gemeentenieuws pagina

22
11
2

0

1

14

ALLE SOORTEN

TEGELS

2

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

Exclusief interview met Sinterklaas

pagina

T 0478 69 12 12

08

Eerste
jeugdlintje
uitgereikt
aan Iris
pagina

02

Grauwe
Gans is
een blijver
pagina

04

Aardappeloogst
Engeland
extreem
laag
pagina

07

Winkelend
publiek in
dorpskern
houden
pagina

09

Liedjesmatinee
Tuuteriek
pagina

17

Samen in de kerk
Stichting Dichterbij werkt al enkele weken samen met
de St. Lambertuskerk in Horst. Voortaan gaan de bewoners
van stichting Dichterbij naar de reguliere kerk.

Op zoek naar een uniek
cadeau voor de feestdagen!
www.schouwburgvenray.nl

Pastoor Hub van de Bosch heeft
vandaag een speciale mis voorbereid.
De taal wordt vereenvoudigd en ook de
rituelen worden op een eenvoudigere
manier vertoond. “Het is de bedoeling
dat iedereen snapt wat er gebeurt in
de kerk”, vertelt hij. “Zie het als een
gewone eucharistieviering alleen dan
met een laagdrempelig karakter.”
Hij spreekt de mensen één voor
één persoonlijk aan. “Mag Frits de kaars
aansteken? Mag hij dat Jan?”, vraagt
Hub. Hij vindt het geweldig om deze
dienst uit te mogen voeren. “Ik heb
geen vastigheid en ik kan hier doen wat
ik wil. De verhalen zijn hetzelfde als in
de normale diensten in deze kerk, alleen
maak ik het wat persoonlijker”, legt
hij uit. “Voorheen werd de dienst altijd
gehouden in het restaurant bij Mikado.
We bouwden altijd het hele restaurant
om tot een kerk. Nu we hier onze dienst
kunnen houden, is alles veel normaler.
Het is de bedoeling dat de mensen van
stichting Dichterbij straks bij de mensen

van de parochie in de kerk zitten”, legt
Petra Lucassen, medewerkster van
Dichterbij, uit.
Op 1 december wordt er een
speciale Sinterklaasviering gehouden.
“We willen samen met de mensen van
de parochie Sinterklaas vieren”, vertelt
Petra Lucassen. “Het is nu nog allemaal
even wennen voor deze mensen om in
zo’n grote kerk te zitten, maar langzamerhand komt het goed. Ze hebben al
een keer met meerdere mensen in de
kerk gezeten.” Hub vult aan: “De deken
van deze kerk heeft er ook heel goed
op gereageerd. Hij vindt het een mooi
initiatief en werkt vaker mee. Hij heeft
banken in de kerk weggehaald zodat er
rolstoelen kunnen staan en soms doen
we de dienst samen.”
Terwijl het laatste lied door het koor
wordt gezongen worden de mensen hier
en daar wat onrustiger. De dienst is bijna
afgelopen en Hub wenst iedereen een
fijne week. “Het is denk ik voor iedereen
fijn om naar deze mis te komen en ze
zijn allemaal welkom”, vertelt Petra
Lucassen. “Ik hoop dat het steeds drukker wordt, maar dat zullen we moeten
afwachten.”

SP wil referendum
Mocht er een nieuwe herindelingsronde komen, dan wil de SP in Horst
dat inwoners hier een stem in hebben. Daarvoor dient volgens hen een
referendum gehouden te worden.
Dat stelde de SP in de gemeenteraadsvergadering van afgelopen
dinsdag. De partij diende daarvoor
een motie in. Volgens de SP mag er
alleen een gemeentelijke herindeling plaatsvinden na instemming van
de inwoners. Essentie vond echter
bij monde van Bram Hendrix dat de

SP voor de muziek uitloopt. “Een
herindeling is de komende jaren nog
niet aan de orde. We vinden daarom
dat het geen zin heeft daar nu al een
uitspraak over te doen.”
Ook CDA en PvdA-PK stemden
tegen, waardoor de motie niet werd
aangenomen.

Open zondag
25 november
van 11.00 tot 16.00 u
alleen vestiging Venray

Cis &co
VLOEREN

Oostrum (Venray) - Stationsweg 120d
t. 0478 - 63 11 97 - www.cisencovloeren.nl
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Eerste jeugdlintje uitgereikt aan Iris
Toen ze dinsdagochtend te horen kreeg dat ze een roosterwijziging had,
had Iris van der Sterren nog niks in de gaten. Het was een routinedag op het
Dendron College voor de 14-jarige Horsterse, totdat een grote delegatie van
familie en vrienden het klaslokaal binnenstormde. Iris kreeg het eerste
Jeugdlintje van Gemeente Horst aan de Maas uitgereikt door burgemeester
Kees van Rooij.
“Wat is dit?” vroeg ze wat onzeker
toen ze haar ouders en broer tussen
alle wethouders, pers, vrienden en
bekenden zag lopen. Burgemeester
Van Rooij nam het woord. De gemeente
wilde Iris als blijk van waardering voor
de bijzondere wijze waarop zij haar
eigen ervaringen heeft omgezet in een
positieve actie voor de Hartstichting,
het eerste Jeugdlintje toekennen.
“Vanochtend wist ze nog van niks”,
vertelde de zenuwachtige moeder van
Iris even daarvoor. “We zouden eerst bij
de hoofdingang verzamelen, maar daar
heeft ze blijkbaar les, dus nu staan we
hier.” Familie, vrienden en de burgemeester en wethouders verzamelden

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

op de parkeerplaats van het Dendron
College.
Iris liep eerder dit jaar van
Rotterdam naar Amsterdam, om geld
in te zamelen voor de Hartstichting.
Zijzelf heeft het Scimitar-syndroom,
een geboren hartafwijking. Het gaat
goed met haar gezondheid, zegt ze.
“En ik hoop dat ik met mijn wandeling
ook andere jongeren geholpen heb.”
Tijdens de wandeling werd ze bijgestaan door onder andere wethouder
Op de Laak, die bij de uitreiking trots
toekeek. Ook haar vriendin Sophie van
den Beuken, die haar op de route heeft
gesteund, werd op verzoek van Iris
even in het zonnetje gezet. Van Rooij
bedankte beide meiden voor hun
belangeloze inzet voor anderen.
Nog een beetje overweldigd door
alle aandacht, kwam Iris tussen alle
fotografen uit. “Ik vind het wel heel
speciaal”, zegt ze. Ze wist eigenlijk

nog niet dat de gemeente ook lintjes
aan jongeren uitreikte. “Ik was heel
verrast.”
Gemeente Horst aan de Maas reikt

dit jaar voor het eerst de Jeugdlintjes
uit. Zij doen dit bewust op 20 november, de Internationale dag voor de
Rechten van het Kind. Iris is dit jaar de

enige jongere die het lintje mocht ontvangen. Zij kreeg een bosje bloemen,
een oorkonde en een speldje.

Pesten wordt aangepakt op school
Een flauw grapje, of iemand buitensluiten. Pesten komt overal voor. Soms zichtbaar en soms minder zichtbaar. Afgelopen week is pestgedrag op scholen
weer in opspraak gekomen na de zelfmoord van de gepeste Tim Ribberink uit Tilligte. Hoe pakken basisscholen in Horst aan de Maas pestgedrag aan?

www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Laurent Smedts 077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl

Op basisschool De Weisterbeek
in Horst hebben ze een speciaal
pestprotocol genaamd Respect 4 all.
Het motto van de school is: ‘Lekker
in je vel, dan red je het wel’ en dat
is dan ook precies wat de school wil
bereiken met haar pestprotocol. “Alle
leerlingen en leerkrachten zetten hun
handtekening onder het pestprotocol
en beloven daarmee niet te pesten.
We zien het pestgedrag wel minder
worden. Natuurlijk kun je het nooit
helemaal zeker weten, maar met deze
afspraak hopen wij het pesten wel baas
te zijn”, vertelt woordvoerster Marian
van Stratum.

Pesten de baas
Directeur Loes van der Elst van de
Mariaschool in Tienray vertelt dat ze
bij haar op school ook een pestprotocol
gebruiken. “Gelukkig komt pesten bij
ons niet zo vaak voor”, vertelt ze. “Aan
het begin van ieder schooljaar gaan we
langs de klassen met het pestprotocol.

Iedereen ondertekent dit protocol en
belooft niet te pesten. Als we dan toch
pestgedrag vermoeden, gaan we met
de hele klas in gesprek. De leerlingen
krijgen sociaal-emotionele ontwikkelingslessen waarin we ze leren hoe ze
met pesten om moeten gaan. Hierdoor
hopen wij de school pestvrij te houden.”

Preventief handelen
Op basisschool De Krullevaar in
Sevenum pakken ze het pestgedrag
preventief aan. “We hebben een
omgangsprotocol waarin een pestprotocol is opgenomen. Dit betekent dat we
samen met de klas regels maken om
het pesten tegen te gaan. We merken
dat pestgedrag vooral voorkomt in de
vrije tijd. Daarom praten we met de
kinderen altijd even na de pauze. We
vragen wat ze hebben gedaan en of
het leuk was. Zo benader je de kinderen op een positieve manier en krijg
je het vaak wel te horen als er gepest
is geworden”, vertelt Marie- Louise

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

Vrouw van 97
beroofd
De politie is een onderzoek gestart naar een beroving waarbij de
handtas van een 97-jarige vrouw uit Horst is gestolen. De beroving heeft
maandagavond plaatsgevonden.
De bejaarde vrouw is vermoedelijk
rond 17.35 uur met haar boodschappen vanuit het centrum van Horst richting haar huis op het Sint Antoniuspark
gelopen. Toen de vrouw haar huissleutel wilde pakken om de woning te
openen, werd haar handtas afgepakt.
Waarschijnlijk is de verdachte achterop een al klaar staande bromfiets

gestapt en met een tweede verdachte
weggereden richting Venloseweg.
In verband met het onderzoek is de
politie op zoek naar getuigen van
deze beroving. Zij startten dinsdag een
buurtonderzoek en roept getuigen van
deze beroving op om zich te melden
via 0900 88 44 of anoniem via Meld
Misdaad Anoniem op 0800 70 00.

Vanmulken. “Ik heb niet de illusie dat
er hierdoor niet meer gepest wordt,
maar het klimaat op school wordt er in
ieder geval wel beter door.”

Praten helpt
Directeur Ruud Leurs van basisschool De Driehoek in Griendtsveen
zegt vooral met leerlingen te praten.
“Het is hier een kleine gemeenschap
en de leerlingen en leerkrachten ken-

nen elkaar allemaal. Je zit hier vaak van
groep 1 tot groep 8 met dezelfde leerlingen in de klas. Kinderen die gepest
worden, gedragen zich vaak anders. Je
kent ze en vangt signalen op. Kinderen
gaan zich meestal anders gedragen en
dat valt op. We vragen aan de kinderen
wat er gebeurd is en proberen het
pestgedrag bespreekbaar te maken.
Met praten lossen wij het meestal al
op”, vertelt hij.

Smakelijke en
creatieve workshop
taart decoreren
Duo-behandeling:
verzorgde voeten
voor de feestdagen
De Toren van Mooren:
afternoon tea
voor twee personen

€69,00

€34,50
€55,00

€27,50
€35,00

€17,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Horstenaar gaat naar Roermond

Finalist Limburgse Buuttekampioenschappen
Chrit Driessen (48) uit Horst staat op 11 januari 2013 in de finale van de Groot Limburgse Buuttekampioenschappen in de Oranjerie in Roermond. In totaal zijn acht buuttereedners door de jury uitgekozen.

De lekkerste
taai en
speculaas
HORST • GRUBBENVORST

Chrit verscheen in 1984 voor
het eerst als buuttereedner op het
podium. “Het is allemaal begonnen
met een weddenschap. Hay Heldens,
de toenmalige vorst van carnavalsvereniging De Vlasköp in Melderslo zei
dat ik het niet durfde. Dat moet je dus
nooit tegen mij zeggen, want dan ga ik
ervoor.”

Inspiratiebron
“De inspiratiebron achter mijn
nieuwe creatie ‘Chrisjaan deut
met de veerdaagse meij’ is de
Wandelvierdaagse in Nijmegen. Twee
jaar geleden luisterde ik naar de radio
en hoorde ik mensen vertellen over het
wel en wee tijdens de Vierdaagse. Het
schoot me te binnen om daar wat mee
te doen. Om met de tijd mee te gaan
heb ik ervoor gekozen om de beleving
van het publiek centraal te stellen. Je

moet mensen meenemen in het verhaal en bij deze creatie doe ik dat.”

Samen brainstormen
“Samen met mijn buuttereednersgroepje in Roggel ben ik gaan brainstormen. Een tekst maak je namelijk
nooit alleen. Twee jaar lang heb ik
aan deze tekst gewerkt. Daarbij heb
ik veel hulp gehad van Wim Hendrix,
de mede-tekstschrijver van de Horster
revue. Wim kan als geen ander saus
leggen over teksten. Ik wil niet zeggen
dat alle humor in de tekst van hem
komt, maar ik heb zeker veel aan hem
te danken.”

Pretoogjes
“Ook mijn vriendin Marleen Scheurs
heeft me geholpen. Ik treed nu op in
de hele provincie en zij is degene die
er voor zorgt dat ik ook op tijd rust

pak. Zonder haar kan ik ook geen leuke
voorstelling neerzetten. Tijdens optredens wil ik mensen aan het lachen kunnen maken. Ik wil ze vermaken met de
humor die letterlijk op straat ligt. Als ik
dan met mijn pretoogjes de zaal in kijk
en ik zie de mensen plezier hebben,
dan kan ik echt genieten.”
Het is de derde keer dat Chrit
Driessen in de finale staat. In 1990
voerde hij ‘De schoester’ op en in 1994
stond hij met ‘De keukenprins’ in de
finale. Pierre van Helden is dit jaar niet
door de jury uitgekozen. “Ik vind het
wel jammer voor hem”, zegt Chrit.
“Ik heb hem nooit als een concurrent
gezien. Meer als een collega. We hebben dezelfde leuke hobby en bewandelen ieder onze eigen weg. Tuurlijk
gun ik het hem ook, maar het blijft een
wedstrijd”, sluit Chrit af.
(Foto: GMV De Plaggenhouwers)

Start werkzaamheden
Broekhuizerweerd

Nieuwe

Varilux

St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl

Boxmeer Horst Venray

S 4D glazen
scherpe
prijs!

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

€ 49,95

Ook het
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Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken in het programma Stroomlijn samen aan veilige en natuurlijke
uiterwaarden langs de grote rivieren. In de Broekhuizerweerd is het nodig om de doorstroming van hoogwater in
de Maas te bevorderen door begroeiing te verwijderen.
Eind november starten
Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer
met hun werkzaamheden.
Dit project neemt naar verwachting
drie weken in beslag. Het werk
in de Broekhuizerweerd bestaat
uit het kappen van bomen en het
frezen en rooien van stobben die
de doorstroming bij hoogwater

belemmeren. Het gekapte hout
wordt ter plekke versnipperd en met
vrachtwagens, via de Marsstraat
en de A73, afgevoerd. Het kan
zijn dat het werk moet worden
onderbroken als het terrein te nat is.
Er wordt rekening gehouden met de
waardevolle planten en dieren in het
gebied.

Het gebied is tijdens de
werkzaamheden toegankelijk voor
publiek en aangelijnde honden.
Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer
willen dat het rivierengebied zo
beheerd kan worden, dat een
veilige leefomgeving hand in hand
gaat met natuurontwikkeling en
-beleving.

Download nu onze Auto
service iPhone/iPad app
en maak zelf een afspraak
via de iPhone/iPad,
of meld een schade !

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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Veldkruis vernield Ganzenpopulatie stabiel in Horst aan de Maas

Grauwe gans is een blijver

Een veldkruis aan de Americaansweg in Horst is afgelopen weekend
vernield. Stichting Kruisen en Kapellen spreekt van een schade van
500 euro.

Met de winterperiode voor de deur neemt ook het aantal ganzen toe dat in onze regio foerageert. Echte
problemen doen zich daarbij niet voor. Op weilanden van agrariërs kunnen de ganzen wel schade aan het gras
veroorzaken, maar van een ganzenplaag in Horst aan de Maas is geen sprake.

De grauwe gans is een blijver geworden in onze regio (Foto: Stichting het Limburgs Landschap, Henk Heijligers)
De ganzenpopulatie is de laatste
decennia stabiel gebleven in Horst
aan de Maas. Zowel Henk Heijligers,
medewerker voorlichting van Stichting
het Limburgs Landschap alsook Harm
Kossen, beleidsmedewerker fauna bij
de LLTB in Roermond, zijn die mening
toegedaan.

Schademeldingen
“Bij dit kruis komen regelmatig
een paar mensen even bidden en
een kaarsje opsteken,” aldus Stichting
Kruisen en Kapellen. “De schade is minstens 500 euro. Er is aangifte van deze
daad gedaan bij de politie. Bovendien
is er een beloning in het vooruitzicht

gesteld voor de tip, die tot oplossing
van dit vandalisme komt.” Het corpus
is voorlopig weggehaald voor reparatie.
Een bordje met ‘wegens vernieling
corpus in reparatie’ hangt op zijn plek.
De stichting hoopt dat de dader zichzelf
meldt.

Volgens Kossen komen er elk jaar
wel meldingen van akkerbouwers van
schade door ganzen binnen, maar niet
meer dan anders. “Als zich een probleem met ganzen voordoet, is dat een
gezamenlijk probleem. Akkerbouwers
en natuurbeheerders proberen altijd
samen tot een oplossing te komen”,
zegt Kossen.
Hoeveel ganzen er in en rond

Zeer voordelig vloercomfort
voor de gehele woning!
Laminaat
met gratis
alu ondervloer

slechts

50
,
7
5
€
2

p/m

Alle tegels
10% Korting!

Eiken duo kasteel
17 cm breed inclusief leggen en behandelen, plinten 5 cm hoog,
alufoam ondervloer, spanveren en waxolie

Houten vloeren - PVC Vloeren - Tegels
Natuursteen voor binnen & buiten

Cis &co
VLOEREN

U vindt CIS&CO VLOEREN - IMPORT in:

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

Weert

Koopzondag
25 november
van 11.00 tot 16.00 u
alleen vestiging Venray
Voor verschillende tips over het
leggen, afwerken, reinigen en
onderhoud van onze vloeren kunt
u terecht op onze website:

cisencovloeren.nl

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Actie geldt enkel indien aangekocht / geleverd / afgehaald voor 1 december 2012.

Horst aan de Maas overwinteren of
neerstrijken op doortocht naar het
zuiden is niet duidelijk. Hun aantallen worden in de duizenden geschat.
Ganzen houden van voedselrijk gras
en worden daarbij ongewild geholpen
door veeboeren.

Geen ganzenplaag
Volgens Heijligers van het Limburgs
Landschap vreten de ganzen graag het
gras van mest-geïnjecteerde weilanden. De grauwe gans en kolgans
mogen ’s winters bij overlast worden
afgeschoten, de grauwe gans ook
‘s zomers. “In de winter overwinteren
er vele soorten ganzen in Nederland.
Voor veel van die ganzen zijn overwinteringsgebieden juist van groot belang
voor de wereldpopulatie. Ook gebieden

in Horst aan de Maas, denk aan de Peel
en de uiterwaarden langs de Maas,
vervullen daarin een belangrijke rol.
De meeste mensen die een wandeling
langs de Maas maken genieten juist
van de ganzen”, zegt Heijligers.
Boswachter Andy Liebrand van
Staatsbosbeheer sluit zich aan bij
de opmerkingen van het Limburgs
Landschap. “Alleen in de provincie
Zeeland heeft men momenteel last van
ganzen. Wat de gemeente Horst aan
de Maas betreft, verwacht ik amper
ganzenoverlast. Pas wanneer er in het
noorden van Nederland veel sneeuw
ligt, wil de gans hier naar voedsel
komen zoeken. Ganzen die daarentegen ook in de zomer hier blijven,
kunnen wel schade aan jong groen
gewas veroorzaken.”
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Politie wil contact met arbeidsmigranten vergroten

Hulp van collega’s uit Polen
Medewerkers van de politie deelden afgelopen zondagavond flyers uit aan Poolse kerkgangers in Meterik.
De twee Horster politieagenten, Tiny Verhaegh en Ger Cox, werden daarbij geassisteerd door drie Poolse collega’s.
Met de flyeractie wil de politie Oost-Europese arbeidsmigranten een helpende hand bieden ter voorkoming van
problemen in Noord-Limburg.

Cox, Tiny Verhaegh en nog twee andere
Noord-Limburgse collega’s een cursus
Pools. “Zo kunnen wij toch enigszins
met hen communiceren, en als dat
in hun eigen taal gebeurt, dan is de
verbinding snel gemaakt”, zegt Tiny.
Ger Cox knikt instemmend op de uitleg
van Verhaegh. Door posters en flyers

ondersteunen hen tijdens controles. Bij
ad hoc-zaken zullen zij, samen met Cox
en Verhaegh, de collega’s in de regio
assisteren.

in de Poolse taal te verspreiden op
locaties waar Poolse mensen samenkomen, hoopt de politie het contact met
arbeidsmigranten te vergemakkelijken.
Op de flyers staan onder andere overtredingen inclusief de boetebedragen,
adressen van de politie en punten uit
de APV.

In het Pools
Tiny: “Het zou fijn zijn als Poolse
mensen die in Nederland wonen en
werken Nederlands spreken of leren.
De mogelijkheden zijn er wel. Men kan
op verschillende locaties Nederlandse
les volgen. Ik weet echter ook dat veel
Polen denken dat ze maar één jaar blijven en daarom niet aan een vreemde
taal beginnen. Als ze echter elk jaar
opnieuw deze beslissing neemt, zijn ze
uiteindelijk toch jaren hier en spreken
dan onze taal nog niet. Dat is jammer en het zijn verloren jaren.” Om
de taalbarrière te slechten, volgen Ger

Volgens Tiny Verhaegh is de taal
een grote barrière bij het maken van
verbindingen met de Poolse mensen.

Taalbarrière
“Er zijn veel Polen in onze regio
werkzaam, vroeger vooral seizoenarbeiders voor oogstwerkzaamheden
in de land- en tuinbouw, tegenwoordig
ook voor allerlei andere werkzaamheden. Intussen zijn het er vele duizenden geworden. Wij willen als politie
ook politie zijn voor deze groep mensen. Dat wil zeggen dat wij strafbare

START 26 NOVEMBER
OM 13.30 UUR

feiten willen opsporen en vooral ook
hulp en veiligheid willen bieden aan
hen die dat nodig hebben. Ik wil daarbij
wel benadrukken dat Poolse mensen
niet meer of minder problemen veroorzaken dan overige bevolkingsgroepen
of Nederlanders”, aldus Verhaegh.
Om de Poolse mensen te kunnen
bereiken in hun eigen taal, worden Cox
en Verhaegh geassisteerd door drie
Poolse collega’s. Alicja Zembrzuska,
Stefan Wocial en Senior Sergeant
Łukasz Drolinski trekken tot 27 november op met de Horster agenten en

Interieurarchitect

www.buronick.nl
+31 (0)6 818 800 63

De inwoners van Griendtsveen zijn het beu. Door al het zwaar vrachtverkeer dat door hun dorp dendert,
ontstaan er gevaarlijke verkeersituaties en worden de wegkanten stukgereden. Een burgerinitiatief moet
hier verandering in brengen.
Namens de initiatiefgroep nam
Mario van Ooij dinsdagavond tijdens
de gemeenteraadsvergadering het
woord. Hij deed een dringend beroep
op de gemeenteraad om naar een
alternatieve route te zoeken. “De
Deurnseweg en in het verlengde

Een totaalontwerp, advies, begeleiding, maatwerk
voor u nieuwbouw of verbouwing van uw woning,
publieke ruimte of commerciele ruimte? Buronick.nl
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25 november
winkels open

12.00-17.00 uur
gratis parkeren
www.fraayvenray.nl

EXTRA KOOPAVONDEN

op 26 en 27 november tot 21.00 uur
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T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl
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daarvan de Turfstrooiselweg worden
sinds jaar en dag intensief gebruikt
voor zwaar landbouwtransport. Er wordt
vaak hard gereden door de tractorchauffeurs. Sommige verkeerssituaties zijn
letterlijk levensgevaarlijk”, aldus Van
Ooij. De inwoners vragen zich af of in

koopzondag
VEN

“JOUW DROOM IS
MIJN MISSIE”

Alternatieve route
vrachtverkeer Griendtsveen

Pietenspeurtocht!
201
1
201
3

13.00-16.00 uur
Schouwburgplein

mooi haar

Callia Magna

Deze keer niet de veel verkochte Callia alta, maar met de feestdagen voor de deur de speciale Magna serie. Dit zijn bijzondere
wijnen van het wijnbedrijf Callia met houtrijping.
Mooie concentratie en finesse gaan samen
Actieprijs november
in deze wijnen. Ze worden ook alleen maar
Per
fles
in de betere oogstjaren geproduceerd.
Dit moet u proeven. Verkrijgbaar in Viognier,
2e fles
Malbec of Shiraz. Wilt u eerst proeven,
vrijdag staan ze voor u open.
halve prijs

€ 8,99

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

Warsteiner
24 X 33 CL

€ 10,95

DRANKENHANDEL/SLIJTERIJ WEIJS Herstraat 58 Horst • www.slijterijweijs.nl

overleg met de gemeente Venray
een weg kan worden gecreëerd die
de IJstelsteijnseweg verbindt met de
Grauwveenweg. “We hopen dat dan
eindelijk een oplossing gevonden
wordt voor een steeds nijpender
probleem.”
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Dankbetuiging

Lieve Eva.

Langs deze weg willen wij graag iedereen heel hartelijk bedanken
voor de vele blijken van medeleven, de kaarten en de warme
woorden bij het afscheid van mijn man, ôzze pap en opa

Je was een dappere, kleine meid,
je hebt gevochten voor je leven.
Helaas was het een oneerlijke strijd,
en heb je het op moeten geven.

Grad (Breur) Jacobs
Uw betrokkenheid tijdens zijn ziekte en zijn overlijden
was voor ons heel erg bijzonder en warm.

Eva, je bent voor altijd bij ons.

Eva Keijsers
08-11-2012 - 18-11-2012

Koos Jacobs - Rutten
Kinderen en kleinkinderen

Tweelingzusje van Lotte,
zusje van Rens
dochter van Jeanine Grommen
en Roy Keijsers

Horst, november 2012

Pedicure Angeli
Pedicure komt bij u thuis de voeten
verzorgen. Tel. nr. 077 398 83 42.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Op 11 december 2012 is het 40 jaar geleden
dat onze medewerker

de heer Jan van de Goor
bij ons in dienst is getreden.
Derhalve bieden wij hem op vrijdag 30 november a.s.
een receptie aan.
U heeft dan de gelegenheid om hem te feliciteren bij
Horecacentrum De Sevewaeg, Markt 3 te Sevenum,
van 19.00 uur tot 20.30 uur.
Directie van John Deere Fabriek Horst B.V.

Op 17 okt. is mijn witte Gazelle damesfiets (met rode boer-zoekt-vrouw
fietstassen) gestolen in Hegelsom.
Heeft iemand iets gezien, neem
svp contact op met 06 28 57 55 12.
Te huur Sint en pietenpakken.
Namens werkgroep St . Nicolaas.
Tel. 077 398 45 31.
Op zoek naar een gezellige, creatieve
en trendy workshop bloemschikken?
Geef je dan snel op want vol=vol!
Kijk op www.decorato.nl voor het
uitgebreide workshopprogramma of
bel naar 077 463 32 85.
Garageverkoop bloemenwinkel.
Restanten v/e bloemenwinkel: decomat.
aardewerk, glas, kerstart., kaarsen,
zijdebloemen ed. Tevens nog wat tweedehands kinderkleding en speelgoed.
Zaterdag 17 en 24 november van 9-5
Hendriks Steeg 30 Sevenum.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Pedicurepraktijk PuuR.
Mirjam de Haart, Herenbosweg 41 te
Melderslo. Voor de complete verzorging
van uw voeten. Bel voor het maken van
een afspraak 06 39 05 74 69.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Onderhoud, reparatie,
(draadloos) internet, netwerken,
virusverwijdering, beveiliging.
06 14 51 11 20.
Uw oude videobanden en (mini)DV
bandjes zetten wij graag voor u op dvd.
Bel 06 12 42 89 42 voor meer
informatie of ga naar
www.darkrainbowproductions.com
Stuntprijsjes op de Herstraat.
Aanbiedingen voor 23, 24 en 25 nov.:
3 fl. dove 500 ml. nutrium bad/douche
6.95. Jute St.Nicolaas zak 0.60.
Kinderwinterjas Ch.Kitty/Sp.man 24.95
(4 tot 10 j.) en veel meer!
‘t Winkeltje, Herstr. 44 Horst.

Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241
Healing crème – huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en schaafwonden,
ruwe gekloofde huid, droge plekken,
jeukstillend. Info: www.praktijkgerhegger.nl 077 398 55 40. Ook verkrijgbaar
bij “Natuurwijzer” in Horst.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Opleidingsinstituut Qwerty
bestaat 25 jaar! Voor allerlei computercursussen kunt u bij Qwerty terecht.
Cadeautip! Kijk voor informatie op:
www.qwertyopleidingen.nl of
bel: 077 354 77 89.
Wees slim en koop 2e hands.
Groeiend ass. gebruikte kleding. Wees
slim en shop bij ’t Winkeltje, Herstraat
44. Volw./kinder/baby. Breng deze
advertentie mee en krijg 10% korting
op 23, 24 en 25 november. Koopzondag
open van 11 tot 17 uur.
Te koop: diverse smaken Herbalife
Maaltijdshakes 2 halen...1 betalen.
Op=op. Slender You Fit, Weltersweide 1,
Horst. Tel. 077 398 49 71.

Verkeersschool Nottelman en omstreken
voor betaalbare rij-opleiding, al bijna
30 jaar. Hegelsom Ans Mooren tel.
06 20 88 94 52; Venray 0478 58 43 59.
Te koop in Horst klein appartement
(1 sl.k.) met ruim balkon, v.v. airco.
€ 108.000,- tel. 06 53 69 66 11.
Te koop Friese merrie 12 jaar.
Tot L2 opgeleid. Springt ook. Niet
aangespannen. Niet voor beginners.
Tel. na 17.00 uur 06 54 26 02 47.
Verloren: portemonnee
Ik ben afgelopen weekend mijn
portemonnee verloren. Het gaat om
een bruine portemonnee van het merk
Tommy Hilfiger. Alle pasjes zaten er in.
Heeft iemand hem gezien of gevonden?
Bel dan 06 48 67 31 28.
Gevonden bos sleutels op rondweg in
Horst. Tel. 077 398 41 43.
Taxus te koop! 60-80 cm, 80-100 cm
en 100-120 cm tel. 06 10 46 68 52,
bgg 06 55 35 80 30.
Te koop: ruime nette
energiezuinige tussenwoning Achter
de Pastorie 6, 5962 BB Melderslo
Vraagprijs: € 187.000,-.
Meer informatie: www.huislijn.nl
Tel: 077 711 43 89/06 12 84 75 92.
DVD’s tijdelijk extra goedkoop
Wij ruimen nu grote aantallen exverhuur dvd’s op: 5 films voor € 12,50
of 10 films voor € 20,00. Op=Op!
Deze opruimingsactie is slechts tijdelijk!
Ster Videotheek, Venloseweg 2, Horst.
tel 077 398 78 55.
Kamer te huur in centrum van
Sevenum. Leeftijd tussen de 18 en 28
jaar, voor meer info bel 06 27 06 49 81.
Geweldige wintercollectie!
Bent u op zoek naar betaalbare, maar
toch EXCLUSIEVE kleding? Kom dan op
vrijdag 10.00-21.00 u of zat. 11.0017.00 u langs. O.A. Girbaud, Desigual,
STQ, G Weber, Taifun. KOM EEN KIJKJE
NEMEN BIJ 2ND LIFE! HOOFDSTRAAT 23.
Oppas aan huis gevraagd
Wij zoeken een flexibele oppas bij
ons aan huis in Veulen. Het gaat om
onregelmatige tijden, dagen en uren.
Voor onze 2 kinderen in de leeftijd
0 en 3 jaar. Bent u geïnteresseerd,
bel 0478 58 68 85.
Tuinplanten lage prijzen Beukenhaag
0.69, lei en dak bomen stam 220 cm
59 euro, viooltjes 100 voor 25 euro,
fruitbomen 2.5 meter hoog 9.75 euro,
alle soorten tuinplanten.
Plantencentrum van den Beuken
St. Jansstr 43 Meterik 06 30 58 79 98.

Kerkstraat 20a , Horst

Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)
Te Koop buxus, R. Breukers Lottum
tel. 077 366 13 80 mb. 06 50 63 13 61.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

Geboren op
20 november 2012

Kees
Zoon van
Martijn en Judith
v.d. Voort-Breukers
Broertje van Flip, Pim,
Cato, Bente en Zus.
trotse Opa en Oma’s
Gerda, Gerdy en Ruud.

Geboren

Ans

Lucie Maria

19 november 2012
Dochter en zus van
Jan, Geraldine en Loe Bekkers
Nieuwstraat 4
5961 HD Horst

Geboren

Finn

14 november 2012
Zoon van
Brigitte en René
Caasenbrood
Henri Dunantplein 3
5961 HK Horst
Te huur gevraagd woning/appartement
in Horst a/d Maas. Reacties welkom op
tel.nr. 06 52 66 91 35.
Kerstgroepen te koop
Atelier Germalein, Langstraat 25a,
Hegelsom, tel: 077 398 27 76,
openingstijd: 1 t/m 23 december 2012,
ma. t/m za. 10.00 tot 12.30 uur en
13.30 tot 18.00 uur.
Aanbieding!
Lei plataan/linde Nu voor € 52,50.
Dak plataan Nu voor € 55,00
e.a.(lei-dak-zuil) bomen
veel srt. hortensia’s, buxus v.a. € 0,50,
taxus v.a. € 1,60, coniferen, laurier.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl
Open na tel. afspraak.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08/077 465 32 83
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Pssst.... Sint Nicolaas

op zoek naar een origineel kado?
• luxe lingerie • dusters
• nachtkleding • geschenkbonnen

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

Alles mooi voor u ingepakt.
Voor dames en heren

Dag en nacht bereikbaar
Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

www.briensveld.nl
T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 53 64

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

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

T (077) 398 70 99
info@theoarts.com

www.theoarts.com

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

&
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl
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Meer geld kwijt voor een patatje met

Aardappeloogst Engeland
extreem laag
Volgens akkerbouwer Peter Cornelissen uit Meerlo heeft de aardappeloogst in zuidoost-Nederland weinig
problemen ondervonden. Toch zit het er dik in dat frietliefhebbers meer gaan betalen voor een patatje aan de
frietkraam, want in de ons omringende landen kon lang niet overal geoogst worden.

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

tuin

opschonen

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

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

Mush Comb is een innovatief bedrijf dat actief is in de wereldwijde
champignon sector. Wij produceren, reviseren en ontwikkelen
machines voor champignonkwekers in binnen- en buitenland.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

PARTTIME
ADMINISTRATIEF
MEDEWERK(ST)ER
Profiel:
Wij zoeken een gemotiveerde medewerker die
betrokkenheid toont bij ons bedrijf. Hij/zij dient ervaring te hebben met het voeren van een crediteurenadministratie. Het gaat in eerste instantie om
een functie voor 17 uur per week verdeeld over
3 dagen met uitbreidings-mogelijkheden in de
toekomst.

Peter Cornelissen heeft zijn aardappeloogst binnen
Prijsschommelingen in de aardappelmarkt komen volgens Cornelissen
van jaar tot jaar voor.

Contractteelt
“Een aardappel is gevoelig voor
sterke weersveranderingen. Nachtvorst
in het voorjaar, lage temperaturen
in het groeiseizoen en overvloedige
regenval zorgen voor die schommelingen. Vooral Noord-Frankrijk, Engeland
en de Belgische kuststrook blijven ver
achter met de aardappeloogst. Deze
lagere opbrengsten leiden tot een stijging van de prijs van aardappelen in de
vrije verkoop. De meeste telers hebben
echter hun aardappelen op contract
staan, tegen een vooraf overeengekomen prijs.

Ik heb zelf zo’n 50 hectare aardappelen
waarvan ruim 2.200 ton werd geoogst.
Van die oogst is meer dan de helft al
verkocht op contract. De rest is voor
de vrije verkoop”, zegt de Meerlonaar.
Maar door het relatief koude voorjaar
zijn de aardappelen kleiner van stuk.
Cornelissen teelt Fontana’s die tot friet
verwerkt worden. De fabrieken werken
het liefst met lange en dikke aardappelen. Krijgen de aardappelboeren
nu 20 tot 24 eurocent per kilogram,
de aardappelen voor de vrije verkoop
moeten minimaal vier eurocent meer
opbrengen, om de extra kosten van
opslag te dekken. “Het is slechts gissen
of ik straks meer beur voor mijn vrije
verkoop dan voor de aardappelen op
contract”, zegt Cornelissen.

Volgens Noud Janssen, LLTBbestuurslid, wordt de prijs van een
frietje niet alleen door de aardappeloogst bepaald.

Functieomschrijving:
•
•
•
•

Duurdere grondstoffen
“Nee, dat is slechts een onderdeel in het verhaal. De grondstoffen voor akkerbouwers worden
duurder en datzelfde geldt voor de
hele verwerkende keten binnen de
aardappelindustrie tot de frietkraam
toe. Je zult dan ook zien dat een frietje
duurder wordt, maar niet goedkoper.
Als er een topoogst is en de aardappelen niet meer dan 10 of 15 cent per
kilogram opbrengen, betaal jij geen
stuiver minder voor je patatje met”,
sluit Janssen af.

Het voeren van de crediteurenadministratie
Het bijhouden van de urenregistratie
Receptionele taken
Overige ondersteunende werkzaamheden

Zowel kennis van de Engelse taal als accuraat werken zijn een must.
Heb je interesse, stuur je sollicitatie incl. CV voor 6 december naar:
Mush Comb
Stationsstraat 147, 5963 AA, Horst

Contactpersoon:

Bob Holtermans
Telefoon: 077-3983929
E: info@mushroommachinery.com
W: www.mushroommachinery.com

flexible new machinery

opruiming
met heel veel

½ prijzen
VEN

Top-merken:
dames + herenschoenen
Redactie zoekt kerstrecepten

Y
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koopzondag
25 november
van 12 tot 17 uur

Wat serveert u met Kerst?
Kerstmis, de tijd dat mensen gezellig met elkaar aan tafel gaan. Een hapje, een drankje en een
goed gesprek. Wordt het dit jaar een garnalencocktail gevolgd door knoflooksoep of oma´s recept
voor kip met appelmoes? De redactie van HALLO Horst aan de Maas is benieuwd naar uw kerstrecept.
Is het een gerecht dat al generaties in uw familie wordt gegeten of heeft u het zelf verzonnen?
Wilt u uw recept met ons en de lezers delen, laat ons dit dan voor 1 december weten via redactie@
hallohorstaandemaas.nl of via 077 396 13 52. De recepten verschijnen in de editie voor Kerstmis op
donderdag 20 december.

VAN DE VEN SCHOENMODE

Schouwburgplein 2 - 5801 BVVenray
Tel. 0478-580077
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Interview met Sinterklaas
Het is weer zover: Sinterklaas is in Nederland en dus ook in Horst aan de
Maas aangekomen. In sommige dorpen is hij al langs geweest, in andere
dorpen komt hij nog, maar: hij is er! Gelukkig mogen wij van HALLO ook dit
jaar weer op bezoek bij Sinterklaas om wat vragen te stellen.
Toch weer een beetje zenuwachtig
klop ik op de deur van de logeerplek
van Sinterklaas. “Kom maar binnen”,
zegt een hoog stemmetje. Als de deur
open gaat, zie ik dat het stemmetje bij
een klein Pietje hoort. “Geen paniek!
Sinterklaas wacht al op je, hij vond het
vorig jaar zo gezellig!”
Door een lange gang die aan
beide kanten volgebouwd staat met
kadootjes en jute zakken vol pepernoten lopen we naar een kamer met
een open haard. In een grote stoel zit
Sinterklaas, met een leesbrilletje op
zijn neus en het boek op schoot. “Ah,
mevrouw de journaliste, daar bent u
weer”, lacht de goedheiligman. “Begin
maar snel met vragen.”
Ik ga in de stoel naast hem zitten.
“Sinterklaas, hoe word je eigenlijk
Sinterklaas?” De goedheiligman begint
te lachen. “Sinterklaas word je toch
niet, dat ben ik gewoon. De kindjes

uit Horst zijn toch ook gewoon kindjes
uit Horst? Ik ben altijd al Sinterklaas
geweest. Al is mijn baard wel pas
gegroeid toen ik ouder werd”, legt
hij uit, terwijl hij met zijn hand in een
witte handschoen over zijn baard
aait.
“Waarom heeft u eigenlijk een tabberd aan?” Sinterklaas lacht. “Vindt u
hem niet mooi?” Hij pakt zijn mijter en
strijkt even over het rode stof. “Ik ben
al heel oud, en de mode verandert zo
snel. Ik moest elke keer nieuwe kleren
kopen. Dus ergens in de 14e eeuw
heb ik één keer kleren uitgezocht die
ik mooi vind, en die draag ik nu altijd.
Lekker makkelijk.”
Dan moet ik alweer gaan.
“Volgende week mag ik nog één
keer langskomen, toch?” vraag ik.
“Natuurlijk, mevrouw van de HALLO.
Iemand moet de kindjes van Horst toch
vertellen hoe het met me gaat?”

Sinterklaasfeest Horst
Dit jaar wordt Sinterklaas ontvangen op het Wilhelminaplein met een
grote ballonnenwedstrijd en Sinterklaasfeest in de Mèrthal.
Sinterklaas brengt aanstaande
zaterdag met zijn Pieten een bezoek
aan Horst-centrum. Om 15.00 uur wordt
hij ontvangen op het Wilhelminaplein.
Tussen 14.00 en 14.45 uur kunnen
kinderen daar, bij zaal De Lange, een
ballon voor de grote ballonnenwed-

strijd ophalen en een ballonnenkaartje
inkleuren. Na de ontvangst vertrekt
Sinterklaas samen met zijn Pieten,
de kinderen en (groot)ouders in
een lange optocht naar de Mèrthal
waar vanaf 16.00 uur het grote
Sinterklaasfeest losbarst.

Sinterklaasfeest Toverland
In Attractiepark Toverland vindt op zaterdag 24 en zondag 25 november
een Sinterklaasfeest plaats, beide dagen van 10.00 tot 18.00 uur.
Coole Piet Diego treedt zowel
zaterdag- als zondagmiddag op.
Sinterklaas komt zelf ook langs en de
attracties zijn gewoon geopend. Ook is
er een pepernotenparty. In Toverland
brengt Coole Piet Diego nummers van

zijn nieuwe album ten gehore. De hele
dag zijn er Pieten in het park. Sinterklaas
komt langs om 13.30 en 16.00 uur, het
optreden van Coole Piet Diego begint om
16.30 uur.

AGENDA

Meerlo

Intochten

Melderslo

Broekhuizen(vorst)
zo 25 november 14.30 uur
Locatie: Loswal

Griendtsveen
zo 25 november 11.00 uur
Locatie: De Zaal

Grubbenvorst
zo 25 november 15.00 uur
Locatie: Veer aan de Maas

Hegelsom

zo 25 november 15.00 uur
Locatie: Zaal Debije

Horst

za 24 november 15.00 uur
Locatie: centrum, feest Mèrthal

zo 25 november 13.00 uur

za 24 november 14.00 uur
Locatie: MFC De Zwingel

Meterik

zo 25 november 11.00 uur
Locatie: De Meulewiek

Swolgen

zo 25 november, 14.00 uur
Locatie: Lambertuskerk

Sevenum

zo 25 november
Locatie: De Wingerd

Tienray

zo 25 november 10.00 uur
Locatie: Parochiehuis

SINTERKLAASACTIE

Help Klunspiet zijn pure
chocolade terug te vinden

Klunspiet had alle chocolade verstopt voor Snoeppiet, maar kan ze nu zelf ook niet meer allemaal vinden.
Hij heeft de melkchocolade en witte letters al teruggevonden, maar de pure chocoladeletters zijn nog niet
terecht. De pure chocoladeletters zitten verstopt in deze uitgave van HALLO Horst aan de Maas en de uitgaves
van vorige en komende week. Tel alleen het aantal pure chocoladeletters en maak de volgende slagzin op
een originele manier af: ‘Ik lees de HALLO graag, omdat…’ en maak kans op mooie prijzen.
Noteer het totaal van alle pure chocoladeletters uit de drie uitgaves samen met de afgemaakte slagzin op de
deelnemersbon die vorige week in HALLO Horst aan de Maas zat en lever deze uiterlijk 1 december in bij de inleverpunten. De uitslag wordt op donderdag 6 december bekend gemaakt in HALLO Horst aan de Maas. De prijswinnaars
krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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Samenwerkingsinitiatief Ondernemers Grubbenvorst

Winkelend publiek in dorpskern houden
Onder de noemer Ondernemend Grubbenvorst treden sinds half november zestien winkeliers naar buiten in
Grubbenvorst. Niet in de vorm van een stichting of vereniging maar op basis van commitment. Het betreft een
aantal nieuwe ondernemers en enkele bestaande winkeliers.

Een eerste winkelactie staat al op de
planning voor de maand december
onder de noemer De Eindejaarsactie.
Ondernemers Grubbenvorst reikt wekelijks drie gevulde boodschappentassen
uit met 150 euro aan spullen per tas.
Iedere zaterdag in december krijgen de
prijswinnaars telefonisch bericht. Voor
een lijst van alle deelnemende winkels
aan Ondernemend Grubbenvorst, kijk op
Facebook.

acties die we doen te behappen zijn
voor de portemonnee van de ondernemer. Het moet voor iedereen leuk
en betaalbaar blijven, voor zowel de
ondernemer, alsook de klanten”, aldus
Tim. Ondernemend Grubbenvorst heeft
geen website maar maakt gebruik
van sociale media als Facebook en
Twitter. Het logo van de deelnemende
winkeliers is een Wandelende Tas die
symbool staat voor het winkelcentrum.

Is uw woning al levensloopbestendig?

kwaliteit, zorg en aandacht bij het [ver] bouwen van uw woning

bouwen voor

50 plussers

www.bouwenvoor50plussers.nl | T 077 396 78 44

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*

De initiatiefnemers Tim en Vera Vercoulen-van Huët,
Hans Winter en Wilfred Snethlage voor de ‘Wandelende Tas’
Het doel van Ondernemend
Grubbenvorst is duidelijk. In en rond
het winkelhart aan de Kloosterstraat in
Grubbenvorst moet het weer gaan bruisen. Te lang had het winkelcentrum te
kampen met een krimpend winkelaanbod. Nu de bouw van winkel- en appartementencomplex Op Santfort is gestart,
bloeien nieuwe initiatieven op en
ontstaat reuring. Supermarkt Jan Linders
verhuist eind 2013 naar het complex
op de hoek van de Kloosterstraat en de

Julianastraat. Tim en Vera Vercoulen en
Hans Winter zijn mede-initiatiefnemers
van Ondernemers Grubbenvorst. Het
echtpaar Vercoulen runt sinds kort een
drogisterij aan de Kloosterstraat. Hans en
Francien Winter-Relouw begonnen eind
2010 een winkel met huishoudelijke
artikelen.
“Eigenlijk zijn er geen initiatiefnemers”, zegt Vercoulen. “Het idee om
samen iets op te pakken met onze
collega-winkeliers ontstond spontaan,

buiten op een bankje op het parkeerpleintje tegenover de apotheek. Een
mooie nazomeravond en een kopje
koffie brachten ons bij elkaar.”
”De een na de andere nieuwe
ondernemer kwam erbij zitten en spuide
ideeën. Zo is het eigenlijk begonnen.
We hebben geen reglement of statuten
en heffen ook geen contributie. We
komen elke twee maanden bij elkaar
en bespreken eventuele acties die
we gaan doen. Bovendien moeten de

Prestigieuze prijzen voor
fotografen Foto ID
Eugene van Hoof en Ad Vereijken van Foto ID in Horst zijn in de prijzen gevallen. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van Master Photographers Network, de beroepsorganisatie binnen de portret-, bruids- en bedrijfsfotografie,
op 17 en 18 november hebben Eugene en Ad prestigieuze prijzen in de wacht gesleept.

*ga voor de voorwaarden
naar onze website

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

van
huis
uit

Ied Bos
verzorgende
van huis uit

Meneer Arts
ondernemer
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

“ Uw risico’s: wij maken
ze beheersbaar.”
mr. Erik Vannisselroy

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.

Onze 24 specialisten staan voor u klaar.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

van OUD naar

NIEUW...

Banden - Accu’s - Carwash

WINTERBANDEN

voor concurrerende prijzen!
Tevens mogelijkheid tot opslag van uw zomerbanden.

SALE

www.bartseuren.nl
Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Zondag 25 november

Van Hoof en Vereijken wonnen
tijdens de Master Award Competitie
drie eervolle vermeldingen in de categorieën Huwelijk, Portret en Vrij werk.
De jury, een viertal gerenommeerde
fotografen uit Nederland, roemden hun

werk. Zij scoorden hoog op originaliteit,
innovativiteit en vakmanschap. Ad en
Eugene zijn supertrots op de behaalde
prijs. “Drie eervolle vermeldingen binnenslepen tussen zoveel topfotografen.
Dat geeft een goed gevoel en laat je

realiseren dat je goed bezig bent in je
vak en jezelf blijft door ontwikkelen.”
De twee kregen uit handen van de
voorzitter van de jury, Norbert Maes, de
prijs uitgereikt.

SCHUDDEN

25% korting

op de hele
wintercollectie
Kerkstraat 28a, 5961 GD Horst
077 - 398 55 45

www.vrouw-womenswear.nl
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‘Gezellig samen eten wat de
pot schaft’
Stichting Eetpunt Gooiendaag start op woensdag 16 januari om eenmaal per maand te koken voor mensen uit Horst aan de Maas. Het initiatief is vooral
bedoeld voor mensen die het leuk vinden om gezamenlijk in een gezellige ruimte een hapje te eten. Twee vrijwilligers gaan de keuken in om met verse
producten een driegangenmenu samen te stellen.
Eetpunt Gooiendaag is een initiatief
van Petra Leijssen, die op 1 januari
2013 start met de gelijknamige dagbesteding in een verbouwde boerderij aan
de Berkelstraat in Horst. Eén woensdag
in de maand is de ruimte beschikbaar
voor het eetpunt. “We willen mensen
bij elkaar brengen die behoefte hebben
aan gezelligheid en het niet leuk vinden om thuis alleen te eten. We willen
vooral een sociale ontmoetingsruimte
zijn en hanteren daarbij geen leeftijdsgrenzen. De enige voorwaarde is dat
iemand meer sociaal contact wil”, aldus
Petra.
“We werken met vier vrijwilligers
en om beurten gaan steeds twee
personen de keuken in om voor circa
twaalf mensen een maaltijd voor te
bereiden. We hebben plaats voor maximaal 24 eters, die zes euro per keer
betalen. Het is voor ons de uitdaging
om binnen dat budget te blijven.”
Het diner bestaat uit een voor- en
hoofdgerecht en een dessert.

Specialiteiten

Vrijwilligers van eetpunt Gooiendaag Nel Lucassen, Petra Lucassen, Petra Leijssen en Riek Versteegen

“Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen
specialiteiten. Riek staat bekend om
haar champignons met warm vlees,
Nel kan heerlijk hachee maken en zelf
maak ik graag bijzondere soepen, zoals
mijn pompoen- en mosterdsoep. Het
is overigens niet zeker dat we deze

gerechten gaan maken”, zegt Petra
Leijssen. “De avonden zullen ook in het
teken staan van actuele thema’s zoals
Kerst of carnaval en we passen daar de
maaltijden op aan. We zullen rekening
houden met eventuele allergieën, maar
de deelnemers eten vooral wat de pot

schaft”, zegt Petra.
“Een avond is geslaagd als de
deelnemers lekker hebben gegeten,
in een gezellige sfeer. Ze kunnen dan
bijpraten of nieuwe contacten leggen”,
aldus Petra. “De deelnemers worden
om 17.30 uur verwacht en krijgen bij

hun maaltijd een glaasje water of een
sapje en na afloop een kopje koffie of
thee. We serveren geen alcohol. De
avond sluiten we om 19.00 uur af”,
aldus Petra. Aanmelden voor de eerste
dineravond kan tot en met maandag
14 januari.

De kringloopwinkel
van

Horst aan de Maas

Openingstijden
Vrijdag en zaterdag
10:00 - 17:00
Babykleding - Meubelen Witgoed - Kleding - Schoenen Huishoudelijke artikelen - Boeken
en Lp’s - Electronica - Glaswerk Speelgoed - Porselein
Venloseweg 11 - 5975 PS - Sevenum
Tel. 077- 851 23 53

Cateringservice
Jolanda Pouwels

kennismakingsavond
•
•
•
•
•

12 december 2012 van 17:00 tot 21:00 uur

Demonstraties van gezichtsverzorging, permanente make-up en laser-ontharing
Diverse deskundigen aanwezig, dus kom gerust met al uw vragen
Maak kennis met verschillende aanbiedingsacties
Ontvang onze gratis goodiebag
Dit alles onder het genot van een hapje en drankje

De 3 gekke
uitverkoop dagen!

Om plaats te maken voor de nieuwe collectie van
2013 gaan wij starten met de 3 gekke uitverkoop
dagen op 22, 23 en 24 november in Sevenum!

Starters
in de regio
MooieRiemen.nl
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

MooieRiemen.nl
Miranda Boumans
Kerkstraat 26
Broekhuizenvorst
077 463 25 02
info@mooieriemen.nl
www.mooieriemen.nl
modeaccesoires
9 maart 2012

Activiteiten
MooieRiemen.nl is de
grootste riemenspeciaalzaak in
de Benelux, met dezelfde (of
zelfs betere) service als in een
gewone kledingwinkel. Bij
MooieRiemen.nl kan men een
mooie riem altijd zonder risico
kopen. Is de aankoop niet naar
wens, dan kan deze zonder
moeite worden geretourneerd.
Er kan bij MooieRiemen.nl op
verschillende manieren betaald
worden. Via iDeal, creditcard,
achteraf betalen met Klarna of
door het bedrag over te maken
op de rekening. Men kan bij
MooieRiemen veilig kopen, de
winkel is in het bezit van het
Thuiswinkelwaarborgcertificaat. Via Kiyoh wordt
MooieRiemen.nl door klanten
gewaardeerd met een 8,8 en
94% van de klanten beveelt
MooieRiemen.nl aan.
Doelgroep
Mannen, vrouwen of
kinderen die op zoek zijn naar
een mooie of functionele riem.
Onderscheidend vermogen
Een hele grote keuze aan
riemen, zoals jeansriemen,
pantalonriemen, studsriemen,
trendy riemen, elastische
riemen en kinderriemen, in
natuurlijk veel verschillende
maten. Het assortiment loopt
van maat 65 en 75 voor de
kinderen, door naar maat 85,
95, 105, 115, 125 en zelfs een
enkele riem in maat 135.
Binnenkort komen er nog
riemen bij in maat 145 en maat
165. Heel belangrijk is de 100%
tevredenheidsgarantie. Toch
niet tevreden? Laat het binnen
30 dagen weten. Dan wordt het
geld zonder problemen terug
gegeven of kan er geruild
worden. Ook is het mogelijk
om de collectie te bekijken op
de Kerkstraat 26 in
Broekhuizenvorst. Dit is echter
alleen mogelijk op afspraak via
info@mooieriemen.nl

Kom kijken in onze winkel en maak een
proefrit, zodat u nu lekker in de winterzon
kunt gaan fietsen.
Alle modellen uit 2012 nu met 15% korting,
op=op!
Geldt niet in combinatie met Fietsplan NFP en BFN.
Geen inruil mogelijk.

Heerlijk avondje
is gekomen!
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

Alles moet weg!

Peperstraat 54 - 5975 BW Sevenum - Tel. (077) 467 82 17 - www.theolommen.nl

Wilt u als starter ook
gratis in deze rubriek komen
te staan, mail dan naar
linda@hallohorstaandemaas.nl
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Olympiër en bondscoach

Lezing over
triathlonsport

Het LoopCentrum in Horst en de Nederlandse Triathlon Bond organiseren
op woensdagavond 28 november om 19.45 uur een lezing over de triathlonsport. Tijdens de lezing worden met Olympiër Maaike Caelers en
bondscoach John Hellemans geïnterviewd.
Maaike Caelers werd 41e op
de Olympische triathlon in Londen
en beklom dit najaar tweemaal het
podium bij een World Championship
Series. John Hellemans is bondscoach
van de Nederlandse Triathlon Bond.
Onderwerpen die tijdens de avond aan
bod komen zijn de geschiedenis van
de triathlon, de wereldtop, training,
techniek, materiaal, de voorbereiding

van de Nederlandse triathleten op de
Olympische Spelen, de Olympische
wedstrijd in Londen en hoe de
Nederlandse triathleten het gat met de
wereldtop kunnen dichten. Wie vragen
wil stellen aan Maaike Caelers of John
Hellemans, kan op woensdagavond 28
november bij het LoopCentrum terecht.
Aanmelden kan via mail naar
m.venhuizen@hetloopcentrum.nl

Wereldwinkel

Beste cadeauwinkel
van Nederland

Demonstratie drumschool
Drumschool Marcel Siebers-Fine Tune Studio hield afgelopen zaterdag een presentatie in cd-winkel
MIEZ-D in Horst. Drumleerlingen mochten daar iets demonstreren op een drumstel.
Docent Siebers vindt het belangrijk dat leerlingen niet alleen hun persoonlijke stijl ontwikkelen, maar
ook oog hebben voor de muziekgeschiedenis. “Eigen muziek creëren, opnemen en naar de fans brengen is
een heel intensief en kostbaar proces, waarmee met respect moet worden omgegaan. Illegaal muziek
downloaden hoort daar niet bij.”
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De wereldwinkel won onlangs de titel beste cadeauwinkel van
Nederland. Voor de tiende achtereenvolgende keer heeft het Nederlandse
publiek op www.bestewinkelketen.nl zijn favoriete winkelketens benoemd
en beoordeeld op negen aspecten.
In de categorie Cadeau waren
vier ketens genomineerd. Naast de
Wereldwinkel waren dat Primera, Bruna
en Hema. De Wereldwinkel wist de titel
binnen te halen door een uitstekende

score op klantvriendelijk personeel en
service. “Een groot compliment voor
alle medewerkers, allen vrijwilligers,
van de Wereldwinkel”, aldus de woordvoerster van Wereldwinkel Horst.

Ad ve r torial

E-relatiegeschenken weet hoe Centrum Management Horst
Beste centrumje de boodschap overbrengt
ondernemer Horst

Pennen, petjes, paraplu’s, vogelhuisjes, handdoeken, USB-sticks al dan niet bedrukt. Je kunt het zo gek niet
bedenken of E-relatiegeschenken kan het leveren. “Een goed relatiegeschenk versterkt de boodschap van het bedrijf.”

Centrum Management Horst gaat op zoek naar de beste centrumondernemer van het jaar. Inwoners kunnen daarvoor kandidaten aandragen. De
winnaar wordt bekendgemaakt op 15 januari 2013.
Horst-centrum presteert volgens
adviesbureau DTNP erg goed als het
gaat om “koopcentrum voor dagelijks
boodschappengemak.” Om de kwaliteit
en gastvrijheid van ondernemers te
belonen en ondernemers te stimuleren
zich te blijven ontwikkelen, is er nu de
verkiezing van de beste Horst-centrum
ondernemer van het jaar. Het publiek
kan tot 21 december haar favoriete
café, restaurant, winkel of dienstverlener aandragen. Daarnaast houdt
Wonen Limburg komende weken een

onderzoek naar het functioneren en de
beleving van het centrum. Ze zal dat
doen via het bewonerspanel Limburg.
Ook daarin wordt het aandragen van
ondernemers meegenomen. Een jury
kiest uiteindelijk de beste ondernemer van het jaar 2012. Ze let daarbij
op gastvrijheid, innovatie, kwaliteit,
dienstverlening en maatschappelijke
betrokkenheid. Kandidaten voordragen
kan via speciale stembiljetten in de
winkels of door het stembiljet op
www.horst-centrum.nl in te vullen.

Kleinschalige zorgondernemers
Twee jaar geleden startte Marian Wijnen met haar
in Melderslo gevestigde bedrijf. Ze levert niet alleen de
geschenken maar zorgt ook voor een goed advies. “Ik heb
voorheen in de communicatiesector gewerkt en weet dus
hoe je een boodschap goed overbrengt. Ik probeer met bedrijven mee te denken. Denk bijvoorbeeld aan een stressballetje in de vorm van een computer voor een ICT-bedrijf
of een flessenopener als USB-stick voor een biermerk.
Een broodrooster waarbij een logo op het brood wordt
geroosterd of laarzen met een boodschap. In principe kan
alles. Op mijn webshop staan duizenden producten. Staat
een bepaald relatiegeschenk er niet op? Het kan wel geleverd worden. Een relatiegeschenk kan helemaal op maat
worden gemaakt. Het is niet nodig om grote aantallen te
bestellen, de artikelen kunnen ook in een kleine oplage
worden geleverd.” Marian probeert waar het kan samen

te werken met leveranciers in de regio. Momenteel heeft
Marian Wijnen een tijdelijke showroom voor kerstpakketten
aan de Venrayseweg in Horst. “De kerstpakketten kunnen
helemaal naar eigen inzicht worden samengesteld. De
relatiegeschenken leveren we overigens niet alleen aan
bedrijven, maar bijvoorbeeld ook aan verenigingen. Zo´n
geschenk is niet alleen goed voor bestaande relaties, maar
ook om nieuwe klanten te werven. Klanten en ook medewerkers, waarderen het wanneer je een relatiegeschenk of
een kerstpakket geeft waar aandacht aan is besteed. Zeker
in deze tijd.”

E-relatiegeschenken
Jaegerweg 5, Melderslo
www.e-relatiegeschenken.nl

Bijeenkomst
zorgondernemers

De werkgroep Kleinschalige zorgondernemers uit de gemeenten Horst
aan de Maas en Venray nodigen hun collega-kleine zorgondernemers, die
geen zorgboerderij exploiteren, uit voor de themabijeenkomst
Zorgondernemers Wel/Niet organiseren.
Aanleiding van de bijeenkomst is
het initiatief van Horst aan de Maas
en Venray, die de gevolgen voor het
zorgaanbod van de transitie AWBZ naar
WMO voorbereiden. Daarbij willen zij
meer inzicht krijgen op het zorgaanbod
van kleinschalige zorgondernemers.
De bijeenkomst wordt gehouden

op donderdag 29 november in MFC de
Zwingel in Melderslo. Het programma
start om 19.00uur. Bij deze bijeenkomst
zal ook een vertegenwoordiging van
het MKB aanwezig zijn. Deelname is
gratis.
Aanmelden kan via e-mail naar
ria@zorgadviesenregelhulp.nl

12

en zo

22
11

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.

Jack Janssen

´Altijd gaat de zon weer op.´ Dat is het motto van Horstenaar Jack
Janssen. Hij is iemand die altijd positief is ingesteld, respect heeft voor en
verwacht van een ander. Jack wordt deze week geplukt.

Koken met

Randy

Horster Mannenkoor, speelt een ronde
golf bij de golfclub of een partijtje tennis bij de tennisvereniging. Daarnaast
is hij penningmeester van Funpop,
speelde hij in de Horster revue en dan
is er nog de maandelijkse vriendenavond. “Onze vriendengroep bestaat
uit negen mannen, we kennen elkaar
al vanaf de kleuterschool en hebben
samen gespeeld in de joekskapel Same
Oet. Een keer in de maand hebben
we BOF, Boys on Friday. Dan gaan we
ergens in een kroeg iets drinken. Een
van de mannen is ziek en zit in een
rolstoel. Daar houden we rekening mee
en zorgen ervoor dat hij erbij kan zijn.
Twee keer per jaar doen we bij hem de
tuin. Dat is altijd een hele happening.”

Antartica staat nog op
het verlanglijstje
Wat Jack ook graag doet is wandelen. Elke avond een rondje met de
hond, maar hij gaat ook graag wat
verder weg. “Tonie en ik zijn enkele
keren in Zuid-Limburg en de Voerstreek
geweest, een erg mooie omgeving.
We hebben ook eens in de zomer in
Zwitserland in de bergen gewandeld.
Maar veel liever gaan we nog verder
weg. Ethiopië, Suriname, daar zijn we

Elke week stelt chefkok
Randy Zeegers van het Maashotel
in Broekhuizen speciaal voor de
lezers van HALLO Horst aan de
Maas een recept samen met
goede en eerlijke producten.
Met zijn tips maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste uit de ingrediënten naar
boven halen.

al geweest. Op de planning staan nog
Nepal, India, Peru en Bolivia. Allemaal
warme landen ja, al heb ik Antarctica
ook nog op mijn verlanglijstje staan.
De compleet andere cultuur, dat trekt
ons aan in die landen. Een oom van mij
is missionaris in Ethiopië, een prachtig
land. We hebben daar rondgetrokken,
maar willen zeker nog een keer terug.
We zoeken bewust niet de toeristisch
plekken op. We bereiden ons altijd
goed voor op onze reis. Nee, we reizen
niet in een gezelschap, zoeken liever
alles zelf uit. Ethiopië is inderdaad een
arm land, al wisten we wel wat ons
te wachten stond. We hebben daar
heel veel pennen uitgedeeld, maar
een volgende keer zorgen we dat we
kleding meenemen. Het is triest om te
zien in welke vodden de kinderen daar
rondlopen.”
Jack omschrijft zichzelf als een
positief persoon, niet haatdragend. “Ik
ga veel liever de dialoog aan. Waar
ik me wel aan kan ergeren is vernielzucht. Bloembakken die omver worden
gegooid, glas dat overal ligt. Je moet
van andermans spullen afblijven. Als ik
iemand rotzooi zie trappen, stap ik er
altijd op af. Je moet respect voor elkaar
hebben. Geniet, het is later dan je
denkt, zeg ik altijd.”

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!

Spritskoekjes

Ook in het

tandprothetische praktijk

Benodigdheden:
· 250 gr witte basterdsuiker
· 400 gr boter
· 500 gr bloem
· 5 gr zout
· 1 stokje vanille

Bereiding:
• Laat de boter op kamertemperatuur komen. Meng deze met de
suiker en vanille, voeg het ei toe
en roer het geheel goed glad;
• roer daarna de bloem met het
zout door het mengsel heen. Laat
het beslag een uur rusten in de
koelkast;
• draai met de hand ballen en leg
deze op een bakplaat. Laat wat
ruimte tussen de ballen in;
• bak de ballen in een oven op
170 graden in 10 minuten af,
totdat ze mooi goudbruin zijn.
Laat ze afkoelen, klaar om te
serveren.

In het voormalige huis van ‘Camps
Mop’, voor de bezoeker van de Horster
kermis geen onbekende, woont Jack
Janssen (54) met zijn gezin. Hij is
geboren en getogen in Hegelsom en
sinds 1987 woonachtig in Horst. Samen
met echtgenote Tonie heeft hij drie
dochters: Eef, Fannie en Zita. En het
bevalt hem goed in Horst. “Het is hier
heel prettig wonen. We lopen zo het

Randy

Jack zit niet vaak een avond thuis
op de bank. Veel liever gaat hij samen
met Tonie een wijntje drinken in een
van de cafés in het centrum van Horst.
Of hij gaat naar de repetitie van het

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45

Nu

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.

1
6
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Boys on Friday

U kunt bij ons terecht voor:
• implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
• aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
• vergoeding ook vanuit uw basisverzekering
en rechtstreeks via de zorgverzekeraar

BONUS
PUZZEL
9
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Eet u smakelijk!

centrum in, hebben alles bij de hand.
Zeker met het horecaplein is het heel
gezellig in Horst geworden.”

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
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weekend!

Witte of Color Reus
Poeder of Gel
Pak 6.3 kg of fles 5.94 liter
normaal € 24.99

steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus
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opinie 13

Bespreking Poll week 45

Horst aan de Maas moet zich geen nieuwe herindeling op laten leggen
Horst aan de Maas en Venray sloten vorige week een samenwerkingsovereenkomst. Dit was geen voorbode voor een fusie, aldus beide
burgemeesters. Met het nieuwe regeerakkoord wordt de roep om grotere en
daadkrachtigere gemeenten echter wel weer luider. De nieuwe regering wil het
liefst gemeenten van minimaal honderdduizend inwoners. Betekent dit voor
Horst aan de Maas een nieuwe herindelingsronde? Niet als het aan 98% van
de stemmers op onze poll ligt. Zij zien een derde fusie in nog geen tien jaar

tijd absoluut niet zitten. Herindelen kost alleen maar geld en levert de burger
niets op.
Een klein deel is het hier niet mee eens. Een grotere gemeente betekent
meer invloed. Bovendien vorm je zo een gelijkwaardige partner met andere
grote gemeenten. Wil Horst aan de Maas mee kunnen blijven doen met de
toekomst dan moet zij een herindeling niet meteen uit de weg gaan, aldus
8% van de stemmers.

Warm
Kop nest

Horster politie kan ook zonder hulp
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Deze week zijn er enkele Poolse politieagenten op bezoek bij hun collega’s
uit Horst. Zondag deelden ze gezamenlijk flyers uit aan bezoekers van de
Poolse mis in Meterik. Door posters en flyers in de Poolse taal te verspreiden
op locaties waar Poolse mensen samenkomen, hoopt de politie het contact
met arbeidsmigranten te vergemakkelijken. De Poolse agenten assisteren hen
waar nodig. Enkele agenten uit Horst volgen daarnaast Poolse taalles. Goed
idee, zo verloopt het contact met de Poolse arbeidsmigranten alleen maar

beter. De Horster politie moet daarbij alle hulp aangrijpen die nodig is.
Aan de andere kant kun je je afvragen of de politie in Horst het niet
alleen af kan. Als ze Poolse les volgen, Poolse flyers uitdelen en de Poolse
samenleving actief benaderen, is dat dan niet gewoon genoeg? Is het Poolse
bezoek niet gewoon leuk voor de agenten, maar een beetje overbodig? Het
kost natuurlijk altijd belastinggeld, zo’n uitwisselingsreisje. En heeft het wel
echt effect? Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 46) > Recessie of niet, wij hossen gewoon door > eens 66% oneens 34%

laat
je
zien

Kerkstraat 1 Horst
077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl

de markt van alle markten thuis
Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur

MASTBROEK
Poeliersbedrijf
Kipsaté met of zonder satésaus (3 stokjes)
1,25

per pakje 5 pakjes

5,00

Zo uit de oven kant-en-klaar

Gegrilde kippenbouten

1,00

per stuk

BEDMODE

6 stuks

5,00

BADMODE TAFELMODE
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FlAnel iS binneRetRneK!Ken

OVERTREKKEN | LAKENS |

lAKenS HoeSlAKenS DeKbeDoV

Rits Kapot???
Loopt de rits open van uw jas,
broek, rok, laars of tas?
In vele gevallen is dit te repareren
door ons zonder de rits
te vervangen!

Ook hebben wij alles op het
gebied van zelfmaakmode
en kledingreparatie!
Zie ook:

www.vanderwijstkleinvak.nl

Grenzeloos lekker!

HOLLANDS
BELEGEN per kilo 7,95
ONZE SPECIALITEIT, ECHT LEKKER!
WEEKKALENDER GRATIS VOOR IEDERE KAASKLANT!
WINKELWAARDE € 2,95

Toos en Rob Wagenaar
Kaaswagen Markt tegenover het Kruidvat
Winkel Tienrayseweg 27, Meerlo vrijdags 09.00-16.00 uur

Na maanden in het buitenlandTekst
vertoeven is het altijd
D!rk
moeilijk om thuis je draai weer
Reacties:
te
vinden. Gelukkig had ik
www.hallohorstaandemaas.nl
deze
keer een makkelijke overgang, want niks is meer
Hollands dan thuiskomen
tijdens de intocht van
Sinterklaas. Het
Sinterklaasfeest combineert
twee favoriete bezigheden van
Nederlanders: zeuren en
cadeautjes krijgen.
Elk jaar wordt het kind in mij
wakker geschud als Aart 2.0
(in mijn ogen blijft Aart Staartjes
altijd de man van de intocht) op
tv het eerste vers van ‘Zie ginds
komt de stoomboot’ inzet.
Wat zou er dit jaar zijn? Is de
Hoofdpiet zoek? Het paard ziek?
De pepernoten oranje?
Voor kinderen is het natuurlijk
helemaal een magische tijd,
maar ook menig opa en oma
kijken glunderend op als ook zij
van Zwarte Piet een handje
pepernoten toegestopt krijgen.
Daarnaast laaien elk jaar
dezelfde discussies op: over de
mogelijk racistische ondertoon
van Zwarte Pieten (volgens mij
zijn ze trouwens zwart van het
roet in de schoorstenen),
de afspraken over lengtes van
gedichten en prijzen van
cadeautjes, of het strijden om
aandacht tussen de goedheiligman en zijn evenbeeld van de
Noordpool. De pepernoten
liggen potverdorie bijna met
Pasen al in de schappen en de
marsepein is ook niet meer wat
het geweest is.
Grappig ook vind ik dat het
maken van verlanglijstjes voor
de doorgaans zo hebberige
Nederlanders vaak als lastige
taak wordt gezien. En de
plakband is ook altijd al zoek!
Maar na al het gezucht, gesteun
en gewinkel voor een ander
slaat de stemming vaak om als
Sinterklaasavond dan toch echt
begint. Omringd door pakjes,
pepernoten en familie besef je
pas echt waarom Sinterklaas
vieren zo belangrijk is. Een
avond gezellig, zonder tv,
ouderwets handgeschreven
briefjes aan elkaar voorlezen en
heerlijk kneuterig lachen om
plagerige gedichtjes.
Na het schreeuwerige Times
Square, het stampende San
Francisco en het altijd bruisende
New Orleans is niks zo lekker als
voor de open haard mijmeren
over het oer-Hollandse
Sinterklaasavondje. Daar kan
geen Kerstman tegenop.
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
22 november 2012
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Themabijeenkomst 27 november

Samen veilig blijven wonen
in Horst aan de Maas!

Regelmatig vinden er themabijeenkomsten
voor de gemeenteraad van Horst aan de Maas
(HadM) plaats. Doel daarvan is dat de gemeenteraad achtergrondinformatie ontvangt over
diverse uiteenlopende onderwerpen. Dinsdag
27 november 2012 om 20.00 uur is er een themabijeenkomst in de raadzaal over Regionale
samenwerking.

Horst aan de Maas is in 2011 én 2012 door opinieweekblad Elsevier verkozen tot de beste
woongemeente van Limburg. In de beoordeling viel vooral de goede score op het gebied van
‘overlast en veiligheid’ op. Een resultaat dat de gemeente graag koestert samen met Rabobank
Maashorst.

Regionale samenwerking

Tijdens deze bijeenkomst heroriënteren de
raadsleden zich over de uitgangspunten
en speerpunten, zoals beschreven in het
Visiedocument voor de nieuwe fusiegemeente
HadM. Vervolgens worden deze uitgangspunten
verbonden aan de huidige positie en verwachtingen van HadM binnen de regionale samenwerking.
Het doel is een (gezamenlijke) grotere betrokkenheid te krijgen van de raden bij de Regio
Venlo en in het bijzonder bij het invullen van de
strategische visie van de Regio Venlo.

Welkom
Wilt u weten en zien hoe raadsleden zich een
beeld vormen? Kom dan luisteren op dinsdag
27 november 2012 om 20.00 uur. U bent van
harte welkom! Overigens kunt u deze themabijeenkomst ook beluisteren via internet.
Meer informatie:
De agenda van deze themabijeenkomst kunt u
inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op
www.horstaandemaas.nl.

Themadag Samen Veilig Wonen op
koopzondag 2 december
Tijdens deze dag ziet én beleeft u wat
u zelf kunt doen aan de veiligheid in
uw eigen woning en leefomgeving.
De themadag vindt plaats op het
Wilhelminaplein en in het gemeentehuis van Horst aan de Maas.
Tussen 11.00 en 16.00 uur kunt u
terecht voor een aantal activiteiten
Zo staan politie- en ambulancediensten klaar met diverse voertuigen en
kunt u aansluiten bij brandweer- en
reanimatiedemonstraties. Ook laat
de politie u zien hoe inbrekers te
werk gaan en hoe u inbraak kunt
voorkomen. In het gemeentehuis
krijgt u daarnaast veel informatie

over hoe u zelf een bijdrage kunt
leveren aan een veilige leefomgeving. Neem uw kinderen gerust
mee. Zij mogen meedoen met het
Circus Luijten en Kornuiten!
U kunt rekenen op aanwezigheid van …
Gemeente Horst aan de Maas,
Rabobank Maashorst, Interpolis,
Brandweer, Politie Limburg-Noord,
AmbulanceZorg Limburg-Noord,
Weijs en Hooft opleidingen,
Burgernet, Waak voor inbraak
en Stichting Meld Misdaad
Anoniem.
Voor meer informatie kunt u
terecht op www.samenveiligwonen.nu

Carnavalseizoen is weer begonnen!

Zorg voor veiligheid tijdens
de optochten
Instructieavonden voor verkeersbrigadiers
en –regelaars in 2013
In 2013 worden in het gemeentehuis van
Horst instructieavonden gehouden voor zowel
verkeersbrigadiers als verkeersregelaars.
De avonden staan gepland op de volgende
data; 10 januari, 7 maart, 6 juni en 12 september. Om 19.00 uur is de instructie voor de
verkeersbrigadiers waarna om 19.30 uur de
instructie volgt voor verkeersregelaars. Vanaf
heden kunt u zich aanmelden voor de eerste
instructieavond op 10 januari.
Aanmelden verkeersbrigadiers
Als u een instructie wilt volgen voor verkeersbrigadier dan hoeft u zich niet van tevoren
aan te melden. De instructie begint om
19.00 uur. Na aﬂoop bent u bevoegd om
kinderen rond scholen te helpen met oversteken.
Aanmelden verkeersregelaars
Als u een instructie wilt volgen voor verkeersregelaar dan moet u zich wel aanmelden.

Dat kan door vóór 15 december een e-mail
te sturen naar gemeente@horstaandemaas.
nl In deze mail moeten de volgende gegevens
opgenomen zijn.
•
•
•
•
•
•

Voorletters en roepnaam
Achternaam
Geboortedatum
Straat, postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Toestemming ja/nee*

* U kunt aangeven of u wel of niet door andere
evenementen gevraagd wilt worden.
Er kunnen maximaal 100 mensen deelnemen.
De instructie voor verkeersregelaars begint
om 19.30 uur. U krijgt op de avond zelf uw
aanstelling en pasje uitgereikt. U bent dan
bevoegd om verkeerstaken uit voeren t.b.v.
evenementen.
Informatie voor verkeersregelaars
Alle informatie over verkeersregelaars is terug
te vinden op de gemeentelijke website
www.horstaandemaas.nl

Afgelopen vrijdag opende FietsPlus Geert Rijs de nieuwe winkel aan de Venrayseweg 30 in Horst.
Wethouder Driessen feliciteerde eigenaar Geert Rijs en overhandigde hem namens de gemeente een
bloemetje.

Start werkzaamheden Broekhuizerweerd voor waterveiligheid
Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken in het programma Stroomlijn samen aan veilige
en natuurlijke uiterwaarden langs de grote rivieren. In de Broekhuizerweerd is het nodig om de
doorstroming van hoogwater in de Maas te bevorderen door relatief jonge en dichte begroeiing te verwijderen. Eind november start de uitvoering van deze werkzaamheden en neemt naar
verwachting drie weken in beslag.
Het werk in de Broekhuizerweerd bestaat uit
het kappen van bomen en het frezen en rooien
van stobben die de doorstroming bij hoogwater
belemmeren. Het gekapte hout wordt ter plekke
versnipperd en overdag met vrachtwagens
afgevoerd. Dit transport loopt vooralsnog via de
Marsstraat richting Broekhuizen en van daaruit

naar de snelweg A73. Het kan zijn dat het werk
moet worden onderbroken als het terrein te nat
is.
Tijdens de werkzaamheden wordt er rekening
gehouden met de waardevolle planten en dieren
in het gebied.

Toegankelijkheid
Het gebied is tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor publiek. Dat geldt ook voor honden, mits deze zoals gebruikelijk zijn aangelijnd.
Programma Stroomlijn
De Nederlandse riviernatuur is uniek en van
grote waarde voor de natuurlijke rijkdom en
recreatie.
Daarom kijkt Rijkswaterstaat in het programma
Stroomlijn samen met terreineigenaren en beheerders hoe het rivierengebied in de toekomst
zo beheerd kan worden, dat een veilige leefom-

geving hand in hand gaat met natuurontwikkeling en -beleving. Rijkswaterstaat is samen met
partners als Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk
Gebied, Natuurmonumenten en de provinciale
landschappen gestart met het vegetatiebeheer
in de uiterwaarden.
Zo worden er bijvoorbeeld bomen gekapt op
plekken in de uiterwaard die bij hoogwater het
hardste meestromen. Hiervoor komt andere bij
de rivier passende natuur terug.
De komende jaren worden deze werkzaamheden uitgevoerd.
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Raad stelt krediet beschikbaar voor startersleningen
De gemeenteraad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor de voortzetting van de startersleningen. De afgelopen periode is de voortzetting van deze regeling volop in discussie geweest als
gevolg van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. De barrières zijn inmiddels weggenomen.
Op plaatselijk niveau is het noodzakelijk dat de gemeenten een krediet beschikbaar stelt voor de
startersleningen. In de raadsvergadering van 20 november heeft de gemeenteraad ingestemd met
dit krediet en zodoende definitief groen licht gegeven voor de voortzetting van de startersleningen
in Horst aan de Maas.
Verhuisketen
Met de startersregeling worden niet alleen de
starters zelf geholpen; de starterslening bevordert ook de doorstroming op de woningmarkt.
Door de economische crisis kunnen mensen
moeilijker verhuizen naar een woning die (beter)
past bij hun woonwensen.
De starterslening helpt hierbij doordat een verhuisketen op gang gebracht wordt. De verhuisketen begint bij de starter. Het is dus van belang
dat een starter voldoende mogelijkheden heeft

Huis kopen bereikbaar
Met behulp van een starterslening wordt een
huis kopen soms toch bereikbaar. Een starterslening is een financiële aanvulling van maximaal
€ 30.000 voor het kopen van het eerste huis.
In gemeente Horst aan de Maas zijn de laatste
jaren in totaal ruim 90 startersleningen toegewezen. Naast startersleningen zijn er nog meer
middelen om kopers van woningen en bouwkavels te ondersteunen. Kijk hiervoor op de website van de Woonketting (www.woonketting.nl).
Meer informatie
Zie www.svn.nl voor de meer informatie over de
starterslening.

Bekendmakingen

Ook lekker weer gaan lekker sporten

Hydro-riding

Fiets je fit in het water!
Hydro-riding is de watervariant van het bekende
spinning in de sportschool. Tijdens deze training
zit men ongeveer tot het middel in het water op
een zogenaamde hydro-rider. Op afwisselende
muziek worden behalve de benen ook de armen,
schouders en buikspieren getraind. Door de
weerstand van het water worden de spieren
extra belast terwijl de kans op blessures klein is.
De les is opgebouwd uit o.a. een warming-up,
een gedeelte met tempowisselingen, oefeningen
rond de fiets en een cooling-down.

• Spierversteviging.
• Hoge calorieverbranding.

Doel
• Verbeteren van het uithoudingsvermogen.

Voor verdere informatie kunt u altijd langskomen
of even bellen: 077 - 477 97 25.

Wij bieden
• Een gevarieerd aanbod van fiets- en bewegingsvormen door professionele instructeurs.
• Elke cursus nieuwe oefeningen op andere
muziek.
• Een les van ¾ uur waarvan de eerste 5 minuten de fietsen worden geplaatst en afgesteld,
35 minuten les en de laatste 5 minuten zijn om
de fietsen weer uit het water te halen.

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

Kronenberg
Peelstraat 37

Horst
Broekweg 15a
Pr. Beatrixstraat
Kerkstraat 20a
Molenveldweg 38
Beekstraat 9a
Doolgaardstraat 40

Meerlo
Bergsboslaan 7
Mgr. Jenneskenstraat 13
Keuter 1

Melderslo
Herenbosweg 14
Jaegerweg 18
Meterik
Campsbosweg 5
Sevenum
Most 8

Nu gratis monteur
bij Glasvezel
Alles-in-één
Standaard

67.11

45.AD-10998/11-12

/mnd*

kpn winkel Venlo | kpn.com/glasvezel | 0800-0404

• Gratis Spotify Premium
t.w.v. € 10,17 /mnd
• Gratis Opnemen Pakket
t.w.v. € 5,08 /mnd
• Supersnel internetten
met 100 Mbit/s

*Actieprijs geldt voor Glasvezel Alles-in-één Standaard i.c.m. een jaarcontract. Na 3 maanden vervalt de korting
en betaal je voor het pakket € 67,11 /mnd. Kijk voor de beschikbaarheid en voorwaarden op kpn.com/glasvezel

Woningmarkt
Er staan veel huizen te koop. De huizenprijzen
staan onder druk. Toch is de woningmarkt lastig
voor starters. De prijzen van woningen staan
niet in verhouding tot hun financiële mogelijkheden.
Deze mogelijkheden zijn nog verder beperkt
door wet- en regelgeving die ook de banken
heeft getroffen. In het verleden zijn al steeds
meer subsidies weggevallen. Dit alles maakt dat
de positie van de starter op de huidige woningmarkt steeds slechter is geworden.

om een woning aan te schaffen. Indirect levert
de starterslening dus ook een bijdrage aan de
gewenste economische bedrijvigheid in Horst
aan de Maas.
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politiek
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

PvdA’er Mohammed Mohandis bezoekt Broekhuizen
Voor de PvdA Horst aan de Maas staat de inwoner van onze mooie
gemeente centraal. Om jullie als inwoners van Horst aan de Maas te
betrekken bij de landelijke en gemeentelijke politiek zijn we met onze 16
dorpentour gestart. Zestien maanden op rij bezoeken we met 16 Tweede
Kamerleden onze 16 mooie dorpen. In elk dorp gaan we op verschillende
manieren met mensen in gesprek. Na een succesvol bezoek van John
Kerstens aan America brengen we op 30 november, met Mohammed
Mohandis, een bezoek aan Broekhuizen.
We starten deze avond , net als
de overige activiteiten van onze 16

dorpentour, met het canvassen. Van
18.30 tot 20.00 uur willen we met

Mohammed en een aantal vrijwilligers deur aan deur met 50 inwoners
van Broekhuizen in gesprek over hun
mening over bepaalde landelijke en
gemeentelijke thema’s. De resultaten
van de avond worden de week na de
activiteit op deze plek gepubliceerd.
Met deze resultaten gaan we aan de
slag. Zowel gedurende de huidige
periode, alsook als input voor onze
verkiezingsprogramma’s.

Naast het canvassen organiseren we vanaf half negen in Eetcafé
Maaszicht (Veerweg 12) een politiek
café over brede scholen en schoolbibliotheken. Hoe ziet zo’n volwaardige
bibliotheekvoorziening in een ‘brede’
school eruit? En moeten we er niet
voor kiezen om nu al meer voorzieningen samen te voegen? Vragen die we
graag bespreken met Mohammed, met
onze inwoners en met stakeholders als

onderwijsinstellingen en bibliotheken.
Vragen waar we graag met iedereen
die daar interesse in heeft over van
gedachten wisselen.
We zien jullie graag op 30 november in Broekhuizen of op een van
onze volgende activiteiten van de 16
dorpentour!
Roy Bouten
Raadslid PvdA

zeker van zijn dat geen enkel kind de
dupe wordt van de veelheid aan organisaties die op verschillende manieren
hulp bieden.
De jeugdzorg decentraliseert en
komt naar onze gemeente. Misschien
moeten we ons de vraag stellen: hoe
zouden we jeugdzorg inrichten als er
nog geen jeugdzorg was? De kans is er
nu en daar kunnen we en moeten we

gebruik van maken!
Hiervoor gaan wij de komende
tijd ons uiterste best doen. Voor uw
en onze kinderen, want zij verdienen
het allerbeste.
Petra Leijssen-Versteegen
CDA Horst aan de Maas

Jeugdzorg: onze zorg
Op 1 januari 2015 wordt de jeugdzorg onze zorg. Door decentralisatie
vanuit het rijk worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg.
Een veilig, warm en hecht gezin
met liefhebbende ouder(s) is de beste
basis voor een kind om op te groeien
tot een volwassene die verantwoordelijk is en zijn of haar steentje
bijdraagt in deze maatschappij. Soms
kunnen ouders dat niet alleen of is er

specialistische hulp nodig om ouder(s)
en kinderen weer op weg te helpen.
Dan komen gezinnen in aanraking met
jeugdzorg.
Als CDA vinden wij het heel belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor
de opvoeding van kinderen met name

bij de ouders ligt. Ook als gezinnen
hulp nodig hebben, moet de verantwoordelijkheid zo lang als dat kan en
goed is voor het kind, bij de ouders
blijven liggen. Jeugdzorg biedt hulp en
ondersteunt.
Daarnaast willen wij heel graag
dat in de praktijk één gezin één plan,
één vast aanspreekpunt voor alle zorg
(regisseur) centraal staat. Zodat wij er

Probeer nu onze vernieuwde kaart
In verband met onze heropening willen we u graag kennis laten maken
met onze geheel vernieuwde kaart. We hopen u spoedig te mogen
ontvangen aan de Maas.

er
Tusseng

Iedere dag serveren wij vanuit de keuken
per tafel een verrassingsmenu.
Vraag onze medewerkers van de bediening
voor meer informatie.
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Liedjesmatinee Tuuteriek
Het Kakelkoer is afgelopen zondag winnaar geworden van het jaarlijkse liedjesmatinee van carnavalsvereniging
d’n Tuutekop. Zij zongen het lied Tuûteköp.

verenigingen 17
Themabijeenkomst
over armoede
In het kader van de landelijke week van de armoede, vindt er op 29
november een thema-avond plaats in het gemeentehuis van Horst. Deze
wordt georganiseerd door de werkgroep arbeid en inkomen van het
Participatie Platform Horst aan de Maas en Diaconie Nu.
De heer Hub Vossen, stafmedewerker Dienst Kerk en Samenleving
van het bisdom Roermond, geeft deze
avond een toelichting op de diverse
vormen van armoede. Hij doet dit
door middel van de dvd Lazarus van
de Vierde Wereldbeweging. De avond

vindt plaats in zaal c026, te
bereiken via de ingang aan de
achterzijde. Aanvang 19.30 uur,
om 22.00 uur wordt de bijeenkomst
afgesloten. Aanmelden kan via
secretariaat@pphorstaandemaas.nl
of via 06 10 89 80 62.

Kerstdemonstratie
Groei & Bloei
Groei & Bloei afdeling Noord-Limburg houdt op woensdag 28 november een kerstdemonstratie in de Wingerd in Sevenum. De demonstratie
begint om 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur.

Twaalf deelnemers, waarvan vier
in de jeugdcategorie, brachten in zaal
Debije hun creaties ten gehore.
De muziek en tekst van het winnende
lied kwam van de hand van Jos Hoebers
en de zang werd uitgevoerd door
Jacqueline Saris, Mirjam Hesen, Truus van

Rens, Henriette Wilbers, Mieke van Rens,
Helmie Brouwer, Gert Peeters, Diana
Coppus, Twan Joosten, Lowie Adriaans en
Jack Cuijpers. Bij de jeugd was “Kiek ós
heej nou ’s stoan” de winnaar. De tekst
en muziek werden verzorgd door Linda
Zanders en de zangeressen waren Silke

van der Sterren en Jamie Hesen.
Deze middag kregen de Happy
Hotdogs uit handen van Prins Sandor I
een onderscheiding van de orde van
De vergulde Tuutekop. De Happy Hotdogs
deden maar liefst voor de 11e keer mee
met het Liedjesmatinee.

Voorzitter SOS Meerlo-Wanssum
Meerlonaar René Poels wordt door Dionne Boks opgevolgd als voorzitter van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Meerlo-Wanssum. Dat werd tijdens de vrijwilligersavond vorige week bekend gemaakt.
Poels stond in 1992 aan de wieg
van SOS Meerlo-Wanssum. Onder zijn
voorzitterschap werden zes projecten in
derde wereldlanden gesteund en veel
bewustwordingsactiviteiten gehouden.
Rond de jaarwisseling gaat SOS
Meerlo-Wanssum van start met de
oproep voor een nieuw project. Samen
met bestuur en de vrijwilligers wordt
begin 2013 het nieuwe project gekozen. Dionne Boks vindt het een hele
uitdaging om René Poels op te volgen
en heeft er alle vertrouwen in dat het
gaat lukken. “Ik zal mijn best doen om
een goede voorzitter te zijn en een
waardige opvolger van René”.
De nieuwe voorzitter kwam tijdens
de kunstmanifestatie in Geijsteren in
contact met SOS. “Er ontstond toen een
goed contact. En na enkele gesprekken
wist ik het zeker. Dit is een club waar ik

graag energie in steek”, aldus Dionne.
René Poels is onlangs benoemd tot
voorzitter van de Limburgs/Brabantse

Martinusstichting, voor hulp aan straatkinderen in Rio de Janeiro (Brazilië).

Voor deze editie heeft de
organisatie Bea Dekkers en Toos
Ermers uitgenodigd. Zij waren
jarenlang betrokken bij Groei &
Bloei als docenten bloemschikken
maar zijn ook daarbuiten regionaal
bekende floraal vormgevers. Bea en
Toos hebben als leidraad voor deze

presentatie gekozen om te werken
met natuurlijke materialen waarbij
de boom centraal staat. Inspirerende
ideeën en technieken aanreiken voor
de komende kerstperiode, dat is
waar deze avond voor bedoeld is. De
bijeenkomst wordt opgeluisterd met
livemuziek.

6x11 jaar in Meerlo
Carnavalsvereniging De Vöskes uit Meerlo viert komend weekend het
6x11 jubileum. Drie dagen is het feest in Meerlo.
Op vrijdag 23 november begint
om 19.30 uur een open jeugdavond
waarvoor alle jeugd uit Meerlo en
omgeving is uitgenodigd. Op deze
avond vermaken DJ’s Double U
Rules alle aanwezigen met muziek
en vertier. Zaterdag 24 november
is het grote jubileumfeest. Vanaf
20.00 uur zijn alle inwoners van
Meerlo, maar ook daarbuiten,
welkom in zaal ’t Brugeind. Om
20.30 uur betreedt feestband Harry
en de Gebroeëke Zwiêgelkes het
podium van de tent. Om de avond
spectaculair te laten eindigen is er
om middernacht een optreden van Da
Ma Zoë. Voor beide avonden zijn alle

De nieuwe voorzitter en scheidend
voorzitter van SOS Meerlo-Wanssum

carnavalsverenigingen van Horst aan
de Maas uitgenodigd.
Op zondag 25 november is
vanaf 11.30 uur een brunch voor
genodigden. Alle oud-prinsen, oudboerenbruidsparen, leden, oud-leden
van de carnavalsvereniging schuiven
die morgen aan. Tijdens de brunch
is er muzikale ondersteuning van
Just4Fun met onder andere diverse
winnende schlagers.
Om 14.11 uur begint de receptie,
met muzikale medewerking van de
joekskapel Ex BTW uit Warmond.
Vanaf 16.30 uur staat feestband
N’RGY op de planken om er wederom
een feestje van te maken.

van OUD naar

NIEUW...

Drums Around The World

SALE

De Slagwerkgroep van de Koninklijke Harmonie Horst heeft zaterdagavond in ’t Gasthoes haar 75-jarig jubileum
gevierd. Tevens werd stilgestaan bij het feit dat instructeur Hans Vloet 10 jaar voor de groep staat.
Onder de noemer Drums Around the
World werd een slagwerk-wereldreis
gemaakt. Alle continenten kwamen
aanbod.
Tijdens deze reis werd de slagwerkgroep muzikaal bijgestaan door Golden
Earring drummer Cesar Zuiderwijk,
drummer van de onlangs gestopte
Heideroosjes, Igor Hobus , Kid de Luca
(DJ en producer), Lisette Vervoort
(zangeres) en Zongo Familie (Afrikaans
entertainment). De avond werd gepresenteerd door Ger Gubbels.

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

25% korting

op de hele
wintercollectie
Kerkstraat 28a, 5961 GD Horst
077 - 398 55 45

www.vrouw-womenswear.nl
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Nieuwe wedstrijdshirts
SV Aspargos

OPEN DAG

Volleybalvereniging SV Aspargos uit Grubbenvorst speelt vanaf dit seizoen in nieuwe wedstrijdshirts. Na ruim
tien jaar in het oude tenue is de vereniging overgestapt op een nieuw ontwerp.

ZATERDAG 24 NOVEMBER 2012
VAN 10.00 - 15.00 UUR
BEMMELSTRAAT 1A HORST

BASIX ‘SLIM’ WORKOUT
NIEUW!
Gezocht!
25 Deelnemers

die 2 - 5 kilo willen afvallen

SV Aspargos heren 1 met Twan Boonen van de hoofdsponsor en de familie Engelen van de teamsponsor

Duur: 6 weken
Start: januari 2013
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Bouw- en sloopafval

•

De nieuwe shirts werden zaterdag
17 november officieel overhandigd aan
de spelers van heren 1. Hoofdsponsor
In De Witte Dame en teamsponsor
Atent Hekwerken waren daarbij aanwezig.
“Wij vinden het erg belangrijk om
als gehele vereniging herkenbaar te
zijn”, zegt Lou Jacobs, voorzitter van
SV Aspargos. “Vandaar dat bij ons alle
leden in hetzelfde ontwerp spelen, van

de jeugd tot aan de recreanten.”
Na tien jaar krijgen de
Grubbenvorster volleyballers dus een
nieuw tenue. “Het werd tijd voor
een nieuw en moderner ontwerp.
We zijn gaan inventariseren wat de
leden belangrijk vinden en zijn zo
uitgekomen bij deze shirts”, aldus de
voorzitter. “SV Aspargos wil niet dat
haar leden de shirts zelf moeten te
betalen, zeker in deze tijd van crisis.

Vandaar dat we als club gespaard hebben en erg blij zijn met onze sponsors.
Nu kunnen we iedereen in het nieuw
steken, zonder dat het de leden extra
geld kost.”
Heren 1 van SV Aspargos won eerste haar wedstrijd in de nieuwe shirts
tegen de directe concurrent Ludub uit
Budel met 3-1. Daarmee hebben de
heren de aansluiting met de subtop in
de eerste klasse bereikt.

Bedrijfsafval

Levering van zand en grind
Nationale en internationale transporten
Vakgarage Gommans & de Wit

Gezellenbaan
8 | 5813
Ysselsteyn
(L)
Van der Sterren Transport & Containerverhuur Bremweg
4a, 5961
NEEAHorst,
077-398
15 69
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

L

iteit!
mp lete

L)
dewit.nl

kies voor kwaliteit!

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

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

Voor een
‘werelds’ cadeau

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

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

Sparta‘18 F2 en F4 kampioen
Door: Frank Kersten
De jeugdteams F2 en F4 van voetbalclub Sparta ’18 uit Sevenum zijn afgelopen zaterdag kampioen
geworden. Aan beide teams wordt een kampioensreceptie aangeboden op vrijdag 14 december in de
kantine van Sparta’18. De F2-pupillen van trainer Joost de Jong en leiders John Houben en Wilbert
Linders werden ongeslagen en zonder verliespunten kampioen in de eerste klasse. Ook de spelers van
Sparta F4, onder begeleiding van Andre de Kanter en Fons Kersten en hun trainer Nick van de Riet,
behaalden hetzelfde resultaat in de tweede klasse.
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Melderslo
deelt cadeautjes uit
Door: Jan van de Pas
In het weekeinde dat Sinterklaas in Nederland kwam diende RKSV Melderslo zijn tweede opeenvolgende degradatieduel te spelen. Na de zeperd tegen Sporting ST van vorige week zou en moest er gewonnen worden van Leunen.
Melderslo, met in het begin in de
hoofdrol doelman Ruud Hoeymakers,
begon de wedstrijd geheel in stijl
met de komst van de goedheiligman. Cadeautjes in de vijfde en in de
twaalfde minuut betekende de 0-1
en de 0-2 voor Leunen. In de spits
weigerde Bart Theeuwen zo rond de
twintigste minuut zijn cadeautjes uit
te pakken die hem door zijn medespelers aangereikt werden, anders
gezegd diverse goede mogelijkheden
waren aan onze gelegenheidsspits
niet besteed. Desalniettemin kan Bart
Theeuwen terugkijken op een goede
wedstrijd.
Na een half uur leek de wedstrijd

helemaal op slot te gaan, goed vrijspelen en prima afronden was wat de
goede Leunen-spits Gijs Mooren deed
met een 0-3 stand tot gevolg, iets wat
het tot de rust bleef.
Na de thee begon Melderslo met
de ingevallen Peter Spreeuwenberg en
Caspar de Swart aan een offensief. Er
kwam weer hoop in de harten van de
rood-witten nadat Bart Theeuwen uit
een vrije trap de 1-3 op het scorebord
zette. Hierna werd er van twee kanten
vergeten te voetballen, het werd wat
onrustig en de irritaties hoopten zich
op met diverse gele kaarten aan beide
zijde tot gevolg. Maar zelfs als het hectisch wordt is het niet sportief om de

bal niet terug te geven na een blessure,
iets waar Melderslo zich wel schuldig
aan maakte.
In deze periode had makkelijk
een doelpunt kunnen vallen wat een
grotere voorsprong van Leunen dan
wel een kleinere achterstand voor
Melderslo tot gevolg had gehad. Zo
bleef het tot het eind bij de 1-3 voorsprong, zelfs een reuzekans van Bart
Theeuwen in de negentigste minuut
kon hier geen verandering in brengen.
Door deze nederlaag en de winst
van Sporting ST kreeg Melderslo
toch nog een cadeau op deze zondag, namelijk de rode lantaarn in de
klasse 4 F.

De feestdagen
staan weer voor de deur
Voor Kerst en oudjaar hebben wij een speciale december-bestellijst
gemaakt met daarin heel veel lekkere en gemakkelijke producten,
bijna allemaal vervaardigd in eigen huis!

Deze lijst vindt u op onze website, hij ligt voor u klaar in onze winkel of we sturen
hem op aanvraag naar u op. U kunt ook bestellen via onze webshop.

Voor Sinterklaas hebben we een speciale actie:
bij elk besteld gourmetpakket compleet (p.p.)
ontvangt u een saucijzenbroodje t.w.v. E 1.39 gratis!
Deze aanbieding geldt van 1-6 december 2012!

Leuk als cadeau: vleesletters in de letter S
voor: E 6.99 p. st. overige letters E 8.95 p. st.

Gourmetpakket standaard compleet

met vlees, salades, aardappeltjes, uien, stokbrood etc.: E 12.99 p.p.
alleen vlees: E 6.49 p.p.

Gourmetpakket luxe compleet

met vlees, vis, salades, aardappeltjes, uien, stokbrood etc.: E 15.99 p.p.
alleen vlees/vis: E 9.49 p.p.

Kindergourmet compleet voor E 6.50 p.p.

alleen vlees E 3.25 p.p.

Natuurlijk bieden wij nog heel veel meer:
in onze winkel vindt u heel veel lekker vlees, wild, zelfgemaakte bekroonde worst,
vleeswaren en maaltijden. Onze cateringafdeling verzorgt verschillende soorten
buffetten, diners, hapjes tot complete feestverzorging.
Horsterweg 1A, 5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

www.verkoeijen.nl
Openingstijden: woensdag - vrijdag van 8.30-18.00 uur / zaterdag van 8.30-16.00 uur

De eetbon een lekker cadeau.
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

VV Hegelsom D1 kampioen
Voor sommige spelers van VV Hegelsom begint het kampioenschap bijna een gewoonte te worden:
voor een aantal spelers is het de vierde keer binnen vier jaar dat ze winnen. Voor anderen was het de
eerste of tweede keer: afgelopen zaterdag werd het D1-voetbalteam uit Hegelsom kampioen in de
najaarsreeks van de 2e klasse 303. Het kampioenschap werd gevierd met een rondrit op een open
vrachtauto door Hegelsom en omstreken.

Glasvezel ?

Wilt u persoonlijk advies? Bel dan 06 4766 1842
of mail ons op info@mlcomputers.nl

Ook voor uw computers en laptops, internetdiensten,
vormgeving, drukwerk & grootformaat communicatiemiddelen
kunnen wij u van dienst zijn.

Wittenhorst aan kop
door Piet Nabben
Het is maar goed dat RKsv Wittenhorst over kunstgrasvelden beschikt. Nu kon de topper in 1D verplaatst worden
naar een van deze velden. Het hoofdveld was immers onbespeelbaar.
De vele toeschouwers konden het
spektakel aanschouwen tussen leider
Bekkerveld uit Heerlen en de nummer twee, Wittenhorst. De bezoekers
hadden vooral in de aanvangsfase het
beste van het spel. Ze combineerden
wat vlotter, maar tot kansen kwamen
ze niet. Wittenhorst had in de 24e
minuut wel een reële mogelijkheid
nadat Bram Rubie voor de doelman
verscheen. De afvallende bal kwam
voor de voeten van Thom Derks die
ineens uithaalde. Het schot verdween
net langs. Even later kon linkerspits Rob
Zanders alleen door een overtreding tot
staan worden gebracht. De vrije trap
leverde echter niks op.
Na de pauze was het weer
Bekkerveld dat de toon zette. In de 49e

minuut mocht de rechterspits doorgaan
na een buitenspelsituatie. De voorzet
die volgde werd prompt in eigen doel
gegleden door Jeroen van Summeren,
0-1. Deze achterstand kwam hard aan,
maar met een geweldige inzet knokte
Wittenhorst zich volledig terug in de
wedstrijd.
Een actie over rechts van Thom
Derks had bijna de gelijkmaker kunnen
betekenen. De bal kwam voor de voeten van Rob Zanders die zijn inzet net
langs zag gaan. De verdiende gelijkmaker kwam er toch. Een keurige aanval
bracht de bal voor de schietgrage
voeten van Thom Derks, 1-1.
Wittenhorst ging voor de winst en
zorgde met veel druk voor de aanval. Joost van Wijk had een andere

gedachte in zijn hoofd toen hij de bal
voor het inkoppen had, de bal ging
echter ver naast.
Het slotakkoord was voor de thuisclub. In de 82e minuut ging Tim Hattu
op avontuur en omspeelde zowat de
gehele achterhoede. De actie was al
subliem, maar het schot dat volgde was
nog mooier (2-1).
Bekkerveld gaf zich nog niet
gewonnen en vocht voor een beter
resultaat, maar ook de Horstenaren
stonden hun mannetje en toen de goed
leidende scheidsrechter voor het einde
floot in de optrekkende mist kon het
feest beginnen. Wittenhorst nam hierdoor de leiding over van Bekkerveld.
Een historisch moment in de geschiedenis van Wittenhorst.

DE ES 6 5976 PG KRONENBERG

WWW.MLCOMPUTERS.NL

Mollenbestrijding

van OUD naar

Overlast van mollen bel dan
de mollenbestrijder voor
Horst a/d Maas.
Tel. 077 398 61 03

SALE

‘De laatste hoop’

NIEUW...

Bekwaamheidscertificaat nr. L 200110000945

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines
o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

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

25% korting

op de hele
wintercollectie
Kerkstraat 28a, 5961 GD Horst
077 - 398 55 45

www.vrouw-womenswear.nl
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Spectaculaire
overwinning Sparta‘18

Brood van de week

biologisch
oer-Donker

Door: Bobby Minten
Sparta ’18 is na een spectaculaire overwinning gestegen naar de tweede plek op de ranglijst. Wat niemand
halverwege verwachtte (0-3), gebeurde diep in de blessuretijd alsnog (4-3).

2.50

brood- en banketbakkerij
Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

2.25

1 EXTRA
PAKKET
ZEGEL

in f o r me e r n

a ar u w

g!
n
i
t
r
o
k
r
e
t
win

Tel: 0628837851 - Sevenumseweg 2 - 5971 NL Grubbenvorst

Voor deskundig en laagdrempelig adVies
echtscheiding
alimentatie
omgangsregeling
arbeidsrecht
letselschade
overeenkomstenrecht

GRATIS kennismakingsgesprek!
Venray

tel 0478 - 52 10 70

www.julicher-meijer.nl

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.
Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

In de eerste helft waren Sparta en
SV Panningen voetballend aan elkaar
gewaagd. Panningen nam wel vroeg de
leiding uit een corner. Sparta had veel
moeite om tot kansen te komen in de
eerste helft en speelde af en toe slordig. In de omschakeling profiteerden de
gasten halverwege door de 0-2 te scoren. De mogelijkheden die Sparta kreeg
werden niet omgezet in doelpunten.

Vlak voor rust leek Panningen het duel
al te beslissen door de 0-3 te maken.
In de 2e helft ging Sparta 1 op 1
spelen en was Panningen in de counter
dicht bij de 0-4. Toch was het Sparta
dat de 1-3 scoorde via Erik Minten. De
thuisploeg rook bloed en ging vol overtuiging op jacht naar de aansluitingstreffer. Ruud van der Sterren rondde
een schitterende aanval na zeventig

minuten af (2-3). Toen invaller Bart
Schouten vlak daarna de 3-3 scoorde
was alles weer mogelijk. Panningen
verzuimde om goed met de ruimte om
te gaan. In de slotfase kregen beide
teams nog kansen op de winnende
treffer, maar was het uiteindelijk Sparta
dat via een prachtige vrije trap van
Danny Vullings ging lopen met de drie
punten. (Foto: Sjaak Verstegen)

Spelregelavond met
scheidsrechter Ed Janssen

Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.
Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.

Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray organiseert op 27 november een informatie avond over spelregels. De
bijeenkomst begint om 20.00 uur in clublokaal Trefhove in Horst.
BV-scheidsrechter Ed Janssen is
deze avond te gast. Op interactieve
wijze worden spelregels en situaties
toegelicht. Vragen die te maken hebben met arbitrage, het fluiten van
wedstrijden, het beoordelen van en

25
jaar

het omgaan met spelsituaties worden
behandeld. De avond is bedoeld voor
alle scheidsrechters, trainer-coaches,
leiders, jeugdleiders en iedereen binnen de regio die geïnteresseerd is in de
arbitrage.

Voor de liefhebbers bestaat de
mogelijkheid vooraf deel te nemen
aan de schriftelijke spelregeltoets die
begint om 19.30 uur.
Opgeven is gewenst via e-mail:
horst-venray@covs.nl

Belangrijke overwinning
voor SVEB
Door: Herman Hendrix
De eerste en zeer belangrijke uitoverwinning van SVEB op SV Ysselsteyn zo kort voor de winterstop en precies op
de helft van deze competitie. Ondanks een wat gehavend SVEB hebben ze laten zien dat er in de breedte toch wel
potentie zit.

www.aspsystems.nl
Bel ons vrijblijvend of
kom bij ons langs
077 366 42 10
Lottumseweg 43 Grubbenvorst

inbraak
c a m e r a ’s
brand
telecom

011120023

•
•
•
•

Sleutel tot
Ve i l i g h e i d

Deze overwinning was verdiend,
zeker gezien het eerste half uur en
een groot gedeelte in de tweede helft.
Ysselsteyn bleef tot het einde toe knokken voor een beter resultaat, de strijd
was vinnig, soms op het randje en
spannend tot de laatste minuut.
Nadat Ysselsteyn al in de vierde
minuut uit een mooi schot een corner
mocht nemen, die overigens niets
opleverde, nam SVEB langzaam maar
zeker het heft in handen. Een half uur
lang kon Ysselsteyn zijn hoge positie
op de ranglijst niet waarmaken en na
een klein half uur stond SVEB op voor-

sprong met 0 -1. Het was Rick Tissen,
aangespeeld door Stef Hermans, die
twee man voorbij snelde en onhoudbaar binnen schoot. Vier minuten later
was John Tissen prima attent bij een
tegenstoot van Ysselsteyn en stopte de
ingeschoten bal keurig. De laatste 15
minuten van de eerste helft probeerde
Ysselsteyn SVEB onder druk te zetten,
het middenveld en achterhoede kregen
het af en toe zwaar maar bleven tot
het rustsignaal stug overeind.
Ysselsteyn begon de tweede
helft zoals ze de eerste afsloten, met
opportunistisch voetbal werd de SVEB

achterhoede beproefd, maar na ongeveer een kwartier kregen zij weer wat
meer vat op het spel van Ysselsteyn.
Dean Crompvoets had in de zeventigste
minuut bijna succes, maar de beste
kans op een grotere voorsprong voor
SVEB was voor Rick Tissen. Na een verre
uittrap van broer John in de 87e minuut
mocht hij vrij op doel af, passeerde de
doelman, maar raakte iets te schuin
voor doel en trof helaas de paal.
Ysselsteyn probeerde in de laatste
min de gelijkmaker nog te forceren,
kregen enkele hoekschoppen, maar de
stand was en bleef 0-1.
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Dames Hovoc verslaan
Sint Anthonis
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Een gedegen en aanhoudende druk tijdens de servebeurten van het eerste damesteam van volleybalvereniging
Hovoc heeft de basis gelegd voor de winst tegen Somas/Activia DS 2. Het Brabantse team werd in eigen huis met
1-3 verslagen door de Horster ploeg.
“In de week voorafgaand aan
deze wedstrijd hebben we vooral op
de opslag en de ontvangst daarvan
getraind”, aldus Henk Berkhout, coach
van Hovoc DS 1. “Tijdens de wedstrijd
kwam dit goed uit de verf. Er werd met
veel druk geserveerd en verschillende
speelsters produceerden daarmee
series aan punten.”
De groei en ontwikkeling die de
dames van Hovoc doormaken, betaalde
zich zaterdag uit. De Horstenaren
namen in de eerste set direct een 0-6
voorsprong, die niet meer uit handen
werd gegeven en leidde tot 17-25
setwinst.

In de eerste helft van de tweede
ronde was Activia de bovenliggende
partij. Maar door de serveseries van
Fieke Wagemans en Tessa Vaassen
nam Horst de regie weer over. Bernie
van Hegelsom serveerde Hovoc van 18
naar 23 punten en met 22-25 ging ook
deze set naar Limburg.
Het opstellen van een andere
spelverdeelster zorgde daarna voor een
opleving bij Sint Anthonis. Hovoc DS 1
probeerde de opgelopen achterstand
in de derde set nog te dichten, kwam
dichtbij, maar door eigen fouten ging
de set met 25-22 naar Activia.
In het vierde bedrijf pakten de

Horster dames de draad weer op en
werd het kwaliteitsverschil weer duidelijk. Met veel lef, positiviteit en inzet,
gecombineerd met de goede serveseries van Mirte Bosch, Debbie van de
Pasch en Nicole Jochijms, won Hovoc
ruim de vierde set (19-25) en daarmee
de wedstrijd met 1-3.
“Dit was een geweldige teamprestatie en een prima overwinning”,
zegt Berkhout, die daar natuurlijk
vervolg aan wil geven.
“Iedere week maken we progressie. Als nu de resultaten blijven komen,
gaan we een leuk vervolg van de
competitie tegemoet.”

Jongste zwemmers HZPC
winnen Speedo Clubmeet
Door: Zwemvereniging HZPC
Voor de jongste wedstrijdzwemmers van HZPC Horst stond op zondag 18 november de Speedo Clubmeet op het
programma. Deze wedstrijd werd gezwommen in zwembad De Sprank in Venray. Dit is een wedstrijd voor de
minioren. Ze leren hier wat het is om tegen clubs en ploeggenoten te zwemmen.
De zwemmers van HZPC moesten
strijden tegen clubs uit Noord- en
Midden-Limburg. Om 14.00 uur begon
de wedstrijd met een parade door het
zwembad. Hiervoor hadden de zwemmers vrijdagavond al een schitterend
spandoek gemaakt. Daarna mochten
Alex van der Zanden, Sjoerd Spee,
Pleun van den Bergh en Ilse Swinkels
beginnen met de estafette, vier keer

50 meter vrije slag. Hierbij werden ze
eerste.
Gedurende de wedstrijd deed HZPC
het goed. Er werden vele mooie tijden
gezwommen door onder andere Myrthe
van Stipdonk, Lynn Vallen, Anouk
Seuren, Anna van Kuijk, Marlijn Zwart,
Ilse Huijs, Laura Otten en Minke Geurts.
De grootste tijdsverbetering was voor
Loeki Knops. Zij verbeterde haar per-

soonlijk record op de 100 meter vrije
slag met 18 seconden.
De wisselslagestafettes voor de
jongens en de meisjes was de laatste
wedstrijd. Hier mochten twaalf van de
zestien HZPC-zwemmers starten. De
meisjes eindigden als eerste en tweede
en de jongens eindigden als eerste.
Hierdoor eindigde HZPC Horst als eerste
tijdens de gehele wedstrijd.

Bezoek onze nieuwe site
voor al uw spuit- en straalwerk
Handelstraat 9 Horst • T (077) 397 86 00 • www.autoschadehorst.nl

Meterikseweg 119, Horst
T: 077 398 91 39 M: 06 52 06 37 33
www.atelierverheijen.nl

Gezocht:

4

ochten
d
per we en
ek

ontbijt
medewerker
(m/v)

Voor meer informatie:

www.hetmaashotel.nl

Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14

24 en 25 november open dagen

www.haardstede.nl

Handbalclub Horst presenteert
nieuwe tenues
De leden van handbalclub Wittenhorst hebben op zaterdag 17 november de nieuwe wedstrijdtenues
gepresenteerd in café De Lange in Horst. De nieuwe tenues zorgen ervoor dat de club één identiteit
krijgt. Jong en oud speelt voortaan in dezelfde wedstrijdtenues. Dit is mogelijk gemaakt door de drie
sponsoren die de vereniging heeft gevonden.
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15 VRAGEN aan Lennart Weijs

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

Lennart Weijs
15 jaar
Horst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Als kind was ik altijd erg bang voor het
donker. Mijn ouders dachten op een
gegeven moment dat ik eroverheen
was dus zetten ze de cadeautjes van
Sinterklaas op de trap richting boven.
Ik dacht daarom dat de Zwarte Pieten
boven zaten en durfde die avond mooi
niet meer de trap op.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Toen ik begon met roken vergat ik
soms mijn sigaretten uit mijn broek- of
jaszak te halen. Als mam dan vroeg

van wie ze waren zei ik altijd dat ik
ze moest bewaren voor een vriend
of vriendin en dat ik nooit zou roken.
Ongeveer een jaar geleden heb ik het
wel verteld.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Onzichtbaarheid, ik zou het wel leuk
vinden om te zien wat mensen allemaal doen als er ’niemand’ anders bij
is.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Pfoeh... Zon, zee en strand? Hangmat
tussen twee palmbomen? Maar dat is
zo mainstream...
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn opa en oma, zij staan altijd
voor de hele familie klaar en daar heb

kerstshow

ik veel respect voor. Ik heb altijd veel
van ze geleerd. En natuurlijk op mijn
vrienden.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Vlinder van Rowwen Hèze. Ik vind het
verhaal erachter heel aangrijpend.
Als je de komende 24 uur vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Ja, iets wat iedere, gezonde, normale
jongen zou doen. Ik denk niet dat Horst
het op prijs stelt als ik dat in HALLO zet.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Pokémon kaarten. Die ruilden we dan,
en als ik het me goed herinner deden
we ook iets van Handjeklap. Ik heb ze
nu niet meer, volgens mij heb ik ze
weggegooid.
Als je in een ander land en in een

zaterdag 24 november van 9.00-17.00 uur
zondag 25 november van 12.00-17.00 uur

andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik denk Italië. Ik ben er als kind heel
veel op vakantie geweest en een oom
van mij is heel lang met een Italiaanse
vrouw getrouwd geweest. Ik hou van
het eten, de muziek en de cultuur. Het
is gewoon een prachtig land.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Ik werk bij de Action in Sevenum en
een van onze bazinnen werd overgeplaatst naar het filiaal in Horst. Toen
zijn een vriend van mij en ik haar op
gaan wachten bij de uitgang om haar
uit te zwaaien. Het bleek dat meerdere
collega’s dit idee hadden, uiteindelijk
stonden we met het halve team haar
uit te zwaaien.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
La Rondine voor hun pizza Tonno.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Mijn angst voor wespen, ik ben als kind
ooit gestoken en ben er nog steeds
bang voor. Aangezien dat ze in ieder
land te vinden zijn, zou ik deze angst
graag overwinnen.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Eerst sowieso uitslapen, dan lekker
ontbijten, iets met mijn vrienden doen,
naar de stad gaan bijvoorbeeld, en de
avond goed besteden.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Als ik al überhaupt een tatoeage zou
nemen, zou ik een notenbalk van
het refrein van Forever Young (van
Alphaville) laten tatoeëren op mijn
onderarm.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Waar ik over 10 jaar ben. Of ik nog
thuis woon, welke studie ik afgerond
heb, waar ik werk of ik al kinderen heb
en zo’n dingen. Niks speciaals eigenlijk.

kerstshow

voel de kerstkriebels...
Geef uw
dromen vleugels
Bezoek onze gezellige kerstshow en laat u
inspireren zodat uw huis het stralende
middelpunt wordt van
een prachtige kerst!
Kom ook
eens kijken
Wij verzorgen ook
voor leuke
kerstpakketten op maat.
u’s!
decembercadea
Tijdens de kerstshow krijgt u bij besteding van minimaal € 25,aan kerstartikelen een geluksballon van ons cadeau
(zo lang de voorraad strekt, maximaal 1 per klant).

St. Lambertusplein 6, 5961 EW, Horst, t 077 398 63 57, www.bonikki.nl
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Zondag 25 novembe

Steenstraat 20
Horst
077 - 3985072
www.witveld.nl

Mies
Column
Op boevenjacht
Een alarmmelding is
gewoonweg erg vervelend,
maar lang niet altijd iets om
over in paniek te raken, of ja,
dat dacht ik, naïeveling dat ik
ben... Vorige week maakte ik in
Amsterdam toch heel iets
anders mee en werd mijn zeer
goedgelovige geest flink
wakker geschud.
Een alarmmelding over het
inbraakalarm in mijn baas zijn
huis ging niet gepaard met een
rustig, informerend belletje. In
plaats daarvan kreeg ik, als
onschuldige stagiaire, een
paniekerig telefoontje met de
boodschap dat de politie al
onderweg was. Eh... hallo, ho, ik
ben de stagiair, niet de baas, ik
woon daar niet. Dat had ik net zo
goed tegen de muur kunnen
zeggen want nog geen vijf
minuten later stonden politieauto’s en -motors voor de deur
bij m’n werk en werd ik zo de
auto vol agenten in gebonjourd.
Als een malle raceten we over de
smalle grachten-weggetjes van
Amsterdam. Zo snel is het me
nog nooit gelukt de stad door te
komen, bevalt me wel zo!
Anyway, de spanning werd hoog
opgevoerd door de stemmen die
door de communicatieradio in de
auto schreeuwden dat de
“verdachte niet gefilmd wilde
worden.” Het zenuwachtige
gevoel werd nog eens extra
versterkt toen ik een jongen met
muts, mes en telefoon in zijn
hand achter de raam van het huis
zag staan. De adrenaline in mijn
lichaam behaalde haar hoogtepunt... maar wist ook binnen een
mum van tijd haar dieptepunt te
bereiken. Zaak opgelost, het was
duidelijk. Of ja, voor mij in ieder
geval. Hopelijk voor de agenten
ook, want dat ik wist dat die
jongen met muts en mes mijn
collega was die de boel alvast
controleerde, wil niet zeggen dat
de politie hier ook van de op
hoogte was.
Gelukkig kwam dat allemaal
goed en was het gewoon vals
alarm. Niets om over in paniek te
raken, zei ik toch. Pff... zenuwpezen hier, ze kunnen in de stad
nog wat leren van onze
Horsterse, nuchtere en kalme
instelling!
Mies
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Partners van Erato

Speculaas bakken in De Locht
In Museum de Locht wordt op zondag 25 november speculaas gebakken. Het museum is geopend vanaf 11.00 uur.
Kinderen mogen de bakker
helpen bij het vorm geven en bakken
van de speculaasjes. Behalve de bakkers zijn ook de smeden en stroopma-

kers aan het werk.
Tevens is de nieuwe wisselexpositie “Stille Nacht, Heilige Nacht” te
bekijken. Het meest bekende kerstlied

cultuur 23

Jansen-Noy

Stichting Erato verzorgt onder andere muzikale optredens voor zorgbehoevenden bij diverse zorginstellingen in Limburg. Om de werkzaamheden
van Erato te ondersteunen heeft de stichting partners nodig. In een serie van
10 stelt HALLO Horst aan de Maas ze aan u voor.

wordt van alle kanten belicht.
De demonstraties beginnen om
13.00 uur. Meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Vierde super swing saturday
De vierde editie van de Super Swing Saturday wordt zaterdag 24 november gehouden bij Blok10 in Horst.
Deze uitgaansavond, speciaal voor de 25/40+ is vorig jaar in het leven geroepen op verzoek van deze doelgroep.
Tijdens de vierde editie van
de swingende avond staat Deejay
Jeronimo achter de knoppen. De
muziek zal het uitgaansgevoel van

de jaren 80 en 90 weer doen herleven.
Jeronimo stond in de jaren 90 regelmatig geprogrammeerd in de plaatselijke
uitgaansgelegenheden in Horst.

De aanvang van de avond is om
22.30 uur. Voor meer informatie,
kijk op www.blok10horst.nl

Expositie Dendron-leerlingen
In Galerie Judy Straten in Horst is vanaf 25 november de expositie View te zien. Exposanten zijn onder meer
Thomas Nowotny, Ellen Urselmann en leerlingen van het Dendron College.
Het thema van de expositie
is zien, bezichtigen, inzicht en
beschouwen. Allemaal woorden die
van toepassing zijn op de objecten

en foto’s die gepresenteerd worden,
maar ook op de aankomende feestdagen. Vanaf 8 december tot en met
13 januari zijn in Space 2 de werken

te zien van het scholenproject met
Dendron College VT4 te Horst.
Zij hebben als thema de eenzaamheid in een stad gekozen.

Uitv ering

& Organisatie
Berend Brouwer en Fieke Jansen
Berend Brouwer van Jansen-Noy
vertelt: “We maakten vorig jaar tijdens
een seminar van de Ronde Tafel in
Venray kennis met Stichting Erato
Muzikaal Contact en wij vinden dit een
zeer goed initiatief. Als je de filmpjes

MARKETING & COMMUNICATIE

Kies voor focus, kies voor Viduro

van de stichting bekijkt, dan zie je
dat het mensen troost geeft en ook
een mooie manier van ontspanning
oplevert. Wij vinden het belangrijk
om als bedrijf dit soort initiatieven te
ondersteunen.”

www.viduro.nl/eefke

MEULENDIJKS
SPORTS AND TRAVEL
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your professional sportshop
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0
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: www.facebook.com/meulendijkssport

E 113,40

Ierse folk
in Boëms Jeu
Folkband Timbershop treedt op zaterdag 24 november op in
café Boëms Jeu in America. Dit optreden begint om 22.00 uur.
Vijfmansformatie Timbershop brengt Ierse folkmuziek en wisselt
ballads af met jigs .

24
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Optreden Crossroads
Op het podium van café De Buun in Horst staat zondag 25 november
het duo Crossroads. Dit optreden begint om 22.00 uur.
Het duo Ingrid en Didi speelt
Acoustic Rhythm & Blues, country-rock
en rock & roll. Een samenspel tussen
zuivere zang en gitaar. Crossroads

is niet alleen bekend in de regio.
Regelmatig zijn er optredens in
de Benelux, Engeland, Ierland en
Duitsland.

Lezing en vertoning
ﬁlmbeelden Brazilië
Filmmaker Wiek Lenssen en zijn vrouw Diana uit Swolgen presenteren op dinsdagavond 27 november in ’t
Gasthoes in Horst de (schokkende) filmbeelden die zij maakten bij verschillende indianenstammen in Brazilië.

Ruilbeurs Peelmuseum
In het Peelmuseum in America vindt op zondag 25 november een
ruilbeurs plaats. Deze is van 10.00 tot 12.00 uur.
Tijdens deze ruilbeurs is een twintigtal standhouders aanwezig met
een grote variatie aan oude en jonge
verzamelobjecten zoals postzegels,
munten, ansichtkaarten, bidprent-

jes, sigarenbandjes en balpennen.
Voor reservering van een tafel of
informatie, bel 06 20 70 21 73 of
077 464 16 26 of kijk op
www.peelmuseum.nl

Elfjes en kabouters
in Kerstwandeling
De jaarlijkse Kerstwandeling van Stichting Horster Landschap op 27
december door Kasteelpark ter Horst staat dit jaar in het teken van elfjes
en kabouters. Het thema is terug te vinden in decoraties langs de route,
maar de organisatie hoopt ook veel kabouters en elfjes terug te zien
tussen de wandelaars.
Kinderen die willen meedoen aan
de verkleedwedstrijd kunnen zich
uitleven op het elfjes- en kaboutersthema. De elfjes en kabouters
kunnen zich bij de liefdesboom laten
fotograferen en er zijn prijzen verbonden aan de verkleedwedstrijd. De
kerstwandeling van Landschap Horst

aan de Maas wordt dit jaar voor de
achtste keer georganiseerd. Langs een
lint van kaarsjes, fakkels, vuurkorven,
glühwein en muziek wordt een route
van ongeveer drie kilometer uitgezet
in het verder donkere Kasteelpark ter
Horst. Kijk voor meer informatie op
www.landschaphorstaandemaas.nl

ANGELS JEANS
N u i n n i e u we k l e u re n ve r k r i j g b a a r :
ro b i j n ro o d, o ke r e n d o n ke rgro e n !
En voor Angels Jeans geldt natuurlijk ook:

bij aankoop van 2 broeken naar keuze

€ 10,- KORTING

De familie Lenssen en hun Braziliaanse gasten in Swolgen
“Veel indianen worden momenteel
vermoord en van hun land verdreven
door grote sojaplantages. Veel van
deze soja komt hier in Noord-Limburg
terecht: Nederland is namelijk de
grootste soja-importeur ter wereld, op
China na, met name voor de intensieve

kGeschen en
pakkett

vanBree
Store
Dé specialist
in broeken!
Dé specialist in broeken!

DINGEN

EEK

VOOR DEZE W

Parma kip
Saté schnitzel
Konijnen bout

Bladel - Horst - Valkenswaard - Veldhoven

ringen met de sojateelt rondom hen.
Deze filmfragmenten werden eerder
vertoond op de Floriade. Speciaal voor
deze talkshow werden de Brazilianen
naar Nederland gehaald.
De avond begint om 20.00 uur en
duurt tot 22.00 uur.

ONZE AANBIE

voor deen
feestdag

Op iedere volgende broek
ontvangt u ook € 5,- korting!

vanBree Store

veehouderij. En het hart van de intensieve veehouderij bevindt zich in onze
regio”, legt Lenssen in een persbericht
uit.
In drie korte films zijn drie
Brazilianen geportretteerd om te
getuigen van hun aangrijpende erva-

100 gram € 1,25

€ 5,00
100 gram € 0,90
4 stuks

Hoofdstraat 12 Horst
(aan het parkeerterrein, vlakbij de Action)

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

Informeer in onze winkels naar de voorwaarden!

Te koop gevraagd Thilot handzaaimachine

Streekproducten!
di t/m vr 13.00-18.00 uur
za 09.00-16.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu
Voor een
‘werelds’ cadeau

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Klein defect geen
bezwaar. Tevens
gevraagd rolschoffels
en handschoffel met
handbomen.
06-27628220
of 0527-614042

Amerikaanse belofte

ZO

25

JOHN FULLBRIGHT NOV

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL
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IJsbaan Horst Centrum: nog niet zeker

Aantal sponsoren blijft gelijk,
bijdrage per sponsor daalt
Het draagvlak voor het evenement
is bijzonder groot te noemen. Zowel
Gemeente Horst aan de Maas als de
ondernemers zijn van mening dat
het evenement zeer sfeerverhogend
en zeker ook economisch gezien
stimulerend werkt.

Aantal sponsoren
gelijk

Het is nog onzeker of de jeugd van Horst aan de Maas dit jaar kan
genieten van ijspret in het centrum van Horst. Het stichtingsbestuur neemt
haar verantwoordelijkheid serieus en wil geen onverantwoord financieel
risico nemen. Op dit moment is er nog een te groot tekort op de begroting
van dit jaar om de ijsbaan door te laten gaan.

Het draagt bij aan een positief
imago voor de inwoners en voor
toeristen die Horst bezoeken in deze
periode van het jaar. Ook zijn er
burgerinitiatieven ontstaan, zoals
families, buurt- en sportverenigingen die
een vierkante meter ijs hebben gekocht.
Waarom is er dan nog een financieel
gat? Tendens is dat de meeste sponsoren
minder geld kunnen doneren dit jaar.
Dus de bijdrage per sponsor is minder.
Ook zijn er nauwelijks hoofdsponsoren
te vinden. Dit stelt de sponsorcommissie
voor een moeilijke opgave. Er wordt

Sponsor
meter
Tussenstand

480 m2

op dit moment nog zeer strijdvaardig
geprobeerd om het benodigde bedrag
binnen te halen. Het bestuur zal nog een
appèl doen op ondernemers tijdens de
uitreiking van de ondernemersprijs in
de Mêrthal en ook wordt samen met de
gemeente naar mogelijkheden gezocht.
Vrijdag 23 november wordt er een
besluit genomen.

Schoolschaatsen
Ondertussen gaan de
voorbereidingen voor het uitvoeren
van het evenement gewoon door. De
tientallen maatschappelijke stagiaires
die zich hebben aangemeld en de
vele vrijwilligers die staan te popelen
om de ijsvloer te laten blinken, zijn
alweer ingedeeld in de planning. De
werkgroep ‘schoolschaatsen’ heeft
samen met de gemeente ook de
basisscholen ingedeeld voor hun
schaatsuitje voorafgaand aan de
kerstvakantie. Laten we hopen dat dit
allemaal niet in gevaar komt.

67%
Wilt u een bijdrage
leveren? Koop één
vierkante meter ijs
via onze website
www.ijsbaanhorst.nl
Elke meter telt
Nog 159 meter te gaan.

www.ijsbaanhorst.nl

Optreden Cambrinus Horst

John Fullbright

Suzuki
en
De Amerikaan John Fullbright staat zondag 25 november op het podium
van Cambrinus in Horst. Dit concert begint om 16.00 uur.
In kringen van de zogenoemde
Americana-muziek geldt John Fullbright
als dé grote belofte. Slechts 22 jaar
jong schrijft hij nummers die klinken
als van iemand die er al negen levens
op heeft zitten. Fullbright begeleidt
zichzelf met een gitaar, mondharmo-

nica en piano. Zijn songs passen in
de traditie van een Leonard Cohen of
Woody Guthrie. Tijdens het optreden
van Fullbright kan het publiek in de
zaal kan met recht zowel huilen als
lachen. Info en reserveringen via
www.cambrinusconcerten.nl

Nikspack Festival

Het onderhoud van uw Suzuki
is bij ons in goede handen
25 november 12.00-17.00 u

KOOPZONDAG

TIE: WIJ
DEMONSTR A EUBELS
M
PIMPEN UW F EN WAX!
R
E
V
T
MET KRIJ

Auto Lenders B.V.

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

service

Venray-Oostrum
0478-585956
www.stoffelhoeve.nl

Het derde Nikspack Festival vindt op zaterdag 24 november plaats in OJC
Niks in Horst. De line-up van het festival bestaat uit een mix van regionaal
talent en gevestigde bands. Hoofdprogrammeur Kees Sanders: “We willen
doorgroeien, maar we willen de regionale bands ook een platform bieden.”
Bands uit de regio die op het
festival spelen zijn Anaesthetics,
Afterparties en afsluiter Sunday
Zombies & The Brain. De headliner van
de avond zijn Def P & de Beatbusters.
Zij begonnen ooit als gelegenheidsformatie. Na optredens op Pinkpop,
Lowlands en hun hit Bubbelbad, komen
ze nu OJC Niks. Vanaf 23.00 uur is er

daarnaast Disco Inferno in het café. Het
café is getransformeerd in een jaren 70
disco met discoballen en -lichten, waar
dj Randy zijn discohits mag draaien.
Ook is Tosti Inferno aanwezig: hier
kunnen bezoekers tosti’s halen met
culinaire invloeden van over de hele
wereld. Het Nikspack festival begint om
20.30 uur.

Bibliotheek Sevenum

Mathieu Breuer
Schrijver Mathieu Breuer brengt op 24 november een bezoek aan de
bibliotheek van Sevenum. Deze lezing begint om 14.30 uur. Aanmelden kan
via sevenum@debibliotheekmaasenpeel.nl of 077 467 80 75.
Mathieu Breuer is in 1939 geboren
in Boxmeer. Na het volgen van de MULO
en de Kweekschool behaalde hij in 1960
zijn onderwijzersdiploma. Als onderwijzer is hij werkzaam geweest in Meerlo
en Boxmeer. Nadien werkte hij tot
1999 als educatief medewerker bij het
Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum
in Overloon. In zijn woonplaats Meerlo
is hij na zijn pensionering in 2004
begonnen met het schrijven van boe-

ken. Zijn boeken spelen voornamelijk
op het Brabantse platteland, en zijn
ook in grootletter druk uitgegeven. Zijn
eerste roman heeft de titel De boer van
Diadomo. Vanwege de vele positieve
reacties die hij na publicatie kreeg,
besloot hij door te gaan met schrijven.
Mathieu’s gezichtsvermogen is in de
loop der jaren achteruit gegaan, maar
dat heeft hem niet belet om boeken te
blijven schrijven.

Schilders Opleiding Regio Peelland (SOR Peelland) is een samenwerkingsverband van bedrijven in de Regio Zuid Oost
Brabant en Noord-Limburg. Als voornaamste activiteit verzorgt SOR Peelland, samen met haar bedrijven, het praktijkdeel
van de beroepsopleiding schilderen. De vestiging is in Mierlo. Op termijn wordt ook in Horst een vestiging geopend.
Vanwege een interne verschuiving is SOR Peelland op zoek naar een

PRAKTIJKINSTRUCTEUR/DOCENT SCHILDEREN (m/v)
De werkzaamheden van de betreffende functionaris zijn als volgt te omschrijven:
- geven van praktische instructies aan leerlingen in hun vakgebied;
- begeleiding en aansturing van jongeren zowel intern (instructie) als extern (op bouwplaats) indien gewenst;
- overleg met instanties betrokken bij de opleiding (scholen en Savantis);
- het geven van voorlichting aan de diverse scholen.
De juiste kandidaat dient te beschikken over:
- werk- en denkvermogen op minimaal MBO+ niveau;
- ervaring met schilderen;
- goede contactuele eigenschappen, teamgeest, initiatief en ambitie;
- taalvaardigheid in woord en geschrift;
- een rijbewijs;
- vermogen en inzicht in coördinatie en planning;
- pedagogische/didactische vaardigheden, bij voorkeur bevoegd docent schilderen dan wel in opleiding daarvoor;
- inzicht en vermogen voor automatische gegevensverwerking.
Gezien de samenstelling van het team gaat onze voorkeur uit naar personen tussen de 35 en 50 jaar,
woonachtig in de regio Helmond/Peelland/Noord-Limburg, of de bereidheid naar deze regio te verhuizen.
De Schilders Opleiding Regio Peelland biedt de geschikte kandidaat een afwisselende en uitdagende baan in haar
opleidingscentrum in Mierlo. Honorering en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de Schilders CAO.
Het bestuur nodigt geïnteresseerden uit hun sollicitatiebrief vóór 1 december a.s. te richten aan:
Schilders Opleiding Regio Peelland, Postbus 105, 5730 AC Mierlo.
Voor inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met de heer P.A.J.M. van Kessel, directeur. Tel. (0492) 66 55 05.
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AGENDA
America

Huiskamerconcert
Marion Steeghs
vr 23 november 21.00 uur
Locatie: café Boëms Jeu

Videomarathon
za 24 t/m zo 25 november
20.00-20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Ierse avond Timbershop
za 24 november 22.00 uur
Locatie: café Boëms Jeu

Ruilbeurs
zo 25 november 10.00-12.00 uur
Locatie: Peelmuseum
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Hegelsom

Jubileumoptreden
The Sparks
za 24 november 19.00 uur
Locatie: Zaal Debije

Super Swing Saturday
za 24 november 22.30 uur
Locatie: Blok10

Optreden Team Rocket
AJ & Schester
za 24 november 23.00 uur
Locatie: Blok10

Horst

Dialezing Uilen,
de stille jagers
do 22 november 20.00-22.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

Uitreiking
ondernemersprijs
do 22 november 20.00 uur
Organisatie:
Stichting Ondernemersprijs
Locatie: Mèrthal

Caeciliafeest

Expositie Dendronleerlingen
zo 25 november
Locatie: Galerie Judy Straten

za 24 november 20.30-03.00 uur
Locatie: OJC Niks

Dreamcatchers
za 24 november 21.00-04.00 uur
Locatie: De Lange

za 24 november 21.00-03.00 uur
Locatie: café ‘t Stammineke

za 24 november 21.30-03.00 uur
Locatie: pretcafé de Beurs

Optreden John Fullbright
zo 25 november 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

www.vrouw-womenswear.nl

zo 25 november 16.00 uur
Locatie: De Sevewaeg

Kerstdemonstratie

Meterik

za 24 november 20.30 uur
Organisatie:
De Meulewiekers
Locatie: café ‘t Hukske

wo 28 november 19.30 uur
Organisatie: Groei & Bloei
Noord-Limburg
Locatie: De Wingerd

Tienray

Dorpsraadvergadering
Informatieavond spelregels
di 27 november 20.00 uur
Organisatie: Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray
Locatie: clublokaal Trefhove

di 27 november 20.00 uur
Locatie: Zonnehof

Sevenum

Hardcorefestival
Rumoer
vr 23 november 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Lezing en ﬁlmbeelden
Brazilië

Lezing Mathieu Breuer

di 27 november 20.00-22.00 uur
Org: Wiek en Diana Lenssen
Locatie: ‘t Gasthoes

za 24 november 14.30 uur
Locatie: Bibliotheek
Maas en Peel

WIJ STARTEN MET DE
VOORVERKOOPDAGEN:

DONDERDAG 22 NOVEMBER ZATERDAG 24 NOVEMBER
VRIJDAG 23 NOVEMBER
ZONDAG 25 NOVEMBER
KOOPZONDAG 25 NOVEMBER OPEN VAN 11.00-17.00 UUR

VANAF DINSDAG
27 NOVEMBER DOLLE DAGEN!

Kijk voor meer agendapunten
en voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Kies je voor glasvezel dan kies je

‘Lijbrandt,
JaVu Computers,
klaar.’

DINSDAG 27 NOVEMBER EXTRA KOOPAVOND TOT 21.00 UUR

op de hele
wintercollectie
Kerkstraat 28a, 5961 GD Horst
077 - 398 55 45

zo 25 november 11.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Nikspack Festival

Optreden Novaddiction

25% korting

Speculaas bakken

Meterikse liedjesavond

Muziekquiz
met livemuziek

SALE

Wandeling in kerstsfeer

Optreden Crown Mountain
Daredevils

zo 25 november 13.00-18.00 uur
Organisatie: Trio Buddiger
Locatie: café Cox

zo 25 november 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoes

NIEUW...

vr 23 november 19.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: Brugeind

za 24 en zo 25 november 10.00
– 18.00 uur
Locatie: Toverland

Melderslo

Accordeonfestival

za 24 november 19.30 uur
Locatie: ‘t Gasthoes

van OUD naar

Sinterklaasfeest

Jeugdavond
jubileumavond 6x11

za 24 november 20.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: Brugeind

We Vieren Het Maar

Grubbenvorst

Meerlo

zo 25 november 10.30-16.00 uur
Organisatie: Rode Kruis
Locatie: Rode Kruisgebouw

5e Horster Popkwis

wo 28 november 14.00 uur
Organisatie: KBO America en
KBO Griendtsveen
Locatie: de Zaal

za 24 november
Organisatie: Joekskepel
Labberjoeks
Locatie: De Wingerd

Tentoonstelling Welfare

za 24 november 20.30 uur
Organisatie: CV d’n Blauwpoët
Locatie: café ‘t Dörp

Toneelvoorstelling
Hemelvuur

zo 25 november 16.00 uur
Locatie: OJC Canix

zo 25 november 10.00 - 16.00
uur
Organisatie: Sevenumse
bloemisten
Locatie: start Valise Atelier &
Natuur

Broekhuizenvorst

Griendtsveen

5e Hierezitting

Toepkampioenschappen

Feestavond
jubileum 6x11

za 24 november 18.00 uur
Organisatie:
Horster Mannenkoor
Locatie: Sint Lambertuskerk,
daarna Froxx

Prinsenbal

Lottum

JaVu Computers is Lijbrandt dealer voor

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur

Horst aan de Maas e.o.
Voor gratis advies: 077-3745285 / 06-10072193

www.javucomputers.nl

Crist Coppens
Zondag 25 november

accordeon
treffen
van 13.00 tot 18.00 uur.

Herstraat 37 - Horst
Tel. 077-3983305

Plannen voor een nieuwe keuken?
StudioELF ontwerpt
426
een
uitgebreidvoor
keukenplan
Een nieu we pms
woonbeleving
u w huis ?
pms
1935
Ik help pms
u gra
424 a g met een interieu ra dvies.
voor u.
voor de mogelijkheden
Ilona Janssen
06 249
Bel voor eenBel
afspraak
Ilona Janssen
06 249
7257251515

VENRAYSEWEG 87 5961 AE HORST WWW.STUDIO-ELF.NL INFO@STUDIO-ELF.NL

Houthakkersteaks
4 stuks samen € 5,95
Bij bestedening van € 20,00
bak aardappel/groente Gratin GRATIS

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
America
zondag

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

Huisartsenpost

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

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

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Lottum
zondag

De middag werd geopend met
een optreden van de Dancing Girls.
Hierna werd afscheid genomen van
het boerenbruidspaar Roy en Linda die
hun pasgeboren kindje aan alle bokken
en bokkinnen lieten zien en iedereen
in zaal trakteerde op beschuit met
muisjes. Vervolgens was het de beurt
aan Prins Ger en zijn adjudanten Arlo
en John. Prins Ger werd ontdaan van de
mantel en de scepter werd door CV d’n
Bok weer ingenomen. Dit betekende
het einde van Prins Ger als heerser over
de Bokken. Prins Ger werd opgenomen

bij de Ald Bokken Prinsen (A.B.P) en
mocht zijn laatste ererondje, op de
inmiddels bekende zetel met een groot
glas Bokbier, door de Bokkenstal doen.
Na een optreden van Now or Never
werd het nieuwe boerenbruidspaar
bekend gemaakt. Net na 18.00 uur
kwam de 59ste Prins van CV d’n Bok
tevoorschijn: prins Mark. Zijn motto is
“Ok zonder klömp en overal, gût ut dak
d’raf ien de Bokkenstal”. Prins Mark
wordt bijgestaan door de adjudanten
Kay Groenen en Gerd van de Brandt.
(Foto: HC Fotografie, Horst)

Meerlo
zondag
donderdag

zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in de winkel

marskramer.nl

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tandarts

vrijdag

Spoedgevallendienst
23 t/m 29 november
KiesMondzorg Arcen
Maasstraat 36A, Arcen
T 077 473 23 13

Tienray

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

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

Melderslo

Verloskundige zorg

09.45

Grubbenvorst

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

11.00

Griendtsveen

Venlo

Venray

Mark Elbers is zondag uitgeroepen tot 59e prins van carnavalsvereniging
D´n Bok in Swolgen. Tevens werd het nieuwe boerenbruidspaar bekend
gemaakt: Gert Jan en Susan Vermeulen.

Broekhuizenvorst

zaterdag
Medsen Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur

Mark 59e prins

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

service 27

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Hij is er weer:

de dwarz verwendag!!
Slechts 1 dag

40% korting!

Zaterdag
24 november
9:30 uur

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 16.00 - 17.00 uur

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Kerkstraat 30 | Horst | 077 3987417
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nieuws
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Horst Maas
in beeld
aan
de

De opvallendste nieuwsfoto’s van 2011-2012

Nu
r
te koop voo

E14,95
ardcover
• met luxe h
a’s (A4)
• 104 pagin

Exclusief verkrijgbaar bij:
AMERICA

Henk Aarts barbecue,
buffet en gourmet
Wouterstraat 36

GRUBBENVORST

Café feestzaal De Vonkel
Venloseweg 11

HORST

Bruna Horst
Kerkstraat 3a

MEERLO

Bakkerij Sijbers
Hoofdstraat 31

SEVENUM

Primera
Pastoor Vullinghsstraat 31

SEVENUM

Passie voor vis
Zeesweg 26

of bestel direct via www.hallohorstaandemaas.nl/jaarboek

