
★
★
★
★

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

-

In pot,
Met kluit
Gezaagd
In pot geteeld
(recht en vast in pot)
- Vanaf 25 cm tot 250 cm
- Dezelfde prijzen als 2010

Kerstbomenkwekerij

Tienrayseweg 2 • 5961 NL Horst • T 077-397 60 00 • parkhotelhorst.nl

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

TegenPool
De column over arbeidsmigranten van twee weken geleden
maakte veel los. Opvallend
genoeg leek een aantal lezers
vooral overlast te hebben van de
berichtgeving rond arbeidsmigranten en niet van deze hardwerkende mannen en vrouwen zelf.
Waarschijnlijk voelde menig
tegenstander van ‘de Polen’ zich
op de vooroordeelstaart getrapt.
Geen enkel concreet voorbeeld
van overlast passeerde de revue.
Afgelopen week kregen wij in
Horst aan de Maas weer een
tastbaar voorbeeld van overlast
voor de kiezen. Twee vernielzuchtige jongemannen trapten
vuilniscontainers om en vernielden de ruiten van twee bushokjes.
Helaas waren het twee
Nederlandse jongens, waarmee
de glans van Hollands Glorie heel
even verbleekte. Terug naar de
arbeidsmigranten. In april 2010
schreef Twan Hoeijmakers een
mooi verhaal in HALLO onder de
veelzeggende titel: Het
Polenprobleem. Beslist de moeite
waard om eens te lezen.
Natuurlijk zitten er kwaadwillende
sujets tussen de arbeidsmigranten. Die zitten er ook onder de
Nederlanders. Wie weet woont u
naast een keurige buurman, die
’s nachts door Nederland rijdt om
een ramkraakje te zetten. Alle
gekheid op een stokje. Het
verhaal over de arbeidsmigranten
ging overal tolerantie. En over
beïnvloeding door de media, die
objectief moeten blijven. Buiten
de columns om dan. Het had net
zo goed een relaas over Chinezen,
Opelrijders of boomkwekers
kunnen zijn. Allemaal mensen.
Met goede en slechte kanten.
Wellicht ligt er een mooie
uitdaging in de arbeidsmigranten
die in Horst aan de Maas werken
en wonen. En kunnen wij, of we
nou links, rechts, blank, zwart,
katholiek of ongelovig zijn, nu
eens laten zien hoe tolerant wij
zijn. Of moeten wij eens na gaan
denken over wat nu werkelijk
belangrijk is. Waar we ons echt
zorgen over kunnen maken, waar
wij dagelijks mee worden
geconfronteerd. Wat dacht u van
het nieuwe afvalsysteem in 2012?
Of al die Duitsers die in Horst
komen winkelen tijdens de
Floriade? Of het vandalisme in
Horst aan de Maas? De andere
kant op denken kan natuurlijk
ook. Want er valt ontzettend veel
te genieten in Horst aan de Maas.
Als je maar een andere bril op
durft te zetten. Een mooie
kerstgedachte, toch?
Dirk
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Drie carnavalsvorsten nemen afscheid

Sleuteloverdracht
in Meerlo was intiem
Een terugblik met drie oud-vorsten van carnavalsverenigingen De Vöskes uit Meerlo, De Geiten uit Tienray en d’n
Bok uit Swolgen. Elk van de drie dorpen zal in 2012 carnaval vieren onder toeziend oog een nieuwe vorst. Wat
hebben de oud-vorsten Fred Slof uit Swolgen, Michel van Rijswick uit Tienray (treedt 21 januari af) en Wilbert
Coenders uit Meerlo gemeen?

verenigingen 19
Smartlappenkoor “de Sjanellekes”
uit Venray is op zeer korte termijn op zoek naar een

DIRIGENT M/V

die ook de smartlap, het nederlandstalig lied alsook onze gezelligheid een
warm hart toedraagt en tevens verzot is op de kleur roze!!
De Sjanellekes bestaan uit een veertigtal dames, varierend in de leeftijd van
45-65 jaar. Het koor repeteert iedere maandag van 20.00-22.00 uur serieus
en na 22.00 uur minder serieus! Er wordt gewerkt met muziekbanden;
kennis van het werken hiermee wordt op prijs gesteld en is een pré.
Door het jaar heen vinden er optredens plaats in heel Nederland,
van verzorgingshuizen tot festivals. Het streven is om niet meer dan
gemiddeld 1 of 2 optredens per maand te verzorgen.
Meer informatie via de mail:
jacob896@planet.nl of telefoon 06-53436472
Wij zien uw reactie graag zsm tegemoet !!!
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Ron Seuren
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Mobiel:
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Mobiel:
06 5306
www.degroenevakmanronseuren.nl
www.degroenevakmanronseuren.nl
Mobiel: 06 53 22 54 25
www.degroenevakmanronseuren.nl
www.degroenevakmanronseuren.nl

Wat de drie vorsten in elk geval
gemeen hebben is hun leeftijd. Fred
en Michel zijn allebei 44 en Wilbert
is 45 jaar oud. Als vorsten van ieders
eigen carnavalsvereniging zijn ze van
mening dat het met de onderlinge carnavalsrivaliteit tussen Meerlo, Tienray
en Swolgen (MTS) reuze meevalt. De
carnavalsverenigingen van MTS gingen
vroeger niet standaard naar recepties in
de andere dorpen. Alleen bij jubilerende verenigingen of als ze specifiek
een uitnodiging kregen. Dat gebeurde
meestal als de prinsen uit de omliggende dorpen bekenden van elkaar waren.
Wel troffen de verenigingen elkaar
jaarlijks bij de sleuteloverdracht in ’t
Brugeind in Meerlo. Ook de prinsen met
hun gevolg uit Blitterswijck, Wanssum
en Geijsteren namen tot 1 januari
2010 deel aan de sleuteloverdracht in
Meerlo. Wilbert, Fred en Michel denken
hier met genoegen aan terug. “De
overdracht in Meerlo was persoonlijker en intiemer dan in de Mèrthal in
Horst het geval is. In Meerlo stonden
de prinsen veel meer centraal. Op
toerbeurt mocht een prins uit één van
de zes kerkdorpen het woord voeren.
Hij deed dit dan namens de andere vijf

prinsen. Alle ‘hoogheden’, inclusief adjudanten en prinsessen namen daarbij
plaats achter de woordvoerder op de
bühne”, zegt Wilbert Coenders. Bij de
sleuteloverdracht in Meerlo liet d’n Bok
uit Swolgen wel van zich horen door
te blèren. Dat was bedoeld richting De
Geiten uit Tienray. Maar vanaf 2006
hebben De Geiten en d’n Bok hun
banden aangehaald en kunnen beide
verenigingen het goed met elkaar
vinden.
Door de herindeling in 2010 kwam
er een einde aan de gezamenlijke sleuteloverdracht van de zes carnavalsverenigingen van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum. De gemeente
Horst aan de Maas kreeg er een aantal
carnavalsverenigingen bij.

Lof voor D’n Dreumel
De sleuteloverdracht van carnavalvierend Horst aan de Maas verhuisde van het Gasthoes naar de
Mèrthal. De vorsten van MTS ervaren
de huidige sleuteloverdracht in de
Mèrthal als massaal en minder intiem.
Daarentegen loven ze de professionaliteit van de sleuteloverdracht in Horst.
Vooral de kennismaking met andere

carnavalsverenigingen ervaren ze als
zeer positief. Daarbij prijzen Wilbert,
Fred en Michel de inzet van carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst om
de carnavalsverenigingen uit Meerlo,
Tienray en Swolgen erbij te betrekken.
“De bussen die vanuit Meerlo, Tienray
en Swolgen naar de sleuteloverdracht
in Horst rijden zijn dan ook in no-time
volgeboekt”, laten Michel, Wilbert en
Fred weten.

-AKTIE
ALLE MODELLEN SLIPS

3

dames- of
herenslips

edrijf

Ontstoppingsb

slip

24 uur service

Geen scheiding van
Bokken en Geiten
Verbroedering alom, al dacht men
daar vroeger in Swolgen en Tienray iets
anders over volgens een bericht dat dateert van 16 oktober 1927: Tienray was
vroeger een onderdeel van de parochie
Swolgen. Toen Tienray tot zelfstandig
rectoraat werd verheven, verkondigde de pastoor dit nieuws vanaf de
preekstoel en voegde daaraan toe: “De
bokken worden gescheiden van de
geiten.” (bron: Tienray, meer dan tien
huizen en één Lieve Vrouw door H.L.J.
Raaijmakers). “Gelukkig hebben we die
tijd achter ons gelaten”, besluit Fred
Slof uit Swolgen.

1 Gratis

- 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

De winterschilder brengt nieuwe
energie in uw interieur!

Uniek scheidsrechtersconvenant
Zondag 11 december wordt tijdens de rust van de voetbalwedstrijd VVV-Venlo – Roda JC een samenwerkingsovereenkomst getekend door de voorzitter van VVV-Venlo, Robbert de Graaf, voorzitter van de scheidsrechtervereniging Horst-Venray en de voorzitters van de scheidsrechtersverenigingen Roermond en Venlo. Door dit convenant spreken alle partijen zich nog sterker uit voor Fair Play.
De landelijke scheidsrechtersbaas
Dick van Egmond is bij die ondertekening aanwezig. Alle partijen willen
nog intensiever samenwerken op
het gebied van Fair Play en elkaars

mogelijkheden zo volledig mogelijk
benutten om jonge scheidsrechters
te werven voor de voetbalclubs en
de KNVB. Dit convenant is uniek,
omdat het de eerste officiële samen-

werkingsovereenkomst is tussen
een betaalde voetbalorganisatie en
scheidsrechtersverenigingen. Bij de
ondertekening op het veld zullen ook
jonge scheidsrechters aanwezig zijn.

Zie voorwaarden in de winkel.
Actie t/m 31 december 2011

Kerkstraat 20a , Horst

Voor meer informatie kunt u bellen naar
tel. 077 - 467 23 25 of kijk op onze website:

www.dstotaal.nl

20

verenigingen

Pimp ow ei in
Hegelsom
Afgelopen zondag is in Hegelsom door werkgroep Tuutetrek de
manifestatie ‘Pimp ow ei’ gepresenteerd. De aftrap werd ondersteund
met het promotielied, uitgevoerd door Opgestoekt. Op donderdag 15
december is hier ook nog een informatieavond over, van 20.00 tot 22.00
uur in Zaal Debije in Hegelsom.
Verenigingen of andere groepen
worden door de werkgroep Tuutetrek
uitgedaagd om een stalen frame van
een ei, dat beschikbaar wordt gesteld
door de dorpsraad Hegelsom, op
te pimpen tot een kunstwerk. Deze
objecten zijn tijdens de Floriade, van
april tot en met oktober, te bezichtigen in Hegelsom en het buitengebied. Op 22 april 2012 worden de
kunstwerken aan het publiek gepre-
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10 decemberactie
Amnesty
Amnestygroep Horst aan de Maas voert actie onder het motto: help de Egyptenaren op hun weg naar vrijheid.
Amnesty Horst aan de Maas komt in december op vele manieren in actie. Naast de Amnestyaffichetentoonstelling in de bibliotheek van Horst, tot maandag 19 december, zijn er op 10 december en rond de
kerstdagen tal van acties.

senteerd. Via de Floriade Pimp ow Eiroute kan men fietsend of wandelend
de objecten bekijken. Een deskundige
jury zal de gepimpte eieren beoordelen. De prijsuitreiking vindt plaats in
zaal Debije.
Voor meer informatie of aanmelden kijk op www.zaaldebije.nl
onder Tuutetrek, ook het lied is hier
te beluisteren. Aanmelden kan tot
1 februari.

Lezing oud schrift
in Limburg
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 14 december een
lezing over het leren lezen van oude handschriften. Inleider is mevrouw
drs. Truus Roks, archivaris bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg in
Maastricht. Zij is daar belast met publieksgerichte activiteiten zoals
cursussen, rondleidingen en educatie.
De lezing van mevrouw Roks gaat
over de begin dit jaar verschenen
publicatie ‘Oud Schrift in Limburg, Lesen oefenboek voor het leren lezen
van oude handschriften’. Iedereen
die onderzoek doet in archieven zal
vroeger of later met de onleesbaarheid van oude teksten geconfronteerd
worden. Paleografie is een onmisbare
hulp. Het is de wetenschap voor de
ontcijfering van oude, geschreven
bronnen. ‘Oud Schrift in Limburg’
bevat een bloemlezing van oude
handschriften met bijbehorende

transcripties, afkomstig van kloosters,
ambachtsgilden, schepenbanken,
notarissen, families, gemeenten en
gewestelijke instellingen in Limburg.
Het boek bevat ook twee geschriften
uit het Horster verleden: een testament van Willem van Wachtendonk
uit 1691 en het huwelijkscontract
tussen Walraven van Wittenhorst
en Margaretha van Dorn uit 1575.
De lezing van mevrouw Roks op
14 december vindt plaats in zaal
De Leste Geulde in Horst en begint
om 20.00 uur.

De actie op het Dendron College in 2010 voor de vrijlating van
Su Su Wang in Myanmar, waarbij 1.323 handtekeningen werden opgehaald
De 10 decemberactie is dit jaar
gericht op het opheffen van de
noodtoestand in Egypte. Op vrijdag
9 december is Amnesty Horst aan de
Maas te gast op het Dendron College
in Horst om in de pauzes handtekeningen te verzamelen. Hieraan
voorafgaand zijn de leerlingen in de
lessen maatschappijleer op de hoogte
gebracht van de inhoud van de actie.

fair 2011

christmas
geijsteren
zaterdag 17 en zondag 18 december,
van 12:00 tot 20:00 uur

ENTREE GRATIS
Shoppen in de sprookjes ambiance van Eethoeve de Boogaard
met o.a. Ilona’s gift-, en wintergarden shop.

Ook werken tal van maatschappelijke instellingen en de gemeente Horst
aan de Maas mee om de 10 decemberboodschap van Amnesty te ondersteunen. In Museum de Kantfabriek,
Streekmuseum De Locht en in café
Cambrinus branden rond de kerstdagen
Amnesty-kaarsen.
Groepen van Jong Nederland
tekenen en versturen groetkaarten

naar mensenrechtenactivisten. In de
kerstpakketten die jaarlijks door de
leerlingen van het Dendron College verzorgd worden, gaat ook de decemberboodschap van Amnesty mee.
Door de inzet van Amnesty
International in december 2010 is de
mensenrechtenactiviste Su Su Wang
in Myanmar dit jaar vervroegd vrij
gekomen.

Ter versterking van ons
gemotiveerd team zijn wij opzoek naar een

Cash & Carry-medewerker (M/V)
Garden Plant is een groothandel in tuinplanten, gelegen
op Fresh Parc Venlo.

Je taken
In deze afwisselende functie ondersteun je het team op de
Cash en Carry met onderstaande taken in het kort:
• het zorgdragen voor de aan- en afvoer van planten
• het onderhouden van planten op de Cash & Carry
• het scannen van de producten en zorgen voor de
afrekening aan de kassa
• het bedienen van de klanten en leveranciers
• het orderpicken en verwerken van bestellingen

Wij zijn op zoek naar kandidaten:

pre-shop
avonden

Voorproeven op woensdag 14 en donderdag 15 december.
Shoppen + 4 gangen walking dinner voor 32,50 inclusief aperitief.
Reserveer snel via telefoonnummer 0478 53 90 70 i.v.m. beperkt
aantal plaatsen. Meer informatie op www.eethoevedeboogaard.nl

Wanssumseweg 1 - 5862 AA Geijsteren - 0478 53 90 70 - www.eethoevedeboogaard.nl - info@eethoevedeboogaard.nl

•
•
•
•
•

die kennis hebben van het boomkwekerijassortiment
die gemotiveerd en flexibel zijn
die (enige) kennis hebben van de Duitse taal
die geen 9 tot 5 mentaliteit hebben
die collegiaal ingesteld zijn

Geïnteresseerd? Stuur dan je brief met CV naar:
of E-mail naar:

Garden Plant BV t.a.v. R. Jeucken
Venrayseweg 138 b, 5928 RH Venlo
rjeucken@garden-plant.nl
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TE KOOP
KERSTBOMEN:
• NORDMAN
(bijna geen naaldverlies)

• AMORICA

(servische spar) tot 4 mtr.

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

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

donderdag vrijdag zaterdag

★ Plaatcake choco-bosbes
3 + 1 GRATIS
★ Skivlaai
van E 12,35 voor E 11,50

Kampioenen GFC ‘33

maandag dinsdag woensdag

Maar liefst drie voetbalteams van GFC ’33 uit Grubbenvorst zijn najaarskampioen geworden. De A1,
de B1 en het tweede E-team wonnen de competitie. De A1 wordt getraind en begeleid door Luc van
Geffen, Freek Tuitert en Bas Wijnen. Op zaterdag 19 november speelden zij tegen SV Venray. Voor die
wedstrijd hadden ze nog alles gewonnen. Ze spelen in de tweede klasse 3.

★ Italiaanse bollen
3 stuks voor E 1,25
★ NIEUW!!! Kroontjes
voor E 1,00

De B1 speelt in dezelfde klasse. Begeleiders Adrie Kunst en Jan Geurts wisten dat hun team op zaterdag
26 november moest winnen van FCV Venlo om kampioen te kunnen worden. Dit deden zij dan ook. Ook het
E2-team is dat gelukt. Zij worden begeleid en getraind door Pascal Verhofstad en Theo Collin. Zij werden op
zaterdag 26 november gehuldigd. Het E-team is ongeslagen kampioen geworden in de tweede klasse 307.
Op de foto: de kampioenen van de E2.

Limburgse kampioenschappen Mountainbike

Dave Vermazeren
kampioen junioren MTB
De Limburgse kampioenschappen Mountainbike werden op zaterdag 3 december onder herfstachtige weersomstandigheden met harde wind en veel regen verreden in het heuvelachtige Windraak in Sittard-Geleen. Dave
Vermazeren (17) uit Horst werd hier Limburgs kampioen bij de junioren.
Dit open Limburgs kampioenschap van de KNWU en NWB was
onderdeel van de Mulleners
Wintercompetitie voor Cyclocrossers
en Mountainbikers. Dave Vermazeren:
“Ik mountainbike nu ongeveer vier
jaar. Sinds twee jaar ben ik serieus op
wedstrijden gericht.” Dave rijdt voor
het FietsSportief XTrail mountainbiketeam. Hij verwachtte wel al een
beetje dat hij kans maakte op een
podiumplek.

Vorig seizoen af en
toe podium
“Vorig seizoen reed ik in dezelfde
categorie. Toen reed ik af en toe
podium. Ik wist dat enkele jongens
die boven mij eindigden over
moesten stappen naar een categorie

hoger in verband met hun leeftijd.
Ik ben na die wintercompetitie gaan
trainen met het doel om deze
wintercompetitie het totaalklassement en het Limburgs kampioenschap proberen te winnen.”
De wedstrijd in Windraak was
zwaar en spannend. “In de eerste ronde had ik moeite om de
uiteindelijke nummer twee, Gido
Cuppen, te volgen. Dit vanwege zijn
explosiviteit. In de derde ronde vroeg
Gido om over te nemen en ik kreeg
al meteen een klein gaatje in de
afdaling omdat ik meer risico durfde
te nemen. De daarop volgende klim
kon hij weer aansluiten. De afdaling
die daarop volgde lukte mij het weer
om een gat te krijgen en toen trok
ik meteen door waardoor het gat
groter werd. Dit gat bleef groeien in

de rondes daaropvolgend, waardoor
ik uiteindelijk met een voorsprong
van 54 seconde als eerste over de
finish kwam.” Die voorsprong was
uiteindelijk genoeg om Limburgs
Kampioen bij de mountainbikers
nieuwelingen en junioren te worden.
“Dat is een mooie beloning voor alles wat ik hiervoor heb gedaan”, zegt
Dave.

Een mooie beloning
In de totale wintercompetitie,
die verspreid over Limburg wordt
gereden, staat Dave na tien wedstrijden ook eerste in het algemeen
klassement, nadat hij zeven keer als
tweede en drie keer als winnaar over
de eindstreep gekomen is. Er zijn
nog vier wedstrijden te gaan in de
competitie.

Contractverlenging Sparta ‘18
Bij voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum hebben de trainers van de senioren teams, Leon Daems en
Sander de Koning, hun contract beiden voor het vierde seizoen verlengd. Ook de trainer van de dames, Roy van
Bavel, mag voor het derde seizoen op rij terugkomen.
Naast de coaches van de
seniorenteams hebben ook de
jeugdtrainers hun contract verlengt: Twan van de Mortel en Twan
Bergers blijven beiden minimaal

nog één seizoen bij de Sevenumse
voetbalclub.
Ook gaat de algemeen technisch
coördinator Peter Peeters verder voor
tenminste een seizoen. Dit wordt

het achtste seizoen van Peeters bij
de club. Alle partijen zijn blij met
de vernieuwde overeenkomsten
en zeker Sparta ’18 is blij met dit
technisch kader.

OPRUIMING
OP ONZE DAMES-, HEREN-,
SCHOENEN- EN NACHTAFDELING
OP ALLE ECCO EN RIEKER SCHOENEN EN LAARSJES

20% KASSAKORTING

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT) www.mariettemode.nl
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Goede resultaten HZPC bij
Nederlands Kampioenschap
Door: Huub Hermans
Vier zwemmers van HZPC hebben dit weekend mooie resultaten neergezet tijdens het Open Nederlands
Kampioenschap (ONK) voor senioren en jeugd in Eindhoven. Op vrijdagochtend begon Manon Koster met de 200
meter rugslag. Met een prima tijd, 2.19.88, eindigde Manon op de 38e plaats.

Melderslo moet zich tevreden stellen

Sparta ’18 overklast Melderslo
Door: Ine Blenckers
Afgelopen zondag heeft RSKV Melderslo zijn meerdere moeten
erkennen in het subliem spelende Sparta ’18 uit Sevenum. Dat
Sparta ’18 kampioenaspiraties heeft werd deze middag nog eens
pijnlijk duidelijk voor de roodwitten van Melderslo. Terwijl Sparta ’18
de bal zeven keer tussen de palen wist te werken, moest Melderslo
zich met twee tegentreffers tevreden stellen.
Al na 5 minuten stond het 2-0
voor de thuisploeg. Door technisch
goed en snel spel van Sparta ’18
werd de verdediging van Melderslo
kinderlijk eenvoudig overlopen. Al
na een kwartier kon dan ook de
3-0 worden aangetekend. Goalie
Hoeymakers deelde mee in de
malaise toen hij de bal niet klemvast had. Hier werd optimaal van
geprofiteerd door Minten die in de
rebound de bal hard binnenschoot.

Ummenthun
besloot in te grijpen
Coach Mark van Enckevort die Judith, Manon, Ingrid en Michelle op het ONK ondersteunde
Op de 200 meter wisselslag
kwamen drie dames van HZPC in
actie. Manon eindigde op een 25e
plek bij de jeugd met 2.37.79. Judith
van Meijel kwam uit op 2.26.84 en
eindigde daarmee op een 26e plek
all inn bij de senioren. Michelle
Verouden was de laatste van de drie
zwemmers. Michelle kwam uit op
2.28.03 en was daarmee 33e.
Op zaterdag zwommen Michelle
en Manon de 200 meter vrije slag.
Michelle kwam helaas met 2.10.79

niet verder dan een 65e plek, terwijl
Manon bij de jeugd met 2.19.88 de
38e plaats innam.
Bovengenoemd trio HZPCzwemmers werd op de estafettenummers van dit ONK aangevuld
met Ingrid van Horen. Op de vier
maal 100 meter wisselslag wist deze
ploeg de elfde plek van Nederland te
behalen.
De laatste dag tekende Manon
voor een 52e plek op de 100 meter
vrije slag en op haar beste nummer,

de 400 meter wisselslag, werd ze
zelfs 9e. Met deze resultaten op dit
ONK heeft Manon al enkele limieten
voor de zomer binnengehaald.
Judith van Meijel ging ook voortvarend op de 400 meter wisselslag,
ze eindigde op de 19e plek, maar wel
als vierde Nederlandse. Tot slot de
vier maal 200 meter vrije slag. Op het
laatste nummer van dit ONK waren
Manon, Ingrid, Judith en Michelle
goed op dreef. Ze sloten dit kampioenschap af op een 11e plaats.

Sparta ’18 was feller en won
de meeste duels. Toch probeerde
Melderslo er nog alles aan te doen
om het tij te keren. Dit resulteerde
dan ook een prachtige goal die
werd gemaakt door Caspar de
Swart. Trainer Ummenthun besloot
in te grijpen op het middenveld en
al na een half uur moesten Stijn
Vullings en Paul van Helden versterking bieden.
Deze ingreep kon echter niet
voorkomen dat het in de 35e
minuut toch weer raak was voor
Sparta ‘18. Net voor rust kon
Melderslo echter nog een spelden-

prik uitdelen. Een goed genomen
corner werd door de keeper onnauwkeurig weggestompt en Stijn
Vullings wist met dit buitenkansje
wel raad. Zo kon Melderslo toch
de rust in met een acceptabele
achterstand.

Speldenprik door
Melderslo
Na rust was de gifbeker voor
Melderslo nog lang niet leeg.
Sparta ’18 ging door met waar het
gebleven was en creëerde kans na
kans. Gelukkig voor Melderslo wist
Hoeymakers nog verschillende ballen te stoppen. Hij kon echter niet
voorkomen dat er in de 67e, 75e
en 87e minuut nog gescoord werd
door Sparta ‘18. De laatste goal was
een prachtige lob van afstand van
Nellen.

Gifbeker
nog niet leeg
Sparta ’18 was deze zondag
heer en meester op eigen veld en
met deze drie punten hebben ze
hun koppositie in de vierde klasse
verstevigd.
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Poels Limburgse renner
van het jaar
Profwielrenner Wout Poels is door de Limburgse Club van 24 dit jaar uitgeroepen tot Renner van 2011 voor de
provincie Limburg. Volgens de jury klimt Wout gestaag verder naar de top nadat hij het afgelopen seizoen vriend en
vijand verraste met uitstekende prestaties.

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!

KERST BIJ BLOEMSIERKUNST
DE KOGELDISTEL
Mooie kerstcreaties,
kerstboeketten,
relatieschenken, op kleur
en smaak voor u gemaakt.
Eigen schalen/potten brengen
kan natuurlijk ook,
deze maken wij mooi voor u op!
Kogelstraat 62, Hegelsom
077 398 76 65

www.kogeldistel.nl

Badkamer compleet
geïnstalleerd van A to Z
door eigen vakmensen.
Ruime keuze in
wandtegels, vloertegels
en sanitair voor ieder
budget.

Ondanks het door ziekte uitvallen
in de Tour de France wist Wout Poels
vooral daarna de aandacht op zich te
vestigen tijdens de Ronde van Spanje.
Ook voor de Tour de France scoorde
Wout al uitstekend met een eerste
plaats in het jongerenklassement in de
Ronde van de Middellandse Zee en een
eerste plek in de derde etappe van de
Tour de L’Ain. De uitslagenlijst van 2011
is indrukwekkend en er zit nog steeds
progressie in het lijf van de 24-jarige
renner. De prijs, beste Wielrenner van

de provincie Limburg, werd donderdag 1 december bekend gemaakt en
uitgereikt in Vilt. Danny Nelissen, zelf
oud profwielrenner en tegenwoordig
commentator bij Eurosport, noemde
Wout Poels een zeer groot talent waar
we de komende jaren nog veel plezier
aan kunnen beleven. Hij overhandigde
Wout de speciale ingelijst trui met de
Limburgse vlag en een grote beker.
Oud-sport verslaggever en presentator van de Renner van het Jaar 2011
Wiel Verheesen zei het heel treffend:

“Heel wielerminnend Nederland
en Limburg in het bijzonder kijken
vol vertrouwen uit naar het verdere
verloop van de weg omhoog die
Wout Poels is ingeslagen.”
De uitreiking werd onder
andere bijgewoond door familie van
Wout, een delegatie van het bestuur
van de Wout Poels Fanclub. Ook Frans
Maasen, vriend van de familie Poels
en ploegleider van de Rabobank-ploeg,
was ook van de partij. Hij is overigens
lid van de Club van 24.

Menig supporter te laat

Unieke start Wittenhorst
velt koploper
Door: Piet Nabben
De laatste thuiswedstrijd van dit seizoen voor Wittenhorst was tegen koploper Wilhelmina’08 uit Weert. Een
tot op het bot gemotiveerd Wittenhorst opende de wedstrijd weergaloos. Na amper vijf minuten wees het
scorebord 2-0 aan. Menige supporter kwam te laat om dit te kunnen zien.
Gijs Hagens en doelman Ivar Spee kon
alleen maar toezien hoe er gescoord
werd, 2-0.
Wilhelmina’08 was duidelijk
aangeslagen: de flair om iets terug te
doen ontbrak nu volledig. Tot aan de
rust bleef het rustig: Wittenhorst kwam
wat op adem en Wilhelmina’08 was
beducht op nog meer counters.
Na de pauze wilde Wilhelmina’08
wat terug doen. Zo stond ineens
Christophe Barrera voor doelman
Sjors Witt, maar het resultaat bleef
achterwege. Aan de andere kant kon
De eerste treffer viel al na één
minuut. Een razendsnelle counter via de thuisclub weer juichen. In de 53e
Gijs Hagens gaf Bram Rubie alle gele- minuut werd de vrijgelaten Kevin van
Asten op maat bediend. Tegen zijn
genheid om binnen te schieten, 1-0.
De supporters waren net uitgejubeld schot was de doelman voor de derde
maal machteloos, 3-0.
of het feest kon weer beginnen. Nu
Wittenhorst leek op rozen te zitten
stond Daan Hendriks aan de voorbeen dit werd even in het spel zichtbaar.
reiding van de treffer. Hij bediende
Trainer Richard Kleuskens had
afgelopen zondag de trip naar
Zeilberg gemaakt. Hier moesten de
Weertenaren een bekerwedstrijd
afwerken. Een ongekend startend
Wittenhorst had de ene mooie
treffer na de andere als resultaat.
Wilhelmina’08 had hier blijkbaar niet
op gerekend.

Razendsnelle
counter

De concentratie ebde weg. Hierdoor
kon Wilhelmina’08 via de opkomende Thomas Witjes een tegentreffer
scoren, 3-1.

Wittenhorst op rozen
De oranjemannen schrokken en
togen weer richting het vijandelijke
doel. Pas in de slotfase had dit weer
succes. Door fel op de tegenstander
te zitten ontving Gijs Hagens de bal.
Zijn schuiver betekende de 4-1, een
voorsprong die met veel inzet en
enthousiasme werd verkregen. In de
slotminuut kon Nick Bronzwaer de
uiteindelijke 4-2 scoren.
Het laatste fluitsignaal van de
goed leidende scheidsrechter zorgde
bij Wittenhorst voor vreugde. Het
was gelukt om kampioenskandidaat
Wilhelmina’08 te verslaan.
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Interessante kortingen
voor doe het zelvers.
Tegelvloer vanaf 45m²
met gratis vloerverwarming (vraag naar
de aktie voorwaarden).
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Kid de Luca neemt het over
Vorig jaar augustus sprak HALLO Maik Cox (24) uit Horst ook al. De jonge producer droomde toen hardop: “Ik
hoop dat mensen uiteindelijk naar me toekomen of dat platenmaatschappijen tracks opsturen met de vraag om ze
te verbeteren.” Anderhalf jaar later is zijn droom werkelijkheid geworden, en meer. Maik kan ondertussen samenwerkingen met Dennis van der Geest, Edsylia Rombley en Cor Bakker bij zijn ervaringen optellen. Binnenkort gaat
hij onder zijn nieuwe dj-naam een nieuwe track uitbrengen.

en ik schudde al handen met bandmanagers”, zegt Maik. “Ik ben toen als
een razende gaan produceren en kreeg
steeds weer goede feedback, daar ben
ik enorm van gegroeid.”

Mickey C
kon echt niet meer
De eerste remix onder zijn nieuwe
naam, op het Portugees label Exklusive
Records, komt er dan ook snel aan.
Maar daar was een andere naam
voor nodig. “Mickey C kon echt niet
meer”, lacht Maik. “Dat heb ik op m’n
vijftiende snel even verzonnen, maar
ik heb er nooit 100% achter gestaan.”
Maar naamsveranderingen zijn altijd
risicovol. Op advies van zijn agency
neemt Maik nu toch die stap.

Dat is echt een suf
verhaal

In juli studeerde Maik af op de
popacademie. Hij werkte toen al bij
platenmaatschappij First Class Music,
onderdeel van Talpa, maar daar zat hij
niet op zijn plek. “Ik merkte dat mijn

sound niet echt binnen het label paste.
Ik was zelf ook nog niet tevreden over
mijn producties”, zegt Cox. Via een
vriend kwam hij bij AT Productions
terecht, waaronder zijn huidige pla-

tenmaatschappij en artiesten agency,
Extended Music, valt. “Ik mocht op
gesprek komen en voordat ik het wist
hadden ze grote plannen met me. We
hadden nog niks concreets besproken

Op de vraag hoe hij bij zijn nieuwe
naam is gekomen, begint Maik te
lachen. “Dat is echt een suf verhaal.
Ik was namen aan het bedenken,
bijvoorbeeld door bestaande namen
veranderen met één letter, maar elke
keer als ik iets leuks had bedacht vond
de maatschappij het niks. Op een
gegeven moment was ik Pretty Woman
aan het kijken”, lacht Maik, “Nadat ik
van de sportschool kwam”, voegt hij er
snel aan toe. “In die film zit een vrouw

die Kit de Luca heet. Ik dacht, dat is
het! Als ik daar een D van maak, heb
ik een naam. Ik sms’te meteen met
m’n manager en die was enthousiast.
M’n nieuwe naam wordt Kid de Luca”,
glundert Maik.

Ik verdien nu geld
met m’n hobby
Een nieuwe voorspelling maken
vindt Maik moeilijk. “Ik verdien nu geld
met m’n hobby, het is zo onrealistisch.
Ik laat me verrassen, pak alles aan
wat ik leuk vind. Ik hoop dat het qua
productie hetzelfde blijft en dat ik dan
nog voor Dennis werk. En ik denk dat ik
volgend jaar een hoop platen op mijn
nieuwe naam heb uitgebracht en hoop
dat de boekingen, ook buiten de regio,
goed lopen.”
Nu het produceren goed loopt
heeft Maik daar alle vertrouwen in.
“Dat hangt zo met elkaar samen, als je
goede tracks produceert dan willen ze
vanzelf dat je komt optreden.” Ondanks
zijn rijzende ster blijft Maik zo lang het
kan in Horst wonen. “Ik moet nu een
paar dagen in de week in Amsterdam
zijn, maar ik kom zo snel het kan weer
terug. Mensen daar snappen het niet,
vragen ‘wat doe je nog in zo’n gat?’,
maar ik vind het hier heerlijk. Ik zou
dat dorpse, de kermis of carnaval, nooit
willen missen. Ik blijf Horstenaar”, zegt
hij trots.
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Vakgarage Gommans & de Wit
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Salontafel
“Soest”
van 1149,-

Hoekbank “Geba”,uitgevoerd in
stof van 1899,- minus de BTW:

minus de BTW:

966,-

1596,-

Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

meubel

Prik een ballon stuk en ontvang de korting die dan te voorschijn komt en nagelstyliste Magda zal die dag bij ons zijn en
geeft u tips en advies over de verzorging van uw handen en
tevens gezichtsverzorging en het opbrengen van make-up.

Pas. Vullinghsstraat 21 • Sevenum • www.licofashion.nl
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Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
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www.gommansendewit.nl

Rommelmarkt
snuffelmarkt

Mèrthal Gasthuisstraat
5961 GA Horst
A73 afrit 11
Open van 9.30/15.30 uur
www.carbootsalehorst.nl

Waterbeddenservice

Blomen

Voor o.a.: l verhuizingen l reparaties
l onderhoud l bedtextiel

Tel. 077-3734840 of 06-30727061
www.primabed.com
Knip uit en bewaar
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15 VRAGEN aan Stan Wijnen

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

Stan Wijnen
16 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Ik heb altijd veel buiten gespeeld en
was vaak op m’n fiets of op m’n traptractor door de straat aan het crossen.
Dit hoor ik altijd van mensen uit de
buurt, ik ging dan meestal even een
praatje met ze maken.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Echte grote leugens heb ik nooit verteld. Hooguit een leugentje om bestwil,
om ergens onderuit te komen waar ik
geen zin in had of niet wilde doen of
zeggen. Bijvoorbeeld blijven ontkennen

dat ik jeugdprins zou worden, terwijl ik
het toch werd.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je deze gebruiken?
Ik zou willen dat ik overal naar toe kon
zonder dat er iets in de weg zit. Ik zou
wel weer even willen gaan kijken in
India bij Udavum Karangal. Dit project
heb ik afgelopen oktober bezocht.
Verder zou ik dan naar alle plaatsen
gaan die ik nog een keer wilde bezoeken.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een mooie omgeving en een goede
plaats waar we met de vrienden kunnen zitten.
Waarop ben je het meest trots?
Op de unieke dingen die ik allemaal
mee heb gemaakt. Zoals mijn tijd als

jeugdprins en de geweldige weken in
India.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Dat is een moeilijke, ik heb verschillende nummers die ik erg mooi vind,
omdat ze mooie betekenis hebben en
het totaalplaatje me erg aanspreekt.
Een echte favoriet heb ik niet.
Als je de komende 24 uur man/
vrouw bent, wat zou je dan doen?
Alles wat ik als man niet kan of mag,
dat lijkt me wel lachen voor een dag. Ik
denk dat je dan alles vanuit een andere
kant bekijkt, dit zou ik echt wel eens
mee willen maken.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Knikkeren en die supermarktdingetjes,
flippo’s bijvoorbeeld, ruilen. Als ik daar

BEUK - HAAGBEUK

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines

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

BOSPLANTSOEN maat 60/90

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

Restaurant kerstweekend en
nieuwjaarsweekend gesloten.

Kerstmis

06 22944564 of 077 4678186

Lekker thuis tafelen zie
onze site www.brugeind.nl

L

nu op terug kijk snap ik niet wat daar
nu zo leuk aan was, maar goed.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
India. Ik ben er geweest en de mensen
zijn daar zo gelukkig met kleine dingen.
Daar zouden wij nog veel van kunnen
leren.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Ik hoorde dat mam echt geen zin had
om de bladeren achter het huis op te
ruimen, toen heb ik dat snel gedaan
voordat ze thuis kwam.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
D’n Turk, pizza of döner gaat er altijd
wel in.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Ik kan eigenlijk niet zeggen dat ik
ergens bang voor ben. Als ik iets liever
niet doe, dan verzin ik wel iets zodat
het minder erg is of zodat ik het niet
hoef te doen.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Rustig aan opstaan, lekker eten, iets
gaan ondernemen en daarna uitgaan.
De hele dag in bed of op de bank is
niet aan mij besteed.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Nee, geen tatoeages, daar houd ik niet
van. Ik vind het geen toegevoegde
waarde hebben.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Hoe mijn toekomst eruit ziet. Daar ben
ik wel benieuwd naar. Ik hoop ik dat ik
gelukkig word en een mooi eigen bedrijf heb. Thuis hebben we kassen, we
telen amaryllis en agapanthus. Het lijkt
me wel wat om daar in verder te gaan.

o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

DE TEXTIELBEURS

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

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

Denk in december ook eens aan
een cadeau voor uw interieur:

NU 20%

KORTING

bij aanschaf van een
binnendeur*
*Vraag naar de voorwaarden

Expeditiestraat 3-C
5961 PX HORST
Tel. 077-3823203
www.deurenland.nl

Openingstijden:
Ma/Wo : gesloten, Do : 13.30-18.00 uur,
Vr : 13.30-20.00 uur, Za: 10.00-15.00 uur

Mies
Column
Op de
veiling
Vorige week ontdekte ik
een geweldige site,
vakantieveilingen.nl. Ik kende
’m natuurlijk allang, maar
durfde er nooit aan te
beginnen: bang dat ik verslaafd
werd. Een paar dagen terug
sloeg ik toch mijn slag, en met
succes.
Om de tien minuten springt er
een nieuw juweeltje op het
scherm en tellen de laatste
secondes af tot 0. Het verleidende is dat iedere aanbieding
met prachtige foto’s en veelbelovende omschrijvingen, er
maar tien minuutjes op staat en
je dus snel moet handelen.
Tenminste, dat dacht ik.
De mooiste dingen stonden
nog maar op twee euro en
duurden nog maar twintig
seconden, hoe kon dit? Ik moest
bieden, het liefst op allemaal!
Natuurlijk was het zo gemakkelijk
niet. Een complete sport zit
erachter. De sport om tijdens de
laatste seconde alles te overbieden, natuurlijk nog steeds met
een klein prijsje. Als twee kleine
kinderen zaten vriendje K. en ik
bij de computer te stuiteren. Een
fantastisch mooi hotel kwam
voorbij en de prijs stond nog erg
laag. Hier moesten we op bieden,
dit was een kans. Zo’n mooi hotel
zal toch niet heel vaak voor zo’n
prikkie aangeboden worden, dat
kan bijna niet. Op het nippertje
toetsten we ons bod in en
ramden op de enterknop:
huppakee, geboden. En huppa
huppakee: een nachtje in een
superdeluxe hotel gewonnen!
Dolgelukkig waren we met onze
prijs. Nou ja prijs, soort van prijs.
Een klein dompertje en
lachertje was wel dat precies
ditzelfde hotel als een nieuw
’juweeltje’ op het scherm
verscheen. Huh? We hadden ’m
toch gewonnen? Dat hadden we
zeker, alleen was het minder
exclusief dan dat wij dachten.
Deze ’grote kans’ kwam er
gewoon om de tien minuten op
te staan, de hele dag door. Net
zoals de rest van de ’juweeltjes’
trouwens. Niks geen kansen, niks
geen exclusiviteit en snel
reageren is helemaal niet nodig.
Lukt het de ene keer niet, dan
heb je nog minstens honderdduizend andere kansen om jouw
juweeltje te scoren. Verslaving zal
dus niet snel ontstaan, eerder
wordt mijn uitstelgedrag hierdoor
gestimuleerd, heb immers toch
nog zoveel kans morgen en
overmorgen.
Mies
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Van huis uit
voordelig
Uw website voor de beste aanbiedingen in Horst aan de Maas.
24 uur per dag, 7 dagen in de week voordeel klikken.

Bekijk vanaf nu alle aanbiedingen op

HALLOaanbieding.nl is een initiatief van Kempen Nieuwsmedia, uitgever van HALLO Horst aan de Maas, E info@halloaanbieding.nl, T 077 - 396 13 56
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Sfeervolle kerstmarkt
in Sevenum
Het centrum van Sevenum is op zondag 11 december helemaal in de kerstsfeer. Van 11.00 tot 17.00 uur is er een
sfeervolle kerstmarkt voor jong en oud, georganiseerd door Koninklijke Harmonie Unie. Op de markt staan allerlei
kerstspullen, kerstkaarten en kerststukjes. Ook kan er Harmoniewijn gekocht worden.

cultuur 27
Reparatie ook in het weekend!
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

1e en 2e kerstdag serveren wij voor u uniek bij
La Rondine een buffet aan tafel bestaande uit
de volgende gangen
7 verschillende voorgerechten, 3 tussengerechten,
3 hoofdgerechten met 2 bijgerechten voor een
feestelijke prijs van € 29,50 p.p.
Kinderen kunnen op de kerstmarkt
voor drie euro een stempelkaart
kopen, waarmee ze op de foto mogen
met de kerstman of de ezel, een beker
warme chocolademelk krijgen en
pindaslingers of een vetbol kunnen
maken. Jong en oud kan genieten van

een warme wafel, een kopje koffie of chocolademelk of een glaasje
glühwein.
Bij de sieradenkraam kunnen
prachtige sieraden worden gekocht,
waarmee tegelijkertijd een goed doel
wordt gesteund.

Naast de kerstmarkt in de kerk
staat een kerstgroep, waarbij het
kerstverhaal wordt verteld, begeleid
door muziek van beginnende muzikanten. Ook zijn er optredens van onder
andere Sezako, de Serumse Striepkes
en de Setokids.

31 december zijn we geopend van 17.00 tot 21.00 uur
à la carte en voor groepen een pizza/pasta buffet
(onbeperkt) voor € 12,50 p.p.
Reserveren kan via telefoon of e-mail. La Rondine heet u van harte welkom!

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

Lezing Frijlink in de Kantfabriek
Irma Frijlink geeft op dinsdag 13 december om 14.30 uur een lezing over de geschiedenis van de textielkunst
en over haar eigen werk. Irma Frijlink is beeldend kunstenaar. Oorspronkelijk komt zij uit de textielwereld. In
haar huidige werk gebruikt ze gemengde technieken.
Irma schildert met acrylverf en
Oost-Indische inkt, zij tekent met de
naaimachine en borduurt vervolgens
delen met zijde, linnen en katoenen
draden. Een enkel keer maakt zij ook
gebruik van transfers. Haar werk is

sterk maatschappijkritisch. In haar werk
zoekt ze de tegenstellingen op tussen
schuld en onschuld, goed en kwaad.
Zij schroomt niet om haar interpretatie
te geven op zeer actuele items zoals
misbruik in de katholieke kerk. Hiermee

wil ze mensen wakker schudden en
laten stil staan bij zaken die in de
wereld gebeuren.
Voor meer informatie zie
www.kantfabriek.nl aanmelden kan
via cursus@kantfabriek.nl

De vreemdste coverband
Zondag 11 december staat de vreemd ogende band Trio Ristretto op het podium van Cambrinus in Horst. Trio
Ristretto was met haar remixen van bekende popsongs een van de verrassingen van het festival Cambrinus,
Kunst en de Buren, dat in juli in Horst plaatsvond. Bijzonder klinkende nieuwe bewerkingen van bekende
popsongs volgen elkaar in hoog tempo op.
Het Algemeen Dagblad doet in
augustus de gewaagde uitspraak
dat sommige van de bewerkingen
door Trio Ristretto zelfs beter tot hun
recht komen dan de originelen. Het
instrumentarium van Ristretto oogt
bijzonder en maakt nieuwsgierig: een
Kommodore tv, radio en pickup-kast

uit 1948 met ingebouwde scratch-,
kaos en loopstation, twee aan elkaar
gelaste tuba’s, een digitale accordeon,
een drumstel en een virtuoze saxofoon.
Terwijl de band speelt kijkt het
publiek op de oude Kommodore naar
prachtige nostalgische beelden op
zwart-wit tv van mensen die dansen

op de maat van wat er live wordt
gespeeld. Een muzikaal experiment
rondom Peter Dupont, bassaxofonist
van Dansman 3, Straf en Nathalie
Matteau. Het concert begint om
16.00 uur. Voor meer informatie bel
077 398 30 09 of kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Zangkwintet zoekt eerste tenor
Het pas opgerichte seniorenkwintet The New Melodian Singers is door omstandigheden haar eerste tenor
kwijtgeraakt. De bezetting bestaat nu uit een enthousiaste bas, bas-bariton, bariton en tenor, aangevuld met
een pianist. Voor een juiste stemverhouding zoeken ze een hogere tenor.
Het repertoire van de The New
Melodian Singers bestaat onder andere uit zangstukken van de Berlijnse
zanggroep Comedian Harmonists.
Deze groep was in de dertiger jaren
van de vorige eeuw in Europa en
Amerika ongekend populair. Het instu-

deren van hun liederen is niet het gemakkelijkste, daarom wordt het verdere
programma aangevuld met liederen
uit van een lichter genre. De nieuwe
tenor is noodzakelijk voor het kwintet.
Redelijk kennis van het notenschrift is
mooi meegenomen. De repetities zijn

tweewekelijks op de maandagavond
van 20.00 tot 22.15 uur op toerbeurt
in Horst, Sevenum en Venlo.
Wie dit ziet als een uitdaging kan
contact opnemen met Joost de Koning
via 077 352 26 22 of via
joostdekoning@planet.nl

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Kijk ook op www.halloaanbieding.nl
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Knorpop Beneﬁet
De voorbereidingen voor 10 december zijn in volle gang. Het belooft een gezellige avond te worden met
bands als de tributeband S.T.O.E.R en de Kleptomaniacs. De avond zal knallend afgesloten worden met een
dj-battle tussen dj Tack-it en dj Gurde.
Daarnaast is op de Knorpop benefiet een loterij. Dankzij gulle sponsors
zijn een paar mooie prijzen bij elkaar
gebracht. Een gesigneerd voetbalshirt

van lokale held Dirk Marcellis, een
etentje bij De Zwaan in Venray of een
verwenpakket van ‘de 3 vrouwen’:
deze en nog veel meer prijzen zullen

op deze avond verloot worden. Loten
zijn op de avond zelf te koop. De
entree is gratis en de avond begint
om 20.00 uur bij OJC Knor.

Back to the Vlies
Het is alweer zo’n drie jaar geleden dat De Vlies dicht is gegaan. Tijd om het weer open te gooien in de vorm
van een reünie. Iedereen boven de 18 mag 10 december naar het oude Vliesgebouw komen.
Aangezien De Vlies er volgend
jaar misschien wel niet meer is
is dit wellicht de laatste kans om
daar ooit nog binnen te komen.
Natuurlijk is er naast bier, fris

en wijn ook aan Passoa-Jus gedacht.
De deuren gaan om 21.00 uur open.
Dj Cheff en dj Cup’M draaien
de platen van toen en nu.
Voor iedereen die zin heeft om

sinds lange tijd weer naar die
goede ouwe Vlies te gaan, maar
dan wel met mensen van je eigen
leeftijd: 10 december Back to
the Vlies.

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
BMW 3-SERIE 335d Coupe High Executive Automaat
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
Nissan Qashqai 2.0 Tekna CVT
Porsche 911 Carrera 4
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
Renault Laguna Grand Tour
2.2 dCi 150pk Tech. Road Limitee autom.
Renault Trafic L1/H1 2.5DCI DC
SAAB 9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Arc
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
2007
2006
2000
2001
2003
1981
2008

139109 Km.
210815 Km.
129500 Km.
200597 Km.
140527 Km.
102215 Km.
199400 Km.
259197 Km.
83654 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Diesel
Diesel

€ 24.950
€ 8.000
€ 32.500
€ 11.950
€ 1.950
€ 2.950
€ 8.500
€ 2.500
€ 17.750

2010
2002
1978
2009
1990
2003

42659 Km.
270327 Km.
151723 Km.
56576 Km.
180279 Km.
184722 Km.

Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine

€ 39.950
€ 9.950
€ 12.500
€ 25.750
€ 22.500
€ 7.950

2005
2004
2005
2004
2004
2010
2001
2004
2008
2009
2005

189234 Km.
293835 Km.
206861 Km.
111794 Km.
79823 Km.
48510 Km.
129503 Km.
172206 Km.
164404 Km.
32945 Km.
204410 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel

€ 5.900
€ 6.750
€ 6.750
€ 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.

Grote adventsmarkt De Locht
Museum De Locht in Melderslo opent de kerstperiode van vier weken
met tal van activiteiten en optredens. De kerst begint op 10 december met
een grote binnen-adventsmarkt. Er staan kramen en kraampjes van meer
dan 35 bedrijven en particulieren, die hun soms kunstzinnige producten
exposeren en verkopen. Het hele weekend staat in het teken van die markt.
Er is een grote variëteit aan
kraampjes. Er zijn zilversmeden,
de Wereldwinkel is aanwezig, het
Citaverde College, een kruidenvrouwtje,
een schildersgroep, bloemschikken en
maaksters van kerstdecoraties, bloemstukjes, glaskralen en hele kleine beertjes. De bakkers bakken kerststollen, er
zijn demonstraties oude ambachten als
spinnen en weven en verhalenvertellers nemen bezoekers mee terug in
de tijd. Speciaal voor kinderen zijn er
diverse workshops.
Het geheel wordt opgeluisterd met
diverse muziekgroepen. Deze markt is
het begin van een periode, waarbij het
hele museum in kerstsfeer is. Er zijn

overal beeldengroepen en kerstversieringen van natuurlijke materialen, die
deels door leerlingen van Citaverde
College zijn gemaakt. Vuurkorven, fakkels en waxinelichtjes zorgen voor een
feeërieke sfeer.
Zeer bijzonder is dit jaar de
tentoonstelling van pastoor Ruud
Verheggen van meer dan 200 kerststallen uit alle landen. Het is een prachtige tentoonstelling van miniatuur tot
middelgroot.
De adventsmarkt is zaterdag van
14.00 tot 20.00 uur en zondag van
11.00 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

Mariaviering Tienray
Op donderdag 8 december viert de kerk het Hoogfeest van de
Onbevlekte Ontvangenis van Maria, de naam waarmee ze zich ook bekend
maakte in Lourdes aan Bernadette. Hoe mooi is het dan ook om dit hoogfeest in de Nederlandse Lourdesplaats te gaan vieren. Tienray kreeg in 1877
al de eretitel van Klein-Lourdes van paus Pius IX.

Het Hoogfeest mag voor ieder een
feest van hoop zijn. Maria wil en kan er
juist volledig voor ons zijn en wil ons
als moeder werkelijk bijstaan. Tevens is
deze dag het patroonsfeest van het bisdom en de priesteropleiding. Iedereen
is uitgenodigd voor de vieringen op
8 december. Om 18.30 uur is er een

rozenkransgebed in de grot, en om
19.00 uur een heilige mis.
De kerk van Tienray is natuurlijk
overdag in de wintermaanden steeds
open van 10.00 tot en met 16.00 uur.
Ook is er de mogelijkheid om een
eigen intentie te schrijven bij de grot in
het intentieboek.

OJC Niks bruist
De Early Adopters speelden vrijdag in OJC Niks. De band stelde de avond
zelf samen en koos voor Duncan Idaho en de Cultuurbarbaren.
In september presenteerde de
Horster band hun album in Venlo.
Afgelopen vrijdag werd het nog eens
overgedaan in Horst. Eerst was de
beurt aan Duncan Idaho en na een
klein uur begonnen de Early Adopters.
Het toegestroomde publiek
hoorde bijna het hele album voorbij komen. De knallende afsluiter
was de Cultuurbarbaren uit Venray.

Een opzwepende elektronische act
zorgde er voor dat het publiek niet stil
kon blijven staan.
De Cultuurbarbaren werkten met
een master of ceremony die het
publiek aanmoedigde en die videobeelden vertoonde. Na afloop besloten
vrijwilligers achter de draaitafels te
stappen om de avond nog even te
rekken.
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Wandelroute Hertog Jan doet Lottum aan
Ria van de Laarschot uit Heerlen heeft een boekje uitgebracht met daarin veertien natuurwandelingen in
Limburg. Elke wandeling begint bij één van de tien bierbrouwerijen die Limburg rijk is. Twee wandelroutes vertrekken vanaf de brouwerij in Arcen waarvan één route ook natuurgebieden in Lottum en Broekhuizen aandoet.
Café-zaal Den Hook in Lottum is in het boekje als rustpunt opgenomen.

verschillende oude Maasarmen en is
voorzien van meerdere knuppelbruggetjes. Het Schuitwater is een bos- en
waterrijk gebied dat grenst aan hogere
zandgronden met stuifduinen, heidevelden, dennen- en berkenbossen.
Informatieborden geven uitleg over de
flora en fauna in het gebied dat vanwege de verschillende landschapstypes
uniek is.
Een ander natuurgebied op de
route is de Broekhuizerweerd op de
grens tussen Lottum en Broekhuizen.
Het natuurgebied grenst aan de Maas
en is ontstaan na kleiwinning. De natuur kan er al meer dan tien jaar lang
zijn gang gaan en herbergt nachtegalen, ijsvogels en kleine karekieten.

In de Broekhuizerweerd zijn wandelpaden die op eigen risico vrij toegankelijk zijn. Naast de vele vogelsoorten
komen er ook bijzondere plantensoorten voor zoals het Rapunzelklokje,
Bont Kroonkruid en Wilde Marjolein.
De Broekhuizerweerd vormt
samen met Aastbroek in Lottum een
uniek 11 hectare groot natuurgebied.
Aastbroek is een gebied met weilanden, afgewisseld door ruige begroeiingen met bomen. Kleine beekjes en
landbouwgronden maken het gebied
compleet. Een gebied met vossen,
vleermuizen en een dassenburcht.
Het boekwerk met alle routes is
verkrijgbaar bij café-zaal Den Hook in
Lottum.

Kerstverhaaltjes
bij BiblioNu
Pauzeplaats Den Hook in Lottum
is een horecagelegenheid die al meer
dan honderd jaar bestaat. Het pand
zelf is ouder en dateert uit begin 18e
eeuw. De paardenmarkt trok ook in die
tijd mensen aan die graag een borreltje
nuttigden. Vast staat dat het pand in
1870 al dienst deed als café. De ligging
van het café was bijzonder omdat de
markt een belangrijke ontmoetingsplaats was voor het bedrijven van
handel.
Anno 2011 is er wel het een en ander aan veranderd en heeft Den Hook

heeft diverse verbouwingen achter de
rug. Qua interieur is het wel een traditioneel bruin café gebleven. Volgens de
schrijfster Ria van de Laarschot past het
café uitstekend bij de beleving van een
bierbrouwerij-wandelroute.
De huidige uitbaters van Den Hook,
Ad en Trudy Sillekens, runnen de zaak
sinds 1999. “Weliswaar is Amstel onze
bierleverancier maar we hebben ons
de laatste jaren ook toegelegd op
speciaalbieren. Hertog Jan komt daar
binnenkort bij. En we hebben natuurlijk Lottums Blond in ons assortiment

staan”, lacht Sillekens. Over het boekje
met de wandelroutes zegt hij: “Een
mooi boekje waar wandelaars veel
plezier aan kunnen beleven. Ik heb er
al verschillende verkocht en de reacties
zijn zeer positief.”

In de maand december zijn
kinderen van harte welkom om te komen luisteren naar kerstverhaaltjes bij
Biblionu. Op woensdag 14 en 21 december lezen twee enthousiaste stagi-

aires leuke kerstverhaaltjes voor in de
bibliotheek van Horst. Kinderen kunnen komen binnenlopen en gezellig
aanschuiven in de voorleeshoek. Het
voorlezen is van 15.00 tot 15.30 uur.

Kerstmarkt Aardenhof
Zorgboerderij Aardenhof in Sevenum organiseert op maandag 12 en
dinsdag 13 december van 11.00 tot 16.00 uur een kerstmarkt.

Wandelen vanaf een
brouwerij

Op deze dag worden diverse kerstspullen verkocht die door de bezoekers
van de zorgboerderij zelf zijn gemaakt.
Iedereen is van harte uitgenodigd

De route door Lottum en
Broekhuizen is negen kilometer lang
en doet het Schuitwater aan. Het
natuurgebied is een overblijfsel van

Woningstoffeerderij R. van den Broek
Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 295,- !!!
(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)
Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!
Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

om de kerstsfeer te komen proeven.
De opbrengst van deze markt wordt
gebruikt om uitstapjes voor bezoekers
van de zorgboerderij te realiseren.

KERSTBOMEN
Nordmann, Omorika,
Blauwspar en Miniboompje
Met en zonder pot
vanaf E 5,00
Tevens vele soorten kerstgroen.
Overdekte verkoop dagelijks van
kilo 1.79
9.00 t/m 20.00 uur, zondags
geopend van 10.00 t/m 15.00 uur.

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

Nieuwjaarsdag open
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233
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Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956
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Cateringservice
Jolanda Pouwels

GROENTE & FRUIT SPECIALIST

M67A68
ST- O
Tel.O077
398
ATJ
TR
www.trostomaatje-horst.nl
E
T

‘

Gordijnconfectie
Raamdecoratie
Horramen

Wat eten we
met kerst?

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

Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl
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Toertocht Melderslo
De derde tractortoertocht vindt op zondag 11 december in Melderslo plaats. Om 10.00 uur wordt er verzameld
en om 10.30 uur vertrekt de toer vanaf café-zaal het Paradijs in Melderslo om een wintertocht te rijden.
Onderweg wordt een korte stop
gemaakt voor een warm drankje. Rond
14.00 uur eindigt de tractortoertocht
weer bij café-zaal het Paradijs voor een

kom warme erwtensoep. Opgeven kan
op traktormelderslo@hotmail.com maar
dan moet je tractor wel van voor 1976
zijn. Vanzelfsprekend moeten deelne-

mers in het bezit zijn van een tractorrijbewijs en een WA-verzekering.

wo 14 december 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

niet uit de weg. Benny heeft al eerder
met succes tentoonstellingen verzorgd
in het VieCurie ziekenhuis in Venlo en
Venray met aquarellen en in Maria
Auxiliatrix met acrylschilderijen.

Kantoor Venray
Monikesstraat 7 • 5801 RZ Venray
Telefoon 0478-55 01 50

Begrafenis en crematieonderneming Theo Arts
biedt verzekerden van alle maatschappijen een
APK op hun uitvaartpolis aan.
Naar aanleiding van alle vragen en opmerkingen die recente uitzendingen van
Brandpunt, De vijfde Dag en Kassa over
de uitvaartbranche in het algemeen en
de uitvaartverzekeringen in het bijzonder hebben losgemaakt bieden wij u de
mogelijkheid om uw uitvaartpolissen
vrijblijvend te laten controleren door
Peter Wilkens, een verzekeringsadviseur
van www.Nuvema.nl
Ook bieden wij u de mogelijkheid om
samen met Meester Noortje Rutten van
www.Consendo.nl een APK op de zakelijke aspecten van een overlijden. Vaak is
het verstandig om van te voren al eens
te laten kijken naar de juridische en economische kant van een overlijden. Dit
kan uw nabestaanden straks veel geld
besparen.
Uiteraard zullen er ook medewerkers van

Een uitvaartverzekering dekt vaak niet de
gehele uitvaart. Consumenten moeten vaak
bijbetalen en dat kan soms oplopen tot in de
duizenden euro’s terwijl u jarenlang premie
heeft betaald. Er is veel ontevredenheid over de
ondoorzichtigheid bij uitvaartondernemers.
Veel offertes zijn onduidelijk en moeilijk
vergelijkbaar. Als verzekerde bent u dus
snel erg duur uit. Shoppen voor een
uitvaartverzekering loont.
Kassa
onze onderneming aanwezig zijn om al
uw vragen over uitvaarten en de kosten
van uitvaarten te beantwoorden.
U bent van harte welkom in ons
Uitvaarthuis Theo Arts aan de Nijverheidsstraat 4 in Horst op vrijdag 16 december van 14.00 uur tot
16.00 uur.

za 10 en zo 11 december
20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Broekhuizen

Openbare dorpsraadvergadering

Grubbenvorst
Proeﬂes Bootcamp

za 10 december 11.30 uur
Locatie: Fy-Fit

Hegelsom

Informatieavond
Pimp ow Ei
do 15 december 20.00-22.00 uur
Organisatie: werkgroep
Tuutetrek
Locatie: Zaal Debije

Horst

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

Volwassenen E 18,00 (kinderen 4 – 12 jaar E 9,00)

26 december 2e kerstdag

Antraciet grijs
* Pantone 433 U, 100%
* C = 33%, M = 3%, Y = 0% en K = 95%
* R = 22, G = 39 en B = 50

Oranje/geel
* Pantone 116 U, 100%
* C = 0%, M = 16%, Y = 100% en K = 0%
*R
= 225, -13.30
G = 210 uur
en B = 0
11.00

Familie brunch buffet

Volwassenen
25,50
(kinderen
4 – 12
jaar 12,50)
De kleuren liggen
vast en mogen niet
veranderd
worden zonder
toestemming
van de directie
van Het Maaspaviljoen.

E

E

4 gangen Keuze menu vanaf 17.00 uur
Volwassenen E 35,00 (kinderen kiezen van de kinderkaart)

Lettertypen
* Restaurant = LuzSans - Book Zie onze website voor details
Aangepast zijn de letter R en de letters t. Nooit gebruiken als font, alleen als lettercontouren!
Veerweg
15, 5872
AE Broekhuizen
* Het Maaspaviljoen
= Century
Cothic Regular - tel. 077-4631444 - fax 077-4631777
Spatiëring is aangepast,
alleen gebruiken als lettercontouren!
info@maaspaviljoen.nl
- www.maaspaviljoen.nl
Lijnwerk
* De illustratie aan de linkerzijde heeft dezelfde lijndikte als de letter R van Restaurant.

wo 14 en do 15 december
19.30 uur
Locatie: Florale Vormgevers

Lezing Oud Schrift
wo 14 december 20.00 uur
Organisatie: LGOG Kring ter
Horst
Locatie: zaal De Leste Geulde

Lottum

Busreis naar Speedfest
za 10 december 14.00 uur
Locatie: OJC Canix

Meerlo

Kerstworkshop
bloemschikken
di 13 december 09.30 uur
Organisatie: Groei & Bloei
Locatie: de Muziekzaal

Melderslo
Adventsmarkt

za 10 en zo 11 december
Locatie: Streekmuseum De Locht

Tractortoertocht
zo 11 december 10.00-14.00 uur
Locatie: café-zaal Het Paradijs

do 8 december 20.00-22.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

Meterik

Beneﬁetavond
Kennismakingsles Moving
Arts

za 10 december 20.00 uur
Locatie: OJC Knor

vr 9 december 10.30 -11.30 uur
Organisatie: BodyMindFitness
Locatie: ‘t Gasthoes

Sevenum

Inzegening Parochiehuis
Super Swing Saturday
za 10 december
Locatie: Blok10

zo 11 december 10.30 uur
Locatie: Parochiehuis

Kerstmarkt
Back to the Vlies
za 10 december 21.00-03.00 uur
Locatie: De Vlies

zo 11 december 11.00-17.00 uur
Organisatie: Koninklijke
Harmonie Unie
Locatie: centrum

Blow Your Speakers
za 10 december 21.30-03.00 uur
Locatie: OJC Niks

Carbootsale
zo 11 december 09.30-15.30 uur
Organisatie: Mcc Events
Locatie: De Mèrthal

zo 11 december 15.00uur
Locatie: galerie Judy Straten

Iedere zondag uitgebreid Familie Brunch buffet 11.00 – 13.30 uur

Kerstworkshop

Presentatie Haviken

Opening expositie
Coöperatie

KERST AAN DE MAAS

wo 14 december 15.00-15.30 uur
Locatie: BiblioNu

Videomarathon

do 15 december 20.30 uur
Locatie: café-zaal ‘t Dörp

Uitvaarthuis Theo Arts
Nijverheidsstraat 4 • 5961PJ Horst
Telefoon 077-398 70 99

di 13 december 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Kerstverhaaltjes
Openbare dorpsraadvergadering

Benny Peulen exposeert bij BiblioNu in Horst. Vanaf 5 december tot en met 7 januari zijn zijn werken te zien.
Benny Peulen is in 1932 geboren in Venlo. Zij laat met deze tentoonstelling zien dat het hebben van een fijne hobby
niet aan leeftijd gebonden is.
met figuratieve schilderkunst: bloemen,
stillevens en mensen. In haar schilderijen is zij nadrukkelijk op zoek naar
sfeer, waarbij ze vooral gebruik maakt
van acryl. Ook aquarel en pastel gaat zij

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America

Expositie Benny Peulen
Benny is bijna 80 jaar en schildert
nog wekelijks met veel plezier bij
schildersclub ’t Pienselke. Ook heeft zij
lessen gevolgd aan de Vrije Academie
in Horst. Benny houdt zich vooral bezig

AGENDA

Lezing geschiedenis van de
textielkunst

Optreden Trio Ristretto
zo 11 december 16.00uur
Locatie: Cambrinus

Carolien Borgers –
Makkelijk praten
zo 11 december 20.00uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoes

Kerstmarkt
ma 12 en di 13 december
11.00-16.00 uur
Locatie: zorgboerderij
Aardenhof

Kerstworkshop
bloemschikken
di 13 december 09.30, 14.30
en 19.30 uur
Organisatie: Groei & Bloei
Locatie: de Wingerd

Tienray

Mariaviering
do 8 december 18.30 uur
Locatie: kerk

Dorpstoernooi
Handboogsport
vr 9 – zo 11 december
Locatie:
Handboogsportvereniging
‘t Trefpunt
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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

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

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

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

17.30
17.30

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

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tandarts

vrijdag

Spoedgevallendienst
9 t/m 15 december
Tandarts Beurskens
Gebr. v. Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

Tienray
zaterdag
woensdag

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Jos Smits Boom- en rozenkwekerij
Molenweg 1a • 5871 CH Broekhuizenvorst • tel : 077 - 463 10 06
fax: 077 - 463 48 25 • mobiel: 06 - 20 44 11 12 • email: jlasmits@planet.nl

11 DECEMBER

VREEMDSTE COVERBAND VAN NEDERLAND

TRIO RISTRETTO

NUSCONCERTEN.NL
CAMBRI
RSBEDRIJF
HOVENIE
DELPAS.NL
DE MID
TUINONTWERP
TUINAANLEG
BESTRATING
BEPLANTING

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

Leuk om te krijgen,
leuk om te geven

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

In deze functie ben je actief in de gehele kwekerij. Alle voorkomende
werkzaamheden, zoals oppotten, planten, enten, oculeren,
gewasverzorging, rooien, verzendklaar maken etc. behoren tot
het takenpakket. Eigen initiatief wordt zeer gewaardeerd en een flexibele instelling
is een must in een seizoensgebonden bedrijf.
Bezit van rijbewijs B gewenst. Beloning volgens CAO Open Teelten.

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

19.15

Reacties aan Jos Smits, voorkeur per mail.

Melderslo

Verloskundige zorg

Allround Medewerker (m/v)
Fulltime

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

Voor ons bedrijf zijn wij op zoek naar een gemotiveerde:

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

11.00

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

Heilige mis

Jos Smits Boom- en rozenkwekerij is een bedrijf gevestigd in Broekhuizenvorst,
wat een breed sortiment struikrozen teelt zowel in de vollegrond als in container.
Naast rozen worden nog diverse veredelde sierbomen geteeld in container. Totale
oppervlakte ca 6 ha, waarvan 6000m2 containervelden en 1600m2 cabrioletkas.

en bestrating

America

voor tuin

Huisarts en apotheek

Kerkdiensten

Uw ideale partner

Medische zorg

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

Deze cadeaubon is te verkrijgen van € 5,- t/m € 150,Meer informatie vindt u bij onze servicebalie.

Albert Heijn
Horst

Steenstraat 11 - 5961 ET Horst

32America
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Broekhuizen Broekhuizenvorst

Evertsoord

Griendtsveen

Grubbenvorst

Hegelsom

Nieuws van
Rabobank Maashorst
Rabobank. Een bank met ideeën.
Nikki Minkenberg van Rabobank Maashorst:

‘Week van het geld’ in Meterik

“Wens een ander
het beste”

In de week van 7 tot 11 november
organiseerde ‘Wijzer in geldzaken’
opnieuw de ‘Week van het geld’.
Doel van deze week was om
basisschoolleerlingen beter te leren
omgaan met geld. Vanuit diverse hoeken
van het land organiseerden basisscholen in
samenwerking met partners van de ‘Week
van het geld’ activiteiten voor de jeugd.
Ook landelijke media besteedden aandacht
aan dit initiatief.
Rabobank Maashorst droeg een steentje
bij door een gastles te verzorgen.

Jeannette Craenmehr en Ria Dinghs, beiden
adviseurs Particulieren, verzorgden op
maandagmiddag 7 november deze gastles
voor 31 kinderen van basisschool Onder de
Wieken in Meterik.
Speciaal voor deze gastles ontwikkelde
‘Wijzer in geldzaken’ een interactief geldspel
“Cash Quiz”. Via dit spel gingen kinderen
spelenderwijs met elkaar in gesprek over het
omgaan met geld.
Wilt u meer informatie over de Week van het
geld? Ga dan naar www.weekvanhetgeld.nl

Als coöperatieve bank gaat Rabobank Maashorst graag de samenwerking aan om
wensen en ambities van mensen waar te maken. Met de kerstdagen en 2012 (het Jaar van
de Coöperatie) in zicht, hebben we nu een unieke actie waarmee jij de persoonlijke wens
van een ander uit kunt laten komen: De Beste-Wensen-Boom.
• Wil jij je oma gelukkig maken met een
opgeknapt tuinhuisje?
• Droomt je neefje ervan om samen met zijn
klasgenoten een taart te bakken bij een echte
bakker?
• Zou je bejaarde buurman dolgraag nog eens
naar de dierentuin gaan?
Laat het ons weten en doe een
Beste-Wensen-Boom-wens.
De tien meest aansprekende wensen gaan de
medewerkers van Rabobank Maashorst, in het
eerste kwartaal van 2012, persoonlijk vervullen.
Je vindt een Beste-Wensen-Boom in al onze
kantoren en iedereen mag meedoen, als de

wens maar voor iemand anders en niet in de
vorm van geld is. Kijk voor meer informatie en
uitgebreide actievoorwaarden op
www.bestewensenboom.nl. Ook kun je hier
onze digitale wensster downloaden.
Ken je iemand van wie je de wens graag in
vervulling wilt laten gaan? Doe dan mee!
Ga snel op zoek naar de bijlage in deze HALLO,
vul de wensster in en hang hem in een van
onze kantoren in de boom. Dat kan dagelijks
tot en met 23 december. De winnaars krijgen
vóór 31 januari 2012 persoonlijk bericht.
Heel graag tot ziens bij onze
Beste-Wensen-Boom!

Rabobank-Floriadestand
op Tuinbouw
Relatiedagen Venray
Ruim 9.000 belangstellenden
bezochten op dinsdag 22, woensdag 23
en donderdag 24 december 2011
de Tuinbouw Relatiedagen in de
Evenementenhal in Venray.

30.000 fysiek beperkten en hun vrijwilligers naar Floriade 2012

Samenwerking Floriade,
Rabo Foundation en Zonnebloem
De Rabobank Foundation maakt
30.000 arrangementen mogelijk zodat
fysiek beperkten volgend jaar onder
gunstige voorwaarden de Floriade
kunnen bezoeken.
De volledig verzorgde dagtocht (inclusief
vervoer, lunch en drankjes) wordt door
de Nationale Vereniging de Zonnebloem
gedistribueerd onder mensen met een
lichamelijke beperking door ziekte, leeftijd
of ouderdom. En natuurlijk ook onder hun
begeleiders. Op vrijdag 25 november 2011

Midden in het tweede tuinbouwgebied
van Nederland, vormen deze Relatiedagen
hét trefpunt voor tuinders uit Nederland,
België en Duitsland. Kwekers en telers uit de
glasgroenteteelt, sierteelt, vollegrondsteelt,
boomkwekerij en fruitteelt waren aanwezig
evenals branchegerelateerde bedrijven.

werd de samenwerkingsovereenkomst
getekend tussen de Floriade, de Rabo
Foundation en de Zonnebloem, één van de
grootste Nederlandse vrijwilligersorganisaties.
Ruim 43.000 vrijwilligers die per jaar 1,3 miljoen
huisbezoeken afleggen bij 72.500 mensen uit
de doelgroep.
De Rabobank is zowel Founder van de Floriade
als partner van de Zonnebloem. U leest
meer over de samenwerking tussen Floriade,
Rabobank Foundation en Zonnebloem in de
wintereditie van ons ledenmagazine Dichterbij
Maashorst (pagina 28-29-30).

Ook de Rabobank was aanwezig met een
gecombineerde Rabobank-Floriadestand.
Daarmee legt de Rabobank extra nadruk op
haar hoofdsponsorschap/foundership van de
Floriade 2012. Zoals bekend start de Floriade
op 4 april 2012 te Venlo. In de stand waren
een maquette te bewonderen van de Villa

Flora en de Earth Walk van de Rabobank.
Onder de naam Rabobanken Zuidoost
Nederland verzorgden de Rabobanken
Maashorst, Peel en Maas, Peelland Zuid,
Roermond, Venlo en Venray samen deze
gecombineerde Rabobank-Floriadestand.
Gekoppeld aan deze Tuinbouw Relatiedagen
in Venray vond op donderdag 24 november
het Meet & Greenseminar ‘Kiezen of gekozen
worden’ plaats voor ondernemers in de
boomkwekerij. Het seminar stond in het
teken van markt en afzet. Gerenommeerde,
bekende sprekers als ‘tuinman’ Rob
Verlinden, Norbert Neuwahl en Eric Moor
spraken over trends, behoeften en wensen
van de consument, de mogelijkheden en
kansen bij de retail en toonden hoe telers
daar gebruik van kunnen maken en op in
kunnen spelen.

www.rabobank.nl/maashorst
Centraal kantoor Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur
Horst | Steenstraat 3 | ma: 13.00-17.00 uur | di t/m vr: 09.00-17.00 uur
Sevenum | De Donckstraat 1 | ma t/m vr: 13.30-17.00 uur

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg)
is een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Hegelsom, Lottum, Melderslo, Meterik en Swolgen.

Volg ons ook op Twitter: www.twitter.com/rabomaashorst

Horst

Kronenberg

Lottum Melderslo

Rabobank Maashorst voor al uw vragen
Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl

Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34

Meterik

Sevenum

Swolgen

Tienray

