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’De winkel blijft open’
Het voornemen van Gemeente Horst aan de Maas om
het Poolse servicepunt in Meterik te sluiten als er een
regionaal informatiepunt in Venlo komt, kwam voor
eigenaresse Sylwia Browcell als een complete verrassing.
“Maar wat er ook gebeurt, de winkel blijft open.”

Strijdvaardig zijn ze, Sylwia en
haar landgenote Krystyna Górska.
Samen stonden ze in 2006 aan
de wieg van de winkel en het
informatiepunt. Dat het servicepunt

aan een behoefte voldoet, is een
understatement.
“Eigenlijk zijn we op maandagavond gesloten”, vertelt Sylwia. “Maar
de mensen blijven met vragen komen.

Gemengde reacties
Floriade-tekort
De raden van de vijf gemeenten
die hebben bijgedragen aan de
Floriade, samenwerkend als Regio
Venlo, werden afgelopen maandag
ingelicht. De Floriadedirectie hoopt
dat zij bovenop de afgesproken
tien miljoen euro, zeven miljoen
extra van de regio krijgt om zo het
tekort terug te dringen. De coalitiepartijen van Horst aan de Maas zijn
geschrokken van het verhaal, maar
willen zich wel blijven richten op de

positieve effecten van de Floriade.
“Het tussentijdse exploitatieresultaat is een tegenvaller, daar
willen wij niet omheen draaien”, zegt
Bram Hendrix, fractievoorzitter van
Essentie.
“De gedachte was dat bij twee
miljoen bezoekers er een financieel
sluitend verhaal zou liggen. Dat blijkt
nu niet het geval te zijn. De exacte
onderbouwing van de cijfers moet
nu snel beschikbaar komen, om een

goede analyse te kunnen maken.
Dat de regiogemeenten garant
staan voor dit resultaat, staat ook
als een paal boven water. Wij wachten verdere voorstellen van het college en Greenpark Venlo over een
extra betaling voor investeringen
op het Floriadeterrein af en hebben
er vertrouwen in dat de colleges
dit uitvoerig en objectief bekijken.”
PvdA-PK sluit zich daar bij aan.
Lees verder op pagina 05
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Twee maanden na afloop van de Floriade blijkt dat de organisatie met een exploitatietekort van negen
miljoen euro zit. Hoewel het aantal bezoekers op de verwachte twee miljoen uitkwam, blijkt nu dat zij veel
minder hebben uitgegeven dan begroot.

Daarom zijn we zeven avonden in de
week geopend.” De mensen komen
niet alleen voor de producten in het
supermarktje.
Lees verder op pagina 02
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KERST TIP € 12,95
A-Z Gourmet Menu per persoon:
Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen
Vlees
• Bieflap • Slavink
• Kipfilet • Mini saté
• Blanke schnitzel
• Shoarmavlees
• Cordonblue
• Ontbijtspekplakjes
• Hamburger met broodje

Salades en garnituur
• Prei, eieren, paprika
• Uien, champignons
• Aardappelschijfjes
• Komkommersalade
• Rauwkost
• Rundvleessalade

• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Perzikschijfjes
• Stokbrood met
kruidenboter

Benodigdheden
• Bakboter
• Steakkruiden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gourmetstelletjes
of tafelgrill

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.gourmetten.nl
BEZORGING DAGELIJKS • GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND • ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!
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’De winkel blijft open’
Wie vragen heeft over zijn woning,
werk of gewoon een luisterend oor
nodig heeft, kan bij Krystyna terecht.
Ze is elke avond in het servicepunt
te vinden, houdt op maandagavond
kantoor bij Wonen Limburg en is tolk
voor het UWV. De beide dames zijn
niet te spreken over de plannen van
de gemeente. “Wij wisten van niets en
hebben het nieuws uit de krant moeten
vernemen. We zijn erg geschrokken.
Mensen spreken mij aan en vragen of
de winkel gaat sluiten. Maar dat is zeker
niet de bedoeling”, zegt Sylwia.
Volgens Krystyna had ze wel al
gehoord over een eventueel regionaal
punt in Venlo. “Maar dat de service-

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Parkhotel Horst
flyer kerstbrunch-buffet

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
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
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

winkel in Meterik dan zou sluiten, dat
wist ik niet.” Sylwia: “De gemeente
is hoofdhuurder van de ruimte, wij
betalen een deel van de huur. Veel
mensen maken elke dag gebruik van
deze winkel. Ik denk dat de Polen hier
in de buurt echt niet naar Venlo gaan.
Kijk, er mag best een informatiepunt
in Venlo komen, maar dat wil nog niet
zeggen dat het in Meterik gaat sluiten.
Dan nemen wij het huurcontract van de
gemeente wel over en dragen zelf de
kosten. Vooralsnog kunnen we verder
niets doen. We wachten af wat de
gemeente gaat beslissen.”
Jos Coesmans, voorzitter van de
klankbordgroep arbeidsmigranten, laat
weten dat zij vorige week woensdag
zijn geïnformeerd door de gemeente.
“Daar werd ons verteld dat als er in
Venlo een informatiepunt komt, de
gemeente de servicewinkel in Meterik
wil sluiten vanwege de kosten. Het
huurcontract loopt tot oktober volgend
jaar en is al opgezegd.” Coesmans denkt
dat wanneer er alleen nog maar een
informatiepunt in Venlo is, de drempel
voor arbeidsmigranten om informatie te
vragen te hoog wordt. “Velen hebben
geen eigen vervoer. Nu zorgen sommige
werkgevers dat de Polen gezamenlijk op
zondag naar de kerk in Meterik kunnen
met een busje. Ook is het de bedoeling dat er steeds meer gemeentelijke
informatie op internet wordt gepubliceerd. Veel Polen hebben geen internet
en maken gebruik van de computers in
het servicepunt. Er moet sowieso een
mogelijkheid voor hen zijn om toegang
te krijgen tot internet. Misschien via de
bibliotheek in Horst?” Volgens Coesmans
had de klankbordgroep gedacht meer
inspraak te hebben. “Weet je, we zijn
trots op ons informatiepunt. Horst wordt
vaak als voorbeeld aangehaald over hoe
het ook kan. Het zou gewoon jammer
zijn als het verdwijnt.”

Demonstratie veiligheid in en om de woning

Vlam in de pan in Horst
Gemeente Horst aan de Maas organiseerde op koopzondag 2 december samen met Rabobank Maashorst de
themadag Samen Veilig Wonen. Brandweer, politie en ander instanties waren aanwezig om demonstraties en advies
te geven.

Veel mensen zijn deze middag
naar het Wilhelminaplein en het
gemeentehuis gekomen om informatie
in te winnen over veilig wonen.
De brandweer demonstreert hoe een
keukenbrand bestreden moet worden
en de politie besteedt aandacht aan
inbraakpreventie. Kinderen mogen
in het politiebusje zitten en kunnen
genieten van het optreden van de
jeugdbrandweer.
Binnen in het gemeentehuis
worden mensen attent gemaakt op de
meest geavanceerde inbraaktechnieken. “Kijk zo doen inbrekers dat nu”,

Man aangehouden
Een 29-jarige man uit Windsor in Engeland is zaterdagavond aangehouden nadat bleek dat hij reed onder invloed van alcohol, tijdens een
alcoholcontrole op de Midden Peelweg in Sevenum.
De man bleek zichtbaar onder
invloed van alcohol. De politie liet
hem een blaastest doen, waaruit
bleek dat de Engelsman behoorlijk
onder invloed was. Toen de politie
een ademtest wilde doen, begon

de man zich steeds agressiever
te gedragen en weigerde mee te
werken. Daarnaast had de man geen
legitimatiebewijs bij zich. Hierop is de
Engelsman aangehouden. Hij werd
overgebracht naar het politiebureau.

Dubbel ﬁetspad
Sevenum-Venlo

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.

Het fietspad tussen Sevenum en Venlo langs de Venlose- en
Eindhovenseweg wordt een tweerichtingsfietspad. Er komen twee veilige
fietsoversteekvoorzieningen in plaats van een fietsbrug over de
Greenportlane. Daartoe besloot het College van B&W.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Verderop staat Jolanda Lorjé (49)
van Rabobank Maashorst. Ze legt
mensen uit hoe ze veilig kunnen internetbankieren. “We willen mensen op
de hoogte houden van de risico’s. Vaak
hebben mensen het niet door als ze
op een onbetrouwbare site zitten. We
wijzen ze hier aan waar ze op moeten
letten”, vertelt ze.
Terwijl alle ouders informatie
inwinnen, spelen de kinderen beneden in de raadzaal. Circus Luijten en
Kornuiten geeft een voorstelling en hier
en daar oefenen kinderen samen met
een professionele goochelaar.

Rijden onder invloed

Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

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.

legt een politieagent uit. “Ze boren een
gaatje onder de deurklink en kunnen zo
op een slimme manier de sleutel aan
de binnenkant opendraaien”, gaat hij
verder.
Joyce van Biljouw (41) uit Horst
is samen met haar dochter in het
gemeentehuis rond aan het kijken.
Ze hoopt hier en daar wat handige tips
te krijgen. “Het gaat mij vooral om de
algemene veiligheid. Met kinderen
in huis is het toch wel handig om te
weten hoe je bijvoorbeeld met brand
om moet gaan of hoe je het huis veilig
houdt”, legt ze uit.

De oversteekplekken komen niet
in de buurt van de geplande ‘turborotonde’ die de Greenportlane, de
Venloseweg en de Eindhovenseweg
met elkaar verbindt. Dat zou te
gevaarlijk zijn omdat fietsers dan
dubbele aan- en afvoerstroken zouden
moeten oversteken. De oversteekplek-

ken worden nu bij de rotonde met de
Jacob Roggeveenweg en ter hoogte
van de Zeesweg geplaatst. De plannen
voor de fietsbrug zijn afgelast, omdat
men verwacht dat fietsers de door
ruimtegebrek noodzakelijke oprit te
omslachtig zullen vinden en alsnog de
Eindhovenseweg over gaan steken.

Shellac- of luxe
manicurebehandeling

Twee liter ambachtelijk ijs
voor de feestdagen
Professionele pedicurebehandeling met
uitgebreide voetmassage

€30,00

€15,00
€12,00

€6,00
€39,00

€19,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Natuurrijk vakmanschap
in Broekhuizenvorst
Hay Reijnders (57) uit Broekhuizenvorst is een van de weinige edelsmeden in de regio. Hij haalt zijn inspiratie
uit zijn dagelijks leven en de natuur, maar wat maakt zijn beroep bijzonder?

Worstebroodjes
met Smaak

HORST • GRUBBENVORST

Als kind moest Hay altijd al bezig
zijn. “Ik had er eigenlijk nooit aan
gedacht om edelsmid te worden,
maar ik rolde er langzamerhand in.
Het is niet echt een keuze geweest.”
Hij volgde de lts en ging daarna met
machines werken. Zijn creatieve
gedachten kon hij tussen de machines
niet kwijt. “Ik had last van een leegte
en kon mijn ei niet kwijt”, vertelt hij.
Na enkele jaren tussen de
machines te hebben gewerkt, ging hij
naar Schoonhoven om zijn kunstzinnige houding te ontwikkelen op de
vakschool voor goud- en zilversmeden.
“Daar heb ik geleerd om met verschillende technieken te werken”, vertelt
hij. Nu maakt hij vooral sieraden en
gebruiksvoorwerpen. “Het gaat vooral

om de vormen. Ik werk alleen met
ambachtelijke technieken. Dat is het
mooiste. Digitale technieken passen
niet bij mij.”
Hij laat zijn schetsmapjes zien.
“Ik maak hier van alles in mijn atelier.
Trouwringen, relatiegeschenken,
speldjes en erepenningen”, gaat hij
verder. “Afgelopen jaar heb ik nog de
erepenningen voor Gemeente Horst
aan de Maas gemaakt. De Heideroosjes
hebben zo’n penning van mij gekregen.
Dat vond ik wel erg toepasselijk”, lacht
hij. Toch komen er niet alleen instellingen naar hem toe. “Ik werk voor
bedrijven, verenigingen, maar ook
gewoon voor mensen die iets speciaals
willen hebben. Laatst kwam een vrouw
vanuit Maastricht kijken in mijn atelier.

Ze had mijn sieraden op een expositie
in Keulen gezien en wilde door mij een
sieradenset laten ontwerpen. Dat vond
ik een hele leuke opdracht. Het was
een vrij grote ketting met veel goud en
diamanten. Heel bijzonder en iets waar
veel tijd in gaat zitten.”
Ondanks de crisis werkt hij nog
steeds 50 tot 60 uur per week.
“De mensen zijn prijsbewuster, maar
als ze op zoek zijn naar iets speciaals
komen ze vaak toch wel. Ik heb zo mijn
vaste klantenkring. Mensen herkennen
mijn werk aan de vormen en vinden
het mooi”, vertelt hij. Elke dag werkt
hij met veel ijver in zijn atelier. “Als ik
iets af heb, geeft dat mij vaak veel
voldoening. Daar kan ik nog jaren mee
doorgaan”, sluit hij af.

50% korting

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

Boxmeer Horst Venray

Verhoging assurantiebelasting tuinbouw

monturen

en 10% op
de glazen

Verzekeren tegen hagelschade duur grapje
Agrariërs en fruittelers zijn boos. Het kabinet wil volgens het Belastingplan 2013 de assurantiebelasting
verhogen van 9,7 naar 21% waardoor een weersverzekering afsluiten onbetaalbaar lijkt te worden. Telers die zich
toch tegen hagel- en extreme weersomstandigheden willen verzekeren, gaan fors meer betalen.
Volgens fruitteler Jac van Enckevort
uit Sevenum is een verhoging van de
assurantiebelasting een slechte zaak.
Van Enckevort kweekt op zijn boomgaard
van 12 hectare appels, peren, pruimen
en kersen. “Wij gaan meer belasting
betalen maar collega-telers in andere
Europese landen niet.” Jac is vicevoorzitter vakgroep fruitteelt van de LLTB.

zekerd. Echter zo laag als enigszins
toegestaan is binnen de Europese
regels. Omdat die risico’s voor een
fruitteler kleiner zijn en onbetaalbaar
om te verzekeren in vergelijking met
hagelschade.

Toch maar verzekeren

De verhoging van de assurantiebelasting is een maatregel van het
kabinet om de lasten te verdelen
over iedereen, aangezien iedereen
Een weerpolis afsluiten kan maar
bij enkele verzekeringsmaatschappijen. verzekeringen heeft. Waar het voor
ondernemers wringt is het feit dat zij
Jac: “Bij een gewone hagelverzekering
is alleen het hagelrisico verzekerd. Deze naast persoonlijke verzekeringen ook
komt niet in aanmerking voor Europese nog bedrijfsverzekeringen hebben en
subsidie omdat andere weerrisico’s niet hierdoor extra betalen.
“Daar bovenop komt voor een aanmeeverzekerd zijn. Bij een polis ‘brede
tal ondernemers met gewassen in de
weersverzekering’ zijn de risico’s voor
volle grond nog een gewasverzekering,
te nat, te droog en vorst wel meever-

Oneerlijke concurrentie

veelal om het hagelrisico enigszins af
te dekken. Een kostbare aangelegenheid als men zich een beetje zinvol wil
verzekeren. De extra kosten dragen
bij aan een oneerlijke concurrentie
ten opzichte van collega-telers in het
buitenland”, zegt Van Enckevort.
Of door de lastenverzwaring bedrijven failliet zullen gaan is moeilijk te
zeggen. Elke kostenverhoging zou aan
de inkomstenkant ook mee moeten
stijgen maar dat is niet het geval.
Zolang dat niet is, levert men financieel
gezien dus in. Maar een fruitteler heeft
weinig alternatieven. “Hagelnetten
aanschaffen is een kostbare investering. Dus toch maar betalen en verzekeren want het risico dat onze oogst
vernield wordt door hagel is groot”,
aldus de fruitteler.

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

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Download nu onze Auto
service iPhone/iPad app
en maak zelf een afspraak
via de iPhone/iPad,
of meld een schade !

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Swolgense koperdief opgepakt
De politie heeft maandagmorgen een 27-jarige vrouw uit Swolgen aangehouden. Zij wordt samen met een
29-jarige man uit Tegelen verdacht van koperdiefstal bij een kas aan de Klagenfurtlaan in Venlo.
De politie ontving een melding
van een getuige dat er koperen
kabels weggehaald werden. De agenten namen hierop direct poolshoogte.

Ter plaatse trof de politie de twee
verdachten aan. Zij werden vervolgens
aangehouden. In het kader van het
project ZSM, waarbij het openbaar

ministerie samen met de politie
zaken zo snel mogelijk wil afdoen,
kregen de dieven direct een taakstraf
opgelegd.

Giftige spin uit Floriadetrommel
Diana Leeyen uit Sevenum vond vorig weekend een exotische spin in haar woonkamer. Deze bleek afkomstig uit
een djembé die ze eerder op de Floriade in Venlo had gekocht. De spin, een macrothele calpeiana, is een giftige
spin die voorkomt in Noord-Afrika en Zuid-Spanje.

Vakantiefoto
Diana zag het beest toen ze na
een feestje aan het opruimen was.
Zij dacht dat het een speelgoedspin
van haar kinderen was, maar toen
ze het beestje oppakte, begon het te
bewegen. Nadat ze de spin gevangen

had, nam Leeyen contact op met haar
zus, die een dierenwinkel in Venray
heeft. Daar bleek welke spin er uit
de trommel gekropen was. De spin is
niet giftig voor mensen. De spin heeft
de afgelopen dagen in een terrarium

in de dierenwinkel doorgebracht en
heeft ondertussen, afhankelijk van het
geslacht, liefkozend de naam Floortje
of Floris gekregen. Hij wordt door de
Algemene Inspectiedienst opgehaald
en onderzocht.

Voor een
‘werelds’ cadeau

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Gezellig tafelen
aan de Maas
Open van dinsdag t/m zondag
voor lunch & diner en op zondag
de hele dag geopend vanaf 12:00 uur

Ook
met ke
rst
zie onz
websit e
e

Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14
www.maashotel.nl

Tot onze verbazing kreeg de redactie deze week nog een
vakantiefoto binnen! Ik weet niet of het nog mogelijk is aangezien
het alweer bijna kerstvakantie is, maar ja sommige vakanties
vallen buiten de zomer”, aldus Suzanne van Ras. Zij was samen
met Bram Janssen op vakantie in China. “Tijdens het sporten waren
we aan het grappen dat je dit over de hele wereld kunt doen, zelfs
op de Chinese muur. Zo gezegd zo gedaan, tijdens een maand
backpacken door China met natuurlijk de HALLO.”
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Zwerf
boeken
actie
PvdA
Gemengde reacties
voor bibliotheekwerk
Floriade-tekort
Vervolg voorpagina

Boeken in de boekenkast staan die niet meer worden gelezen? Geef ze eens door aan een ander. Zogenoemde
zwerfboeken vergroten het leesplezier en maken tegelijkertijd discussie los over het bibliotheekwerk. Althans, dat
hoopt de PvdA.
De Horster politieke partij startte
vorige week haar zwerfboekenactie.
Ruim zeventig boeken, voornamelijk
afkomstig uit de boekenkasten van
de leden, zijn verzameld. Een deel
daarvan werd uitgedeeld tijdens een
bijeenkomst in Broekhuizen afgelopen

Richard van der Weegen:
“Het is weliswaar een voorlopige
uitkomst, maar duidelijk is wel dat
de deelnemende gemeentes veel
geld bij zullen moeten leggen. Des
te belangrijker is het om de positieve
effecten van de Floriade, voor 2012
en de jaren erna, goed in beeld te
brengen. In harde cijfers!” SP Horst aan
de Maas is heel wat sceptischer. Op zijn
weblog zegt voorzitter Thijs Coppus:
“Toch is nu alweer de boodschap dat
de Floriade wel een succes is. Want
de spin-off van de regio is gigantisch.
Tja, dat zal allemaal best, en er zullen
best meer mensen naar de regio toe
zijn gekomen en misschien is Venlo

zelfs wel een paar seconden bij CNN
geweest, maar de vraag die we moeten
stellen is of het ons dat allemaal waard
is geweest. Tot nu toe is er bijna 70
miljoen euro gemeenschapsgeld in
de Floriade gestoken. Wanneer je het
exploitatietekort van de Floriade en de
risico’s op de grond er bij optelt kom je
uit op een overheidsbijdrage ongeveer
90 miljoen euro.” Gemeente Horst aan
de Maas heeft geen geld gereserveerd
voor een extra bijdrage. Sowieso wil
ze eerst de definitieve uitkomsten
afwachten. “Mocht dan blijken dat we
meer bij moeten dragen, dan nemen
we dat op in de begroting voor 2014”,
aldus een woordvoerder.
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l
Pa ko
in

vrijdag. “Daarnaast is er een partij naar
Dynamiek Scholengroep gegaan die de
boeken op de scholen gaat uitdelen”,
zegt raadslid Roy Bouten. De PvdA
hoopt dat mensen niet alleen laten
weten waar de boeken terecht komen.
“De komende jaren gaat er veel ver-

anderen in de bibliotheek. Voor in het
boek vragen we de lezer zijn mening te
geven over het bibliotheekwerk in Horst
aan de Maas. Welke voorzieningen zijn
belangrijk in de hoofdvestiging in Horst?
Wat vindt men van de schoolbibliotheken? Daar hopen we achter te komen.”

Kinderen maken adventskrans
Kinderen uit Sevenum mochten afgelopen zaterdag een adventskrans maken in het Parochiehuis.
Na afloop werden de kransen gezegend. Maar wat heeft een adventskrans met Kerstmis te maken? Dit
gaan ze ontdekken op de drie zaterdagen die volgen. Op 8, 15 en 22 december komen de kinderen
opnieuw samen in de kerk en het parochiehuis om een reis naar de stal van Bethlehem te maken.
Kijk voor meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl

Marques de Este, Tempranillo, Crianza

Warsteiner

Kwaliteitswijn afkomstig uit de grootste wijnstreek van Spanje

24 X 33 CL

La Mancha, de druivensoort Tempranillo
is de meest bekende van Spanje.
Deze wijn heeft enkele maanden
houtlagering ondergaan, waardoor een
zachte evenwichtige smaak is ontstaan.
Een heerlijke wijn voor de wintermaanden.

Speciale palletprijs
Per
fles

€ 5,80

€ 10,95

2e fles

halve prijs

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

TING
25% aKjaaOrsR
collectie en

op de n
en
n met korting
aanbiedinge
*
tot wel

70%

* tenzij anders aangegeven

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

Wouterstraat 36, 5966 PR America
T: 077 464 04 20 F: 077 - 464 22 83
E: info@HenkAarts.com
I: www.HenkAarts.com
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Dankbetuiging

Lieve mensen,
Via deze weg willen wij jullie allemaal
héél hartelijk dank zeggen.
Dank … voor jullie troost, steun en warme belangstelling
die wij mochten ontvangen na het tragische overlijden
van onze lieve zoon en broer

Casper
Thijs, Mariëlla en Judith Wijnen
Sevenum, december 2012

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Onderhoud, reparatie, (draadloos)
internet, netwerken, virusverwijdering,
beveiliging. 06 14 51 11 20.
Waar is de smid van vroeger?
Waar je terecht kon voor las en klein
constructiewerk en andere technische
reparaties en oplossingen. Kan nog
steeds en wel in ‘t Veulen-Venray. Ook
voor rep. aan landb.werkt. en tractor.
Info: 06 44 95 91 81.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Dankbetuiging

Zoveel bloemen, zoveel kaarten, zoveel warme woorden
zoveel belangstelling en zoveel troost
Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven tijdens de ziekte
en het overlijden van mijn vrouw, ôs mam en oma

Christien Versleijen-van Enckevort
Het doet ons goed te ervaren
dat zoveel mensen om ons heen meeleven
Mart Versleijen
kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst is op 8 december a.s. om 18.00 uur
in de kerk te Sevenum

Langs deze weg willen wij u bedanken voor uw blijken van medeleven
tijdens de ziekte en na het overlijden van ons mam, oma en overgrootoma

Mia Camps - Spee
Uw medeleven was voor ons een grote troost
en zal steeds een dankbare herinnering blijven.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
De zeswekendienst is op zondag 9 december a.s. om 10.30 uur
in de St. Lambertuskerk te Horst.

Is uw dak winterklaar? Gratis
dakinspectie. www.bertfaessen.nl
Bert Faessen Dakwerken 077 366 30 84
mob. 06 38 64 67 61.
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.
Te koop in Horst klein appartement
(1 sl.k.) met ruim balkon, v.v. airco.
€ 108.000,- tel. 06 53 69 66 11.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

Gezocht! Gemotiveerde mensen
met ambitie die geïntersseerd zijn in
een leuke (bij) baan en graag vanuit
huis willen werken, met goede soc.
vaardigheden. Kijk dan op
www.welzijnspraktijkvitanova.nl of
06 27 02 17 83.
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: 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.
Te koop soepbonen, flespompoen,
hooi en diverse agf. Van Helden
Americaanseweg 41 Horst
tel. 077 398 50 16.
Zeilmakerij Sevenum. Langer
genieten van uw terrasoverkapping!
www.zeilmakerijsevenum.nl
Een mooie feestelijke make-up met
Kerst of een glamourmake-up met
nieuwjaar! Zorg dat je er vroeg bij bent
en maak een afspraak bij Visagiestudio
Susanne 077 464 08 07.

Te huur gevraagd loods
in omgeving Horst. Ongeveer 800 m2.
Tel: 06 48 40 47 28.
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.
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.
Taoistische gezondheid Praktijk.
Door stress ontwikkelen zich vele
ziektes. Je kunt je hier tegen weren
met orginele Chinese Tai Chi -Chi Qong.
06 19 58 59 04.
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
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Halfvrijstaand Woonhuis
Goed onderh. woonhuis, bouwjr. 1980,
perceel 252m2, garage, carport. 3 slp.
kamers, badkamer ligbad douche,
vaste trap naar ruime zolder, tuin op
zuiden, overkapping. Koppertweg 24,
Melderslo. 0647 35 76 18.
Te huur zomerhuis in mallorca
nabij het strand, www.huisbertcati.nl.
Te huur kern Broekhuizen, groot
vrijstaand woonhuis, huurprijs € 895,00
per mnd. Tel.: 077 463 13 68.
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)
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.

Geboren

Geboren

Verloren sleutel aan sleutelhanger
in centrum Horst, Tel. 077 307 68 40.

29 november 2012
Zusje van Bart en Stijn
Dochter van
Johan en Maureen Janssen
Groenewoudstraat 33
5961 VD Horst

2 december 2012
Zoon van
Jelco en Jannie
van der Avoort-Vogels
Trotse oma Wilma en
tante Lizzy van der Avoort



Te koop grote maat kerstdennen
(picea omorika) vanaf 2.50 m.
Tel: 06 40 46 15 39.
Te koop keurig onderhouden vrijstaand woonhuis, Kogelstraat 12
Hegelsom. Bouwjaar 1993, perceel
740m2. Badkamer en slaapkamer
aanwezig op begane grond.
Vraagprijs 372.000 euro k.k.
Info: tel. nr. 077 398 82 84.

Geboren

Damian

Op 21 november 2012 is Harry
van Enckevort, geboren in Kronenberg
en nu woonachtig in Nijmegen,
aan de universiteit van Leiden
gepromoveerd tot Doctor in de
Archeologie. Hij promoveerde op
het proefschrift: “Gebundelde sporen.
Enkele kanttekeningen bij aardewerk
en nederzettingen uit Romeins
Nederland”.
Te koop kerststallen.
Van Douverenstraat 22 Horst
(na 16.00 uur).
Wie heeft blauwe herenoverjas
verwisseld, zondag 2 december tussen
10.30 u. en 12.00 u in garderobe
Verpleeghuis Elzenhorst?
Tel. 077 398 12 01.
Te koop kerstbomen in pot “Omorika”
€ 10,- per stuk. Hoogte ± 150-180 cm.
Tongerlostraat 21 Sevenum.
Kinderworkshop in Museum de
Kantfabriek. Op woensdag 19 dec.
maken kinderen een “windlicht” voor
Kerstmis. Aanvang 14.00 uur. Kosten 3
euro. Opgeven voor 16 dec. Voor meer
info. www.museumdekantfabriek.nl
Cursus Weerbaarheid
voor kinderen van groep 5/6 en 7/8.
In Horst en Grubbenvorst. Start januari.
Aanmelden voor 25 december.
Kijk op www.marietweijs.nl
Te huur garage
Julianastraat 2a, Horst. 60,00 euro p.m.
Tel. 06 51 17 87 06.
Gevonden omgeving Boscafé
fiets- of autosleutel
met gekleurd bolletje er aan.
Tel. 077 398 13 73.

3

dames- of
herenslips

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

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

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

www.theoarts.com

Per direct te huur vrijstaand
woonhuis Horst-centrum
met 4 slaapkamers, 2 carporten t.b.v.
parkeren auto’s. Huur 750 euro per
maand, min. per 6 maanden-contract,
geen huisdieren en niet roken.
Reageren via tel.nr. 077 397 05 50.
Verloren op 3 dec. een 2-kleurige
damestrouwring met diamant
en inscriptie. Omgeving
Gebr. v. Doornelaan, parkeerplaats P2,
Lidl, Bakkerij Broekmans Horst.
Tel: 077 398 58 28.
Nu te huur bij Ster Videotheek,
Venloseweg 2, Horst: Batman, Dark
Knight Rises/Expendables 2/A Little Bit
of Heaven/The Lorax/Total Recall/the
Freelancers/Vamps/Step up 4/Brave/
Madagascar 3/Ice Age 4/The Double.
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241
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.

1 Gratis
slip

Zie voorwaarden in de winkel. Actie van 01-12-2012 t/m 31-12-2012

Petra Duijkers
uitvaartverzorging
Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

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

-AKTIE

Dag en nacht bereikbaar

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

24 november 2012
Zoontje en broertje van
Schalaika, Femke en Keano
Linders-van Neerven
Prinses Marijkestraat 98
5961 CJ Horst

Kerkstraat 20a , Horst

Wonen America/Meterik/Hegelsom.
Vrij wonen! Elke dag naar de ondergaande zon kunnen kijken vanuit je
eigen achtertuin. Zelf ‘n huis bouwen,
dat is nu mogelijk. Lagere kosten
dan voorheen. Vrijblijvend info bel
077 464 23 22. Alvast bedankt.
Verloren geelgouden hanger met
de letters J en M door elkaar en 2
opengewerkte hartjes. Waarschijnlijk
verloren in de regio Horst Venray
Broekhuizenvorst. Tel. 06 46 50 60 08.

Geesje

Tijn

Francis Joppe

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

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl
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Rapport over risico’s rond megastallen

Gezondheidsraad laat
keuze NGB aan gemeente
Het is niet mogelijk om een algemene vaste afstand te bepalen tussen huizen en veehouderijen om de situatie
‘veilig’ te maken. Dat zegt de Gezondheidsraad in haar rapport Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen. Zij pleiten
daarom voor lokale normen.
De Gezondheidsraad informeerde
de Ministeries van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie en
Infrastructuur en Milieu dat zij het nu
nog onmogelijk acht om een landelijk
beoordelingskader te maken. Zij stellen
voor plaatselijke normen vast te stellen.
Onder andere naar aanleiding van
de discussie over de gezondheidszorgen
bij megastallen, onderzocht de Raad
de blootstelling van omwonenden aan
fijn stof en bacteriën. De Raad vond
duidelijke aanwijzingen dat omwonenden in bepaalde situaties blootgesteld
worden aan schadelijke stoffen. Omdat
het risico van verschillende factoren
afhangt, kon ze niet zeggen tot welke
afstand bewoners risico’s lopen. Zij
adviseert dat gemeenten samen met
de GGD en belanghebbenden lokaal

beleid ontwikkelen, omdat lokale
omstandigheden kunnen variëren.

Meer onderzoek
benodigd
De raad adviseert ook de zorgen van
mensen te adresseren. Daarnaast pleit
de Gezondheidsraad bij het Ministerie
van Volksgezondheid voor meer onderzoek naar gezondheidsrisico’s van het
wonen in de buurt van veehouderijen.

College wil koste
wat kost NGB
Paul Geurts van Behoud de Parel
reageert op de website van de vereniging dat zij grote behoefte hebben aan
juist landelijke toetsingscriteria. “De

Gezondheidsraad wil het stellen van
normen nu overlaten aan de gemeenten en de GGD. Voor Horst aan de Maas
betekent dat gewoon dat alle ruimte
gelaten wordt aan het NGB. Het College
van B&W doet er immers alles aan om
het NGB gevestigd te krijgen binnen
het Landbouwontwikkelingsgebied
Witveldweg.” Met name over de gang
van zaken rondom de rapporten van
GGD Noord-Limburg wijzen zij op de
kanttekeningen van de Nationale
Ombudsman.
Wethouder Leon Litjens reageerde
positief op het rapport van de raad.
“Wat zij nu in Den Haag zeggen, daar
zijn wij al een tijdje mee bezig. De GGD
heeft hier een onderzoek gedaan, en
dat wees uit dat er eigenlijk geen risico
voor omwonenden is.”

Aanpassingen WMO

Veranderingen in
hulp bij huishouden
Dit najaar hebben de gemeenten in Noord-Limburg gezamenlijk de
hulp bij het huishouden uit de WMO aanbesteed. Resultaat hiervan is een
lager uurtarief, een aantal nieuwe partijen en een nieuwe vorm van inzet
van huishoudelijk werk.
De impact van de veranderingen
is zo beperkt mogelijk gehouden
voor de inwoners die gebruikmaken
van hulp bij het huishouden uit de
WMO. Nieuw is dat er vanaf volgend
jaar duidelijker onderscheid wordt
gemaakt tussen huishoudelijke
werkzaamheden en zorgtaken. In de
praktijk blijkt namelijk dat een groot
gedeelte van de uren hulp bij het
huishouden aan schoonmaak wordt
besteed.

Meer organisaties
Door deze veranderingen
beperken de gemeenten de uurkosten
voor huishoudelijk werk, zonder dat
dit zware consequenties heeft voor de

hulp aan de klanten. Naast de zeven
organisaties die tot nu al hulp bij het
huishouden in deze gemeenten aanboden, gaan vanaf januari elf nieuwe
partijen in deze regio aan het werk
voor de uitvoering van de hulp bij het
huishouden.

Eigen kracht en
verantwoordelijkheid
De veranderingen die vanaf
volgend jaar ingaan zijn onderdeel
van meerdere maatregelen die
gemeenten nemen vanuit het WMObeleid dat uitgaat van de eigen kracht
en verantwoordelijkheid van de
burger.

kGeschen en
pakkett
voor deen
feestdag

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

Veldkruis gerepareerd
Het veldkruis aan de Americaanseweg in Horst is weer gemaakt. Vorige week ontdekten leden van
Stichting Kruisen en Kapellen dat het beeld vernield was. De schade bedroeg 500 euro. Het werd
daarop van het kruis gehaald en gerepareerd. Afgelopen maandag werd het beeld teruggeplaatst. De
stichting hoopt dat eventuele getuigen van de vernieling of de daders zelf zich nog melden.

Regio Venlo steunt HAS
Hogeschool
Regio Venlo verleent een subsidie van 2 miljoen euro aan de HAS Hogeschool voor hun vestiging in Venlo.
Hiermee wil het regiobestuur de ontwikkeling van hoger onderwijs in Regio Venlo ondersteunen. Provincie
Limburg stemde eerder al in met een subsidie.
De vestiging van HAS Hogeschool
in Venlo wordt gezien als belangrijke
impuls voor het stimuleren van de
verdere ontwikkeling van de kenniseconomie in regio Noord-Limburg. In
april besloot het College van Bestuur
van de Hogeschool HAS Den Bosch om
per september 2013 in Venlo te starten met opleidingen Bedrijfskunde &
Agribusiness en Toegepaste Biologie.

Er worden 120 eerstejaarsstudenten
verwacht.
In april van dit jaar pleitte burgemeester Van Rooij van Horst aan de
Maas ook voor Venlo als studentenstad
van Noord-Limburg. “Het laatste jaar
zien we dat verschillende onderwijsinstellingen krachten bundelen en
zoeken naar versterking. Het is nu dus
de tijd om die versterking een stevige

impuls te geven”, zei hij toen. “De
samenwerking van de gemeenten in
Noord-Limburg heeft al veel gebracht.
Een nieuwe ambitie, een nieuwe
totempaal, kan die samenwerking
verder versterken in het belang van
de welvaart en het welzijn van al
onze burgers. Venlo Universiteitsstad
wordt wat mij betreft die nieuwe
totempaal.”

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

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

www.platteland.nu

OPRUIMING
op de dames-, heren- en nachtafdeling!
Ook op de herenafdeling
ruime keuze in GROTE MATEN
Bijna alle enkellaarsjes
en hoge laarzen ½ PRIJS
ZE ZIJN ER WEER: FLANELLEN LAKENS EN HOESLAKENS

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur
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Penningmeester Jaap streeft naar geluk
in derde wereld
Jaap de Groot (76) uit Horst is al twaalf jaar penningmeester van de Wereldwinkel in Horst. Hier werkt hij met
veel liefde aan de administratie van de winkel, maar wat drijft hem hier toe?

Toen hij als hoofd administratie
bij de lts met de vut ging, heeft hij
geen moment getwijfeld. “Ik wilde
bezig blijven met cijfers.” Hij ging
de administratie doen van het
Horster Mannenkoor en werd lid
van verschillende schoolbesturen.
“Daar heb ik mijn kennis aardig op peil
gehouden”, vertelt hij.

Door Wereldwinkel
nauwer betrokken
geraakt met mensen

Op redelijk jonge leeftijd vond Jaap
het al fijn om wat te doen voor mensen
die het minder goed hadden. Samen

met zijn vrouw wilde hij toen naar
Flores gaan. Hij zou de administratie
gaan doen voor een bisdom en zijn

COMPLEET
VERZORGDE
GOURMET
vanaf

GRATIS thuisbezorgd vanaf 8 personen

11

p.p.
5m0
en
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vrouw zou les gaan geven op school.
“Toen wilde ik mensen uit de derde
wereld al helpen”, vertelt hij.

Nu twaalf jaar later is hij vrijwillig
penningmeester van de Wereldwinkel.
Het goed willen zijn voor minder
bedeelden heeft hij altijd al in zich
gehad. “Door de Wereldwinkel ben ik
nauwer betrokken geraakt met deze
mensen”, vertelt hij. “Ik krijg filmpjes
te zien van de mensen die door onze
verkoop goed kunnen leven. Daar haal
ik genoeg voldoening uit. Als ik maar
met cijfertjes kan stoeien”, lacht hij.
Zijn vrouw Regien (72) kent
hem als geen ander. “Hij moet altijd
ergens mee bezig zijn. Is het niet met
borduren of puzzelen, dan is het met
de Wereldwinkel”, lacht zijn vrouw
Regien (72).
“Iedere ochtend wandelt Jaap naar

gen
n
i
d
e
i
k!
Aanb eze wee
s
van d dse kaa
gou 3,45
e
g
jon 0 gr € asfondue
50 kerste ka waag
k
de
de le
t bij
voor u terech
ku nt

de winkel toe om de administratie
weer even bij te werken. Als hij dan
thuis komt en de winkel heeft goed
gedraaid, kan ik dat aan zijn gezicht
zien. Hij straalt dan helemaal”, vertelt
zijn vrouw.
Jaap is zelf nog nooit naar de derde
wereld gereisd. “Dat hoeft van mij
niet. Ik durf met zekerheid te zeggen
dat 90% van de fairtrade producten
ook echt fairtrade zijn”, vertelt hij.
“Producten die door kinderarbeid tot
stand zijn gekomen, verkoop ik niet”,
zegt hij stellig.

De producten
passen bij me
“Het is het goede gevoel dat je
krijgt als je iets goed doet voor een
ander. Dat drijft mij tot dit werk”, legt
hij uit. “Ik voel me thuis bij de winkel
en de producten passen bij me. Mijn
vrouw en ik kopen ook altijd cadeautjes
daar”, vertelt hij. De leukste dagen
van het jaar vindt hij Vaderdag en
Moederdag. “Dan komen de kleintjes
een cadeautje uitkiezen. Dat vind ik
nog steeds geweldig”, lacht hij.
Jaap gaat nog door met zijn taken
voor de Wereldwinkel tot hij het niet
meer kan. “Zolang ik met cijfertjes kan
stoeien, leef ik.”

Horst aan de Maas

Steenstraat 16a,
5961 EV Horst
Tel: 077 398 16 75

Renteel
variab

2,5%

Nieuwe
busdienstregeling
Er komt een directe
busverbinding tussen station
Horst-Sevenum en attractiepark
Toverland. Met ingang van
9 december geldt er een nieuwe
busdienstregeling in Noord- en
Midden-Limburg. Lijn 68 is een
nieuwe verbinding tussen
Panningen en station HorstSevenum.
De route van de nieuwe
lijn wordt Panningen - Helden Maasbree/Toverland - Sevenum
- Station Horst-Sevenum. Deze lijn is
volgens vervoerder Veolia voornamelijk bedoeld voor treinreizigers
richting Helmond/Eindhoven. Zij
kunnen zo bij station Horst-Sevenum
de trein nemen en hoeven niet
meer via Venlo te reizen.

Weer belbus
Bezoekers van Toverland krijgen
met lijn 68 een directe verbinding met het treinstation Horst/
Sevenum. Een ander gevolg van
de nieuwe dienstregeling is dat
lijn 65, met als route station HorstSevenum - Kronenberg - Evertsoord
- Sevenum - Toverland - Koningslust
- Panningen, weer een belbus
wordt. In Evertsoord wordt de halte
Patersstraat ter hoogte van de
vrouwengevangenis weer teruggeplaatst.
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sinterklaas 09

Uitslag Sinterklaaswedstrijden

Winnaar chocoladeletterswedstrijd

Een enorme hoop met knutselwerkjes, kleurplaten en eigen
tekeningen stelde de HALLO-redactie voor een moeilijke keuze dit jaar.
Van kijkdozen tot jutezakken: er kwamen veel creatieve inzendingen
binnen. Maar wie heeft de Sinterklaasprijsvraag gewonnen? De
winnaars per leeftijdscategorie staan hieronder afgebeeld.

Alleen de pure chocoladeletters werden meegeteld voor deze wedstrijd. Het goede aantal pure letters was 108.
Hierbij mochten de melkchocolade en de nogaletters niet meegeteld worden!

Elke eerste prijs wint een giftcard van Intertoys ter waarde van 15
euro en twee winter-entreekaartjes voor Toverland. Elke tweede prijs
won een giftcard van 10 euro van Intertoys en een winter-entreekaartje
voor Toverland. De derde prijzen zijn een Intertoys giftcard van 5 euro en
twee entreekaartjes voor Zoo Parc Overloon.
Viggo Artz (6 jaar) uit Sevenum wint de aanmoedigingsprijs. Hij krijgt
een winter-entreekaartje voor Toverland voor zijn bijzondere creatie.

1e prijs
(viergangendiner voor twee personen van Parkhotel Horst en HALLO jaarboek)
Marian Nabben Horst

Leeftijd t/m 5 jaar
1e prijs Daan van Rens Meterik 4 jaar
2e prijs Raelyn Vousten Broekhuizen 5 jaar
3e prijs Jay Driessen Horst 1,5 jaar

Leeftijd 6 t/m 8 jaar
1e prijs Jeffrey Sengers Grubbenvorst 7 jaar
2e prijs Maud Rutten Meerlo 7 jaar
3e prijs Miguel Theunissen Sevenum 8 jaar

Ik lees de HALLO graag, omdat dit kleurrijke gratis weekblad,
mensen uit Horst aan de Maas in de schijnwerpers zet op hun levenspad.
Van voorleeskampioenen tot koninklijk onderscheiden mensen,
hobbyfanaten maar ook mensen met specifieke hartenwensen.
Zo moeten toeristen, maar ook onze eigen jeugd een vragenvuur ondergaan,
en tekent Hayke alles wat er in de politiek is misgegaan.
Voor mij betekent HALLO een stukje ‘Hörster’ cultuur,
door mensen en vóór mensen, daarom is HALLO zeer zeker de best gelezen Horster lectuur!

2e prijs

3e prijs

(bladblazer van Boerenbond Swolgen
en HALLO jaarboek)

(cadeaubon van 75 euro van Hema Horst
en HALLO jaarboek)

Jordy Naus Sevenum

Jan van Deelen Broekhuizen

Ik lees de HALLO graag, omdat het kan en mag,
en hij wordt iedere week bezorgd
met een grote lach.

Ik lees de HALLO graag, omdat dit blad alle
wetenswaardigheden uit de regio omvat.

Extra prijs voor Pieter

ij

“Ik vond het erg leuk om mee te doen. Op donderdag heb ik de HALLO en tekening gelijk
opgehaald in het centrum van Horst en dezelfde dag ben ik begonnen met kleuren. De mijter
was als eerste aan de beurt en daarna de rest van de tekening. Helaas was de bakker op
maandag gesloten, dus ben ik hem de volgende dag pas gaan inleveren. Dat ik nu
deze prijs heb gewonnen, vind ik erg leuk. Het was voor mij de eerste keer dat
ik meedeed en gelukkig viel ik meteen in de prijzen. Ik ga mijn moeder met
Sinterklaas verrassen en ik neem haar mee naar Overloon. Als trouwe lezer
van HALLO sla ik geen week over en als je het blad leest, weet je gelijk
wat er allemaal te doen is.”

W

Leeftijd 9 t/m 12 jaar
1e prijs Daphne Schreurs Kronenberg 9 jaar
2e prijs Fenne Gielens Tienray 10 jaar
3e prijs Ilse van Hegelsom Sevenum 10 jaar
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Een van de tekeningen die HALLO binnenkreeg was wel heel bijzonder: de kunstenaar was 27 jaar.
Pieter Jansen woont in een groepswoning aan de Gastendonkstraat in Horst en won de extra prijs:
twee kaartjes voor Zoo Parc Overloon.
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Ouderwets vakmanschap en
vaderlijk vertrouwen
Een begrip in Horst, een vakman pur sang, maar vooral een sociale en creatieve man. Met deze woorden
omschrijven Cay Kleeven en Marjolein Verrijth respectievelijk hun vader en schoonvader Theo Kleeven (65).
Jarenlang heeft hij samen met zijn vrouw Gerda (64) in de zaak in Horst gewerkt. In 2000 deed hij een aantal
stappen terug en droeg het stokje over aan zijn zoon en dochter Tarita. Halverwege deze maand neemt Theo na
51 jaar definitief afscheid van het kappersvak.
De kapperscarrière van Theo
begint als hij veertien jaar jong is. Zijn
vader is namelijk ook kapper en leert
hem de kneepjes van het vak. “Ik ben

de oudste zoon uit een gezin van acht
kinderen en ik vond het logisch dat ik
het stokje van hem overnam”, zegt
Theo.

“De eerste jaren dat ik het vak
uitoefende, was ik vooral bezig met
het ontwikkelen van mijn passie:
knippen. Op kapperswedstrijden heb ik

geleerd om snel en secuur te werken”,
legt hij uit.
“Dat ritme van snel en secuur werken zit er bij Theo ingebakken”, zegt
Cay over zijn vader. “In de kapperswereld zijn er weinig mensen die dit
ook kunnen. Het is een vakman en hij
werkt vooral erg goed”, zegt hij. Het
kappersvak is in de loop van de tijd erg
veranderd. Was het vroeger voornamelijk knipwerk, tegenwoordig beheersen
kappers meerdere disciplines, zoals
het adviseren in haarproducten of het
kleuren van haren.

Het is een vakman

Zilveren NCR Coöperatieprijs
voor Edwin Michiels
Ondernemer Edwin Michiels uit Melderslo ontving op donderdag 22 november de zilveren NCR
Coöperatieprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest coöperatieve boeren of tuinders van Nederland
door de Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw (NCR). De hoofdprijs ging naar melkveehouder Dirk
Bruins uit Dwingeloo.
Eind september nomineerde de
vakjury drie finalisten. De bezoekers
van de coöperatiedag kozen de
winnaar, onder andere op basis
van videoportretten. De jury zei
over de 39-jarige akkerbouwer
en varkenshouder uit Melderslo:

“Michiels is een bestuurlijk betrokken
ondernemer. Hij durft zijn mening te
geven en weet dit te doen in de vorm
van opbouwende kritiek. Michiels
vindt het belangrijk om consumenten
openheid van zaken te bieden: hij
is begaan met het imago van de

agrarische sector bij de burger.” NCR
selecteert prijswinnaars onder andere
op hun coöperatief ondernemen,
betrokkenheid bij coöperaties en een
toekomstvisie voor het bedrijf, de
sector en de rol die coöperaties daarin
spelen.

Ook een eigen
bedrijf starten?
Bestel dan nu de gratis webclick voor ‘Starten
in mijn regio’. Met één druk op de knop
heeft u toegang tot handige informatie
voor startende ondernemers. Neem contact
op met team Bedrijven: (077) 397 93 33 of
bedrijven@maashorst.rabobank.nl.
Bestellen kan ook via onze website.

www.rabobank.nl/maashorst

Met één webclick, veel handige
informatie binnen handbereik.

De kappersbranche had het begin
jaren tachtig van de vorige eeuw
erg moeilijk. Mensen lieten hun
haren groeien en daardoor had ook
Theo minder werk. “Om te zorgen
dat er voldoende brood op de plank
kwam, startte hij met de verkoop van
haarverzorgende producten in zijn
kapperszaak. Dat was toen nog erg
ongewoon”, aldus Cay. Net zoals hij
zich uit deze situatie redde, had Theo
voor ieder probleem een oplossing.
“Moest het interieur vervangen worden, dan ging hij zelf naar de bouwmarkt en ging in de avonduren aan de
slag met planken en spijkers. Diende
de situatie zich aan om na te denken over uitbreiding, dan maakte hij
schetsen en besprak de plannen met
zijn gezin. Ook voor de klanten van
zijn haarwerken was hij bereikbaar en
wist altijd een oplossing te bedenken.
“Had iemand dringend een pruik nodig
of een ander haarwerk, dan stond
Theo altijd klaar”, zegt Cay. Inmiddels
heeft Tarita dit werk van haar vader
overgenomen.
Theo vindt het leuk om met
innovatieve en verrassende ideeën
te komen. “Zo had hij tijdens een
haarmodeshow een hanekam
gemaakt van touwwerk. Zoiets zie
je vooral op een extreme show, dat
verwacht je niet van hem. Zo wist
hij op 31 maart 1993 de regionale
pers te mobiliseren door samen met
Lei Berden als grap een dag later
een haarrobot te presenteren. De
aandacht die zij daarmee kregen was
grandioos”, aldus Cay.

Theo geeft ze graag
vaderlijke adviezen
De laatste dertien jaar is de zaak
van Cay en is Theo langzaamaan gaan
afbouwen. “Ik werkte eerst vijf dagen
per week en de laatste drie jaar alleen
nog op dinsdag en donderdag. Ik had
mijn eigen klanten. Ik was ook niet
meer de baas”, zegt Theo. “Dat is
allemaal uiterst natuurlijk verlopen.
Onze medewerkers vinden het zelfs
heerlijk gezellig met hem te keuvelen
of hun hart te luchten. Theo luistert
graag naar ze en geeft ze graag vaderlijke adviezen”, zegt Marjolein.
“Ik zal me zeker niet gaan vervelen”, zegt Theo. “Ik heb een hele grote
hobby en dat zijn mijn paarden. Daar
ben ik veel tijd en energie mee kwijt.
Eerst fokte ik fjorden en nu heb ik mijn
Friese paard, waar ik erg trots op ben”,
zegt hij. “Maar mijn grootste hobby
zijn toch mijn kleinkinderen. Ik vind
het leuk om samen met hen actief
bezig te zijn.”

Starters
in de regio
Philipsen
Siloreparatie
Bedrijf

Philipsen
Siloreparatie
Eigenaar Hans Philipsen
Adres
Pilmus 10
Plaats
Meerlo
Telefoon 06 81 60 88 25
0478 69 19 36
hans@agrisiloreparatie
E-mail
philipsen.nl
Website philipsensiloreparatie.nl
Sector
agrarische sector
Start
01-09-2012
Activiteiten
Vanaf september dit jaar
kunnen mengvoederbedrijven
en veehouders met voersilo’s
een beroep doen op een
nieuwe dienstverlener:
Philipsen Siloreparatie. Dit jong
bedrijf werkt vanuit Meerlo/
Wanssum en verricht zijn
activiteiten op het gebied van
silo-onderhoud. Met gespecialiseerd materiaal, waaronder een
hoogwerker die een hoogte van
25 meter en een reikwijdte van
dertien meter bereikt, richt
Philipsen zich op reiniging en
reparaties van voersilo’s in alle
vormen en maten.
Resultaten bij veel veehouderijbedrijven staan zwaar
onder druk en tijdige siloreiniging draagt bij tot een
verbeterd voerproces. Met deze
visie op service denkt Philipsen
een positieve bijdrage te
kunnen leveren voor deze
industrie. Bovendien kan
Philipsen siloreparatie met de
zelfrijdende hoogwerker ook
van dienst zijn bij bijvoorbeeld
het plaatsen van dakpanelen
en andere hoogwerk-werkzaamheden.
Doelgroep
Alle agrarische bedrijven die
in het bezit zijn van een
voersilo. Denkende aan de
bedrijven in de intensieve
veehouderij alsmede melkveehouderijen, maar ook paardenhouderijen en akkerbouwbedrijven met kunstmestsilo’s
Onderscheidend vermogen
Het onderscheidend
vermogen is een hoog serviceniveau en een zeer goede
prijs-kwaliteitverhouding.
Het laatste is gestoeld op
persoonlijke kwaliteiten en
ambities.

Wilt u als starter ook
gratis in deze rubriek komen
te staan, mail dan naar
linda@hallohorstaandemaas.nl
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Tapas en culinaire tips
Zorgadvies en regelhulp organiseert op woensdag 12 december een ochtend tapashapjes maken in kerstsfeer
voor (ex-)mantelzorgers. In de Kookkelder in Meerlo start de bijeenkomst om 10.00 uur. Aanmelden voor
de morgen kan tot zondag 9 december in verband met inkopen.
Gastspreekster is Sonja van Rengs.
Voor meer informatie en aanmelding,
mail naar

Op woensdag 19 december is
er een bijeenkomst met culinaire
tips, gezond de feestdagen door.

ria@zorgadviesenregelhulp.nl
of bel met 077 463 23 84 of
06 12 21 78 28.

Lemmen & Co wint
carnavalsactie Jan Linders
Vriendengroep Lemmen & Co is de winnaar van de Jan Linders-actie ‘Maak kans op een carnavalswagen’.
Zij namen onlangs de prijs, 2.500 euro, in ontvangst.
Van 5 tot en met 18 november
hebben honderden vriendengroepen
en carnavalsverenigingen meegedaan
aan de winactie van de supermarkt-

10

keten. Lemmen & Co won de hoofdprijs.
Marc Joosten, één van de leden van
Lemmen & Co, is erg blij met de prijs.
“We gaan het geld besteden aan de

kleding en wagen van onze groep.”
Lemmen & Co bestaat uit 35 leden en
is al 33 jaar present tijdens de optocht
in Horst.
01
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Binnenkort start bouw van Plan Meterik

CPO-project Janssen de Jong
Projectontwikkeling geslaagd
Er wordt binnenkort weer gebouwd in Meterik. De bouwvergunning is verleend en de eerste schop
gaat in december de grond in. Plan Meterik is gestart als CPO-project. Al in maart 2012 hebben de ronde
tafel gesprekken plaatsgevonden. Hier hebben de kopers hun eigen keuzes met betrekking tot hun
nieuwe woning kenbaar kunnen maken: van de buitenkant van de woning tot aan de gedetailleerde
afwerking. Alles is maatwerk en alles is bespreekbaar.

Firma HangOn BV opende op vrijdag 30 november officieel haar
nieuwe kantoor op industrieterrein Melderslosche Weiden in Horst.
Deze nieuwbouw werd gerealiseerd door Linders bouwbedrijf uit
Hegelsom. HangOn is een familiebedrijf met wereldwijde vestigingen. Zij richten zich op de handel in maskeer- en ophangproducten.
Tijdens de opening waren burgemeester Kees van Rooij, gouverneur Theo Bovens, directeuren van HangOn AB Petter Törefors en
Håkan Törefors en directeur HangOn BV, Dré Bovens, aanwezig.

De kopers die het CPO-project hebben doorlopen,
ondertekenen gezamenlijk de koopcontracten
“Het mooie aan dit traject is toch dat we, samen
met onze toekomstige buren, de woning hebben kunnen
uittekenen. Hierdoor hebben we nu al een goede band
met de buren voordat de woningen gebouwd zijn”, aldus
Mark Janssen die binnenkort samen met zijn vriendin Linda
Thielen in het Meterikseveld woont. Onlangs hebben de
kopers die het CPO-project hebben doorlopen gezamenlijk
de koopcontracten ondertekend (zie foto). Het CPO-project is
mede mogelijk gemaakt door Gemeente Horst aan de Maas
en Janssen de Jong Projectontwikkeling. Woonketting.nl
draagt zorg voor de begeleiding van de kopers.
Binnenkort worden de eerste tweekappers en
rijwoningen gebouwd. Hiervan zijn er nog enkele te
koop. De reguliere verkoop is in oktober gestart. In de
tweede fase van het plan zijn nog een aantal interessant
geprijsde tweekappers (vanaf € 243.000,-) en een
viertal patiowoningen voorzien. Ook worden er nog
tweekappers XL gebouwd. De woningen worden gebouwd
in een typische jaren dertig-stijl.
Gemeente Horst aan de Maas verkoopt nog een
aantal kavels in het plan waardoor er straks een mooie en
evenwichtige wijk met een vrije uitkijk over de velden van
Meterik wordt gerealiseerd.

Geert Martens van Janssen de Jong Projectontwikkeling
benadrukt dat inspraak van kopers in een zo vroeg
mogelijk stadium belangrijk is om maatwerk te
kunnen leveren. Daarnaast leveren de andere
stimuleringsmaatregelen van Gemeente Horst aan de
Maas mogelijkheden voor potentiële kopers. Van de
starterslening wordt veel gebruik gemaakt. Ook de opkoop
van bestaande woningen via de garantieregeling en de
inzet van de woonketting bieden zekerheden voor kopers
zodat ze toch hun verhuiswens kunnen realiseren.
Nu er duidelijkheid is vanuit de regering rondom
de hypotheekregels zien we dat kopers zich weer meer
oriënteren binnen de woningmarkt. Energiezuinig wonen
geeft extra ruimte in de financieringsmogelijkheden en
uiteraard is nieuwbouw onderhoudsarm.
Wilt u ook wonen in
deze prachtige wijk? Neem
dan vrijblijvend contact op
met Ralph Beunen van de
Woonketting (06 13 38 72 66)
om uw wensen te bespreken.

Bedankt!
Graag willen wij iedereen bedanken voor alle felicitaties, kaarten,
taarten, bloemen, pakketjes, flessen etc. naar aanleiding van het
winnen van de ondernemersprijs Horst aan de Maas 2012.
Wij hebben dit ervaren als een warm bad. Zonder de inzet van vele
mensen waaronder onze familie, medewerkers, afnemers, leveranciers
en collega’s zou het bedrijf er niet staan zoals het er nu staat!

Sjaak en Cleta van der Hulst

Hazenk ampweg 25, 5964 PE Meterik
Tel. 077 464 20 97, van.der.hulst.rozenkw@wxs.nl
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15 VRAGEN aan Celine Lenssen Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Celine Lenssen
15 jaar
Horst
Dendron College

Wat is het eerste dat je je als kind
kan herinneren?
De eerste dag dat ik naar de kleuterklas
ging. Het was bijna carnaval en mijn
juffrouw stond verkleed als clown in
het klaslokaal. Ik was bang voor clowns
en moest toen heel erg hard huilen.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Mijn leugens zijn over het algemeen
niet heel speciaal of interessant, maar
eentje is toch wel erg komisch. Een
jaar geleden zei ik tegen mijn moeder
dat ik bij een vriendin bleef slapen en
dat we ’s avonds uit gingen, maar we
moesten wel op een bepaald tijdstip
thuis zijn. Dat was 00.00 uur of zo. Mijn
vriendin hoefde helemaal niet zo laat
thuis te zijn dus we zijn tot diep in de
nacht uit geweest. Toen ik de volgende
dag thuis kwam, vroeg mam me wat

over die avond en langzamerhand
verraadde ik mezelf. Ze kon er gelukkig
wel om lachen, dat heeft iedere puber
toch ooit wel gedaan.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Onzichtbaar kunnen zijn. Dan zou ik
alles kunnen horen wat ik normaal niet
zou mogen horen. Ik ben namelijk heel
graag van alles op de hoogte, ben erg
nieuwsgierig aangelegd.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een hele mooie, donkerblauwe lucht
met sterren en de maan. Heel cliché
eigenlijk, haha. Overdag zou ik dan, in
deze periode, alles wit van de sneeuw
willen zien. Heerlijk vind ik dat gevoel
van Kerstmis.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn familie en vrienden natuurlijk,
die staan altijd voor me klaar, wat er
ook gebeurt.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Ik hou van alle muziek en ik vind heel

Sfeerdagen
9 en 23 december 2012
Geopend van 12.00 - 17.00 uur

veel liedjes speciaal. Het liedje Girl van
Anouk vind ik vooral speciaal, omdat
dat het liedje was waardoor ik fan van
haar werd. Met haar muziek beleef
ik allerlei leuke momenten met een
vriend van mij.
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Wat een leuke vraag! Ik denk wat ieder
meisje zou doen: staand plassen en
misschien zelfs wel wildplassen. En wat
betreft de rest: ik denk niet dat heel
Horst dat allemaal wil weten.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Pokémon-kaarten, maar dat is al erg
veel gezegd. Wij hadden ook altijd van
die ’liedjes’ waarbij we tegen elkaars
handen klapten en dansjes deden.
Eigenlijk best wel beschamend, dat we
dat vroeger gewoon overal deden. Dat is
iets wat ik nu nooit meer zou doen.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?

Spanje, daar gaan wij al een paar
jaar op rij op vakantie en ieder jaar is
het weer geweldig om daar te zijn.
De mensen zijn supervriendelijk en het
klimaat vind ik heerlijk. Dus daar zou
ik mij het snelst thuis voelen.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Ik denk het feit dat ik veel voor andere
mensen opkom die zichzelf daarvoor
te onzeker voelen. Ik ben heel erg
tegen pesten en ik sta sterk genoeg
in mijn schoenen om daar tegenin te
gaan.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Dat heb ik ooit twee keer gedaan en
dat was naar de Turkse shoarmatent.
Dus dat zou ik dan weer doen, die
pizza’s zijn heel erg lekker.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Ik heb echt een hele, maar dan ook
echt een hele grote angst voor spinnen. Daar ben ik als de dood voor. De
grootte van de spin maakt niet uit, voor
alle soorten en maten ben ik bang.
Soms is dat erg beschamend, dus die
angst zou ik graag overwinnen.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Eerst heerlijk uitslapen, dan een
ontbijtje met warme, harde broodjes, daarna iets leuks gaan doen met
vrienden. Bijvoorbeeld wat gaan
drinken in het dorp, of naar de stad
gaan. ’s Avonds dan met het hele gezin
eten en daarna lekker een avondje
uitgaan.
Tatoeage? Wat en waar zou je
hem nemen?
Ik zou zelf geen tatoeage willen, tenzij
er een speciale betekenis achter zit.
Als er bijvoorbeeld iemand die me heel
dierbaar is, is overleden. Dan zou ik iets
op mijn voet, enkel of linkerpols laten
zetten.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Geen enkele vraag. Ik wil helemaal
niets weten van de toekomst. Ik leef
nu en niet later, alles wat later gebeurt,
wil ik als een verrassing bewaren.
Anders is het leven voor mij niets meer
aan, als ik alles van tevoren al weet.

Kies je voor glasvezel dan kies je

‘Lijbrandt,
JaVu Computers,
klaar.’
JaVu Computers is Lijbrandt dealer voor

Markt 14 | 5975 AN | Sevenum | tel. 06 52420353

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

www.bloemendecor.nl | info@bloemendecor.nl

www.javucomputers.nl

Column

Jonge jaren
Praten en denken over de
jonge jaren, pfff, dat is nou echt
oud en ik was er ook zeker van
overtuigd dat dit pas rond een
leeftijd van vijftig aan de orde
kwam. Ik ben nu 21 jaar jong
(of toch oud...?) en afgelopen
week ervoer ik, met mezelf,
mijn eerste jonge jarengesprek. Jeetje, ik voelde me
echt een oude sok, tenminste
toen ik erachter kwam waar ik
in godsnaam over nadacht,
want geloof me: zoiets doe je
onbewust, je hebt het niet eens
in de gaten.
Tijdens mijn treinreis richting
Horst werd ik vergezeld door een
flinke groep pubers van zo’n 16
jaar oud. Ik vond het ontzettend
interessant, dat bleek. Betrapte
mezelf constant op staren en had
het zelfs niet eens in de gaten
dat het einde van mijn playlist
naderde. Een enorme alcohollucht
mixte zich met sigarettenrook,
stoelen, de vloer en zelfs hun
hoofden werden gedecoreerd
met serpentine en ik ontdekte bij
de meesten van hen een flinke
kreet om aandacht. De meiden
onder het gezelschap reageerden
scherp en kattig op elkaar, de
jongens hapten onmiddellijk op
iedere opmerking waardoor een
flirterige sfeer ontstond. Ik stond
ervan versteld hoe ze dit
aanpakten. Stond eigenlijk
versteld van hun totale gedrag,
hun hele doen en laten: jeetje,
was ik vroeger ook zo, in mijn
jonge puberjaren? Een
angstaanjagend gevoel overviel
me na deze gedachte meteen,
want wees nou eerlijk: zweven
dit soort vragen door je hoofd,
dan kun je jezelf wel oud gaan
noemen. Stiekem had ik gehoopt
dat deze gedachten, met
bijbehorende conclusie, enkele
jaren later pas op zouden
spelen...
Oud op je 21e. Wie had dat
gedacht. Nou ja, een troostende
gedachte is het feit dat een paar
weken geleden nog een glaasje
wijn mij niet, de rest wel, werd
aangeboden, want tja: “Voor jou
zullen we dat nog maar niet doen
hè?” Ehh.. Ja, een jonge
uitstraling heb ik blijkbaar dan
nog wel.
Mies
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Horster politie kan ook zonder hulp
De politie van Horst aan de Maas leert de Poolse taal en heeft regelmatig
hun collega’s uit dat land op bezoek. Onlangs 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. Goed idee,
zo verloopt het contact met de Poolse arbeidsmigranten alleen maar beter. De
Horster politie moet daarbij alle hulp aangrijpen die nodig is. Althans, dat is de

mening van 30% van de lezers die op onze stelling stemde.
Het overgrote deel, 70%, vindt dat echter onzin. Je kunt 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? Nee, hoor de hulp is helemaal niet nodig.

Marieke
ment...
Adoptie

Een EHBO-diploma moet verplicht zijn
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Een vlam in de pan moet je nooit met water blussen, dat kan namelijk een
steekvlam veroorzaken. Slachtoffers kun je beter niet verplaatsen, behalve als er
direct gevaar bestaat. Zo maar enkele regels die eigenlijk iedereen zou moeten
kennen. Gemeente Horst aan de Maas hield afgelopen zondag een themadag
over veilig wonen. Er waren brandweer- en reanimatiedemonstraties en de politie
liet zien hoe inbrekers te werk gaan. Zelf een bijdrage leveren aan een veiligere
wijk kan bijvoorbeeld door een EHBO-diploma te halen. Het zou zelfs een goed
idee zijn wanneer dit verplicht is. Iedereen hoort eigenlijk te weten hoe je met
een slachtoffer om dient te gaan, hoe je een wond verzorgt en wanneer je wel of

niet 112 dient te bellen. Er kan bijvoorbeeld dan al op de basisschool begonnen
worden met EHBO-lessen. Het veiligheidsgevoel wordt vergroot wanneer iedereen
een EHBO-diploma heeft.
Maar ja, dat kost wel geld. Om maar niet te spreken over het feit dat je
elk jaar opnieuw examen moet doen. Wie moet dat betalen? Kun je de burger
verplicht stellen voor deze kosten op te draaien? Of moeten werkgevers hier meer
mee bezig zijn? Daarnaast is niet iedereen geschikt om eerste hulp te verlenen.
Sommige mensen gruwelen al bij de gedachte aan bloed.
Een EHBO-diploma moet verplicht zijn. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 48) > Servicepunt arbeidsmigranten mag naar Venlo > eens 49% oneens 51%

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines

voor creatieve workshops en cursussen

Heb jij dat zelf gemaakt?
Wat goed zeg..., waar leer je dat?

Kerstbomen
van de kweker

Een greep uit het aanbod:
vilten, quilten, patchwork, borduren,
kantklossen, frivolité, naailes,
zeefdrukken op stof, garen verven,
sieraden van textiel of
een lappen pop maken.

Americaanseweg 8, Horst.
Tel. 077-3981650
www.museumdekantfabriek.nl

DE TEXTIELBEURS

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

Ook jij kunt gezellig samen met anderen onder deskundige leiding je creativiteit
ontdekken en verder ontwikkelen. Museum de Kantfabriek start in januari 2013
haar nieuwe programma cursussen en workshops.

Bekijk voor verdere
informatie en inschrijving het
cursusprogramma op
www.museumdekantfabriek.nl
Wij sturen u het cursusboekje toe of haal
het bij de balie van Museum de Kantfabriek.

o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

★
★
★
★
★

Nordman
Omorika (Servische spar)
Groene spar (Fijnspar)
Koreana (Koreaanse den)
Blauwspar (2 soorten)

-

Tip
voor een kinderfeestje,
zussendag, familiedag,
vriendinnenuitstapje of
een personeelsuitstapje:
Museum de Kantfabriek
organiseert graag een
persoonlijk afgestemd
programma, incl.
een creatieve
workshop.

In pot,
Met kluit
Gezaagd
In pot geteeld
(recht en vast in pot)
- Vanaf 25 cm tot 250 cm
- Voor iedere beurs een boom

Kerstbomenkwekerij

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

Rommelmarkt
Mèrthal Horst
zo 9 dec.
9.30/15.30 u

Gasthuisstraat 5961 GA
A73-afrit 11

www.carbootsalehorst.nl

Cindy is een meisje van net
geen jaar. Met grote,
ondeugende ogen kijkt ze in de
camera. Zo klein als ze is, heeft
Cindy een eigen wil. Kleine
kindjes vindt ze niets aan en als
je aan haar eten komt, gaat ze
grommen. Alleen thuis blijven
wil ze al helemaal niet. Dan gaat
ze de boel verbouwen en bijt ze
alles waar ze haar tanden in kan
zetten kapot.
Cindy is een hondje, een
teckel om precies te zijn. Omdat
haar baasjes haar niet meer
wilden, belandde ze in het
dierenasiel. Maar als je
bovenstaande beschrijving leest,
vraag je je af of iemand haar
ooit op komt halen. Wie durft er
zo’n kleine tiran een nieuw
tehuis te geven? Bobby de
chihuahua wordt het ideale
hondje genoemd en zelfs Spotty
de dalmatiër, die omschreven
wordt als een echte macho, is
een fijne gezinshond.
Regelmatig neem ik een
kijkje op de website van het
dierenasiel in Smakt. Later als ik
‘groot’ ben en ergens in mijn
droomboerderijtje op het
platteland woon, wil ik ook een
hond. Of twee. En een ezel.
Koppig, maar knuffelbaar, dat
past wel bij me. Maar ik dwaal
af. Om niet helemaal
onvoorbereid dat avontuur aan
te gaan, ben ik me al aan het
verdiepen in de diverse
hondenrassen. Zo’n
Sint Bernhard bijvoorbeeld.
Prachtige honden, maar
opmerkingen als: ‘laat jij de
hond uit of de hond jou?’, wil ik
liever voorkomen. Nee, liever
een wat handzamer formaat.
Zoals een teckel bijvoorbeeld. Ik
zei het al, koppig maar toch
knuffelbaar, dat past wel bij me.
Nu kun je natuurlijk een puppy
aanschaffen. Dan kun je die zelf
vanaf het begin verpesten. Of je
neemt een hondje uit het asiel.
Al ben ik bang dat ik dan niet
kan kiezen tussen dat schattig
Jack Russeltje (dat ergens
vastgebonden aan een paal
werd achtergelaten) of broer en
zus Beagle.
Gelukkig hoef ik me over
Cindy geen zorgen meer te
maken. Ik zag dat ze is
opgehaald. Hopelijk door iemand
die beseft dat blaffende honden
niet bijten. En die niet al te
gehecht is aan zijn bankstel.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl
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STEM OP JE FAVORIETE
TOP 10 KERSTPLATEN
ALLER TIJDEN

Kerstmis staat weer voor de deur, en net als vorig jaar wil HALLO Horst aan de Maas een overzicht
maken van de meest geliefde kerstliedjes. Want wat roept meer kerstgevoel op dan kerstliedjes?
Stem nu op je favoriete liedjes en maak kans op een kerstpakket ter waarde van 50 euro!
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kerst 15

Stem en maak kans op een kerstpakket

HALLO Kerst top 10
Sinterklaas is weer terug naar Spanje en de kerstsfeer verspreidt zich snel. Net als vorig jaar wil HALLO Horst aan de Maas een overzicht maken van de meest geliefde kerstliedjes.
Want wat roept meer kerstgevoel op dan kerstliedjes? Stem nu op je favoriete liedjes en maak kans op een mooie prijs!
Krijg je kippenvel van Driving Home for Christmas
van Chris Rea? Of kun je hem juist helemaal niet
uitstaan? Ben je van de moderne kersthits of hou je
meer van de klassieke liederen? Laat het ons weten!
Het enige wat je hoeft te doen is op
www.hallohorstaandemaas.nl te stemmen op je
favoriete kerstnummers en uitleggen waarom nou dat
ene liedje je stem verdient. Met jouw stemmen maak
je kans op een kerstpakket van E-relatiegeschenken
ter waarde van 50 euro.
Vorig jaar won John Lennon’s liedje Happy Xmas.
Band Aid en Mariah Carey maakten de top 3 vol. Ben
je het hier volmondig mee eens of zou je ze graag uit
de lijst willen zien verdwijnen? Om het makkelijk te
maken hebben we alvast een aantal opties gegeven,
maar mocht je favoriet in de lijst ontbreken, dan kun
je die altijd toevoegen.
Tot dinsdag 18 december 12.00 uur kun je je stem
uitbrengen. Vergeet niet je motivatie in te vullen voor
je nummer één. Onder de inzendingen verloten we
het kerstpakket van E-relatiegeschenken.
In de uitgave van 20 december presenteren we
de HALLO Kerst top 10. De liedjes zijn dan uiteraard
op onze website te beluisteren. Ook de winnaar
wordt dan bekendgemaakt. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd.

AGENDA
Horst

Sevenum

zo 9 december 11.00-13.00
en 15.30-17.30 uur
Organisatie: HarmonieOrkest Noord-Limburg
Locatie: Kasteelboerderij

zo 9 december
12.00-17.00 uur
Locatie: Gaperplein

Kerstconcert
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Kerstmusical
zo 9 december 14.00 uur
Organisatie: Kisikids
Locatie: St. Lambertuskerk

Melderslo

Kerstmarkt

Kerstconcert
do 13 december 20.00 uur
Organisatie: Carmina
Servata en Delicato
Locatie: De Wingerd

Swolgen

Kerstpreuvenement

Hobbymarkt in
kerstsfeer

zo 9 december
12.00-17.00 uur
Locatie: De Locht

zo 9 december
11.00-17.00 uur
Locatie: zaal Wilhelmina

De baard van
de Kerstman
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Doe mee met onze
kerstmannenbaardactie
Mail je leukste, grappigste of gekste foto met baard
naar actie@hallohorstaandemaas.nl
www.hallohorstaandemaas.nl/kerstactie

Waar herken je de Kerstman aan? Juist, aan zijn baard! Met
de papieren baard die volgende week bij HALLO is gevoegd, kan
iedereen even voor Kerstman spelen. En je kunt er ook nog een
leuke prijs mee winnen!
Bij de editie van volgende
week tref je een baard aan.
Knip deze uit, plak hem aan
het stokje en maak vervolgens
een leuke foto van jezelf als
Kerstman. Misschien trek je wel
een Kerstmannenpak aan, maak
je een foto tijdens het kerstdiner
waar elke gast een baard heeft
of maak je deze juist tijdens je
vakantie in de zon.
De foto kun je mailen naar
actie@hallohorstaandemaas.
nl De inzendtermijn sluit op
28 december. De redactie kiest
vervolgens de winnende foto uit.
Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.

De leukste, origineelste
of grappigste foto wordt
beloond met een leuke
prijs: een driegangendiner
voor twee personen ter
waarde van 55 euro inclusief
welkomstdrankje, beschikbaar
gesteld door restaurant Het
Maasdal in Horst.
Daarnaast verloten we
twee HALLO jaarboeken onder
de overige deelnemers.
Op woensdag 2 januari
neemt de redactie contact op
met de winnaar, daarnaast zal
deze op vrijdag 4 januari in ons
nieuwsblad bekend worden
gemaakt.

16
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GEPLUKT

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

Anita Rongen
Koken met

Randy

Ze werkt snel de laatste mailtjes op haar laptop bij en gaat vervolgens
met een kop thee aan de keukentafel zitten. Ze blijkt een drukke agenda te
hebben, net zoals haar man. Toch is ze overtuigd dat zij elkaar vaker zien
dan welk koppel ook. Deze week wordt Anita Rongen (49) uit America
geplukt. Ze is getrouwd met Martîn (50) en samen hebben ze een dochter,
genaamd Louka (15).

Schoolmeester Rongen, de opa van
Martîn, zette zich al actief in bij deze
vereniging. Hij was vooruitstrevend,
doordat hij mensen uit Amsterdam
hiernaar toe haalde om toneelles te
geven. Ook regelde hij via de bisschop
van Roermond dat vrouwen het toneel
op mochten. Dat was tot 1945 namelijk
alleen bestemd voor mannen”, aldus
Anita. “Via Ab, zijn zoon hebben we al
een behoorlijk archief te pakken. We
hebben het voornemen om alles vast te
leggen in een mooi prentenboek met
mooie verhalen. Nog steeds zijn we op
zoek naar verhalen over de vereniging,
die nog niet opgeschreven zijn. In 2014
brengen we een nieuw toneelstuk uit.
Ik verheug me om daarin mee te gaan
spelen.”

Met zijn drietjes een
boterhammetje eten
Vanuit haar keuken ziet Anita haar
ouderlijk huis staan. Ze is geboren en
getogen in dit dorp en hier leerde ze,
toen ze begin twintig was, haar man
Martîn kennen. “Dit jaar zijn we 25 jaar
met elkaar getrouwd. Martîn is net 50
geworden en volgend jaar ben ik aan
de beurt. Om dit te vieren geven we
binnenkort een feest in de Bondszaal
in America. Ondanks de drukke agenda
van haar man, die vooral in de avonduren op pad is, is Anita ervan overtuigd
dat ze haar man heel vaak ziet. “Wij
kunnen ’s middags gezellig met zijn
drietjes een boterhammetje eten.”

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.

Olijfoliemayonaise

Iets waar Anita ook zeker van geniet
is de vakantie naar Italië. “We hebben
een camper en gaan eerst een week
cultuursnuiven op de weg ernaar toe,
om vervolgens twee weken heerlijk uit
te rusten op een camping in de buurt
van Milaan.” Ook op jaarlijkse skivakantie kan het gezin het goed met elkaar
vinden. “Soms ook niet en dan gaan we
een pittige discussie met elkaar zeker
niet uit de weg”, zegt Anita.

Koken en tuinieren
zijn haar hobby’s
In 2009 stopte Anita met haar
werkzaamheden als slager, waar ze tot
dan toe dertig jaar actief in was. “Toen
ik 15 jaar was ging ik als enige meid
naar de slagersvakschool in Helmond.
Ik werkte 12,5 jaar als chef slagerij
bij een supermarkt. Toen Louka werd
geboren ben ik gestopt.” Niet veel later
pakte ze de draad weer op en werkte
parttime bij een slager in Horst. “Naast
het slagersvak, was het vooral de mensenkennis die me aanspreekt in het
vak.” In haar vrije tijd duikt Anita graag
de tuin of kas in waar ze zelf groenten
kweekt om daar heerlijke gerechten
van te maken. Koken en tuinieren zijn
haar grote hobby’s. En iedere dinsdag
loopt ze met haar ouders en haar hond
Fozzy het bos in. “Halverwege rusten
we dan even en dan snijdt mijn vader
een Marsreep in drie stukken en genieten we met zijn drieën op een bankje”,
zegt Anita.

KOOPZONDAG 9 DECEMBER
VAN 12.00 – 17.00 UUR

Benodigdheden:

OP DEZE DAG HEBBEN WIJ
ENKELE SPECIALE GASTEN
UITGENODIGD OM U
UITLEG TE GEVEN OVER:

· 3 eieren
· 1 eetlepel dijonmosterd
· 1/2 dl witte wijnazijn
· 4 dl extravergine olijfolie
· 2 dl zonnebloemolie
· 1 1/2 dl water
· zout en peper

Bereiding:
• Scheid het eigeel van het eiwit;
• doe het eigeel met de mosterd en
de azijn bij elkaar in een kom;
• doe alle oliesoorten, langzaam en
al roerend met een garde
druppelsgewijs bij elkaar, tot er
een stevige mayonaise ontstaat;
• voeg indien nodig water toe om
de mayonaise op smaak af te
slappen.

Eet u smakelijk!

Randy

Anita Rongen is als kersverse
voorzitter nauw betrokken bij toneelvereniging De Vrije Spelers uit America.
“De vereniging bestaat over twee
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
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9

4

2

2

3

9

6

8

8

7

6
4

2

5

7

5
6
7

1

8

Oplossing vorige week:
9

1

5

4

7

2

8

6

3

8

7

4

6

3

9

1

2

5

2

6

3

8

5

1

9

4

7

7

8

2

5

4

6

3

9

1

3

9

6

2

1

8

7

5

4

4

5

1

3

9

7

2

8

6

6

4

9

7

2

3

5

1

8

5

2

7

1

8

4

6

3

9

1

3

8

9

6

5

4

7

2

Bij besteding van
minimaal € 25,-

1
DE Ro pak
[250 g odmerk
r.] voo
r:

€ 1, -

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.

4

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

jaar honderd jaar en daar staan wij
uitgebreid bij stil. Wij zijn de oudste
toneelvereniging van Noord-Limburg
en de oudste vereniging van ons dorp.

• PERMANENTE MAKE-UP
• ZELFGEMAAKTE LIPBALSEM EN HANDCRÈME OP NATUURLIJKE BASIS
• EXTRA AANBIEDINGEN EN KORTINGEN
• SLOGGI ACTIE (SLIPS ACTIE: 4 HALEN = 3 BETALEN)
LAAT U VERRASSEN EN KOM OOK GEZELLIG EEN KIJKJE NEMEN
KOFFIE MET WAT LEKKERS STAAT VOOR U KLAAR.
Pastoor Vullinghsstraat 21 5975 AP Sevenum Tel. 077-4670520 WWW.LICOFASHION.NL

Als u volgende week bij ons
komt, ontvangt u bij besteding
van minimaal € 25,- en tegen
inlevering van deze ingevulde
waardebon 1 pak DE Roodmerk [250 gr] voor € 1,- !!!

Eén waardebon per klant, uitsluitend geldig voor
de vermelde aanbieding. Niet inwisselbaar tegen
geld of anderszins geldig als korting. Waardebon
is alleen geldig met compleet ingevulde postcode.

Vul hier uw postcode in:

Deze waardebon is uitsluitend geldig in week 50
[ma 10 t/m za 15 december 2012].

Gewoon, bij AH Horst a/d Maas.

www.ahhorst.nl
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Dinsdag 11 december

Geen openbare vergadering
Op dinsdag 11 december is er geen openbare vergadering van de raad. De politieke
partijen houden in deze week hun eigen
fractieoverleg over de raadsvoorstellen van
de eerstvolgende raadsvergadering en de resultaten van behandeling van deze voorstellen in de commissie van deze week.

Vergaderkalender
Woensdag 12 december:
Commissie Ruimte (zie elders op deze pagina)
Dinsdag 18 december:
Raadsvergadering

Informatie
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek.
En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Kalendergids 2013
In de hele gemeente Horst aan de Maas zal de
huis-aan-huis verspreiding van de Kalendergids
voor 2013 dit jaar plaatsvinden van 17 december tot en met 5 januari. Hebt u op 5 januari

2013 nog geen kalender ontvangen, dan kunt u
er een ophalen bij de receptie van het gemeentehuis of even bellen met 077-477 97 77, dan
wordt er alsnog eentje bezorgd.

Woensdag 12 december

Commissie Ruimte
De Commissie Ruimte vergadert op
WOENSDAG 12 december 2012 om 20.00
uur in de raadzaal van het gemeentehuis in
Horst aan de Maas.
Op de agenda staan onder andere de volgende
punten:

Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.

• Centrumplan Sevenum
• Afvalinzameling 2013
• Commissieleden kunnen ook vragen
stellen aan B&W over raadsvoorstellen die
in de eerstvolgende raadsvergadering op de
agenda staan.

Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op WOENSDAG 12 december 2012 vanaf 20.00 uur.
U bent van harte welkom!

Milieutaken slimmer uitvoeren

Trefbaltoernooi in de kerstvakantie
Op donderdag 3 januari 2013 wordt in Sporthal “de Stapakker” in Sevenum een trefbaltoernooi georganiseerd. Deze speciale vakantieactiviteit is bedoeld voor de basisschoolkinderen
van de groepen 6 tot en met 8 van de gemeente Horst aan de Maas.
Trefbal is een leuk, uitdagend en sportief spel
dat graag door kinderen gespeeld wordt tijdens
de gymlessen. Denk jij kans te maken op de titel
“Beste trefbalteam van Horst aan de Maas”?
Of vind je het gewoon leuk om met een groepje
gezellig te sporten? Geef je dan nu op voor het
“Sport aan de Maas trefbaltoernooi”. Elk team
bestaat uit 7 deelnemers (plus evt. reserves) die
worden begeleid door iemand van 18 jaar of
ouder. Na de opgave van je team zul je de spelregels toegestuurd krijgen zodat jullie je hierop
kunnen voorbereiden.

Wet milieubeheer gemeente
Peel en Maas
Onderstaande kennisgeving ligt gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de
publieksbalie Vergunningen, toezicht en handhaving in het gemeentehuis van Peel en Maas.
Ontwerpbeschikking volgens de Algemene
wet bestuursrecht Het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas
maakt bekend dat vanaf 7 december 2012,
gedurende zes weken de onderstaande
ontwerpbeschikking ter inzage ligt:

Gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst.
Openingstijden informatiehoek: ma. van 8.00
tot 20.00 uur en di. t/m vr. van 08.00 tot 17.00
uur. Wanneer u de stukken op een ander tijdstip
wilt inzien, kunt u contact opnemen met de
gemeente, tel. (077)477 97 77. Wanneer u een
toelichting wenst bij de ter inzage liggende stukken, houdt dan rekening met de kantoortijden.

De ontwerpbeschikking houdt in: het verlenen
van de vergunning onder voorwaarden.
U kunt zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking vanaf 7 december 2012 gedurende zes
weken, schriftelijk indienen bij het gemeentebestuur. U kunt gedurende deze zes weken
ook het gemeentebestuur verzoeken om over
het ontwerp van het besluit van gedachten te
wisselen en/of mondeling uw zienswijzen toe te

Het instellen van beroep bij de Raad van State
tegen de deﬁnitieve beschikking is slechts mogelijk als u belanghebbende bent (als bedoeld
in artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht) en u op de hierboven omschreven wijze
zienswijzen heeft ingebracht, tenzij u kunt
aantonen daartoe niet in staat te zijn geweest
of als de beschikking afwijkt van het ontwerp.
Hiervoor moet u grifﬁerecht betalen.

Zicht houden en grip krijgen
Bij de uitvoeringsdienst Limburg-Noord werken
zo’n 100 medewerkers. Zij zijn in dienst van de
gemeenten en provincie en worden aangestuurd vanuit de RUD. Speerpunt van de RUD
is het zicht houden en grip krijgen op risicovolle
inrichtingen, activiteiten en milieucriminaliteit.
Dit met bijzondere aandacht voor (grensoverschrijdende) ketens van bijvoorbeeld asbest,

Bekendmakingen

grondstromen en bouwstoffen.
Lokale organisatie van taken
Ook in de overige regio’s in Nederland worden
soortgelijke uitvoeringsdiensten opgericht. De
RUD Limburg-Noord onderscheidt zich door
de taken zoveel mogelijk lokaal te organiseren.
Gemeenten en provincie blijven het eerste aanspreekpunt (loket) voor bedrijven. Complexere
taken worden opgeschaald. Specialisten worden
door de gehele regio ingezet. De vorming van
de RUD leidt tot een gelijkere behandeling van
bedrijven in de regio. Daarnaast worden in de
RUD innovatieve vormen van toezicht ingevoegd, zoals het toezicht met digitale checklisten en zelftoezicht. Door de omvang van
de RUD kunnen deze nieuwe vormen worden
ontwikkel, waardoor het toezicht efﬁciënter
plaatsvindt én tot minder lasten voor het bedrijfsleven leidt.

lichten. De persoonlijke gegevens van degene
die schriftelijk zienswijzen heeft ingebracht
worden niet bekendgemaakt, indien u dat
schriftelijk aan het gemeentebestuur kenbaar
maakt.

Maasbree, 5993 PA, Rozendaal 15.
Revisievergunning voor de inrichting gelegen
op het perceel, kadastraal bekend gemeente
Peel en Maas, sectie R, nummers 2 en 4. Het
betreft een revisievergunning voor de inrichting
van een varkenshouderij. Verzonden: 15
oktober 2012.

De vijftien gemeenten in Limburg-Noord (van Mook en Middelaar tot Echt-Susteren) werken
vanaf 1 januari 2013 samen met de provincie Limburg in een regionale uitvoeringsdienst
voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving. De samenwerking wordt ingegeven
door het specialistischer worden van milieutaken, de roep om kwaliteitsverbetering van het
toezicht en landelijke kwaliteitseisen.
De regionale uitvoeringsdienst (RUD) verzorgt
de vergunningverlening milieu en het toezicht
milieu bij zo’n 6.400 bedrijven in Noord-Limburg.
Het gaat vooral om veehouderijen, glastuinbouw
en open teelt bedrijven, maar ook om afvalverwerkers, chemische industrie, metaalbewerkers en loonwerkers. Voor zo’n 200 complexe
bedrijven verzorgt de RUD ook de vergunningverlening en he toezicht van bouw, ruimtelijke
ordening en brandveiligheid.

Waar: Sportzaal de Stapakker in Sevenum
Wanneer: donderdag 3 januari 2013
Hoe laat: 10.00 - 15.00 uur (ong.)
Meenemen: sportkleding, lunchpakket
en goede zin
Kosten: Gratis!
Opgeven: stuur een mail voor woensdag 19
december naar n.ﬂeuren@horstaandemaas.nl
Benodigde gegevens voor opgave:
groepsnaam, deelnemers team
(naam en leeftijd) en contactpersoon

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

Samenwerking
Als raad hebben we afgelopen week onze visie op regionale samenwerking besproken. De laatste tijd een actueel thema, met het tekenen
van de samenwerkingsovereenkomst met Venray en de strategische
samenwerking in de Regio Venlo als voorbeeld.
Een samenwerking kan verschillende doelen hebben zoals het
verlagen van kosten (door efficiënter
uitvoeren van gemeentelijke taken)

of bijvoorbeeld het realiseren van
zaken die je alleen niet van de grond
krijgt.
Voor het CDA is samenwerking dan

ook één van de pijlers van het toekomstig beleid. In de nabije toekomst
wordt samenwerking namelijk nog
veel belangrijker. Problemen als krimp,
vlot trekken van de (lokale) woningmarkt en het op orde houden van ons
huishoudboekje vragen om samenwerking.
Een goede samenwerking rust

daarbij op een aantal fundamenten.
Er dient een gezamenlijk belang te
zijn, een gelijke ambitie en een goed
onderling vertrouwen. En als aan deze
voorwaarden is voldaan, moet er een
doorzichtige structuur, een goede
coördinatie en duidelijke communicatie
worden gerealiseerd. Als CDA-fractie
zullen we (toekomstige) samen-

werkingen dan ook beoordelen op
deze criteria.
Verder zetten we als CDA ook
sterk in op stimuleren en faciliteren
van samenwerking. Dit om zo het
maximale rendement voor onze
gemeente en inwoners te realiseren.
Namens de CDA-fractie
Marcel Beelen

Tweede Kamerleden in Broekhuizen en Broekhuizenvorst
Na een succesvolle start eerder deze maand in America deed onze
16 dorpentour afgelopen vrijdag Broekhuizen aan. Samen met Tweede
Kamerlid Mohammed Mohandis hebben we in Broekhuizen een succesvolle
canvasactie en een goed politiek café over het bibliotheekwerk gehad.

Het belangrijkste doel van onze
16 dorpentour is om onze inwoners te betrekken bij landelijke en
gemeentelijke politiek. Canvassen
werkt daar perfect voor. Gewoon
bij mensen langs gaan en vragen

wat ze ergens van vinden. Je acties
niet baseren op een papieren stuk,
maar op dat wat er speelt binnen de
samenleving, bij de mensen waar je
het voor doet.
In Broekhuizen waren de

dertig gesproken inwoners over het
algemeen zeer tevreden met hun
dorp, waarbij de sociale cohesie
met 36% als grootste pluspunt naar
voren kwam, gevolgd door de rustige
woonomgeving 24%. Bij de negatieve
punten sprong de verkeersveiligheid (24% waarbij 16% het fietspad
noemde en 8% de drukte en snelheid
van gemotoriseerd verkeer) eruit,
gevolgd door 20% van de mensen die
geen negatief punt wisten te noemen.

Tijdens het politiek café in
café Maaszicht stond de schoolbibliotheek centraal. Tijdens een
interessante discussie werd en zowel
de inhoud, alsook het proces rondom
de visievorming kritisch maar constructief belicht. Tevens zijn we hier onze
zwerfboekenactie gestart. Door middel
van 78 door de gemeente zwervende
boeken vragen we de mensen naar hun
mening over het bibliotheekwerk.
Rest ons niets dan iedereen uit te

nodigen voor het bezoek van Astrid
Oosenbrug aan Broekhuizenvorst
op 14 december. Ook daar gaan we
van 18.30 tot 20.00 uur van deur
tot deur en van 20.30 tot 22.00 uur
een politiek café in ’t Dörp over de
overheid en ICT.
Kijk voor een uitgebreid verslag
op www.roybouten.nl

!

Roy Bouten
Raadslid PvdA

Modecentrum Frans Theelen is jarig en wie jarig is trakteert!

HAPPY ‘BEURS’ DAY

ZONDAG
23 DECEMBER
GEOPEND
1E EN 2E KERSTDAG GESLOTEN
23 DECEMBER:
COMMUNIESHOW
ROGGEL

Wij hebben alvast een kerstkado voor u!

30% KORTING
op één artikel naar keuze!

30% KORTING

Knip de bon uit en lever deze in bij uw volgende
aankoop I Niet van toepassing op afgeprijsde
en/of actie artikelen en Communiekleding I Één
bon per klant I Geldig tot 25 december 2012

! uitknippen

OP ÉÉN ARTIKEL NAAR KEUZE

E-mail:
Knip de bon uit en lever deze in bij uw volgende aankoop I Niet van toepassing op afgeprijsde
en/of actie artikelen en Communiekleding I Één bon per klant I Geldig tot 25 december 2012

HORST
Voor koopzondagen zie onze website.
Modecentrum Frans Theelen te Roggel
is elke zondag geopend van 13 tot 17 uur.

St. Lambertusplein 12
T 077-3968464
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Vereniging viert jubileum met tentoonstelling

Foto-expositie Oogstfeest in Sevenum
De Heemkundevereniging Sevenum bestaat 25 jaar. Dit vieren zij met een foto-expositie over 75 jaar oogstfeest
in Sevenum. De vereniging heeft als doel mensen meer inzicht te geven in de historie en de volkscultuur van
Sevenum, Kronenberg en Evertsoord. “Daar is dit onderwerp een goed voorbeeld van.”

stond echt van heinde en verre om het
oogstfeest bekend”, vult Baeten aan.
“Er kwamen toen makkelijk 10.000
man per jaar.”

Massale opkomst
Op een gegeven moment werden de
feesten zo massaal dat de organiserende
harmonie en ruitervereniging de hulp
van de andere Sevenumse verenigingen
in moesten roepen om de personele
bezetting rond te krijgen. Van een feestavond op zaterdag tot de hoogmis en de
optocht op zondag, met ruiterconcoursen
na afloop én een feest op maandag
boden de oogstfeesten een weekendvullend programma. “Elk jaar hadden
ze ook attracties”, vertelt Evers. “De
motorpolitieclub uit Düsseldorf kwam
hun acrobatische kunsten laten zien.
En de bereden politie uit Amsterdam is
een keer geweest. En de staffanfare uit

Voorzitter Hay Hegger over de
jubilerende vereniging: “We hebben
nu zo’n 118 leden. En achttien daarvan
zijn lid vanaf het eerste uur. Veel
jubilarissen dus, dit jaar.” “De vereniging werd ooit onder de naam Ken
uw Land opgericht”, voegt archivaris
Harry Jenniskens toe. “We zaten eerst
in de oude Wingerd, toen in de kelder
van de nieuwe Wingerd en nu in deze
prachtige ruimte.”

Dank voor de
goede oogst
Het onderwerp van de jubileumexpositie, de oogstfeesten, klinkt
menig inwoner van Sevenum vast

nog bekend in de oren. Piet Evers, lid
van de Heemkundevereniging, kan
zich de feesten nog goed herinneren.
“Het oogstfeest begon in 1937 als
Meierszondig, op de laatste zondag van
juli. De organisatie bestond toen uit
de harmonie (toen nog fanfare) en de
ruiterclub. Er werd dank gegeven voor
de goede oogst. Met oogstwagens en
een groot feest werd dat gevierd.”
De oogstwagens waren voor de
oorlog vooral oude landbouwmachines,
maar daarna werden de ‘praalwagens’
versierd. Ze beeldden kruisen, kapellen en het nieuws van de dag uit. “Er
waren bijvoorbeeld wagens die over de
ontginning van de Peel gingen of over
de migranten naar Brazilië toentertijd”,

vertelt vicevoorzitter Jeu Baeten.

In schuren met de
deur dicht
De praalwagens werden gemaakt
door buurten, verenigingen en vriendengroepen “in schuren met de deur
goed dicht, want er waren prijzen te
winnen”, lachen de heren. Al snel
groeide het Sevenumse oogstfeest uit
tot een enorm gebeuren. Piet Evers
herinnert zich nog hoe hij met een
vliegtuig reclamefolders voor het feest
mocht uitstrooien. “We vlogen in een
driehoek tussen Maastricht, Eindhoven
en Nijmegen en gooiden de folders
uit het raam”, lacht hij. “Sevenum

Sint Oedenrode: een fanfare ter paard.”
Langzamerhand kwam er minder publiek
en deden minder wagens mee aan de
optocht. “En dat versterkt elkaar steeds
weer”, zegt Baeten. “In 1969 waren er
nog acht wagens.” Dat was het laatste
jaar dat het oogstfeest in Sevenum
gevierd werd.

Jubileumexpositie
Met hulp van TerHorstNet digitaliseerde de Heemkundevereniging zo’n
200 tot 300 foto’s van het gebeuren.
Deze zijn nu te zien in een foto-expositie over het oogstfeest. Op zaterdag
15 december van 14.00 tot 17.00 uur
en op zondag 16 december van 10.00
tot 13.00 uur is deze tentoonstelling te
bezichtigen in De Wingerd in Sevenum.
Entree is gratis. Daarnaast wordt in de
KBO-ruimte een filmvoorstelling gegeven met beelden over de oogstfeesten.

Jongeren op vogelexcursie langs de Maas
Vogelwerkgroep ’t Hökske organiseert op zaterdag 15 december een
vogelexcursie voor jongeren. De werkgroep vertrekt om 08.45 uur vanuit
de parkeerplaats langs de kerk in Sevenum en om 09.00 uur vanuit de
parkeerplaats bij Wonen Horst in Horst.
Omstreeks 12.00 uur is de excursie
afgelopen en daarna worden alle
deelnemers weer naar de opstapplaatsen gebracht. De vogelwerkgroep
gaat tijdens de excursie naar de
Maasplassen om vanaf de waterkant
naar verschillende vogels te kijken. Het
is belangrijk dat alle deelnemers een
verrekijker meenemen. Als ze deze
niet hebben, kunnen ze er een lenen.

De vogelwerkgroep zorgt zelf voor een
telescoop zodat de vogels van dichtbij
kunnen worden bekeken. Onderweg
kunnen de deelnemers genieten van
een warme chocomel.Aanmelden
kan tot 12 december door te mailen
naar info@vogelwerkgroephokske.nl
of door te bellen naar 077 398 32 97
Voor meer informatie kijk op
www.vogelwerkgroephokske.nl

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

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
SFEERVOL
GENIETEN!
de lekkerste pikant
belegen kaas.

ZACHT
BELEGEN

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!

per kilo

10,95
per kilo

7,95

Receptenboekje Sfeervol Genieten gratis!

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

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

www.vanderwijstkleinvak.nl

MASTBROEK
Poeliersbedrijf
Ze zijn er weer
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0 (E 1,50 p/st)
7 stuks E 10,0

✃

CLASSE
ROYALE

Rits Kapot???

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u

1 bout EXTRA!
Geldig op dinsdag 11 december 2012
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D’n Dreumel

Pronkzittingen
Carnavalsvereniging D’n Dreumel presenteert op zaterdag 5 en
zondag 6 januari haar traditionele Pronkzittingen. Op zaterdag start de
zitting om 20.00 uur en op zondag om 17.00 uur in ’t Gasthoes in Horst.
Op het programma staan deze
keer optredens van onder anderen de
Reulsbergermuzikanten, Pak Rammel
en Bram en Ruud. Ook treden er
tijdens deze avonden verschillende
buutreedners op. Denk dan bijvoorbeeld aan Peter Vaessen, Chrit
Driessen en Harry Hens. De dansgarde
van D’n Dreumel zorgt uiteraard
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Jong Nederland trakteert
zichzelf op zonnepanelen
Jong Nederland America bestaat volgend jaar zestig jaar en heeft zichzelf een bijzonder cadeau gegeven. Op het
dak van de blokhut werden dinsdag 24 zonnepanelen gelegd.

weer voor een spectaculaire act.
De voorverkoop begint aanstaande
zaterdag om 10.00 uur bij zaal de
Lange in Horst. Daarna is de verkoop
via de website en de gebruikelijke
verkoopadressen en telefonisch bij
Gijs Hendriks via 077 398 63 97.
Voor meer informatie kijk op
www.dreumel-horst.nl
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Koninklijke Harmonie Lottum

Huldiging vier
diamanten leden

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

Vier leden van Koninklijke Harmonie Lottum vieren aanstaande
zaterdag 8 december hun 60-jarig jubileum. Niet eerder in de geschiedenis van de harmonie waren zoveel leden tegelijkertijd zo lang lid bij de
vereniging. Tijdens het jaarlijkse Davidsfeest worden de leden gehuldigd.
De heren Tjeu Corbey (bas), Jeu
Vergeldt (klarinet) en Henk Hendrix
(baritonsaxofoon) zijn nog alle drie
actief spelend lid van de Lottumse
Harmonie. De harmonie haalt haar
jubilerende leden traditiegetrouw
zaterdag thuis op vanaf 13.00 uur

met een serenade en brengt hen al
musicerend naar de kerk waar om
14.00 uur een mis wordt opgeluisterd. ’s Avonds worden de genoemde
leden gehuldigd, waarna de jaarlijkse
feestavond voor alle leden van start
gaat.

Cursussen
bijenhouden

de toekomst geen stroomkosten meer
hebben en die goed is voor ’t milieu.
Dankzij de Limburgse Energiesubsidie
was ’t nu zeer aantrekkelijk voor deze
keuze te gaan. Het dak ligt ideaal
op het zuiden voor een optimaal
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Imkervereniging Horst en omstreken biedt het komend seizoen twee
cursussen aan voor de beginnende imkers, maar ook voor de imker die al
een paar jaar met bijen bezig is en zich wil laten bijscholen.
Zij starten een basiscursus
bijenhouden. In februari start een
basiscursus voor het NBV-diploma in
het praktijkcentrum voor bijenteelt
‘t Zoemhukske in Horst. Cursusleider
Joep Verhaegh geeft vier theorieen twaalf praktijklessen volgens
de Aalstermethode en volgt daarbij het seizoensleven van de bij.
Opgave voor deze cursus kan nu al
bij Joep Verhaegh op 077 398 34 24,
06 30 49 91 48 of via een mail naar
jjp.verhaegh@hetnet.nl Eind december
start een vervolgcursus bijenhouden in

“Nu is Jong Nederland America
nog groener. Een mooi cadeau aan
onszelf voor ons 60-jarig jubileum
volgend jaar”, zegt penningmeester
Marco Hesp. “Een investering die
zichzelf terugverdient, waardoor we in

Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

kies voor couNselliNg!
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

rendement. Laat de teller nu maar
achteruit lopen! Vandaag heeft ie
trouwens nog niets opgebracht. Op
het moment van aansluiten regende
het behoorlijk met donkere wolken
boven ons…”

uur
spreek
Nu ook pendance
de
in onze orst!
in H

Bel voor meer informatie
of een afspraak: 06-23 33 15 44

‘t Zoemhukske. De cursus bestaat uit
www.gddepeel.nl
negen theorielessen, een herhalingsles, zes praktijklessen enVakgarage
het examen.
Gommans & de Wit
Daarnaast is er nog een Gezellenbaan
terugkomdag.
8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
De hoofddoelstelling van deze cursus
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
is dat de deelnemer zelfstandig met
www.gommansendewit.nl
bijen om kan gaan en zijn
bijen“ De relatie tussen u en ons:
stand doelgericht kan beheren. Voor
werken voor resultaat.”
meer informatie, bel cursusleider Jan
mr. Henk van Gastel
Caris op 077 366 19 36 of mail naar
jacamigo@planet.nl Ook het secretariaat van imkervereniging Horst en
Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
omstreken kan informatie bieden via
Onze 24 specialisten staan voor u klaar.
zoemhukske_horst@hetnet.nl
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl
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Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Nieuw verenigingsblad voor Hegelsom
Het eerste Haegelsums Bledje wordt op 20 december huis aan huis
verspreid in Hegelsom. Het blad is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de dorspraad van Hegelsom en werkgroep Tuutetrek.
De organisaties wilden hun
krachten bundelen en kijken hoe
ze weer een verenigingsblad voor
Hegelsom konden realiseren. Het blad
zal wekelijks verschijnen. In het blad
krijgen alle verenigingen de mogelijkheid om hun nieuws, activiteiten,
verslagen en meer te plaatsen.
De eerste twee maanden wordt
het blad gratis huis aan huis verspreid, daarna kan iedereen een
abonnement nemen. Het abonnementsbedrag zal zo laag mogelijk

gehouden worden, zodat dat geen
belemmering vormt voor abonnees.
Naast het verenigingsnieuws wordt
er ook een activiteitenkalender,
kerknieuws en belangrijk adressen
voor inwoners van Hegelsom in
opgenomen en er is ook ruimte om te
adverteren.
Het verenigingsblad wordt door
Adfold uit Broekhuizenvorst opgemaakt en verspreid. Adfold wordt
ondersteund door drie vrijwillige
redacteuren uit Hegelsom.

bent of kent u een

gouden huurder?
wonen Limburg feLiciteert
gouden huurders graag met een

cheque t.w.v. van één
maand netto huur!

Gouden huurders zijn huurders die 50 jaar aansluitend huren bij Wonen Limburg. Denkt u hiervoor
in aanmerking te komen? Of wilt u meer weten? Loop dan gerust even binnen bij een van onze
buurtwinkels, bel naar 0800 - 1881 of kijk op wonenlimburg.nl voor meer informatie.
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Jeugdteam Armada 1
promoveert

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
Ook in het

Het eerste jeugdteam van tafeltennisvereniging Armada uit Horst is zaterdag 1 december kampioen geworden
in de eerste klasse. Ondanks het verlies met 6-4 tegen Redstars in Venray promoveren Steven Ho (16), Rik van den
Munckhof (18) en Stijn Arts (15) naar de hoofdklasse van de Limburgse tafeltenniscompetitie.

weekend!

tandprothetische praktijk

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
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

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

[
Rik van den Munckhof, Stijn Arts en Steven Ho na hun kampioenschap (Foto: Bert van de Venne)
“We moesten drie punten pakken
om kampioen te worden”, vertelt
Stijn. “We hebben eigenlijk op
geen enkel moment echt spanning
gevoeld. Alleen toen de tegenstand-

ers ons probeerden te intimideren.
Toen we de drie punten te pakken
hadden, zei de tegenstander dat we
er vier moesten halen om kampioen
te worden. Dat zorgde wel even voor

verwarring bij ons”, lacht hij.
Nu het team komend seizoen een
klasse hoger gaat spelen, krijgen ze
weer genoeg uitdaging om er tegenaan
te gaan.

IROK

]

Te Koop

KERSTBOMEN
Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten

inlijsten op maat

met kluit, in pot of gezaagd
kerstgroen gratis

verkoop en
uitleen van kunst

Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 19.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.30 uur
zondag 10.00 tot 16.00 uur

meldersloseweg 6 horst
www.irok.nl

M. Direks
Horsterweg 21a Castenray
tel.: 06 - 20 22 92 25

Feestelijk genieten
3-gangen Kerstdiner
24 december, aanvang 19.00 uur

Om 20.00 uur zal een verhalenverteller een klassiek verhaal vertellen.

2950
P.P.

Kampioenen Lottum
De C2 van voetbalvereniging SV Lottum is zaterdag kampioen geworden door de wedstrijd tegen
Sparta´18 C4 te winnen. De jongens hebben met alle inzet de wedstrijd weten te winnen.
Een overwinning was voor de C2 nog nodig, omdat medekoploper Venray C7 ook had gewonnen. Op
doelsaldo eindigde C2 van SV Lottum op de eerste plaats. De D1 van Lottum is ongeslagen kampioen geworden. Ze hebben enkele wedstrijden tot de laatste minuut hard moeten vechten. De vereniging heeft maar elf
spelertjes in deze leeftijd als lid bij de club. Voor beide teams werd na de wedstrijd een feestje gebouwd in
de kantine. Zij zullen, met de E1 die al kampioen was, worden gehuldigd op vrijdag 28 december.

Kerstbrunch

Eerste en tweede Kerstdag, aanvang 12.00 uur
Met een springkussen voor de kinderen, Oud Hollandse spelen en
een Kersttroubadour welke kerstmuziek zal spelen.

2450
P.P.

Diner Dansant

Eerste Kerstdag, aanvang 19.00 uur
Culinair 5-gangen diner met muzikale omlijsting,
verzorgd door Wiljan van Gerven.

4975
P.P.

Kerstbuﬀet Dansant

Tweede Kerstdag, aanvang 19.00 uur
Geniet van een heerlijk buffet en de muziek van Jack Claessen

4975
P.P.

Oud & Nieuw Galabuﬀet Dansant
Aanvang 19.00 uur

Daarna luiden we het nieuwe jaar in onder het genot
van een glas champagne en vuurwerk.

4950
P.P.

Nieuwjaarsbrunch
Aanvang 12.00 uur

Ontvangst met een heerlijk glas bubbels.

2450
P.P.

Tijdig reserveren is aan te bevelen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze receptie.
Roobeekweg 1 | 5944 EZ | Arcen | 077 - 473 66 66 | info@hotelrooland.nl | www.hotelrooland.nl

22

sport

06
12

America haalt
uit tegen FCV
Door: Noud Haegens
Het duurde even, maar het eerste elftal van voetbalvereniging AVV
America heeft zijn tweede overwinning binnen. FCV uit Venlo werd met 4-0
verslagen. Man van de wedstrijd was Jelle Houben, die met een zuivere
hattrick America de broodnodige punten bezorgde.

Volleybalclub Hovoc
verzilvert kansen niet
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Wie niet verder dan de 0-4 uitslag van de volleybalwedstrijd tussen de eerste herenteams van volleybalvereniging Hovoc uit Horst en NVC uit Neerkant kijkt, blijft met een verkeerde indruk achter. De twee teams in de
onderste regionen van de promotieklasse bleken namelijk bijzonder gewaagd aan elkaar.
Het Horster team had dan ook
niet alleen op punten gehoopt,
maar deze ook absoluut verdiend.
Met setstanden van 22-25, 23-25,
19-25 en 23-25 wordt dat laatste
meteen duidelijk. Hovoc HS 1 was
minstens zo goed als de Brabanders,
maar wist op de beslissende
momenten niet het duel naar zich
toe te trekken.
Een bij vlagen te hoge foutenlast zorgde ervoor dat Neerkant kon

FCV speelde niet slecht maar wist
de kansen niet te verzilveren. Beide
teams begonnen aftastend. Een vrije
trap voor America in de 10e minuut
brak de wedstrijd open. Het schot van
Jesper Huijs had een vervelende stuiter
en werd maar half weggewerkt door
de doelman van FCV. In de rebound
zag Bas Janssen zijn schot nog gestopt
worden, maar Jelle Houben haalde wel
doeltreffend uit: 1-0. Enkele minuten
later was het weer raak. Een schot van
Koen Houben eindigde na een mooie
aanval op de lat maar broer Jelle was er
weer bij en punterde de bal in het doel:
2-0. Een droomstart voor America.
FCV nam steeds meer initiatief en
dit resulteerde in twee mooie kansen.

Beide werden maar net naast het doel
geschoten. Nog voor de rust sloeg Jelle
Houben weer toe. Na een prachtige
aanname haalde hij van 30 meter
uit: 3-0. De doelman kon dit toch wel
houdbaar schot niet stoppen.
Na de rust maakte Jens Kleuskens
een steekbal koel af: 4-0. De wedstrijd
was gespeeld. FCV probeerde het nog
wel, maar het leverde buiten wat halve
kansjes niets meer op. De verdediging
van America stond goed en kwam niet
echt meer in de problemen.
Dit is een goed begin van de
tweede helft van het seizoen voor de
mannen van Eric van Asten. Door dit
resultaat werd de laatste plaats overgedragen aan Meterik.

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

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

profiteren en Hovoc uiteindelijk puntloos en gedesillusioneerd achterbleef.
Onterecht, zo laat de Horster
coach Bob Soberjé weten: “We
hebben hier thuis in onze Dendronsporthal niet laten zien wat we kunnen, want wij waren de betere ploeg.
Op trainingen wordt hard gewerkt
en als team blijven we progressie
boeken. Dit komt alleen nog niet voldoende tot uiting in de wedstrijden,
maar dat kan slechts een kwestie van

tijd zijn. Daar ben ik van overtuigd.”
De heren van Hovoc kunnen
zich in het weekend na Sinterklaas
opmaken voor een intensief volleybalprogramma. Op zaterdag wordt
er in Eindhoven tegen het derde
team van Hajraa gespeeld.
De dag erna op zondag treedt
Hovoc HS 1 in Linne aan tegen Fit
& Fysio/VC Limac HS 2 voor de
tweede ronde van de bekercompetitie.

Sparta’18 Meisjes C1 Kampioen
Afgelopen zaterdag vierden de meisjes C1 van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum hun
kampioenschap. De meiden verloren maar één wedstrijd in hun competitie en zouden afgelopen
zaterdag tegen Volkel C1M de beslissingswedstrijd spelen.
Volkel, dat op de tweede plaats stond, meldde zich echter af vanwege een tekort aan speelsters. Het
team van Volkel zag geen kans om de geplande wedstrijd op een later tijdstip te spelen. Met dit scenario
blijft Sparta’18 C1M de koppositie behouden en zijn ze ook niet meer van deze plaats af te dringen. Het
kampioenschap werd zaterdag toch gevierd. Vrijdag 14 december wordt de dames een receptie aangeboden
op sportpark ’t Spansel van Sparta’18 in Sevenum.

KERSTBOMEN
Nordmann, Omorika,
Blauwspar
en Miniboompje

Nu SALE bij
PAST schoenen

Met en zonder pot
vanaf E 7,50
Tevens vele soorten kerstgroen.
Overdekte verkoop dagelijks van
9.00 t/m 20.00 uur, zondags
geopend van 10.00 t/m 15.00 uur.

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

PAST schoenen
Hoofdstraat 14 | 5961 EZ Horst
www.pastschoenen.nl
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Sparta‘18 maatje te groot
voor IVO
Door: Frank Kersten
Voetbalclub Sparta’18 uit Sevenum heeft concurrent IVO zondag een gevoelige tik bezorgd. Na een 5-0 ruststand
werd het uiteindelijk 7-1.

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

BOUWBEGELEIDING EN ADVIES
NIEUW

BO U W
RENOV
ATIE
ON DE R
HOU D

077 398 59 05 • 06 12 99 23 43 • wiek@ bouwconsultance.nl • wiekbouwconsultance.nl

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in de winkel

De openingsfase was nog voor
de gasten uit Velden. Toch was het
Jan Mertens die met een afstandsschot voor de 1-0 zorgde. Even later
voorkwam Rob Raedts de gelijkmaker.
Toen Paul Bussemakers na 25 minuten
op rechts doorkwam en zeer beheerst
de 2-0 binnenschoof, begon de Spartamachine volop te draaien. De mooiste
aanval van de middag begon met
een combinatie tussen Erik Minten en
Danny Vullings, waarna Roy Vullings de

bal op een presenteerblaadje aan Jan
Mertens gaf 3-0. De 4-0 werd gemaakt
door Erik Minten vanaf 11 meter na
een overtreding op Roy Vullings. En
alsof dat nog niet genoeg was, kopte
Jan Mertens nog voor rust, na een
voorzet van Erik Minten, de 5-0 tegen
de touwen.
Na de pauze ging IVO met een
extra spits en lange ballen op zoek naar
eerherstel, wat al na een minuut de 5-1
opleverde. Sparta liet het spel aan IVO

over en wilde via de counter gevaar
stichten. Sparta gaf na de vroege
tegentreffer vrijwel niets meer weg en
het was wachten op een goede tegenaanval. Die kwam er een kwartier voor
tijd. Ruud van der Sterren omspeelde
de doelman, maar raakte de paal,
waarna de alerte Roy Vullings eenvoudig de rebound kon binnen schieten.
Het slotakkoord was voor Rob Peeters
die met een bekeken schot voor de 7-1
eindstand zorgde.

marskramer.nl
in f o r me e r n

a ar u w

!
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t
r
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k
r
w i n te

Tel: 0628837851 - Sevenumseweg 2 - 5971 NL Grubbenvorst

Wittenhorst start succesvol
met mini’s
Dit jaar is Wittenhorst met twintig jonge voetballers begonnen met een interne competitie. Sinds
een jaar kunnen voetballers vanaf 5 jaar al bij Wittenhorst beginnen.
Met de mini F-competitie wil de club voorkomen dat deze kinderen elke zaterdag ergens naar toe
gereden moeten worden. De ouders begeleiden de teams in deze speelse competitie. “We hadden bij
aanvang van de competitie twintig spelertjes”, aldus Christel Lemmen, coördinator van de mini F-afdeling.
“Er wordt vier tegen vier gespeeld, met kleine doeltjes en zonder keeper. Het is de bedoeling dat alle
spelertjes veel met de bal in aanraking komen.”

24

Ontspan.

Voor extra
ontspanning

Deze rustgevende advertentie is voor alle Ziggo abonnees.
Op dit moment wordt in de gemeente Horst aan de Maas veel gesproken over glasvezel. Volgens de
aanbieders hét product van de toekomst. Maar is dat wel zo? En betekent dit dat uw huidige kabelaansluiting
niet meer voldoet? De Consumentenbond onderzocht het voor u. En wat blijkt? Met kabel bent u even goed
voorbereid op de toekomst. U kunt dus heerlijk ontspannen. Want bij Ziggo zit u goed. Nu én in de toekomst.
Lees zelf de belangrijkste conclusies uit het onderzoek op ziggo.nl/ontspan
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Samen in Beweging

Sportief wandelen

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

Samen in Beweging uit Horst gaat in januari van start met sportief wandelen. Op 14 december is er een gratis
demonstratie van 13.00 tot 14.00 uur. Sportief wandelen is stevig doorlopen met oefeningen tussendoor, waarbij
gewerkt wordt aan conditie, kracht en coördinatie.
In januari wordt op dinsdag van
10.30 tot 11.30 uur en op vrijdag
van 13.00 tot 14.00 uur gestart. De

start is bij de accommodatie van
de Peelrunners. De lessen worden
gegeven door Marian Janssen.

Voor vragen, neem contact op met
Marian Janssen via 06 13 03 93 93 of
marianneke1959@hotmail.com

Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.

Poels derde op Grote Prijs
In hippisch centrum De Warre
in Neeroeteren (België) behaalde
amazone Aniek Poels uit Swolgen een

derde plaats tijdens de Grote Prijs.
Zondag 2 december reed zij met Baggio
in de barrage naar de derde plek. Ze

Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.

reed een tijd van 38,47 seconden. Poels
was daarmee de beste Nederlandse in
de competitie.

25
jaar

Wittenhorst koppositie weer kwijt

Makkelijk opzij gezet
Door: Piet Nabben
De ontmoeting met runner-up OSS’20 in het Brabantse Oss was leerzaam voor de jonge ploeg van voetbalvereniging Wittenhorst uit Horst. De lijstaanvoerder moest omgaan met hun nieuwe situatie. Dit verliep in het eerste
gedeelte niet goed. De thuisclub kon zich alles veroorloven en zodoende een verdiende overwinning boeken.
De Oranjemannen lieten de
Ossenaren vanaf het begin het spel
maken, zonder veel tegengas te geven.
Na enkele waarschuwingsacties was
de eerste treffer een feit. De snelle Irey
Sadal kon makkelijk een voorzet geven
op Sander de Bont. Deze topscoorder
scoorde behendig 1-0. Dezelfde speler
verscheen in de 23e minuut alleen voor
Sjors Witt, maar hij verzuimde om de
tweede treffer aan te tekenen.
Pas na een halfuur verscheen
Wittenhorst met enig gevaar voor het
vijandelijke doel. Enkele corners lever-

den echter niks op. Een keerpunt in de
wedstrijd was toen de scheidsrechter
vlak voor rust een dubieuze beslissing
nam door Bart Spreeuwenberg rood te
geven, nadat Bart iets over de middenlijn een speler al of niet foutief stopte.
Wittenhorst moest dus verder met tien
man met nog een hele tweede helft
te gaan.
OSS’20 probeerde het vonnis direct
te voltrekken, maar langzaam ging
Wittenhorst beter voetballen. Met een
drietal wissels probeerde Jan Lauers
nog iets recht te zetten. Dit leek aan-

vankelijk positief uit te pakken, want
er kwamen ineens wat kansjes. Een
grote kans was weggelegd voor Will
Spreeuwenberg die met een kopbal
bijna de doelman verraste, maar de
bal vloog net over. Even later stond de
doelpuntenmaker op de juiste plaats.
Hij haalde de bal weg uit het doel met
een ferme trap. Het bleef 1-0.
Wittenhorst moest erg oppassen
voor de gevaarlijke counters. In de
laatste minuten lukte het OSS’20 toch.
Met twee identieke situaties werd de
3-0 eindstand vastgelegd.

Amateurvoetbal afgelast
Al het amateurvoetbal is komend weekend afgelast. Dat besloot de KNVB naar aanleiding van het overlijden van
de grensrechter in Almere vorig weekend. In het profvoetbal wordt met rouwbanden gespeeld en zal er een minuut
stilte genomen worden.
De afgelasting van al het amateurvoetbal treft zeker 800.000 voetballers
in Nederland. Zij zouden dit weekend
33.000 wedstrijden spelen. Ook in Horst
aan de Maas is het amateurvoetbal

afgelast. Voorzitter van het bestuur amateurvoetbal Bernard Fransen en directeur
amateurvoetbal Anton Binnenmars reageren: “De KNVB is diep geschokt. Deze
problematiek is tot op zekere hoogte

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

Tevens mogelijkheid tot opslag van uw zomerbanden.

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

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

mers hun uiterste best doen.”
Veel mensen kennen badminton
van de camping of het strand. Toch
verschilt het recreatieve badminton van
het spelen in de zaal. “Op de camping is
het de bedoeling om elkaar de shuttle
toe te spelen, zodat je zolang mogelijk
overspeelt. Bij zaalbadminton is het juist
andersom. Het is de bedoeling dat je de
shuttle net daar speelt waar niemand
staat. Zo moet diegene veel moeite
doen om de shuttle te raken. Het hoeft
helemaal niet zwaar te zijn. Zolang
mensen er maar lol in hebben, is mijn
doel bereikt”, vertelt Hennie.
Iedere donderdagmiddag van 14.00
tot 15.30 uur is er 50-plus badminton in
sporthal De Berkel in Horst. Voor meer
informatie kijk op www.hobbygildehorst.nl of neem contact op met Hennie
Duijf 077 374 53 27.

Soep,
ht,
Hoofdgerec
Nagerecht
van € 28,50

voor

E 21,50

Winteraanbieding

Bel (088) 850 31 00

Hennie Duijf (65) uit Horst is de drijvende kracht achter het badminton voor 50-plussers in Horst. Sinds enkele
maanden zorgt ze ervoor dat oudere mensen bewegen, wat natuurlijk erg belangrijk is op die leeftijd.
Volgens Hennie is het heel belangrijk voor ouderen om niet iedere dag
thuis te zitten, maar lekker het huis uit
te gaan. “Bij het 50-plus badminton
ontmoeten de deelnemers leeftijdgenoten en maken ze veel plezier. Ook
het bewegen is heel belangrijk, want
anders komt alles ‘vast te zitten’. Met
name overdag hebben ouderen de
meeste energie en de meeste sporten
vinden ’s avonds plaats. Dus daarom is
het belangrijk dat het badminton voor
50-plussers er is, want zo kunnen ze ’s
middags hun energie kwijt. Het fijne aan
badminton voor ouderen is dat iedereen
op zijn eigen niveau speelt. Soms spelen
de zwakkeren tegen de sterkeren, zo
leren ze toch iets van elkaar. Ook denken veel mensen dat ze er te oud voor
zijn, maar het is niet prestatiegericht.
Het is leuk om te zien dat de deelne-

WINTERBANDEN

voor concurrerende prijzen!

ongrijpbaar voor de KNVB. Wellicht
moeten we ons beleid aanscherpen. We
doen het blijkbaar nog niet goed, maar
kunnen het niet alleen. We hebben daarbij de hulp van de clubs keihard nodig.”

50-plussers badminton
Toen Hennie, na veertig jaar in
Eindhoven en Den Bosch gewoond te
hebben, weer terug kwam in Horst
miste ze iets, namelijk badminton.
“Badminton is gewoon mijn spelletje.
Ik houd van het meppen en de snelheid
van dit reactiespel. In Horst was alleen
maar competitiegerichte badminton,
dat is op onze leeftijd niet meer zo
belangrijk. Daarom ging ik zelf kijken
of ik misschien iets kon organiseren
voor de ouderen uit de omgeving Horst.
Zodoende ben ik op de site van het
Hobby Gilde Horst terecht gekomen. Het
ging heel goed en makkelijk en sindsdien bestaat het 50-plus badminton in
Horst. Inmiddels zijn er ongeveer tien
mensen die iedere donderdagmiddag
hieraan deelnemen. Ik badminton al
meer dan veertig jaar, dan kun je toch
wat overdragen op de mensen.”

Banden - Accu’s - Carwash

t,
Voorgerechht,
Hoofdgerec
Nagerecht
van € 34,-

voor

E 24,95

Van maandag t/m donderdag
tot 1 april 2013
(m.u.v. feestdagen en niet
i.c.m. andere acties)

www.proteion.nl

Juist omdat het
er zo gewoon
is, is deze plek
zo markant…
en!

elke dag op

St. Barbarastraat 35
Griendtsveen
Tel. 0493 - 529 251

www.herbergdemorgenstond.nl
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‘Na het zwemmen smaakt
de erwtensoep zo lekker’
De zwembroeken liggen klaar, net zoals de muts met daarop de naam van de bekende rookworstfabrikant. Nog
een paar weken en dan duiken Martin Cortenbach en zijn zoon Thomas (13) uit Meerlo samen met 200 andere
deelnemers op 1 januari 2013 het ijskoude water in voor de dertiende Nieuwjaarsduik op het strand van
Kasteelpark Ter Horst.

U Zijt Wellekome
Onder de naam U Zijt Wellekome organiseert het Grubbenvorster
Mannenkoor op woensdag 19 december vanaf 20.00 uur een kerstconcert
in de parochiekerk van Grubbenvorst.
Het koor staat onder leiding van
Oksana Baljva, sopraan Dorris van de
Meerendonk, de jeugdige harpiste
Oxana Thijssen en het Heldens Koper

Ensemble. De pianobegeleiding wordt
verzorgd door Jean Pierre Steijvers. De
algehele muzikale leiding is in handen
van Oksana Baljva. De entree is gratis.

Opbrengst mosselavond
Kiwanis Horst aan de Maas heeft met haar mosselavond op
15 november zo’n 3.500 euro opgehaald voor hun goede doelen.
De opbrengst van de avond
gaat naar stichting De Naobere uit
Grubbenvorst en het Helpende Handen-

Maandactie december
Voor starters heb ik ook
een mooie aanbieding!
Nieuwsgierig?

Martin hield wel van een uitdaging en besloot om in 2006 mee
te doen. “Ik heb een aantal keer de
Kennedymars gelopen en ik sprong al
een keer met een parachute uit een
vliegtuig. De Nieuwjaarsduik was de
volgende stap”, aldus Martin. Zijn zoon
is uit hetzelfde hout gesneden en ging
in 2008 mee. Sindsdien duiken vader
en zoon samen het ijskoude water in.
De temperatuur buiten en van het
water verschillen per jaar. “De laatste
editie was het met 13 graden Celsius
buiten niet koud. Ook het water viel
mee. Drie jaar geleden daarentegen
was het water slechts één graad. Op

advies van de organisatie heeft Thomas
toen niet mee gedoken”, aldus Martin.
“Mijn vrouw, mijn dochter en andere
familieleden heb ik ooit gevraagd om
mee te duiken, maar die gaan liever
mee om ons aan te moedigen.”
Sommige deelnemers maken er
een sport van om zo origineel mogelijk
voor de dag te komen, bijvoorbeeld
verkleed als een bloem. “Wij gaan
eenvoudig in een zwembroek en T-shirt
en zetten een muts op ons hoofd”, zegt
Martin. “Mijn vader trekt waterschoenen aan en ik ga op mijn blote voeten
het water in”, aldus Thomas. Na de
duik gaan de deelnemers de tent in om

warme kleren aan te trekken en daarna
volgt de traktatie. “Na het zwemmen
smaakt de erwtensoep zo lekker”, zegt
Thomas.
Het evenement begint om 11.00
uur met een Beach disco, gevolgd
door een demonstratie van carbidclub
Wanssum, die in het kader van ‘Knallen
met die ballen!’ de deelnemers nog
even oppept. Wendel van Dooren zorgt
voor de warming up en klokslag 12.00
uur geeft burgemeester Kees van Rooij
het startschot voor de dertiende Horster
Nieuwjaarsduik.
Aanmelden kan dit jaar alleen
online via www.coldturkey.nl

Jubileumstuk Setovera
Twee schimmige personen liepen op woensdag 28 november om 20.00 uur met lange mantels met kap en een
olielamp in de hand richting Atelier De Stal in Sevenum. Zij zeiden niets, maar wenkten deelnemers aan het
jubileumstuk van toneelvereniging Setovera om hen te volgen.

project uit India van het Dendron
College. Het eten dat over was, is naar
de dak- en thuislozen in Venlo gegaan.

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Wat eten we
met kerst?

Leo van Helden
woningstoffeerder

Achter de Pastorie 32
5962 bb Melderslo
077 3986003 | 06 19448646
leo.vanhelden@gmail.com

Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Kadootje
Hamburgers
Kippenpoot in braadzak

100 gram € 1,25

€ 5,00
100 gram € 0,95
5 voor

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

Bij Atelier De Stal aangekomen
beeldden twee leden in een notendop
de karakters van de mannelijke hoofdrollen uit. Hierdoor maakten de leden
van de Sevenumse toneelvereniging
voor het eerst kennis met de inhoud
van hun nieuwe stuk, Peelgoden. Het

gaat over het leven in de Peel rond
1900. Na de onthulling van de titel kregen de spelers het tekstboek en hun rol
uitgedeeld. De docudrama is, net als de
vorige jubileumstukken van Setovera,
geschreven door de Belgische toneelschrijver Louis Boonen. Peelgoden

wordt geregisseerd door regisseuse
Karen Buwalda. Voor dit groot opgezette jubileumspektakel is gekozen om
de voorstellingen te houden in manege
D’n Umswing, waardoor een groot
decor gebruikt kan worden. De uitvoeringen zijn in september en oktober.

cultuur 27

06
12

Harmonie organiseert
kerstmarkt in Sevenum

OIRLO, CASTENRAYSEWEG 26

Ruime vrijstaande woning
- Bedrijfsruimte
met afsluitbaar
buitenterrein
- Separate loods
en kantoor
- Uitstekend
bereikbaar
- Wonen en werken
op één locatie
- Perceeloppervlakte
3243 m².
- Inhoud woning
632 m³

Koninklijke harmonie Unie houdt op zondag 9 december haar jaarlijkse kerstmarkt in het centrum van Sevenum.
De markt begint om 12.00 uur en is om 17.00 uur weer afgelopen.

Vraagprijs E 359.000,- k.k.
Vraagprijs E 475.000,- k.k.

TAXATIES WONINGMAKELAAR BEDRIJFSMAKELAAR POSTSTRAAT 9, 5801 BC VENRAY, T 077 398 12 60

Huurders hebben recht van spreken
Huurdersvereniging
Noord-Limburg
Bergweg 4 - 5801 EG Venray - Tel: 0478-584502
E-mail: info@hv-nl.nl Website: www.hv-nl.nl

kunnen met de Kerstman op de foto
en pinda’s rijgen. In de kerk onder de
toren wordt het kerstverhaal verteld
en ook dit jaar staat hier weer een bijzondere kerststal. Voor meer informatie
kijk op www.kerstmarktsevenum.nl

7 verschillende voorgerechten, 3 tussengerechten
en 3 hoofdgerechten voor een feestelijke prijs
van € 32,50 p.p. (ook à la carte)

Op basisschool de Brink in Melderslo wordt donderdag 20 december een kerstmarkt georganiseerd. Samen
met de Melderslose muziekvereniging zorgen de leerlingen voor een kerstsfeer op school.
werkjes, verkocht kunnen worden.
Ook treden alle kinderen op tijdens de
kerstmarkt. De opbrengst van de markt
gaat naar twee goede doelen. Twee
derde gaat naar 3FM Serious Request.

De rest gaat naar de school, om
nieuwe leesboeken aan te schaffen
voor de kinderen.
Iedereen is welkom op de markt.
Deze is van 17.30 tot 19.00 uur.

Kerstconcert in de Wingerd
Regionaal koor Carmina Servata organiseert op donderdag 13 december om 20.00 uur een kerstavond in De
Wingerd in Sevenum. Met leden van voormalige zanggroep Ratatouille uit Sevenum en Delicato uit Venlo wordt
het concert avondvullend.
Carmina Servata is een regionaal
gemengd Gregoriaans koor met
leden uit Sevenum en omstreken.
Zij zingen oudere Gregoriaanse
liederen en proberen hiermee deze
zang te behouden voor de toekomst.

Het koor luistert normaal gesproken
missen en kerkdiensten op en zingt
in verzorgingstehuizen. Ook zingen zij
anderstalige, wereldlijke muziek.
A-capella zanggroep Ratatouille
komt nog een keer bijeen om

in klederdracht hun stemmige,
voornamelijk oud-Nederlandse
liederen te zingen. Entree tot
de avond is gratis. Voor meer
informatie, bel Mathieu Adriaens op
06 45 92 57 75.

Kerstpreuvenement in nieuw
hoofdgebouw

31 december zijn we geopend van 17.00 tot 21.00 uur
à la carte en voor groepen een pizza/pasta buffet
(onbeperkt) voor € 10,00 p.p.
Reserveren kan via telefoon of e-mail. La Rondine heet u van harte welkom!

La Rondine - Meterikseweg 84 - Horst
077-3989089 - info@larondine.nl - www.larondine.nl
KLIMAAT•ELEKTRO•GAS•WATER•CV

AGRARISCH

Kerstmarkt de Brink
De kinderen van de basisschool
maken in de aanloop naar deze
markt verschillende werkstukjes. Ook
wordt aan hen gevraagd om thuis
lekkernijen te maken die, net als hun

1e en 2e kerstdag serveren wij een diner in vorm
van een buffet aan tafel bestaande uit
de volgende gangen

PARTICULIER

nemers uit Sevenum en omgeving.
Terwijl iedereen van een hapje en
een drankje kan genieten, trakteren
zangkoor Sezako en jongerenkoor
Vocal Connexion op een optreden met
verschillende kerstliederen. Kinderen

UTILITEIT

De kerstmarkt is dit jaar uitgebreider ten opzichte van vorig jaar.
Er worden onder andere bloemstukken, kaarsen, tweedehands boeken
en kerstversieringen aangeboden. De
kraampjes worden bemand door onder-

Museum De Locht organiseert op zondag 9 december van 12.00 tot 17.00 uur een Kerstpreuvenement in het
nieuwe hoofdgebouw van het streekmuseum aan de Broekhuizerdijk in Melderslo. Dit treffen is tevens de
officieuze opening van dit prachtige gebouw dat met veel toewijding van vrijwilligers en vakmanschap is
gerealiseerd.
Het nieuwe gebouw van het
streekmuseum is een replica van een
kleigrondboerderij. Voor dit gebouw
heeft boerderij Het Vorst in Velden
model gestaan. Tijdens het preuvenement presenteren zo’n tien regionale
restaurants, kookstudio’s en anderen
zich. Zij laten bezoekers kennismaken

met hun culinaire prestaties. Het
geheel wordt muzikaal omlijst door een
muziekensemble uit Venray.
Buiten staat een oude paardentram, die
bij mooi weer gaat rijden.
Tijdens het preuvenement is ook de
rest van het museum geopend. Diverse
ambachten worden gedemonstreerd

zoals stroop maken, smeden, weven
en klompen maken. Kinderen kunnen
zich vermaken met oudhollandse
spelen en voor ouderen is er de
expositie Stille Nacht, Heilige Nacht.
De nieuwe parkeerplaats van
De Locht is bereikbaar vanaf de
Broekhuizerdijk.

Keijsers Manders Installatietechniek
BV is dé totaalinstallateur voor klanten in de utiliteit, de particuliere en
agrarische sector. Minstens zo belangrijk is het accent dat we leggen
op service & onderhoud.

T 0478 544 200 www.keijsersmanders.nl
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Klassieke muziek leeft nog
Dirigent Chris Derikx (31) uit Broekhuizen heeft begin dit jaar een nieuw orkest opgericht. Hij is al dirigent bij vier andere orkesten, maar hij wilde een
orkest oprichten dat op het allerhoogste niveau speelt. Bij het Zuid Nederlands Fanfare Initiatief (ZNFI) spelen alleen de beste muzikanten, van
professionals tot hele goede amateurs. Op zondag 9 december geven ze hun eerste concert.

beeld van dat ze bijvoorbeeld alleen
maar op straat lopen in grijze pakjes,
maar dat is helemaal niet zo. Ik dacht
dat als ik een orkest op hoog niveau in
de regio opzet, het een stimulans kan
zijn voor onder andere jongeren. Ik merk
ook dat klassieke muziek nog leeft,
want er komen veel mensen naar klassieke concerten. Maar het imago heeft
toch veel invloed, dat moet veranderen
en dat wil ik proberen met het ZNFI.”

Van hobby
werk maken

Met het nieuwe orkest wil Chris
alles uit de kast halen, want alleen
het hoogste en het beste telt. “Ik heb
vaker met de beste muzikanten uit
mijn verenigingen een discussie gehad
over het feit dat wij iets missen op het
hoogste niveau, ook in Noord-Limburg.
Ik heb altijd al de ambitie gehad om
een orkest op semiprofessioneel niveau
te dirigeren en nu was er de kans om

zoiets op te gaan zetten. Ik heb twee
jaar geleden mijn studies afgerond.
Verder heb ik vier hele goede orkesten
en directiestudenten, daarom dacht
ik, dat nu de tijd rijp zou zijn om een
orkest te beginnen op een heel hoog
niveau. Het was niet makkelijk om het
op te richten, maar het is gelukt, ik
heb een orkest bij elkaar met de beste
muzikanten uit de regio. Op papier heb

ik een fantastische bezetting, maar of
het daadwerkelijk zo goed gaat klinken
9 december, dat is nog even afwachten, maar ik denk van wel.”
Het hoogste niveau bereiken, is erg
belangrijk, maar voor de dirigent uit
Broekhuizen speelt ook het geschade
imago van de fanfare in het algemeen
een rol. Dit imago wil hij proberen te
herstellen met zijn nieuwe orkest. “Ik

heb het orkest ook opgericht, omdat
ik merk dat hier in de buurt orkesten
leeglopen. De verenigingen krijgen
het steeds moeilijker en krijgen amper
subsidies. Ze hebben er last van en
met name de fanfareorkesten hebben er moeite mee om hun leden bij
de vereniging te houden. Vaak kan dit
komen door het imago van de fanfares.
Veel mensen hebben er toch een stoffig

Ondanks dat Chris bijna iedere
minuut van de dag met muziek bezig
is, is het nog steeds zijn passie. Hij
heeft van zijn hobby zijn werk gemaakt
en het verveeld hem geen moment.
“Natuurlijk is het moment dat je van je
hobby je werk maakt, ook echt je werk.
Ik heb vijf verschillende orkesten, vijf
verschillende niveaus en vijf verschillende karakters. Het is iedere dag
anders en het blijft een uitdaging. Het
heeft allemaal met dirigeren te maken
en ik ben er trots op dat ik rond kan
komen van mijn werk. Ik hoef tot nu
toe alleen maar te dirigeren, dat is heel
prettig.”
Het concert begint om 14.00 uur en
vindt in de Spil in Maasbracht plaats.
Het ZNFI speelt deze middag samen
met het Gelders Fanfare Orkest. Voor
meer informatie kijk op www.znfi.nl

Deere & Company is wereldwijd de grootste fabrikant van landbouwwerktuigen, die in meer dan 160 landen
zaken doet en meer dan 60.000 mensen in dienst heeft wereldwijd. John Deere Fabriek Horst B.V. is sinds
1998 een onderdeel van Deere & Company en produceert en ontwikkelt in Horst gewasbeschermingsmachines. Zij heeft reeds 65 jaren goede kennis en ervaring met spuittechnologie en de integratie van
nieuwe technische ontwikkelingen. John Deere Fabriek Horst B.V. biedt momenteel werk aan ± 225 personen.

1e Assemblage
Monteur (m/v)

Lasser (m/v)

Werkzaamheden

Werkzaamheden

Profiel

Profiel

Wij bieden

Solliciteren

• Diverse componenten of installaties voorbereiden en/of samenstellen en
deze monteren op de spuitmachines volgens order en/of tekening
• Het functioneel testen van spuitmachines
• Kwaliteitscontrole uitvoeren op de geassembleerde spuitmachines
• Eventuele storingen opzoeken en oplossen
• Indien nodig het laden van machinesoftware op spuitmachines
• Wij hebben ruimte voor 1e Assemblage Monteurs op MBO-niveau,
richting techniek (niveau verkregen door opleiding of ervaring)
• Je bent breed inzetbaar op het gebied van elektro, hydrauliek,
pneumatiek en assemblage
• Je hebt ervaring met storing zoeken
• Je bent proactief, flexibel en een ware teamplayer
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en beheerst de
Engelse taal op basisniveau
• Je hebt kennis van Microsoft Office, met name Microsoft Word en Excel
en ervaring met SAP is een pré

• Een dynamische, uitdagende en internationale werkomgeving
in een leuk team
• Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden
• Een marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
conform de CAO voor de Metalektro

• Producten volgens tekening en mal hechten en lassen (MIG/MAG & Pulsboog),
waarbij je de kwaliteitsnormen niet uit het oog verliest
• Controleren van gelaste materialen en eventueel narichten
• Schoonmaken van gelaste materialen; spatvrij en braamvrij maken
van de producten
• Zorgdragen voor het goed functioneren van het lasapparaat
• De kennis dient naar inhoud en niveau gelijk te zijn aan VBO
• Je hebt minimaal 2 jaar laservaring in een productieomgeving
• Je beschikt over minimaal MIG/MAG lassen niveau 2 (NIL)
• Je bent flexibel, zelfstandig maar ook een ware teamplayer
• Je hebt geen “9 tot 5 mentaliteit”
• Je beheerst de Nederlandse taal op basisniveau

Je schriftelijke sollicitatie kun je, voorzien van een curriculum vitae, richten aan:

John Deere Fabriek Horst B.V.,
t.a.v. Afdeling P&O
Postbus 6006, 5960 AA Horst
Of email naar HRWZ@Johndeere.com
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Opbouw ijsbaan start deze week
dit jaar een mooi ijsfeest van in hartje
Horst.
Jeugdcarnaval D’n Dreumel bestaat
dit jaar 55 jaar. Er is deze dynamische
vereniging veel aan gelegen om de
jeugd tussen 10 en 17 jaar bij de
Horster carnaval te betrekken. De
vereniging ondersteunt dit jaar de
ijsbaan met de aankoop van drie
meter ijs. Men zal regelmatig acte de
présence geven op de baan. Op deze
manier wil men de jeugd warm maken
voor carnaval in het Dreumelriek.

Sponsor
meter
Tussenstand

480 m2

87%

Entreekaarten ijsbaan

De eerste sneeuw is alweer gevallen en de Goedheiligman is weer vertrokken naar warmere oorden. De winter
is dus echt in aantocht. Tijd dus om te gaan schaatsen. Vrijdag worden de eerste materialen weer in stelling
gebracht om de ijsbaan daadwerkelijk vorm te geven.
Binnen een aantal dagen zal
dan de ijsvloer weer een feit zijn
in het centrum van Horst. Ook de
planning van de vele vrijwilligers
wordt nu dagelijks verder ingevuld.
Mocht u willen helpen op het ijs

of in het paviljoen, dan bent u van
harte welkom. Samen met vrienden,
familie of buurgenoten? Het is altijd
gezellig op de ijsbaan. Kijk gerust op
onze website voor alle informatie.
Ook de ‘nachtdiensten’ worden

weer ingeroosterd. Deels gebeurt dit
door vrijwilligers en deels ook met
professionele steun van Severens
Beveiliging uit onze eigen gemeente,
tevens partner van de ijsbaan. Samen
met alle betrokkenen maken we er ook

Dirigent Horster Mannenkoor zoekt grenzen op
Hij heeft al enkele keren mogen ´proefzwaaien´, maar tijdens het kerstconcert van 22 december is het voor het
echt. Dan dirigeert Tim Schulteis voor de eerste maal het Horster Mannenkoor tijdens een concert. Een gesprek over
wiskunde en muzikale grenzen op zoeken.

Er zijn nog steeds entreekaarten te
koop via de voorverkoopadressen. Er
zijn strippenkaarten, vip- en normale
entreekaarten verkrijgbaar. De kaarten
zijn verkrijgbaar bij VXMunckhof reisbureau, Bruna, Blok10 en Liesbeth’s
Grand Café. De strippenkaarten kosten
35 euro, de vipkaarten 8 euro en de
normale entreekaarten kosten 4 euro.
We kunnen uw steun nog steeds
goed gebruiken. Wilt u een bijdrage
leveren? Koop een vierkante meter ijs
via www.ijsbaanhorst.nl Sponsoren zijn
tijdens het evenement ook zichtbaar op
het led-scherm van 6 bij 3 meter.

Wilt u een bijdrage
leveren? Koop één
vierkante meter ijs
via onze website
www.ijsbaanhorst.nl
Elke meter telt
Nog 63 meter te gaan.

www.ijsbaanhorst.nl

Crist Coppens
Gepaneerde schnitzels
4 stuks € 5.95
KEURSLAGERKOOPJE

100 gram gebraden spek
100 gram boterhamworst
samen € 2.75
VLEESWARENKOOPJE

Verstand van lekker eten!

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Wij zoeken in verband met de groei van
onze praktijk voor dinsdag-, woensdag- en
vrijdagochtend/-midddag (voor 12 tot 16 uur
per week) een

Eind vorig jaar werd oud-Kerkradenaar Tim Schulteis door de wervingscommissie van het koor benaderd.
Of hij interesse had om de nieuwe
dirigent van het Horster Mannenkoor te
worden? Hoewel Schulteis het koor nog
nooit daadwerkelijk had horen zingen,
kende hij oud-dirigent Piet Tobben wel.
Een afspraak voor een proefrepetitie
was snel gemaakt. “Daar bleek dat het
klikte. Vervolgens heb ik tijdens het
afscheidsconcert van mijn voorganger,
Jan Mertens, het laatste werk mogen
dirigeren. Het komende kerstoptreden
is mijn eerste volledige concert samen
met het koor.”
Na de middelbare school volgde
Schulteis wis- en natuurkunde aan de
universiteit van Aken. Zijn oude jeugd-

droom, muziek maken, bleef echter
kriebelen. Een docent aan het conservatorium van Maastricht maakte hem
enthousiast voor een studie zang- en
koordirectie. “Overdag heb ik een kantoorbaan en ´s avonds maak ik muziek.
Een prima combinatie. Naast het
Mannenkoor van Horst dirigeer ik ook
het Weerter Mannenkoor. Als dirigent
van een mannenkoor heb je met allerlei verschillende leden te maken. Mijn
taak is het koor toekomstbestendig
te houden. Nieuwe leden enthousiasmeren en bestaande leden behouden.
Een goed en gevarieerd repertoire is
daarbij van groot belang. De grenzen
opzoeken van wat het koor kan en leuk
vindt. Formeel zorg je er als dirigent
voor dat de repetities goed verlopen.

Daarnaast is het belangrijk dat de leden
plezier hebben. Vóór de repetitie is er
regelmatig koorscholing, ik werk dan in
kleine groepjes samen. Je stem is een
instrument en die heeft training nodig.”

Duidelijke stem
Als dirigent heeft Schulteis ook een
duidelijke stem in het repertoire. Zo
ook in het programma voor het kerstconcert. “Ook daarin is gezorgd voor
variatie. Verschillende solisten geven
tijdens het concert een gastoptreden,
zoals de sopraan Claudia Couwenbergh
en Volodymyr Kurylenko die de bajan
bespeelt, een soort accordeon. Verder
zingt het koor zelf een aantal keren in
een wisselende bezetting. Het wordt
een bijzonder concert.”

boekhouder (m/v) of
financiëel medewerker (m/v)
Indiensttreding zo spoedig mogelijk.
U kunt uw sollicitatiebrief met c.v. binnen één
week na het verschijnen van deze advertentie
opsturen naar
vanhoef@putt.nl of
Van der Putt Advocaten
t.a.v. dhr. P. van Hoef
Postbus 130
5800 AC Venray

Van der Putt Advocaten
Patersstraat 15-17
5801 AT Venray
tel. 0478 - 55 66 77
fax. 0478 - 55 66 80
info@putt.nl
www.putt.nl
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Meerlo

Rommelmarkt

Bloemschikworkshop

zo 9 december 09.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Mèrthal

di 11 december 09.30 uur
Organisatie: Groei & Bloei
Locatie: Muziekzaal

Optreden Big Low

Freezing Winter Night

zo 9 december 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

za 8 december 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Melderslo

Kampioensreceptie
Niks draait door: Gold

Openbare
dorpsraadvergadering
met verenigingen

zo 9 december 20.30-03.00 uur
Locatie: OJC Niks

wo 12 december 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Zomaar.. een goed gesprek
met Cees Veldman

Broekhuizenvorst

Openbare
dorpsraadvergadering

di 11 december 20.00-22.00 uur
Organisatie: Brendan van den
Beuken en Paul Verstraelen
Locatie: restaurant Chitanie
Dennis

do 13 december
Locatie: café ‘t Dörp

Lezing over Geijsteren

Horst

wo 12 december 20.00 uur
Organisatie: LGOG kring Ter Horst
Locatie: De Leste Geulde

1 t/m 31 december
Locatie: BiblioNu

Kronenberg

vr 7 december 20.00 uur
Organisatie:
ACC de Paradijsracers
Locatie: café-zaal ‘t Paradijs

Sevenum

Keepershousen met
Mulder, Young man Wayne
& Bex
za 8 december 20.00 uur
Locatie: Walhalla

Kerstmarkt verpleeghuis Elzenhorst
Stichting Vrienden van verpleeghuis Elzenhorst organiseert op vrijdag 14
december een kerstmarkt. Deze vindt plaats in het verpleeghuis in Horst.
Een keur aan kerstartikelen
zoals stallen, bomen, zelfgemaakte
kaarten en kerststukjes worden te
koop aangeboden. De markt begint
om 18.00 uur en duurt tot ongeveer

21.00 uur. Het geheel wordt met
sfeervolle muziek omlijst. De opbrengst
van de markt komt geheel ten goede
aan de bewoners van verpleeghuis
Elzenhorst.

Hobbymarkt in
kerstsfeer
Swolgen staat op zondag 9 december in het teken van een hobbymarkt
in kerstsferen. In zaal Wilhelmina worden van 11.00 tot 17.00 uur de meest
uiteenlopende demonstraties en talenten gepresenteerd.

Bloemschikworkshop
ma 10 december 09.30, 13.30
en 19.30 uur
Organisatie: Groei & Bloei
Locatie: De Wingerd

Expositie Tjaard Schöne

Jolanda Mulder maakt muziek
tijdens de markt en eethuis Bram zorgt
voor hapjes. Er is een demonstratie van
de brandweer. Er is onder andere een
Kerstman en er zijn cadeauartikelen te

koop. Men kan ook keramiek, schilderkunst, glas in lood of quilten bewonderen. Daarnaast kunnen bezoekers
spelen op een Wii.

Dorpsraadvergadering
Kantkloscafé

wo 12 december 19.30 uur
Locatie: Torrekoel

vr 7 december 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Expositie Tjaard
Schöne BiblioNu

Lottum

Selectie springen
vr 7 t/m zo 9 december
Organisatie: Nobel Oostrum
Locatie: Rijhal Molenhorst

Openbare
dorpsraadvergadering
wo 12 december 19.30-21.30 uur
Locatie: De Smetenhof

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

Schöne heeft les gegeven aan de
vrije academie in Blerick en is daarna
ruim twintig jaar docent creatieve
vorming geweest in gevangenissen Ter
Peel en Overloon.

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

E1

Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

In de maand december is er een expositie van Tjaard Schöne te zien in
de bibliotheek van Horst. Tjaard Schöne is een veelzijdig kunstenaar. Ooit
heeft een toeschouwer bij een van zijn exposities gezegd: “Wat zijn ogen
zien, kunnen zijn handen maken.”

Reserveer tijdig voor ons kerstdiner.
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

31.12.2012
30+ and kicking:
Star Disco‘s Vinyl Show

Partytheatre:

coverband Loedder & DJ Corné

SylvesterParty

Lounge Area:

Star Disco LoungeShow met DJ Stijn

TICKETS: MUSIC 16,50 EURO (INCL. 3 CONSUMPTIES)
FOOD 16 EURO
COMBI-TICKET FOOD&MUSIC 30,50 EURO
DE WINGERD MAASBREESEWEG 2, SEVENUM
START VVK: 1 OKTOBER 2012
TICKETS ONLINE VIA: DEWINGERDHORECA.NL METIESKE.NL CROESMOEKE.NL
VOLG ONS VIA: TWITTER.COM/CAFEUMMENTHUN

UITGEBREID WARM EN KOUD
BUFFET VAN 19.30 - 21.30 UUR

VANAF 22 UUR MUSIC
4 EVERYONE IN 3 AREA’S

CAFÉ UMMENTHUN

CAFÉ EVERTS

CAFÉ METIESKE

Sylvesterparty
Back to Basic
Blok10 organiseert net als voorgaande jaren een Super Sylvesterparty.
Dit jaar gaat de organisatie echter Back to Basic, terug naar de basis. De
Sylvesterparty heeft een licht- en lasershow waarbij de gebeurtenissen van
het afgelopen jaar langskomen.
De Horster uitgaansgelegenheid
sluit zich aan bij mensen die liever
geen kaarten willen kopen voor hun
oudjaarsavondfeest. Volgens hen ziet
het publiek graag een uitgaansgelegenheid waar ze zo binnen kunnen lopen

om te stappen na een kerstdag bij
familie of vrienden. Blok10 is daarom
gewoon geopend maar zonder entree.
Dj XXL zit achter de knoppen. Het
feest begint om 22.00 uur en gaat door
tot 03.00 uur.

Lezing over Geijsteren
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 12 december een lezing
over Geijsteren en zijn landgoed. Inleiders zijn baron De Weichs de Wenne en
Peter Jakobs. Deze vindt vanaf 20.00 uur plaats in De Leste Geulde te Horst.

DE WINGERD
SEVENUM

DE WINGERD

Ook thuis in zijn atelier in Tienray
geeft hij al ruim twintig jaar les.
Schöne schildert veel landschappen en
portretten, maar ook de zee heeft zijn
aandacht.

CROES MOEKE

Delen van kasteel Geijsteren
stammen uit 1568. Familie De
Weichs de Wenne bezit het kasteel
en landgoed sinds 1806, toen Maria
Anna Louise van Hoensbroek huwde
met Caspar von Weichs zur Wenne.
Het landgoed Geijsteren bestaat uit
lanen, bossen en enkele vennen.
Tevens liggen over het landgoed
boerderijen met akkers en weiden
verspreid. De totale oppervlakte
bedraagt ongeveer zevenhonderd
hectare. In de bossen van het landgoed
staat de Willebrorduskapel uit 1641,
die een oud bedevaartsoord markeert.
In de nabijheid, aan de Oostrumse

beek, bevindt zich een gerestaureerde
rosmolen, die oorspronkelijk uit
1667 stamt. Op het landgoed is
tegenwoordig ook een moderne
golfbaan gevestigd.
Casper Wilbert Joseph De Weichs
de Wenne heeft zich ingezet voor
restauratie van het vroegere kasteel,
waarvan de eerste fase in juni 2012 is
afgesloten.
De heer Peter Jakobs is inwoner
van Geijsteren en bestuurslid van
Heemkundevereniging MeerloWanssum. Hij was nauw betrokken
bij de restauratie van het vroegere
kasteel.
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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

Blues, Americana, Rock

America

BIG LOW

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

Heilige mis

woensdag
donderdag
vrijdag

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

09.30

zondag

zondag
donderdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

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

zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tienray

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

13 cm

e 2,95
2 voor e 5,00
Hoofdstraat 10, Horst
077-3986577

www.villafleur.nl

Brood van de week

Waldkorn
2.30

2.10

Brood- en Banketbakkerij
Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

Swolgen

vrijdag

T

e 6,95

2 tak, diverse kleuren

Meerlo

Spoedgevallendienst
07 t/m 13 december
Tandarts Spiertz
Haamakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81

112

Phalaenopsis

Lottum

Tandarts

Brand, ongeval of misdrijf

e 4,95

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.00 - 17.00 uur

20 rozen

Kronenberg

zaterdag
woensdag

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

Weekend aanbieding

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

DEC

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

Kerstster

Hegelsom
zondag

09

diverse kleuren

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

19.15

Griendtsveen

Venlo

Venray

09.45

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

11.00

Broekhuizen
zondag

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

Heilige mis

ZO

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

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

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

32

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

