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Trouwen op 12-12-12
12-12-‘12. Een bijzondere datum die mede populair
is onder bruidsparen. Zo trouwden Prins WillemAlexander en Prinses Máxima tien jaar geleden op de
bijzondere dag 02-02-‘02. In Horst aan de Maas trouwden op woensdag 12 december 2012 vier stellen.

Normaal gesproken is dat op
een woensdag er maar eentje, laat
een woordvoerder van de gemeente
desgevraagd weten. De vier paartjes
die deze woensdag in het huwelijk

traden, hebben bewust voor deze
speciale datum gekozen. Zo ook Janine
van Bree en Irmgard Meerten uit
Sevenum. De twee dames wisselden
woensdagmiddag, onder toeziend oog
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HALLO tijdens de feestdagen
In verband met de feestdagen verschijnt HALLO Horst aan de Maas in week 52 op vrijdag 28 december.
Het eerste nummer van 2013 wordt op vrijdag 4 januari verspreid.
voor 12.00 uur bij ons binnen te zijn.
De sluitingstijd voor persberichten is
vrijdag 21 december 17.00 uur.
Voor de editie van 4 januari
dienen zowel advertenties als pers-

berichten uiterlijk op maandag
31 december 16.00 uur te zijn
aangeleverd. De medewerkers van
HALLO Horst aan de Maas wensen u
fijne feestdagen!

Inbraak Meterikseweg
In de nacht van maandag 10 op dinsdag 11 december is er in een woning aan de Meterikseweg in Horst
ingebroken.
De inbrekers hebben onder
andere twee fietsen meegenomen.
Een van die fietsen werd later weer

teruggevonden. Verder werden nog
meer goederen ontvreemd. De politie
van Horst is op zoek naar getuigen

van de inbraak. Wie iets gezien heeft
kan contact met hen opnemen via
telefoonnummer 0900 88 44.

Cis &co
VLOEREN

gourmetten.nl

Dit betekent dat er in die weken
gewijzigde aanlevertijden zijn voor
persberichten en advertenties. Voor
de editie van 28 december dienen
advertenties op vrijdag 21 december

van familie en vrienden, hun geloften
uit. Voorlopig is het de laatste keer dat
er zo’n speciale datum op de kalender
staat. Volgend jaar kunnen aanstaande
paren nog kiezen voor 11-12-’13.

Oostrum (Venray) - Stationswe
Stationsweg
weg
g 12
120d
t. 0478 - 63 11 97 - www.cisencovloeren.nl

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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Rijden onder Vrouwenvereniging wordt opgeheven
invloed
De politie heeft in de nacht van
8 op 9 december aan de Gasthuisstraat in Horst een man aangehouden
voor rijden onder invloed.
Agenten zagen de auto zonder
verlichting rijden en gaven de
bestuurder een stopteken. De 21-jarige
uit Maasbree bleek na controle geen
rijbewijs en identiteitsbewijs bij zich te
hebben. Verder bleek hij onder invloed
van alcohol te zijn.

ZijActief Grubbenvorst haalt
80-jarig jubileum niet
Er zijn geen nieuwe bestuursleden te vinden onder de 99 leden van ZijActief in Grubbenvorst. Van de vijf bestuursleden gaven er drie afgelopen voorjaar aan
te willen vertrekken. De overige twee bestuursleden konden de vereniging evenmin redden. Diverse oproepen en noodkreten ten spijt, kwam er amper respons
vanuit de leden om de vereniging te redden. Zonder bestuur kan een vereniging niet bestaan en daarom wordt ZijActief per 1 januari 2013 opgeheven.
duidelijk dat ZijActief afdeling
Grubbenvorst zou worden opgeheven.
Secretaris Ria Voorkamp: “Ik heb die
avond als een teleurstelling beleefd.
Men geniet van onze avonden maar
is niet bereid om zich op een andere
manier voor de zaak in te zetten.
Een probleem dat zich ook voordeed
in Hegelsom en Leunen waar de
afdelingen al eerder zijn opgeheven.
Niemand wil meer gebonden zijn
aan een bestuursfunctie. Op een
gegeven moment ben je er dan klaar
mee. Dat is momenteel het gevoel
van alle bestuursleden van ZijActief
Grubbenvorst.” Voorkamp is van
plan zich als lid aan te melden bij de
vereniging in Broekhuizenvorst. Zo kan
zij haar vrijwilligerswerk als bestuurslid
voor Kring Noord actief blijven inzetten.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
IJssalon Clevers
flyer ijstaarten kerst
Beej Mooren
flyer open weekend en bestellijst
Parkhotel Horst
flyer kerst en nieuwjaar
Kempen Nieuwsmedia
Kerstmannenbaardactie

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

Alleen maar
verliezers
Angela Besouw en Ria Voorkamp
Sinds 2003 is Angela Besouw
voorzitter. Samen met verenigingssecretaresse Ria Voorkamp en de
overige bestuursleden hebben zij
er alles aan gedaan om ZijActief te
behouden voor Grubbenvorst. ZijActief
is een traditionele vereniging die in
1933 als vrouwenvereniging werd
opgericht als Boerinnenbond, later
LVB (Limburgse Vrouwen Beweging)

werd en daarna ZijActief. Rond de
eeuwwisseling telde de vereniging
162 leden. De voorzitter: “Het
huidige bestuur kan niet blijven zitten
omdat de statuten dat niet toelaten.
Eén zittingstermijn duurt drie jaar
waarna je nog eens twee termijnen
herkozen kunt worden. Daarna kun je
bij de koepelorganisatie dispensatie
aanvragen voor telkens één jaar

maar dat kan niet eeuwig doorgaan.
Alle persoonlijke, schriftelijke en
telefonische benaderingen voor nieuwe
bestuursleden ten spijt.”

Teleurstelling
Waarom geen van de 99 leden een
bestuursfunctie ambieert, blijft gissen.
Tijdens de algemene ledenvergadering
op donderdag 22 november werd

Geestelijk adviseur van ZijActief
Grubbenvorst is pastoor Peeters. Ook
de zielenherder zag de lijdzaamheid
van het bestuur. “Een bestuursfunctie
kan mensen veel voldoening geven
als je mag ervaren dat je inzet wordt
gewaardeerd. Aan dat laatste heeft
het bij ZijActief naar mijn mening
overigens niet ontbroken. Integendeel.
Maar tijdens de vergadering proefde
je een soort moedeloosheid in de zin
van: ‘dan zit er helaas niets anders op’.
Jammer dat het zo moet zijn, want nu
zijn er alleen maar verliezers.”

Voor deskundig en laagdrempelig adVies

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Echtscheiding
Arbeidsrecht
Alimentatie
Letselschade
Omgangsregeling
Overeenkomstenrecht
GRATIS kennismakingsgesprek!

Paul Cartigny
Linda Cox
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg

Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
Kempen Nieuwsmedia bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Venray

tel 0478 - 52 10 70

Winteraanbieding

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

www.julicher-meijer.nl

Soep,
ht,
Hoofdgerec
Nagerecht
van € 28,50

voor

€ 21,50

t,
Voorgerechht,
ec
er
g
Hoofd
Nagerecht
van € 34,-

voor

€ 24,95

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

High Tea arrangement
voor twee personen

4 kilogram stamppot
naar keuze
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

Uitgebreide
en verzorgende
gezichtsbehandeling

€49,95

€19,95
€30,00

€15,00
€51,00

€25,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Buurtsuper Lottum blijft
toch behouden
Inwoners van Lottum kunnen opgelucht ademhalen. De buurtsuper van Piet Sijbers aan de Monseigneur
Schravenlaan blijft behouden voor het dorp. De winkelactiviteiten worden voortgezet door Ad en Sylvia Driessen.
Momenteel runnen zij een buurtsuper in Beneden Leeuwen bij Tiel.

Kerststollen
heerlijk bij de koffie

HORST • GRUBBENVORST

De nieuwe uitbaters van Buurtsuper Lottum Sylvia en Ad Driessen, rechts op de foto Piet Sijbers
De laatste werkdag van Piet Sijbers
(65) staat genoteerd op maandag
24 december, daarna gaat de winkel
voor enkele weken dicht. Wanneer de
verbouwingswerkzaamheden vlotjes
verlopen, gaat de winkel onder de
naam Buurtsuper Lottum de tweede
of derde week van januari weer open.
Sijbers: “Het heeft enige tijd in beslag
genomen maar de buurtsuper blijft dus
in Lottum. Ik hoop dat de Lottumers
het behoud van de winkel weten te
waarderen en Ad (48) en Sylvia (49)
de kans geven zich te bewijzen. Geen
buurtsuper zou een ramp zijn voor de
leefbaarheid in ons dorp.”
Niet alleen Piet Sijbers is blij met
de voortzetting van de buurtsuper.

Vooral de Lottumers zélf staan positief
tegenover het behoud van de winkel.
“Ik begrijp best dat veel ‘vergeten’
boodschappen bij ons gedaan
worden, dat zullen Ad en Sylvia ook
ervaren. Maar wanneer we hen met
z’n allen een eerlijke kans geven,
heeft Lottum nog jaren plezier van de
buurtsuper. Ik woon naast de winkel
en kan altijd bijspringen of tips geven
maar uiteindelijk moeten zij het zelf
waarmaken”, aldus de Lottumer.

Thuisbezorging
De in Valkenswaard geboren
Ad Driessen is niet van plan grote
veranderingen in en rond de
buurtsuper door te voeren ten

aanzien van zijn voorganger. “Ik wil
wel op maandag gesloten zijn in
plaats van woensdag. En verder
ben ik dagelijks open van 08.30 tot
18.00 uur en zaterdags tot 16.00
uur. Ook tussen de middag blijft de
winkel open. Als extra’s wil ik brood
afbakken en inspelen op de toeristen
die het Rozendorp bezoeken. En
de boodschappen binnen Lottum
thuisbezorgen doe ik ook als daar
behoefte aan is”, zegt Driessen. Het
aanbod aan supermarktproducten blijft
dan ook vrijwel hetzelfde als nu het
geval is. Met sommige leveranciers is
Driessen nog in gesprek. Ad en Sylvia
gaan in het appartement boven de
buurtsuper wonen.

Kerstboom voor Tienray
Zo’n 27 jaar sierde hij de tuin van Piet en Hennie Dinghs in Tienray. De kerstboom werd echter te
groot en daarom schonken zij hem aan het dorp. ”Zo kan het hele dorp er van genieten met de feestdagen”, aldus Piet en Hennie. Medewerkers van de gemeente plaatsten afgelopen maandag de boom.

TOP 2000 fan?
kijk voor ons programma:

www.devonkel .nl

De Vonkel
stzaal

café-fee

Grubbenvorst • 077 366 13 09

www.devonkel.nl
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Verwaarloosde dieren
in Horst
In Horst zijn vrijdagmiddag een aantal dieren in beslag genomen door de politie. De dieren werden in behoorlijk
verwaarloosde toestand aangetroffen in een woning aan de Venloseweg.
Een wijkagent had eerder geconstateerd dat in de woning papegaaien
in te kleine kooien werden gehouden. Samen met een collega van
de Dierenpolitie, een dierenarts en
de Nederlandse Voedsel en Waren
Autoriteit (NVWA) deed politie Horst
een onderzoek naar de melding.
Zij troffen een schrijnende situatie
aan. “Papegaaien in kanariekooitjes,
schildpadden meer dood dan levend,

goudvissen in roestbruin water en
kwartels met kale ruggen zijn slechts
een greep uit het assortiment van
misstanden”, aldus de politie op hun
Facebook-pagina.
De verzorgomstandigheden
van twee gele voorhoofdamazonepapegaaien, twee gele kanaries, vier
kakariki’s, twee roodrugparkieten, acht
Chinese kwartels, twee Russische hamsters, drie goudvissen, een zaagrug-

schildpad en een geelwangschildpad
waren slecht.
Alle aangetroffen dieren zijn meegenomen. Dienst Regelingen beslist nu
wat er verder met hen gebeurt en wijst
voor de tussenliggende periode een
bewaarder aan. De kosten voor opslag,
vervoer en verzorging van de dieren
komen voor rekening van de overtreder. Tegen de 42-jarige bewoonster is
een proces-verbaal opgemaakt.

Vandalisme is
een keuze
Jongeren vinden het soms stoer om alleen of met een groep muren te bekladden, een bushokje te
vernielen of illegaal vuurwerk af te steken. Het bewust vernielen of beschadigen van iets van iemand
anders is een strafbaar feit. Hiervoor kom je als jongere bij bureau Halt terecht of je krijgt een strafblad.
Jongeren moeten dus goed nadenken voordat ze iets strafbaars doen. Wij helpen u en uw kind graag om
het nieuwe jaar goed te beginnen.
Als uw kind voor iets strafbaars
wordt opgepakt door de politie,
start een traject om te voorkomen dat hij of zij meer of zwaardere strafbare feiten gaat plegen.
Jongeren onder de 18 jaar, die voor
het eerst iets strafbaars doen en
hun daad bekennen, worden door
de Politie aangemeld bij bureau
Halt. Daar krijgen zij de kans om
recht te zetten wat ze verkeerd hebben gedaan. Bijvoorbeeld door de
schade te betalen, een leeropdracht
te doen of een werkopdracht uit te
voeren. Als er alcohol in het spel is,
dan volgen nog extra maatregelen.
Een doorverwijzing naar Halt levert
uw kind geen strafblad op.
Strafblad
Ontkent een jongere het strafbare
feit te hebben gepleegd, maar is
het wel bewezen, dan wordt hij of
zij doorgestuurd naar justitie. Geeft
justitie een straf, dan krijgt de jongere een strafblad. Voor minderjari-

gen blijft dit strafblad vijf jaar staan.
Dat kan dus gevolgen hebben voor
een stageplaats of baan.
Vuurwerk afsteken
Nog even en dan kan het weer:
vuurwerk kopen. Op 31 december
mag je alleen goedgekeurd vuurwerk
afsteken van 10.00 uur ’s morgens
tot 2.00 uur ’s nachts. Wie buiten
deze tijden toch vuurwerk afsteekt
kan een proces-verbaal krijgen. Is het
vuurwerk legaal en is een jongere
tussen de 12 en 18 jaar, dan wordt
hij of zij doorverwezen naar Halt. Is
het illegaal vuurwerk (bijvoorbeeld
gekocht in Duitsland of België), dan is
er sprake van een misdrijf en krijg je
dus een strafblad.

buiten de toegestane tijden heeft.
Leg uit dat de wet overtreden een
keuze is en dat je die voor een groot
deel zelf maakt. En geef zelf het
goede voorbeeld, door verantwoord
om te gaan met legaal vuurwerk.
De politie Venray wenst u een
prettige, gezellige en vooral veilige
jaarwisseling!
Peter Wefels
Jeugdagent van de politie
Limburg-noord

Tips
Als ouder en mede-opvoeder heeft u
invloed op het gedrag van jongeren.
Bespreek met uw kind en met zijn of
haar vrienden welke gevolgen vandalisme en het afsteken van vuurwerk
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00
(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)

De kringloopwinkel
van

Horst aan de Maas

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

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Airocoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

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

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

Woninginbraken
Sevenum
De politie meldde donderdagochtend 6 december vier woninginbraken in de Van Vlattenstraat in Sevenum. Begin dit jaar werd in dezelfde
wijk al een vergelijkbare serie inbraken gepleegd. De politie waarschuwt
nooit de sleutel in het slot te laten zitten.
De inbrekers hebben zich toegang
tot de woning verschaft door een
gaatje onder het slot in de deur te
boren. Hierdoor konden zij de sleutel
die aan de binnenzijde in het slot
stak, omdraaien met een grijper aan
een veer. In de meeste gevallen was
de achterdeur deels van glas, waardoor de dieven de sleutel konden zien
zitten. Ook waren een aantal van de
tuinen geheel omheind. Dit vormde
voor de inbrekers geen obstakel maar
gaf ze wel de gelegenheid om vrij
hun slag te slaan.
De politie geeft aan dat deze

methode vaker gebruikt wordt en
adviseert om geen sleutels in het slot
te laten zitten. Zij zijn bezig met een
onderzoek. Bij de inbraken zijn geld,
sieraden en kleine elektronica, zoals
notebooks en tablets, weggenomen.
De politie verzoekt getuigen zich
te melden. Tussen 09.00 en 17.00
uur kunnen zij de receptie van Politie
Horst bellen op 077 327 53 66 of
binnenlopen. Daarnaast kan men
het algemene politienummer bellen,
0900 88 44 of via Meld Misdaad
Anoniem hun getuigenis doen.

Horster scholen
scoren goed
Afgelopen week werd de Schoolcijferlijst bekend, een berekening aan
de hand van openbare gegevens van de Onderwijsinspectie waarmee de
prestaties van scholen worden ingeschat. Het schoolexamencijfer geeft
het niveau van geslaagde leerlingen van de scholen weer. Beide middelbare scholen in Horst aan de Maas scoren goed.
De vmbo-basisopleiding van
het Citaverde College in Horst scoort
een 7, net als de G/L-afdeling. De
vmbo-kaderopleiding scoort zelfs
een 9,5. Ook op het Dendron College
krijgen de opleidingen hoge cijfers:
zo scoren het vwo en havo een 9,5.
Vmbo-basis en –kader krijgen een
8 van de organisatie. Vmbo-G/T
scoort een 8,5. Over het algemeen
scoorden scholen in het zuiden van
het land goed.
Bij de berekening van het cijfer

wordt het eindexamencijfer als basis
genomen. Daarnaast kunnen scholen
plus- of minpunten scoren. Zo wordt
onder andere rekening gehouden
het basisschooladvies en het uiteindelijk behaalde niveau. Ook wordt
gekeken naar gemiddelde examencijfers en schoolexamencijfers
en aantallen leerlingen die blijven
zitten. Scholen krijgen bijvoorbeeld
puntenaftrek als het verschil tussen
de schoolexamencijfers en de centrale examencijfers te groot is.
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Limburgse finale

Nominatie ﬁetsverlichtingsactie voor Dendron
Klas Atheneum 2A van het Dendron College in Horst werd maandagochtend opgeschrikt toen er in hun les
werd ‘ingebroken’. Vertegenwoordigers van VVN-Limburg, politie Limburg-Noord en de coördinator regionale
mobiliteit kwamen de leerlingen nomineren voor de Limburgse finale van fietsverlichtingscampagne
’fietsverlichting, laat je zien!’

Basisschool
bezoekt Reindonk
Groep 7/8 van de Mariaschool in Tienray bracht op woensdagmorgen 12
december een bezoek aan de studio’s van Omroep Reindonk in Horst. De
leerlingen hebben de afgelopen twee maanden gewerkt aan het project
Hallo wereld, over de werelddelen. Ter afsluiting mochten ze een dagje
meelopen bij de lokale omroep.

De nominatie werd uitgereikt
door wethouder Paul Driessen van
Gemeente Horst aan de Maas.
In oktober startte de landelijke
fietsverlichtingscampagne om
de zichtbaarheid van fietsers
te verbeteren. Ook vonden er
fietscontroles plaats op de scholen
en de leerlingen uit de tweede klas

ontwierpen een campagneposter
of video. Per regio wordt een
winnaar voor de mooiste poster
en het mooiste filmpje gekozen.
De winnende inzendingen worden
volgend jaar ook weer ingezet
als campagnemiddelen. De jury
bestaat uit vertegenwoordigers
van de politie, Regionaal Orgaan

Verkeersveiligheid Limburg, Veilig
Verkeer Nederland, coördinatoren van
de Regionale Mobiliteitsoverleggen
en twee leeftijdsgenoten. Naast het
Dendron College (voor beste poster)
zijn nog vijf scholen uit Limburg
genomineerd.
Voor meer informatie, kijk op
www.fietsverlichtinglaatjezien.nl

De klas werd in groepjes
onderverdeeld. Voor de kabelkrant
werd informatie gemaakt over een
Pool- en Amazone-expeditie, met
daarin survivaltips en tips om de
natuurgebieden op aarde te behouden.
Voor de radio maakten de leerlingen
een infotainment-programma met
muziek, grappen en een quiz. Fenne
belde met weerman Thijs Zeelen om
te vragen of er nog sneeuw zou vallen,
welk weer we krijgen en waarom Thijs
weerman wilde worden.
Het groepje dat naar de tv-afdeling
ging, maakte een programma à la
Life & Cooking. Quinty presenteerde,

Wonen
Limburg
verhuist

Energiezuinig wonen
tegen een duurzame
en lage rente…

Wonen Limburg gaat verhuizen: hun nieuwe bedrijfsformat
vraagt kleinere, flexibele
buurtwinkels. De vestiging in
Horst verhuist in het eerste
kwartaal van 2013 naar
Doolgaardstraat 40 in Horst.

KiesGroenLicht is door de gemeente Horst aan de Maas aangesteld om u te helpen
energiezuinig en comfortabel te wonen. KiesGroenLicht regelt alles, vraagt beschikbare subsidies aan en helpt u met de Duurzame Lening van de provincie.
Zo woont u binnenkort zuinig en warm! (De eerste drie jaar aflossingsvrij).
.
Meer info via onze website of mail naar info@kiesgroenlicht.nl

Wonen Limburg zit in Horst nu
nog in een pand aan de Jacob van
Merlostraat. Hierover zijn zij met
mogelijk geïnteresseerde huurders in
gesprek.

www.kiesgroenlicht.nl
tle op
l
Pa ko
in

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

Besparing op
huisvestingskosten

€ 10,95

2e fles

halve prijs

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

Luca was live te volgen vanuit de
Amazone, Sander en Roy maakten
nieuwjaarshapjes met insecten en
Pepijn en Evelien presenteerden een
mode-item over duurzame kleren.
De kinderen kregen een uitgebreid
inzicht in de lokale omroep. Hun
radio- en tv-programma werd
voor hen op dvd gezet zodat het
op school nog eens te beluisteren
was. De kabelkrantberichten waren
woensdagmiddag te bekijken. Op
zondag 23 december wordt in het
tv-programma Focus van Omroep
Reindonk ook aandacht besteed aan
het bezoek van de Mariaschool.

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

Sinds 2012 heeft Wonen
Limburg een aantal diensten centraal
georganiseerd in hun hoofdkantoor
in Roermond. Hierdoor hadden zij
kleinere, meer flexibele locaties
nodig in hun werkgebieden.
Daarnaast betekent de verhuizing
naar kleinere panden besparing op
huisvestingskosten.
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Pêche à la carpe, c’est ma vie
‘’Karpervissen, dat is mijn leven!’’
Met dit levensmotto nemen wij afscheid van

Bjorn van Lipzig
“Fliep”

Ozze Fliep,
De Berging zal neet mier hetzelfde zien zonder ow!
Weej goan ow verschikkelijk missen, maar noeit vergeate!
Dikke Knuffel,
Stanley, Jamie, Vonnie, Sanne, Frits, Nicole, Dorrie.

Hij mocht maar 23 jaar worden
lieve zoon van Anneke en Martin
broer en vriend van Mitchell
eeuwige liefde van Malou
Stimpie & Sjonnie
America, 11 december 2012
Familie Van Lipzig,
Kabroekstraat 34,
5966 NX America
Wij hebben Bjorn voor het laatst in ons midden,
zaterdag 15 december om 12.00 uur tijdens de crematiedienst
in Crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Bjorn is thuis, waar u donderdag 13 december van 15.00 tot
17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur welkom bent om
persoonlijk afscheid te nemen.
I.p.v. bloemen zou Bjorn het op prijs stellen als u een gift zou
schenken ten behoeve van hengelsportverenigingen De Put en
‘t Bliekske. (K.B.) Hiervoor staan collectebussen in het crematorium.

Steigerhout en Teakhout
Tafels, tv-meubels, dressoirs, enz.
Nu ook White Wash meubels.
Steigerhout-teakhout-meubels.nl
06 51 93 18 38.
LONG OLIE – helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de longen
en versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
“Natuurwijzer” in Horst.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Koop uw kerst op de Herstraat.
‘t Winkeltje, Herstr. 44 Horst: klein in
m2, maar groot in assortiment (nieuw
en minder nieuw)!.Kom en geniet van
mooie kerstspullen tegen bijzonder
aantrekkelijke prijsjes. Ik heet u welkom. Tot ziens.
Te koop kerststallen.
Van Douverenstraat 22 Horst
(na 16.00 uur). 077 398 46 27

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.
Verkeersschool Nottelman en omstreken
voor betaalbare rij-opleiding, al bijna
30 jaar. Hegelsom Ans Mooren tel.
06 20 88 94 52; Venray 0478 58 43 59.
Te koop in Horst klein appartement
(1 sl.k.) met ruim balkon, v.v. airco.
€ 108.000,- tel. 06 53 69 66 11.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

cafÉ

F

terras
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www.delestegeulde.nl

De fliepies en Malou hiel veul sterkte!!!
8 moand gestreje, eindelijk het ie rust,
Ut is al un stuk rustiger in de kieut!
Fliep we goan ow misse, vang ze doar bove!
Never forget, for ever alive,16 A!

5 december 2012

De dag is oud,
De lelievelden van goud.
De nacht is spoedig daar,
Ergens onder de waterspiegel zijn de monsters,
Maar waar…
We zullen je missen aan de waterkant Bjorn!
Tight lines in heaven,
Ivo, Sander, Sjors, Roel, Marc, Koen, Freek, Yannick, Stijn

Te huur zomerhuis in mallorca
nabij het strand, www.huisbertcati.nl.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241.
Te koop kerstbomen
Doolgaardstraat 33 Horst.
Tel. 077 398 54 02.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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.

en restauratie

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.

Heijen Tel: 0485 51 23 67 Venlo Tel: 077 320 00 88

Taoistische gezondheid Praktijk.
Weer jezelf tegen stress-ziektes d.m.v.
Tai Chi Chi Kong 06 19 58 59 04.

Noordsingel 75, Horst, 077-3984190

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

Te koop halfvrijst. woonhuis,
goed onderhouden, bouwjr.1980,
perceel 252m2, garage, carport. 3 slp.
kamers, badkamer (ligbad, douche),
vaste trap naar ruime zolder, tuin op
zuiden, overkapping. Koppertweg 24,
Melderslo. 06 47 35 76 18.
Santa Claus woont op de Herstr.
Van 14 t/m 24 december gaat de
kerstman knallen bij ‘t winkeltje! ‘t
Winkeltje? “Hohoho, wie en wat is ‘t
Winkeltje? 10 dagen lang 10% korting
op alles wat u koopt. Herstraat 44,
“santa’s home”!
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Kerstbomen Hazenkampweg 15b
Meterik
Oproep TSO coördinator Voor onze
basisschool, OJBS de Krullevaar in
Sevenum zoeken wij een coördinator voor de tussenschoolse opvang.
Maximale vrijwilligersbijdrage.
Meer informatie op www.krullevaar.
akkoord-po.nl / 077 467 20 65.
Gevonden; fietssleutel in Meterik.
077 398 59 88.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

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

Henk, Marian en Levi van Rengs
Venrayseweg 36
5961 AG Horst

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

www.theoarts.com

Geboren 4 december

Toon Clabbers

Gert haet de raod van elluf beej elkaar!
Groetjes: Teun, Ties, Siem, Gijs, Lize,
Julia, Finn, Meike, Bert, Wout, Toon.

Kinderdagverblijf Bambino
biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar

Is uw dak winterklaar? Gratis
dakinspectie. www.bertfaessen.nl
Bert Faessen Dakwerken 077 366 30 84
mob. 06 38 64 67 61.

Dag en nacht bereikbaar

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

Finn

Bjorn van Lipzig

Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Onderhoud, reparatie, (draadloos)
internet, netwerken, virusverwijdering,
beveiliging. 06 14 51 11 20.

z alencent rum

10 december 2012
Zoon van
Bart en Sharon Pelzer-Sasabone
Slooyerbroek 18
5961 LV Horst

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en broertje

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)

Grafmonumenten

Levi

Bjorn van Lipzig

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

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

Geboren

Kinderdagverblijf

Bambino
T 06 23 32 43 09
www.kdv-bambino.nl

Betaalbare kerststukken?
Wij weten dat de crisis van iedereen zijn
tol eist. Toch een gezellige kerstsfeer?
Nu bij ons betaalbare kerststukken!
Natuurlijk met bijpassende kleding.
Boutique M. Herstraat 44c, Horst.
Was-strijkservice
Door uitbreiding heb ik weer plek voor
nieuwe klanten. Wassen, drogen, vouwen €3,- p/kg. Ik kom in bejaardenhuizen maar ook thuis als u dit wilt. Voor
vragen: 06 23 99 77 30.
Te huur: werk/opslagruimte
± 380 m2. Kantoor/kantine ± 96m2.
Ruim verhard buitenterrein. Gunstige
ligging nabij A73. Voor diverse
doeleinden geschikt.
077 398 28 96/06 30 83 78 52.
Te koop: woonhuis
T.k. ideale starterswoning met grote
kamer, keuken en tuin. Groot speelveld
achter de tuin. Mogelijkheid voor een
garage. In prijs verlaagd Vr.pr: 174.500.
Pr. Bernhardstr. 5 Horst. Inf: Poels
Makelaars 077 310 10 39.
Gevonden; sleutelbos (10 december)
op parkeerplaats van psz ‘t Dreumelke
aan de Pr. Marijkestraat in Horst;
Bordeaux-rood leren sleutel-etui met 2
sleutels 077 398 75 86.
Op woensdagochtend in Pr.
Beatrixstraat gevonden; een zwarte
Samsung Galaxy Txt. Voorzien van
pincode. Eigenaar graag melden op
06 12 25 36 03.

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

Verloren autosleutel in de buurt van
de parkeerplaats van Jan Linders tot
bloemenzaak ‘t Witveld in Horst. Tel.
077 463 12 43.
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Dolgelukkig zijn wij met de
geboorte van onze kleindochter

Isa

9 december 2012
De trotse moeder en vader zijn
Karin Peters en
Joris Michielsen
Vioolstraat 29,
5642 TC Eindhoven
Hans en Aly Peters
Erwin Michielsen en
Ger Hoebers
Monique Peerlings en
Ton Roselle

• Uitdagende activiteiten
• Vakkundige medewerkers
• All-inclusive tarieven
• Verschillende contractvormen
• Gratis dagdeelkaart bij plaatsing

T 088-2088208
www.spring-kinderopvang.nl
Verloren rode kunststof bril, merk
Lacosta van Elsbeemden via Noordsingel
naar Zegersstraat.
Reacties 06 14 23 46 10.
Mathein Trainingen start in januari
met Spaans voor senioren
en vakantiecursus Spaans
in Melderslo. Kijk voor meer info op
www.mathein.com
GSM & Tablet reparaties Horst
4-Phones voor GSM en tablet reparaties
en accessoires! 4-Phones is gevestigd
in de Ster Videotheek, Venloseweg 2,
Horst. Tel. 077 398 78 55.
Oude videobanden op DVD
Graag zetten wij uw oude videobanden,
(mini)dv en hi8 tapes om naar dvd.
Voor meer info bel 06 12 42 89 42 of ga
naar www.darkrainbowproductions.com

KERSTBOMEN
Nordmann, Omorika,
Blauwspar
en Miniboompje

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

nieuws 07

Pastoor Verheggen op sociale media

‘Hé pastoor, kun je voor mij bidden?’
De Katholieke kerk heeft voor velen niet bepaald een hip en modern imago. Op sommige vlakken gaat het eeuwenoude instituut echter wel degelijk
met zijn tijd mee. Een voorbeeld daarvan is Ruud Verheggen uit Meerlo: pastoor en fervent twitteraar.
Onlangs was het nog
wereldnieuws: ook de Paus zit op
Twitter. Het Vaticaan kondigde aan dat
de kerkelijk leider via @Pontifex (te
bekijken via www.twitter.com/
pontifex) zijn berichten de wereld in zal
sturen. Een goede ontwikkeling, vindt
de Meerlose pastoor Ruud Verheggen
(alias @RuudVerheggen). “De kerk
weet dat sociale media in deze tijd heel
belangrijk zijn. Als kerk moeten we zijn
waar de mensen zijn. In de Bijbel staat
hoe Paulus naar de markt in Athene
gaat om het geloof te verkondigen.
Twitter is ook zo’n soort marktplein.”
Voor de mensen die nog niet
zo bekend zijn met sociale media
als Twitter en Facebook: via de
computer, laptop of smartphone, een
geavanceerde telefoon waarmee je
op internet kunt, stuur je berichten,
foto’s en video’s de wereld in.
Geïnteresseerden kunnen je volgen of
reageren op je tweets, de berichten op
Twitter. Het zijn middelen voor mensen
om met elkaar in contact te komen.
En dat is ook precies de reden waarom
Pastoor Verheggen Twitter en Facebook
regelmatig gebruikt.
Verheggen zit nu zo’n drie jaar
op Twitter en twee jaar op Facebook
en beide diensten gebruikt hij om in
gesprek te raken met parochianen.
“Juist door die middelen heb je snel
contact. Je hoort wat er leeft. Ik krijg
vaak vragen, bijvoorbeeld tijdens de
examenperiode. ’Hé pastoor, kun je
voor mij bidden?’ Maar er komen
gelukkig ook andere vragen. Af en toe
plaats ik een bericht met een bepaalde
gedachte, dan probeer ik mensen te
laten nadenken. Maar je moet als pas-

Restauratie
kerken
Gemeente Horst aan de Maas
stelt een bedrag van 96.196 euro
beschikbaar voor restauratiewerkzaamheden aan de kerken
van Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Meterik.
Het totale bedrag voor de
werkzaamheden is 660.349 euro.

toor niet alleen maar vrome berichten
plaatsen, dan haken mensen af.
Daarom probeer ik ook aan te haken bij
wat er speelt in het dorp, bijvoorbeeld
als de fanfare weer eens optreedt.”

Nieuwe vorm van
pastoraat
“Door sociale media te gebruiken,
vinden jongeren de kerk misschien
wat minder vreemd en meer bij de
tijd”, legt Verheggen uit. “Ik krijg die
jongeren niet meteen de kerk in. Maar
ze spreken me wel sneller aan. En

als ze een probleem hebben, komen
ze sneller bij de pastoor. Het is een
nieuwe vorm van pastoraat.”
Volgens Verheggen moet je ook op
Twitter opletten met wat je roept, zeker
als pastoor. “Ik ben een maatschappelijk figuur. Daar ben ik me steeds
meer van bewust.” De Meerlose pastoor schreef daarom mee aan een boek
over hoe je respectvol twittert. “Het is
een soort Twitter-ethiek. Wat schrijf je
wel en wat niet. Bijvoorbeeld mensen
zwartmaken, dat moet je niet doen. En
niet onder een schuilnaam tweeten,
maar onder je eigen naam. Zeker als

priester heb je daarin een voorbeeldfunctie.”
Verheggen gebruikt Twitter en
Facebook via zijn vaste computer,
laptop en zijn smartphone. In principe
kan hij dus altijd en overal ’online’ zijn.
Eén plek blijft echter heilig: de kerk. “Ik
vind het niet prettig als mensen tijdens
een preek zitten te twitteren. Ik zou
het zelf niet doen, maar ik zal er nooit
iets van zeggen. Aan de andere kant:
als iemand geraakt wordt door iets dat
tijdens de mis is gebeurd of verteld en
hij wil dat delen, dan is dat alleen maar
goed. Maar dat kan ook na de mis.”

Coppus stopt als Statenlid
SP-fractievoorzitter Thijs Coppus uit Horst zal in februari stoppen als Statenlid. Dat maakte hij donderdagochtend
via zijn weblog en sociale media bekend. Aanleiding voor het vertrek van Coppus is een verandering in zijn familiesituatie.

Provincie Limburg draagt 50%
van de kosten, 310.471 euro en
de kerken zelf investeren 214.275
euro in het restauratieproject. De
provinciale subsidie is gericht op het
behoud van monumentaal erfgoed
in Limburg. Een van de voorwaarden
is wel dat hiermee werkgelegenheid
wordt gestimuleerd.

Een nieuw dak voor
kerk Broekhuizen
Taart en cupcakes
Kijk op de website voor de workshops:
Winter-Valentijn-Pasen-Taart-Cupcakes
Taarten en cupcakes naar wens mogelijk.

Horst | 06 306 4 4247
w w w.sunnysideofcakes.nl

Door de subsidie
van de provincie kunnen
onderhoudswerkzaamheden aan
de drie kerkgebouwen worden
gepleegd. Voor de kerken in
Meterik en Broekhuizenvorst wordt
het geld ingezet voor herstel van
het metselwerk. De kerk van
Broekhuizen krijgt een nieuw dak.

Thijs Coppus laat weten: “Nu mijn
partner en ik uit elkaar zijn, zal ze met
onze zoon in het westen gaan wonen.
Ik wil zoveel mogelijk tijd vrijmaken
om bij de opvoeding van onze zoon

betrokken te blijven. En hoe moeilijk
het ook is, mijn zoon gaat boven het
werk in Provinciale Staten.”
Daan Prevoo zal het
fractievoorzitterschap van de SP

overnemen en op dit moment wordt
nog bekeken wie de vrijgekomen
Statenzetel in zal vullen. Thijs Coppus
zal afscheid nemen tijdens de
Statenvergadering van 22 februari.
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Maak kans op een goed gevuld kerstpakket

Stem nu op de HALLO
Kerst top 10

De eerste week van stemmen voor de HALLO Kerst top 10 zit er alweer op. Ook komende week maakt u nog kans op
een mooi kerstpakket van E-relatiegeschenken als u uw stem op uw favoriete kerstliedjes uitbrengt.

AGENDA
America

Kronenberg

za 16 december 15.00 uur
Organisatie: Fanfare St. Caecilia
en Horster Mannenkoor
Locatie: H. Jozefkerk

zo 16 december 10.00 uur
Org: Fanfare Monte Corona
Locatie: De Torrekoel

Kerstconcert

Grubbenvorst
Kerstconcert

ma 17 december 20.00 uur
Organisatie: Grubbenvorster
Mannenkoor
Locatie: parochiekerk

Hegelsom
Kerstconcert

zo 16 december 16.00 uur
Organisatie: Vocalgroup Happy
Sound, Egelsheim en Hoor’s
Locatie: St. Hubertuskerk

Kerstconcert 2.0

Melderslo

Muziek, zang en
kerstbomen versieren
di 18 december
Locatie: streekmuseum De Locht

Kerstmarkt
do 20 december
17.30-19.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging
en leerlingen basisschool
Locatie: basisschool De Brink

Sevenum
Kerstconcert

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

Horst
Youp van ’t Hek ook duidelijke
kandidaten. Staat jouw nummer er
nog niet bij? Of staat je favoriet juist
hoog? Breng nu je stem uit op je
favoriete liedjes en maak daarbij ook
nog eens kans op een goed gevuld
kerstpakket. Tot dinsdag 18 december
12.00 uur kun je je stem bekendmaken. Vergeet niet een motivatie in te

Net als vorig jaar zijn de jongeren
van OJC Niks uit Horst een offensief
gestart om The Pogues en Kirsty
MacColl’s Fairytale of New York hoog
in de ranglijsten te laten eindigen. Tot
nu toe is het nummer een absolute
kanshebber voor de eerste plek.
Echter zijn klassiekers als Last
Christmas van Wham en Flappie van

vullen voor je nummer één. Onder de
inzendingen verloten we het
kerstpakket. 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.

Kerstmarkt
vr 14 december
18.00-21.00 uur
Organisatie:
Stichting Vrienden van
verpleeghuis Elzenhorst
Locatie:
Verpleeghuis Elzenhorst

Waarom Kerst? Vertoning
The Woodcarver
di 18 december 20.00 uur
Organisatie: Alpha-cursus,
Agapè en de EO
Locatie: Parochiehuis
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1 PRODUCT
= 10% KORTING
2 PRODUCTEN
= 20% KORTING
3 PRODUCTEN OF MEER = 30% KORTING
Deze actie loopt in december.
Het is hierbij niet mogelijk om spaarpunten in te leveren.

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

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

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

Toon Poels

Geboren in een woning achter de Beuyssen molen in Horst, woont Toon
Poels (84) al weer ruim 55 jaar in peeldorp Griendtsveen.

Koken met

Randy

Nederland verkennen
met de caravan

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.

Zijn werkzame jaren liggen echter
weer een hele tijd achter hem. Al wil
dat niet zeggen dat Toon nu thuis
achter de geraniums zit. “Snel genoeg
nadat ik gestopt ben met werken, werd
ik al door de fanfare benaderd. Ik ben
jaren bestuurslid geweest en fungeer
nu als een soort klusjesman. Nee, zelf
bespeel ik geen instrument, maar
onze drie kinderen wel. Verder was ik
betrokken bij de carnavalsvereniging en

Chocoladeen notenfudge
Benodigdheden:
· 500 gr chocolade
· 75 gr boter
· 1 blikje gecondenseerde melk
· 250 gr noten

Bereiding:
• Breng de gecondenseerde melk
met de boter aan de kook,
• haal het mengsel van het vuur af
en voeg de chocolade al roerend
toe,
• laat de chocolade goed smelten,
• spatel de noten door het mengsel
heen,
• stort het geheel in een bakvorm
die bedekt is met stevig vetvrij
papier,
• laat de fudge minimaal 8 uur
opstijven in de koelkast.

Staatsmijn Emma in Treebeek. “In de
bouw verdiende ik 48 gulden in de
week, in de mijnen 150 gulden.
Dat geld konden we goed gebruiken.”
Ruim elf jaar pendelde Toon elke dag
op en neer naar Treebeek, met de bus
vanuit Deurne.
Als voorman was Toon vooral in de
kop- of voetpijler werkzaam. Acht uur
per dag bracht hij onder de grond door.
“Soms moest je eerst onder de grond

De geboren Horstenaar groeide
op in America. In 1957 verhuisde hij
samen met echtgenote Dien (82)
naar Griendtsveen. “Wij wilden graag
trouwen en Diens vader wist ons te
vertellen dat er in Griendtsveen een
woning beschikbaar was. De woning
was eigendom van de familie Van de
Griendt en we mochten er zolang in
wonen.” Niet lang na hun huwelijk
kreeg hij werk aangeboden in de

ALLEEN DEZE ZONDAG
GENIET U OP AL ONZE
ARTIKELEN 10% KORTING
(MET UITZONDERING VAN ONDERGOED)

• OP VEEL ARTIKELEN VAN DE NAJAARSCOLLECTIE KRIJGT U 25% KORTING
• OP ONS AANBIEDINGREK NU ALLE ARTIKELEN 10 EURO PER STUK
• BIJ BESTEDING VAN 35 EURO EN MEER ONTVANGT U EEN LEUKE ATTENTIE.
OP DEZE DAG LEKKER WINTERMODE BEKIJKEN
ONDER GENOT VAN GLÜHWEIN, KOFFIE EN WAT LEKKERS.
Pastoor Vullinghsstraat 21 5975 AP Sevenum Tel. 077-4670520 WWW.LICOFASHION.NL

PUZZEL

Bij besteding van
minimaal € 25,-

Vana
maan f
d
17 de ag
c.

Sudoku

1k
Herto rat
gJ
voor: an

€ 7, -

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

de dorpsraad. Nu ga ik in de wintermaanden drie middagen in de week
biljarten. Of ja, biljarten, het is meer
buurten dan spelen. Ook zijn Dien en ik
lid van de KBO. En ik puzzel heel graag.
Kruiswoordpuzzels, Zweedse puzzels en
van die doorstrepers. Als ik tijd heb dan
maak ik er zeker enkele per dag.”
Wat Dien en Toon ook graag doen,
is op vakantie gaan. Elk jaar trekken
ze er met de caravan op uit. Vroeger
veel naar Zuid-Duitsland en Oostenrijk,
tegenwoordig verkennen ze de natuur
van Nederland. “We gaan voornamelijk
naar de boerencampings. Ook in
Nederland zijn veel mooie plekjes.
Al zijn we dit jaar ook nog met de
caravan naar Luxemburg geweest.
Daar is een camping die eigendom is
van Nederlanders en waar we al enkele
keren hebben gestaan.”
Toen Toon en Dien eind jaren vijftig
in Griendtsveen kwamen wonen, had
het dorp nog veel voorzieningen.
Boodschappen kon je doen bij de
bakker en slager en je fiets kon je laten
repareren bij een fietsenmaker. Nadat
de peelontginning ten einde kwam,
trok er steeds meer middenstand weg
uit het dorp. Voor de boodschappen
zijn de inwoners van Griendtsveen
nu aangewezen op omliggende
plaatsen. Heimwee naar hun geboortedorpen hebben de twee echter
nooit gehad. “We hebben hier ons
eigen huis gebouwd. Onze kinderen,
twee dochters en één zoon, zijn hier
opgegroeid. Daar waar je woont, bouw
je nu eenmaal je leven op.”

KOOPZONDAG 16 DECEMBER
VAN 12.00 – 17.00 UUR

Eet u smakelijk!

Randy

nog een uur met de trein rijden, voordat je bij de plek van bestemming was.
Er waren vijf verdiepingen, waarvan de
diepste zich op 1.046 meter bevond.
Maar daar werden geen kolen meer
gedolven.” Veiligheid stond hoog in
het vaandel, zeker als er met dynamiet
stukken rots weggehaald werden.
“Dat werd dan ’s nachts gedaan,
omdat er dan verder niemand in de
mijnen aanwezig was. Collegialiteit
was sowieso heel belangrijk. Je moest
altijd met z’n tweeën zijn, mocht
nooit ergens alleen heen gaan. Of het
zwaar werk was? Ach, voor mij was
het normaal.” Eind jaren zestig werd
bekend dat de mijnen in Zuid-Limburg
zo voor en na allemaal gesloten
zouden worden. Werknemers werden
gestimuleerd ander werk te zoeken,
door hun vier jaar lang een bijbetaling
uit te keren. Ook Toon ging op zoek
naar ander werk en kwam weer in de
bouw terecht.

6

9
2

3
8

4

1
6

Als u volgende week bij ons
komt, ontvangt u bij besteding
van minimaal € 25,- en tegen
inlevering van deze ingevulde
waardebon 1 krat Hertog Jan
voor € 7,- !!!

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 51
[ma 17 t/m zo 23 december 2012].

Gewoon, bij AH Horst a/d Maas.

www.ahhorst.nl
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nieuws

Open dag Bewegen
Beej Mooren
Sinds mei heeft pand Mooren in Horst een nieuwe bestemming. De
voormalige wit- en bruingoedzaak staat inmiddels bekend als lunchroom
en broodjeszaak Beej Mooren. Vanaf december komt daar nog een functie
bij: nu kan men ook sporten bij Beej Mooren.
Onder de naam Bewegen Beej
Mooren kan men aan zijn of haar
gezondheid werken. Het bewegen
is voor iedereen toegankelijk en

13
12

Diploma voor
medewerkers Spring
Medewerkers van Spring Kinderopvang locaties Horst en Sevenum namen donderdagavond 29 november een
aanvullend mbo-diploma voor gespecialiseerd Pedagogisch Werker Kinderopvang niveau 4 (PW4) in ontvangst.

zeer laagdrempelig. Op zaterdag 15
en zondag 16 december houdt Beej
Mooren een open weekend waar
iedereen kan komen kijken.

Kogeldistel
genomineerd
Bloemsierkunst de Kogeldistel uit Hegelsom is genomineerd voor de
beste kerstshow van Nederland in de categorie bloemisten. “Spannend,
in januari weten we meer”, aldus de bloemenzaak op Facebook.
Met de strijd om de beste kerstshow van Nederland wordt extra
aandacht gevestigd op tuincentra en
bloemenwinkels als plek voor het
beleven van Kerstmis. De verkiezing
wordt georganiseerd door tuincen-

trumvakblad Tuinzaken en bloemistenvakblad De Pook in samenwerking
met de organisator van vakbeurs
Christmasworld in Messe Frankfurt,
met brancheorganisatie Tuinbranche
Nederland en met 2Dezign.

Infoavond hardlopen
Tientallen atleten van de beginnerscursussen hardlopen van het
LoopCentrum staan op tweede kerstdag aan de start van de Kasteelloop
in Horst. In 2013 trapt het LoopCentrum meteen weer af met twee
nieuwe beginnerscursussen hardlopen.
De cursussen gaan op zaterdagochtend 5 en woensdagochtend 9 januari
van start. Twaalf weken lang wordt
een goede looptechniek aangeleerd en
bouwt men de trainingsbelasting op.
Op woensdag 2 januari om 19.15 uur

is er voor belangstellenden een informatieavond. Tijdens deze avond wordt
nadere uitleg over de beginnerscursussen gegeven. Aanmelden voor de
informatieavond of de cursus kan via
aanmelden@hetloopcentrum.nl

Het diploma is een aanvulling op
het meer gebruikelijke mbo-diploma
(PW3) waarover medewerkers in de kinderopvang moeten beschikken. Spring
Kinderopvang startte twee jaar geleden
met een organisatiebreed scholingstraject. De pedagogisch medewerkers van

Gevraagd:

Saucijzenbroodje
+ blikje fris 33 cl.

Schooljeugd (13 t/m 17 jaar)
Bij voorkeur meisjes
Gedurende de kerstvakantie
Alleen in de ochtenduren

1.95

1.00

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

wij gEvEN
oNzE huuRDERS
SchAAtSpREt cADEAu!

ADRES:

Speciaal voor onze huurders hebben wij het WoonAdviesTeam.
Vragen, opmerkingen of ideeën? Bel naar 0800 - 1881, mail naar
post@wonenlimburg.nl of kijk op wonenlimburg.nl.

NAAM:

De kaartjes liggen voor u klaar bij onze buurtwinkel aan de
Jacob Merlostraat 11 in Horst. U kunt ze tegen inlevering van deze
bon afhalen van vrijdag 14 december t/m vrijdag 21 december
tussen 10.00 en 13.00 uur of op maandag 17 december
tussen 17.00 en 19.30 uur.

MijN wiNtERtip:

Met uw hulp kunnen we onze dienstverlening
en producten nog beter afstemmen op uw wensen.
Daarom bieden we u, in ruil voor uw wintertip
aan ons, twee gratis kaartjes aan voor de ijsbaan
in horst, inclusief schaatshuur.

Er is maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar. OP=OP
Maximaal 2 kaarten per adres. www.ijsbaanhorst.nl

Plantenkwekerij
van vegchel
Molengatweg 2d, Horst
Tel: 06-14239711 (Rob)

Spring werkten de afgelopen twee jaar
op allerlei manieren aan het versterken
van hun pedagogische kwaliteiten. Zij
kregen praktijkopdrachten en trainingen
over diverse professionele vaardigheden. De inhoud van het opleidingstraject
en de opdrachten voldeden aan de crite-

ria van Stichting ROC. Daarom kwamen
de medewerkers in aanmerking voor
het beroepskwalificerende mbo-diploma
op niveau 4. Nu de examens achter
de rug zijn, mocht de eerste groep
geslaagde medewerkers hun diploma in
ontvangst nemen.
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Starters
in de regio
Studio 4Hair
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Studio 4Hair
Ellie Thijssen
Vlasvenstraat 4c
Melderslo
06 17 99 26 81
info@studio4hair.nl
www.studio4hair.nl
uiterlijke verzorging
3 juli 2012

Landelijke keuring

Bakker Gommans
beste kerststol
Bakker Gommans uit Sevenum maakt de beste Weihnachtsstol van
Nederland. Dat besloot de jury van de landelijke keuring van het Echte
Bakkersgilde. In totaal werden er 151 kerststollen ingezonden door 74
Echte Bakkers en de afgelopen weken beoordeeld.

Activiteiten
Studio 4Hair is een damesen herenkapsalon. Studio 4Hair
geeft ook kleine schoonheidsbehandelingen zoals het
kleuren van wenkbrauwen en
het harsen van overtollig
gezichtshaar, denk aan wenkbrauwen en bovenlip.
Daarnaast biedt de kapsalon
complete visagie aan. Wie een
feest of bruiloft heeft is bij
Studio 4Hair aan het goede
adres voor een totale look.
Neem de tijd voor jezelf. Laat je
adviseren voor een look die bij
je past en kom gezellig langs
bij Studio 4Hair.

winkel&bedrijf 11
Roda JC houdt
fandag in Toverland
Roda JC Kerkrade en hoofd- en shirtsponsor Toverland houden op
zondag 16 december een speciale fandag in het attractiepark in
Sevenum. Alle supporters, met en zonder seizoenkaart, zijn welkom.
Toverland staat tijdens de fandag helemaal in het teken van de
Limburgse voetbalclub. Om 13.00
uur arriveert de spelersbus met de
selectie van Roda JC in het park. Fans
kunnen met de spelers op de foto,
een handtekening vragen of met
hen in de achtbaan. Ook is er een
speciale kinderpersconferentie en zal
Roda-mascotte Lucky niet ontbreken.

De feestband Wir Sind Spitze zorgt
’s middags voor livemuziek.
De attracties zijn tijdens de Roda
JC-fandag gewoon geopend, mits de
weersomstandigheden het toelaten.
De dag wordt besloten met een grote
loterij waar alle bezoekers een gratis
lot voor krijgen. Daar worden enkele
originele, gesigneerde wedstrijdshirts
van Roda JC verloot.

Doelgroep
Studio 4Hair heeft een
brede doelgroep van kinderen
tot ouderen. Iedereen is
welkom voor een nieuwe look
of voor het oude vertrouwde
kapsel dat bij je past.
Onderscheidend vermogen
Studio 4Hair vindt het
belangrijk dat iedereen zich
thuisvoelt in de salon. De sfeer
is huiselijk, ongedwongen en
gezellig. Bij Studio 4Hair kun je
terecht voor een goed advies
over een nieuwe coupe maar
ook voor het oude vertrouwde
waar je je goed bij voelt.

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

van

Al jaren strijden broers Bas en Joep
Gommans voor een plaats in de top
drie. Joep vertelt: “Weihnachtsstollen
maken was de passie van onze vader
Hay. Hij heeft daar vroeger veel
prijzen mee gehaald. Bas heeft dat
meegekregen. In de bakkerij is het
meestal gezellig en is er tijd voor een
grap en een grol. Maar als de stollen
gemaakt worden wordt de sfeer
serieus en duldt Bas geen grappen. Bij
stollen maken gaat het om presteren.”

Nu, 14 jaar na de dood van vader Hay,
heeft Bas zijn prestatie geëvenaard.
“Dat is de grootste eer die we kunnen
krijgen en we dragen deze eerste
plaats dan ook op aan hem”, aldus
Joep.
De keurmeesters Chris Scholtens en
Nico Bloem waren lovend over de stol
van Gommans. Scholtens: “De stol van
Gommans heeft een mooi model. Dat is
een van de moeilijkste onderdelen van
dit product.”

OUD naar NIEUW...

25% korting
vanaf 3 stuks

40% korting
Kerkstraat 28a, 5961 GD Horst
077 - 398 55 45

www.vrouw-womenswear.nl

Jan Eickmans heeft als eerste zijn verzamelboek van Albert
Heijn vol met hockeyplaatjes van HockeyClub Horst. Hiervoor kreeg
Jan een verwenpakket ter waarde van 35 euro met onder andere
snoep, chips en een bioscoopbon, en een jaar lang gratis Unox
knakworst. Bij Albert Heijn Horst kregen klanten de afgelopen
weken bij elke tien euro aan boodschappen gratis hockeyplaatjes
van HockeyClub Horst. Diegenen die hun boek nog niet compleet
hebben, kunnen op zaterdag 15 december tussen 09.00 en 12.00
uur komen ruilen bij de supermarkt in Horst.

Kerstconcert

SALE
hele wintercollectie

Winnaar hockeyplaatjesactie

Horster Mannenkoor
1e en 2e kerstdag serveren wij een diner in vorm
van een buffet aan tafel bestaande uit
de volgende gangen
7 verschillende voorgerechten, 3 tussengerechten
en 3 hoofdgerechten voor een feestelijke prijs
van € 32,50 p.p. (ook à la carte)
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

o.l.v. Tim Schulteis
Met medewerking van
Volodymyr Kurylenko, bajan
Claudia Couwenbergh, sopraan
Esther Zaad, piano

`t Gasthoês
Datum:
22 december 2012
Aanvang: 20:00 uur
Entree:
€ 5,--
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Met de auto naar Gambia
Joyce Faassen (19) en Lisa Mertens (20) uit Sevenum, Yara Strijbosch (19) uit Beringe en Sophie van Vught (21)
uit Venlo vertrekken in februari met de auto richting Gambia. Ze gaan hier acht weken stage lopen op een basisschool in het plaatsje Tanji. Initiatief voor deze reis ligt bij Stichting Go for Africa.

Afrika. De eerste jaren was het vooral
bedoeld voor studenten van technische
opleidingen. De studenten van deze
opleidingen knapten de auto op en
reden er mee naar landen in Afrika.
Maar sinds een paar jaar mogen ook
studenten van de opleiding Welzijn
van Gilde Opleidingen in Venlo mee.
Joyce, Lisa en Yara studeren daar
kinderopvang. Voor Sophie is het
helemaal spannend, want zij studeert
ergotherapie en moet voor de reis een
tijdje stoppen met de studie.

Kinderopvang
Nadat Go for Africa een informatiedag had gegeven bij Gilde Opleidingen
wisten Joyce, Lisa en Yara meteen
dat ze mee wilden om deze ervaring
mee te maken. “Ik heb altijd al wat
met ontwikkelingswerk willen doen.
Toen kwam mijn mentor met het idee
om met Stichting Go for Africa mee
te gaan en in Gambia stage te lopen.
Ik hoefde hier niet lang over na te
denken”, vertelt Lisa.

Wow, hoe gaaf is dat
De enthousiaste Afrika-meiden Yara, Lisa en Joyce (Sophie ontbreekt op deze foto)
De autorit naar Gambia duurt
ongeveer drie weken. De vier jonge
meiden lopen daarna nog acht weken
stage in het Afrikaanse land. Ze gaan
niet alleen: ze nemen nog vier mensen

van buiten de stichting mee die hen
ondersteunen tijdens deze grote reis.
Ook rijden nog zeventien andere teams
met de auto richting Afrika. Alle auto’s
worden gedoneerd aan onder meer

ziekenhuizen, weeshuizen en basisscholen in Gambia, Sierra Leone en
Senegal.
Stichting Go for Africa organiseert
al een aantal jaren een autoreis naar

Ook voor Joyce was de keuze snel
gemaakt. “Toen ik op de infodag was,
dacht ik meteen: ‘Wow, hoe gaaf is
dat.’ Ik wil heel graag iets kunnen
betekenen voor de mensen in Gambia.
Ze zijn met het allerkleinste dingetje
al blij. Dat is toch geweldig!” Voor
Yara ontstond het gevoel voor een reis

naar een ontwikkelingsland al op de
basisschool. “Vroeger op de basisschool
kwamen vaker mensen vertellen over
hun ervaringen met ontwikkelingswerk.
Ik vond het altijd al erg interessant. Nu
heb ik de mogelijkheid om de reis van
mijn leven te maken, zo’n kans krijg ik
waarschijnlijk nooit meer. Het mooie
aan de reis is dat we echt iets gaan
doen. Je kunt wat voor de mensen
betekenen.”

Zij tellen ook mee
De enthousiaste dames kunnen niet wachten om te gaan. Lisa,
Sophie en Yara willen een project voor
kinderen met een beperking opzetten.
“Wij willen proberen om een dagbesteding op te zetten voor kinderen die
thuis weggestopt worden, omdat ze
‘anders’ zijn dan andere kinderen. We
willen ervoor zorgen dat zij ook meetellen in de maatschappij”, legt Yara
uit. Volgens Lisa is het ook belangrijk
om de ouders te leren dat hun kind
ook goed behandeld moet worden.
“Veel ouders stoppen hun kind weg,
want het mag niet gezien worden,
omdat het volgens hen niet normaal is.
Kinderen met een beperking hebben
het daarom ook erg moeilijk in landen
als Gambia.” Joyce loopt acht weken
stage op een basisschool voor kinderen
tot 7 jaar. Voor meer informatie over de
reis van het viertal, kijk op
www.welzijnontheroad.webs.com
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15 VRAGEN aan Bram Nelissen 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

Bram Nelissen
14 jaar
America
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik tikkertje aan het spelen was met
mijn overleden broertje. Ik was toen
twee jaar oud en ik denk daar nu nog
wel eens aan terug. Aan de ene kant
is het leuk om zoiets nog te kunnen
herinneren, maar aan de andere kant
geeft het ook wel weer een beetje een
verdrietig gevoel.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Ik heb eigenlijk nooit echt een hele
grote leugen verteld. Alleen soms wat
kleine leugens over het pakken van

wat snoep of zoiets. Als ik bijvoorbeeld
een zak snoep uit de kast pak en dan
zeg dat ik er niets vanaf weet.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik heb geen idee. Het maakt mij
eigenlijk niet zoveel uit, als ik er maar
andere mensen mee kan helpen.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een grote skipiste waar ik elke dag kan
gaan skiën of snowboarden. Skiën kan
ik een beetje, nog niet heel goed. Met
snowboarden ben ik nog een beginner.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn vrienden en familie, want
daarmee kan ik altijd wel lachen, maar
ook gewoon serieus over iets praten als
dat nodig is.

Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Don’t give up the fight van Racoon is
wel een speciaal liedje voor mij. Ook
vanwege mijn overleden broer. Als ik
dat liedje luister, dan denk ik altijd aan
mijn broer.
Als je de komende 24 uur vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Dat zou ik niet zo goed weten. Ik denk
gewoon vrouwendingen doen, zoals
shoppen. Maar eigenlijk blijf ik liever
gewoon altijd man.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Ik heb nooit echt trends gevolgd. Ik
heb ooit een keer Pokémon-kaartjes
gehad. Maar serieus heb ik nooit echt
een trend gevolgd. Ik heb eigenlijk ook
geen dingen gedaan of gedragen waar-

van ik nu denk dat het totaal niet kon.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Amerika of Australië, omdat ik daar op
een fijn, groot, boerenbedrijf mee kan
helpen en de hele dag tractor kan rijden
als ik geen school heb. Jammer genoeg
ben ik in beide landen nog nooit
geweest. Maar als vakantiebestemming
wil ik daar ook per se naar toe.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Pff… Ik heb eigenlijk nog nooit echt
een spontane actie gehad. Ik ben niet
zo heel spontaan of onverwachts. Het
is niet zo dat ik graag alles plan, maar
ik houd gewoon niet echt van onverwachte dingen.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Naar de shoarmatent om een pizza
shoarma of dürüm döner te bestellen.
Omdat het altijd lekker eten is en het is
weer eens wat anders dan friet.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Ik heb er soms wel eens last van dat ik
bang ben in het donker, als ik buiten
ergens in mijn eentje rondloop. Voor de
rest ben ik eigenlijk nergens bang voor.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
De hele dag op m’n werk tractor
mogen rijden. Daar kun je me ’s nachts
nog wel voor wakker maken.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik wil absoluut geen tatoeage. Als je
er een hebt en je vind hem niet meer
mooi, dan kun je hem wel laten weghalen, maar je blijft het altijd zien.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Ik wil geen vraag stellen aan een
helderziende, want ik geloof niet in
paranormale gaven. Dus ik zou het niet
serieus nemen en dan heb ik er ook
niks aan om wat te vragen.
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Column

Wat heb ik
nou aan m’n
ﬁets hangen?
Een bekend spreekwoord
voor de meesten onder ons,
voor mij meer een bloedserieuze vraag: wat heb ik nou aan
m’n fiets hangen? Hoe vaak het
wel niet voor komt: een blikje,
een sticker, een flyer en weet ik
veel wat nog meer door
voorbijgangers aan het stuur of
de bagagedrager van m’n fiets
gehangen. Dan heb ik het
trouwens nog niet eens over
het enorm zware slot dat
permanent aan m’n fiets hangt
gehad, tegen het grote probleem rondom diefstal in onze
hoofdstad.
Wat vorige week nog een
betekenis van een serieuze vraag
had, veranderde deze week, nu
ook voor mij, in het bekende
spreekwoordelijke gezegde. Wat
er gebeurde was een erg vreemd
en totaal onverwacht. Het
beveiligen tegen slimme en
gehaaide fietsendieven lukt me
klaarblijkelijk perfect, nog nooit
heb ik te maken gehad met
diefstal. Maar beveiligen tegen
een stel stadse gemeentewerkers
gehuld in knalgele vestjes met
daarop de drie Amsterdamse
kruisjes, die, als het goed is,
totaal geen ervaring in de
diefstal-wereld hebben, lukt me
dan weer niet…
Nietsvermoedend staarde ik,
tijdens mijn ontbijtje aan het
raam, naar zo’n geel groepje en
vroeg me af wat ze allemaal aan
het doen waren tussen die
fietsenmassa’s. Dat was snel
duidelijk. Ik kreeg de schrik van
m’n leven toen ik, een paar
minuutjes later, een vrachtwagen
met daarop mijn goud-groene
fiets geladen voorbij zag sjezen.
Yeah right, met mijn diefstalproof slot had ik mijn fiets veilig
aan een dikke lantaarnpaal
vastgezet, onmogelijk op te
laden. Eh.. wel dus, want
inderdaad, hij was echt weg.
Gelukkig zorgde m’n snelle
benenwagen tijdens m’n
achtervolging in combinatie met
m’n meest charmante blik voor
resultaat, want ‘m terugkrijgen
deed ik. Gelukkig, want wat ik nu
toch aan m’n fiets had hangen,
heb ik tijdens die tweeënhalf jaar
woonervaring in Amsterdam
werkelijk nog nooit meegemaakt!
Mies
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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.

Speelgoed over … ?
December. Een maand van kloppende kinderhartjes, gevulde schoenen
en cadeautjes onder de boom. Een maand waarin families bij elkaar komen
en gezelligheid centraal staat. Maar ook een maand die bij vele gezinnen
pijn doet. Pijn omdat ze door omstandigheden slechts een kleine, of zelfs
helemaal geen, schoen kunnen vullen. Omdat het gewoonweg te duur is
om cadeaus te kopen.
Het is ontzettend treurig dat we
in een welvarend land als Nederland
voorzieningen als voedselbanken,
kledingbanken en ook speelgoed-

banken nodig hebben en als politiek
moeten we er ook alles aan doen om
hun bestaan overbodig te maken.
Maar zolang ze nodig zijn, willen we

deze voorzieningen als PvdA Horst aan
de Maas steunen waar het kan.
December is ook de maand van
onze derde activiteit tijdens de PvdA
Horst aan de Maas zestien dorpentour.
zestien maanden op rij bezoeken we
met zestien Tweede Kamerleden onze
zestien mooie dorpen. Op 14 december
bezoeken we met Astrid Oosenbrug
Broekhuizenvorst. Omdat we juist in
deze decembermaand bij willen dragen

aan zo min mogelijk lege kerstbomen
hebben we besloten om tijdens deze
avond speelgoed in te zamelen voor
de speelgoedbank. Dus: heeft u nog
speelgoed dat in nieuwstaat verkeert,
compleet is en nog werkt (knuffels en
puzzels worden niet aangenomen)?
U bent van harte uitgenodigd om
het op 14 december van 20.15
tot 20.30 uur in café ‘t Dörp in
Broekhuizenvorst in te komen leveren.

Geen tijd: Mail dan naar roy_bouten@
hotmail.com en we halen het op. Wij
zorgen dat het bij de speelgoedbank
in Venlo terecht komt. Als u interesse
heeft kunt u van 20.30 tot 22.00 uur
blijven om mee te praten over
overheid en ICT. Hopelijk tot dan
of een van onze dertien volgende
zestien dorpentour activiteiten.
Roy Bouten
raadslid PvdA Horst aan de Maas

intensieve veehouderijen. Gevraagd
wordt waar de wethouder dat op
baseert. De Gezondheidsraad stelt
immers dat er wél risico’s zijn. De SP
vraagt zich af of wethouder Litjens
opnieuw onjuiste informatie verstrekt
aan de burgers van Horst aan de Maas.
Eerder heeft de Nationale Ombudsman
het College van B&W om diezelfde
reden op de vingers getikt.
De Gezondheidsraad adviseert
samen met belanghebbenden

lokaal beleid te ontwikkelen met
betrekking tot de afstand die
aangehouden moet worden tussen
veestallen en woonhuizen om
negatieve gezondheidseffecten te
voorkomen. Reden voor de SP te
vragen of het college van plan is met
belanghebbenden om de tafel te
gaan zitten.
Anthony van Baal
raadslid SP Horst aan de Maas

Rapport Gezondheidsraad
Onlangs heeft de Gezondheidsraad op verzoek van het ministerie van
Landbouw gerapporteerd met betrekking tot de gezondheidsrisico’s van
megastallen. Zij concludeert dat er gezondheidsrisico’s zijn, veroorzaakt
door megastallen en dat het voor de Gezondheidsraad niet mogelijk is om
- op landelijk niveau - afstandsnormen vast te stellen voor de afstand
tussen de megastallen en woonhuizen. Gemeenten moeten dat zelf doen,
samen met de GGD en in overleg met belanghebbenden. De SP-fractie
vraagt welke consequenties dat heeft voor Horst aan de Maas.
In weekblad HALLO stelde
wethouder Litjens: ”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.” Naar aanleiding
daarvan vraagt de SP aan B&W of de
GGD voor alle intensieve veehouderijen
in Horst aan de Maas afstandsnormen
heeft vastgesteld en zo nee of B&W
alsnog van plan is om dat te doen.
De SP vraagt tegelijkertijd wat dat de
gemeente gaat kosten.
De SP vraagt zich ook af hoe
het kan dat Litjens in het artikel van
HALLO stelt dat er geen risico’s zijn
voor omwonenden, veroorzaakt door

Decentralisatie van de jeugdzorg
Zoals zoveel taken die nu nog ondergebracht zijn bij de rijksoverheid,
gaat er ook bij jeugdzorg het een en ander veranderen. Per 1 januari 2015
wordt de gemeente verantwoordelijk voor het te voeren beleid op jeugdzorg.
Bijkomstig effect is dat er flink in het budget gesneden gaat worden door de
rijksoverheid. Met andere woorden: de gemeente moet het beleid voortaan
uitvoeren maar wel met minder geld. Hier kun je als gemeente op twee
manieren mee omgaan: verkrampt en op de oude voet verder gaan, of goed
om je heen kijken waar efficiëntie slagen te maken zijn.
Die efficiëntieslagen moeten
twee dingen opleveren: het moet
goedkoper, maar als het even kan

ook nog beter. Om met dat laatste te
beginnen, als je de berichtgeving van
de laatste jaren beluistert, gaat er best

veel mis in de jeugdzorg. Dit zou beter
moeten kunnen door de gemeente
omdat deze vaak veel korter op de
problematiek zit. Door die kortere lijnen
zou de gemeente beter moeten kunnen
aansturen. Om dit te bereiken zal veel
daadkracht en doorzettingsvermogen
van onze gemeente gevraagd worden.
Om te beginnen zal iedere betrokken
instantie er van doordrongen moeten
worden dat heilige huisjes niet bestaan.
Men zal beoordeeld gaan worden

op vakmanschap en de geleverde
kwaliteit. Door de gemeente zullen de
problemen eerst goed in kaart gebracht
moeten worden, waarna de opdrachten
verstrekt worden op een zakelijke basis.
Vervolgens kan door continu te meten,
bekeken worden of de resultaten wel
stroken met de opdracht die verstrekt
is. Bij het bij herhaling niet halen van
doelstellingen door betrokken partijen
zal de verantwoordelijke wethouder
hard door moeten kunnen pakken.

Hierbij is de onvoorwaardelijke steun
van de gemeenteraad onontbeerlijk .
Zijn we hier met zijn allen niet toe
bereid (of in staat) dan wacht ons
met betrekking tot de jeugdzorg een
loodzware tijd waar meerdere partijen
de dupe van worden, waaronder niet
in de laatste plaats onze jeugd. Een
enorme klus dus, maar wij zien die
klus met vertrouwen tegemoet!
Twan Hoeijmakers
raadslid Essentie

kGeschen en
pakkett
Uw specialist in garagedeuren
077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

www.mathpeeters.nl

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

voor deen
feestdag

Ook voor het leveren en installeren van zonnepanelen!
Vraag een vrijblijvende offerte aan.
Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl

ANGELS JEANS
Nu in nieuwe k leuren verk rijgbaar:
robijn rood, oker en donkergroen!
En voor Angels Jeans geldt natuurlijk ook:

bij aankoop van 2 broeken naar keuze

€ 10,- KORTING
Op iedere volgende broek
ontvangt u ook € 5,- korting!

Streekproducten!
di t/m vr 13.00-18.00 uur
za 09.00-16.00 uur

vanBree Store

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

Bladel - Horst - Valkenswaard - Veldhoven

Hoofdstraat 12 Horst
(aan het parkeerterrein, vlakbij de Action)
Informeer in onze winkels naar de voorwaarden!

Lorbaan 1 | Veulen-Venray
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Ingezonden brieven De ingezonden brieven bevatten maximaal 300 woorden en de redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten
of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de
brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Aandacht Poolse arbeidsmigranten en
Poolse politie
Waarom wordt aan Poolse arbeidsmigranten en Poolse politie zoveel
aandacht besteed? Wat voor een geldverspilling van onze belastingcenten.
Deze arbeidsmigranten moeten zich gewoon aan de Nederlandse wetgeving houden, niet meer en niet minder.
Wat wel ingevoerd zou moeten
worden: voordat zij in Nederland
komen werken moeten ze eerst in
Polen Nederlands leren. Dan was de
problematiek rond deze personen een
heel stuk opgelost. Ik wil hier goed en
duidelijk vermelden dat hier van haat
geen sprake is, daar ik veel contact

met Polen heb en veel in Polen was.
En wat de Poolse politie betreft, wat
moeten wij hiermee in Nederland. Als
de Nederlandse politie de Poolse politie
informatie in de praktijk wil laten doen:
confronteer deze politie dan ook met
de zienswijze dat er in Nederland geen
verschil gemaakt wordt als er een pro-

cesverbaal opgemaakt moet worden,
wat betreft de kleur van de nummerplaat van deze persoon. Dat is in Polen
wel van toepassing geweest. Ik spreek
hier uit veel ervaring: hier werden
dezelfde zienswijzen toegepast als
in de jaren 60 en 70 ook in Duitsland
maatgevend waren. Ex-grensarbeiders,
waarvan circa 250 personen woonachtig in de gemeente Horst aan de Maas,
krijgen ook van niemand hulp geboden
op het gebied van sociale en financiële
regelgeving. Dus waarom dit service-

punt voor Poolse arbeidsmigranten?
Laten wij bij deze ex-grensarbeiders vooral kijken naar de Duitse
belastingformulieren die iedereen
vroeg of laat ontvangt met terugwerking vanaf 2005 tot 2011. Deze moeten ingevuld worden. Ik help hier veel
mensen mee. Dit alles is te danken
aan de politiek in Den Haag. En waar
blijven onze Limburgse volksvertegenwoordigers?
Theo Willemsen
Melderslo

Horst Maas in beeld
aan
de

De opvallendste nieuwsfoto’s van 2011-2012
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Hoofdstraat 31
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Bespreking Poll week 48

Servicepunt arbeidsmigranten mag naar Venlo
Er zijn plannen om in Venlo een regionaal Grensinformatiepunt voor
arbeidsmigranten op te zetten. Als dit doorgaat dan wil Gemeente Horst
aan de Maas het servicepunt in Meterik sluiten. Waarom ook niet, zegt 49%
van de mensen die op de bovenstaande stelling stemden. Dat bespaart in
elk geval weer kosten en de gemeente moet toch al zoveel bezuinigen.
Verder is een centraal gelegen informatiepunt veel handiger voor de regio.
Alle informatie wordt dan op één plek gebundeld en het initiatief past in de

regionalisering die gaande is. Maar aan de andere kant is in Meterik wel de
Poolse parochie gevestigd. Er wonen veel Polen in het dorp en die maken
veelvuldig gebruik van het informatiepunt en het winkeltje. Waarom zou
het dan gesloten moeten worden, vraagt 51% zich af. Je kunt je daarbij ook
afvragen of de arbeidsmigranten uit onze gemeente wel naar Venlo zouden
of kunnen gaan voor hun informatie. Sluiting van het serviceput is geen goed
idee vinden zij.

Ik maak alleen mijn eigen oprit sneeuwvrij
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Met de sneeuwval van afgelopen vrijdag heeft de winter echt zijn intrede
gedaan. Gevolg: een laag sneeuw van enkele centimeters dik die zorgt voor plezier maar ook overlast. Het ziet er mooi uit zo’n wit tapijt, maar verkeer en voetgangers hebben er vaak alleen maar last van. Vooral mensen die slecht ter been
zijn wagen zich dan vaak niet naar buiten, bang voor een valpartij. De gemeente
maakt de openbare wegen schoon en vaak ook het centrum. Het zou goed zijn
wanneer iedereen daarnaast niet alleen zijn eigen voetpad sneeuwvrij maakt,

maar ook meteen de stoep voor zijn huis. Dat is tenslotte toch je burgerplicht? Zo
zorgen we er samen voor dat iedereen veilig over straat kan gaan.
Aan de andere kant kun je dan wel aan het vegen blijven. Bovendien heeft
niet iedereen tijd om sneeuw te ruimen. Veel mensen moeten overdag werken
en zijn dan niet van plan om ’s avonds in het donker de stoep nog eens schoon te
maken. Die taak hoort bij de gemeente thuis. Dat die er maar voor zorgt dat alle
straten begaanbaar zijn. Ik maak alleen mijn eigen oprit sneeuwvrij. Wat vindt u?

Kop bells
Jingle
Tekst
Geïnspireerd
door het
seizoen en de binnenstro- D!rk
Reacties:suggesties voor de
mende
www.hallohorstaandemaas.nl
HALLO
Kerstliedjes Top 10
vraag ik me af: wat als het
leven een groot kerstliedje zou
zijn? Een kijkje op het
gemeentehuis met een vleugje
Jingle Bells.
Nu de kerstvakantie is
ingeklonken en het fort veilig is,
is voorlichter Hayke Hendrix met
een gerust hart driving home for
Christmas. Een paar uur daarvoor
zat politiek Horst nog aan de
kerstborrel: terwijl Leon Litjens
met Paul Driessen en Ger van
Rensch aan het rocken around
the Christmas tree was, namen
Birgit op de Laak en Loes
Wijnhoven een leuke Sleigh Ride
over het Wilhelminaplein. Nu de
laatste borrels genuttigd zijn en
de eerste plakbandjes van de
kerstslingers loslaten, is de
burgervader van de gemeente
de laatste die nog op het
gemeentehuis is.
Als de lichtjes doven kijkt
Kees vanuit zijn kantoortje een
beetje weemoedig uit over het
Wilhelminalein. Once upon a
time ago was Horst aan de Maas
een Winter Wonderland en
groeiden de bomen zo hoog in
de gemeente. Nu moet er ook
bezuinigd worden, en dat doet
iedereen pijn. Ook Kees. De
Winter Winds trekken door de
tochtige krochten van het
gemeentehuis, waar dit jaar nog
geen renovatie voor in het
budget zat. Ook de moeizame
herinnering aan de persconferentie over de Floriademiljoenen hangt als een zware
deken over zijn kerstvakantie.
Kees voelt zich een beetje
De Kerstezel. Last Christmas was
hij nog zo hoopvol, maar nu
moet ook Kees toegeven dat er
van de gouden bergen spin-off
slechts een laatste sprankje
hoop glimt. Hij denkt aan het
Floriadebestuur en neuriet
opeens zachtjes het melodietje
van Lonely This Christmas.
Kees staat op uit zijn grote
bureaustoel en hangt zijn
ambtsketting aan het haakje.
Hij klikt de lampjes van zijn
kleine kerstboompje uit en trekt
zijn winterjas over zijn pak aan.
“Merry Christmas Everyone”,
fluistert hij tegen het uitzicht
over zijn gemeente. “Laten we
hopen op een Happy New Year.
Allemaal lief zijn voor elkaar en
de buren een beetje helpen, dan
komen we er wel.”
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 49) > Een EHBO-diploma moet verplicht zijn > eens 51% oneens 49%

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
13 december 2012
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering 18 december

Centrumplannen Sevenum
en Horst
Op dinsdag 18 december 2012 is er een
openbare raadsvergadering in de raadzaal van
het gemeentehuis van Horst aan de Maas. De
vergadering begint om 20.00 uur. De agenda
voor deze vergadering ziet er als volgt uit:
• Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen
de aanwezigen het woord voeren of een
presentatie houden over al of niet op de
agenda vermelde onderwerpen. Wilt u
gebruik maken van het burgerpodium, neem
dan vóór de vergadering contact op met de
grifﬁer, de heer R. Poels,
tel: 077 – 477 97 70 of 06 - 51852891 of
email: grifﬁer@horstaandemaas.nl.
• Burgerinitiatief landbouwverkeersroute
• Mantelzorg en Mantelzorgondersteuning
• Budgetsubsidies 2013
• Afvalinzameling 2013
• Bestemmingsplan (BP) Jacob Poelsweg,
America
• BP Horsterweg, Grubbenvorst
• BP Fresh Park Venlo
• Centrumplan Sevenum / Kruisweide
Het voorstel aan de raad is om het
Centrumplan Sevenum inclusief Kruisweide
vast te stellen. Dat geeft een nieuwe
mogelijkheid om sporthal Kruisweide te
kopen, de panden Tante Gertrud en Maraboe
te ontwikkelen en parkeerplaatsen voor het
centrum in te richten.
• Centrum Horst
Het Centrum van Horst maakt een positieve
ontwikkeling door en er zijn nieuwe
ontwikkelingen. En er is de wens om de

•
•
•
•
•
•
•

inrichting en belevingswaarde van het
centrum te versterken. Het voorstel aan de
raad is om de Strategische Visie Centrum
Horst vast te stellen.
Provinciaal Inrichtingsplan PeelvenenMariapeel
Rioolhefﬁng en OZB 2013
Belastingen en leges 2013
Kwijtschelding gemeentelijke hefﬁngen
Lokale brandweerzorg
Zusterschapsovereenkomst Buyeo County
Rekenkamercommissie over dualisering

Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist?
Kom dan luisteren op dinsdag 18 december 2012
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via:
www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk
op www.horstaandemaas.nl.

Spin-off is méér
dan harde euro’s
De Gemeente Horst aan de Maas is trots op alle inzet die is geleverd door ondernemers,
verenigingen en bewoners om de Floriade 2012 tot een succes te maken! Om nu en in de
toekomst nog eens terug te kunnen kijken naar de Floriade en alle activiteiten die
hieromtrent zijn georganiseerd heeft de gemeente een Floriade Webportal gerealiseerd.

Vanuit het lokale programmaplan dat Horst
aan de Maas gedurende de Floriade heeft
gehanteerd zijn er veel initiatieven op de
Floriade ontstaan.
Maar nog meer initiatieven die, vanwege de
Floriade, in Horst aan de Maas zijn georganiseerd.

Fiets je ﬁt in het water!

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

Horst aan de Maas zoekt foto- en ﬁlmmateriaal van Floriade 2012

Terugkijken
Op het Floriade Webportal
(zie www.horstaandemaasﬂoriade.nl) kunt
u een gevarieerd aanbod foto- en ﬁlmmateriaal van de Floriade bekijken. Wat er nu al
te zien en te beluisteren is, is materiaal dat
ook door de gemeenschap van Horst aan de
Maas is vervaardigd.

HYDRO-RIDING

Zelf ook materiaal?
Bedrijven, verenigingen en bewoners uit
Horst aan de Maas hebben op de webportal
de mogelijkheid om eigen foto- en/of ﬁlmmateriaal van de Floriade en de gerelateerde
activiteiten te uploaden.
Op deze manier wil Horst aan de Maas straks
een Floriade naslagwerk beschikbaar krijgen,
waar zoveel mogelijk foto- en/of ﬁlmmateriaal
in is verwerkt. De 10 meest mooie, ludieke
en trotse inzendingen worden beloond met
een dinerbon, die te besteden is tijdens de
Hoofdstad van de Smaak in het jaar 2013.
Inzenders worden daarover nog nader geïnformeerd.

Wij bieden
• Een gevarieerd aanbod van ﬁets- en
bewegingsvormen door professionele
instructeurs.
• Elke cursus nieuwe oefeningen op andere
muziek.

• Een les van ¾ uur waarvan de eerste
5 minuten de ﬁetsen worden geplaatst en
afgesteld, 35 minuten les en de laatste
5 minuten zijn om de ﬁetsen weer uit het
water te halen.
De lessen worden gegeven op woensdagavond. Voor verdere informatie kunt u altijd
langskomen of even bellen: 077-477 97 25.
Zwembad de Berkel is op 15 en
16 december de hele dag gesloten in
verband met zwemwedstrijden

Gemeente gesloten
op 20 december 2012
In verband met de Eindejaarsviering van het
personeel zijn het gemeentehuis en gemeentewerken op donderdag 20 december 2012 vanaf
13.00 uur gesloten.

Gemeentewerken is die middag voor
spoedeisende zaken bereikbaar op
storingsnummer 06 - 23 49 82 49.

Verlengen
parkeervergunningen en
onthefﬁngen
Hebt u een parkeervergunning of onthefﬁng dan
ontvangt u van de gemeente géén bericht meer
als deze moet worden verlengd.
Als uw kaart per 1 januari verloopt wilt u

deze dan zelf tijdig laten verlengen. Dit kan
via formulieren die u bij de receptie van het
gemeentehuis kunt ophalen of telefonisch kunt
opvragen. Ook is het mogelijk deze formulieren
te downloaden via onze website.

Bekendmakingen
Ofﬁciële bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplagen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Peelheideweg 12
Broekhuizen
Veerweg 13b
Broekhuizenvorst
Blitterswijckseweg 22
Roathweg
Grubbenvorst
Past. Tijssenstraat 18a
Meerlosebaan 22
Kuilveld 26
Aartserfweg 6
Horst
Venloseweg 110

Veld-Oostenrijk Schengweg
Molengatweg Gortmolenweg
Leopold Haffmansstraat 72
Gastendonkstraat 39
Kranestraat 99
Venrayseweg 145
Kerkstraat 20a
De Kolk 20
Gebr. van Doornelaan 25

Meerlo
Keuter ongenummerd

Kronenberg
Reindonckweg 19
Kronenbergweg 12

Horst aan de Maas
Fietspad Melderslo-Broekhuizen
Gemeentelijk Verkeer- &
Vervoersplan Horst aan de Maas

Lottum
Stationsweg 14

Meterik
Hazenkampweg 6
Bondserf ongenummerd
Sevenum
Greenportlane ongenummerd
Deckersgoedtweg 2
Kuilveld 26
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Geslaagde wellness
activiteit in kader van week
van de Chronisch zieken
Op 8 november jl. zijn mensen die al lange tijd ziek zijn of te maken hebben met een verstandelijke, lichamelijke of psychiatrische beperking in het zonnetje gezet en verwend. Zij genoten van
nek-, schouder- en voetmassages, een parafﬁnebehandeling voor de handen of lieten hun nagels
en voeten verzorgen door een pedicure. Dit gebeurde in het kader van de week van de Chronisch
zieken.
Ruim 85 mensen namen deel aan de verwenochtend. Zij genoten van de diensten die door
18 pedicures, schoonheidsspecialisten en
fysiotherapeuten op vrijwillige basis ter beschikking waren gesteld. Deze professionals werden
ondersteund door 3e en 4e jaars leerlingen van
de afdeling Zorg en Welzijn van het Dendron
college.
Maatschappelijke stage
Naast genieten van de behandelingen konden
deelnemers ook onder begeleiding van leerlingen van het Citaverde College een eigen
bloemstukje maken. Zowel de leerlingen van
het Citaverde College als van het Dendron
college hebben hiermee in het kader van hun

maatschappelijke stage ervaring opgedaan met
mensen die chronisch ziek zijn.
Voor herhaling vatbaar
De werkgroep die de activiteit voor Chronisch
zieken heeft georganiseerd is zeer tevreden.
De reacties waren positief en hartverwarmend”
aldus Anja Damhuis van Synthese. “Het was
fantastisch om samen te werken met vrijwilligers, beroepsmensen, leerlingen en ondernemers. De sfeer was ontspannen en gezellig en
de gasten vonden de activiteiten voor herhaling
vatbaar.“ De ochtend werd afgesloten met een
gezellige lunch die gesponsord werd door de
Maaltijdservice Culinique, de Plusmarkt in Horst
en Jan Linders in Tienray.

Steun voor alle mantelzorgers
in Horst aan de Maas
In Horst aan de Maas is een speciaal steunpunt voor mantelzorgers, het Steunpunt Mantelzorg.
Doel van het steunpunt is het creëren van een situatie waarin mantelzorgers zo lang mogelijk in
staat blijven om de zorg die nodig is te geven.
Mantelzorg is het langdurig en onbetaald
verlenen van zorg aan een zieke naaste. Deze
naaste kan een partner, kind, ouder of vriend(in)
zijn. Iemand die deze zorg verleent, noemen we
een mantelzorger. Mantelzorg overkomt je, je
hebt er niet zelf voor gekozen.
Steunpunt Mantelzorg
Mantelzorgers kunnen bij het steunpunt aankloppen voor:
- informatie over organisaties, voorzieningen
en regelingen;
- advies afgestemd op de persoonlijke situatie;
- een luisterend oor;
- praktische ondersteuning, bijvoorbeeld als u
een keer niet in staat bent de zorg te geven
die nodig is.

Begrip en bekendheid
Daarnaast probeert het Steunpunt Mantelzorg
de situaties van mantelzorgers zoveel mogelijk
onder de aandacht te brengen bij overheden en
andere belangenorganisaties. Ook proberen de
Steunpunten het ‘publiek’ bewust te maken van
de (moeilijke) situatie waarin de mantelzorger
zich kan bevinden.
Contactinformatie
Het Steunpunt Mantelzorg vindt u bij Synthese
Horst, Bemmelstraat 2 in Horst
T 077 - 397 85 00; www.synthese.nl;
E a.damhuis@synthese.nl.

Themabijeenkomst ‘Nu even niet’

Over de kopzorg
Als teken van waardering voor hun werk zijn mensen uit de gemeente Horst aan de Maas die intensief voor een ander zorgen op 14 november een avond door leerlingen van het Citaverde college in
de watten gelegd. Dit gebeurde in het kader van de Dag van de Mantelzorg.
De mantelzorgers werden onder andere
getrakteerd op de theatervoorstelling ‘Over de
Kopzorg’ van theaterbureau Klinker. In deze
voorstelling deelden twee mantelzorgers hun
levenservaringen en spraken ze samen over
alle dromen die (nog) niet in vervulling waren
gegaan. Een voorstelling met veel humor en
herkenbare situaties, getuige de vele lachsalvo’s uit de zaal.
Nu even niet
Tijdens haar woord van welkom besteedde
Birgit op de Laak, wethouder van de gemeente
Horst aan de Maas, aandacht aan het landelijke
thema van de dag van de mantelzorg ‘Nu even
niet’. Mantelzorgers die met liefde voor een
ander zorgen, vergeten soms goed voor zichzelf
te zorgen. “Er af en toe even tussen uit om de
accu weer op te laden, is echt nodig om op
lange termijn het zorgen voor een ander vol te
houden”, aldus de wethouder.

Goodybag
Na de voorstelling was er een gezellig samenzijn en konden de gasten napraten over de theatervoorstelling. Leerlingen van het Citaverde
college zetten hun beste beentje voor als
gastheer of gastvrouw en gingen met heerlijke
hapjes rond. De sfeer was warm en gezellig. Na
aﬂoop kregen de gasten een ‘goodybag’ aangeboden met daarin kortingsbonnen en producten
van diverse wellnessbedrijven, horecagelegenheden en ondernemers in de gemeente Horst
aan de Maas.

Er af en toe even tussenuit is een absolute
voorwaarde om zorgtaken op lange termijn
te kunnen volhouden.
Hiermee kan voorkomen worden dat men
overbelast raakt. Maar juist voor mantelzorgers die met liefde voor een ander
zorgen, is dit is niet altijd eenvoudig!
Daarom organiseert het Steunpunt
Mantelzorg van Synthese op dinsdagochtend 15 januari a.s. een bijeenkomst
met als thema ‘Nu even niet’.

Tijdens de bijeenkomst komen verschillende
aspecten aan de orde zoals het vragen van
hulp uit uw sociale netwerk, de mogelijk
heden van het inzetten van een vrijwilliger en
vormen van dagbesteding zoals dagverzorging of een zorgboerderij.
Voor aanmelding en informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met
het Steunpunt mantelzorg, Anja Damhuis,
E a.damhuis@synthese.nl of via
T 077 397 85 00.

Mantelzorgcompliment
Bent u mantelzorger die zorgt voor iemand
met een indicatie voor extramurale AWBZzorg? Dan komt u wellicht in aanmerking voor
het mantelzorgcompliment (een vergoeding
van maximaal 200 euro). Het mantelzorgcompliment is een regeling van de overheid,
bedoeld als waardering en als ﬁnancieel
extraatje voor mantelzorgers.

Meer informatie over het compliment, de
aanvraag en de voordleen die het biedt kunt
u opvragen bij het Steunpunt Mantelzorg
(T 077 - 397 85 00; E a.damhuis@synthese.
nl). U kunt ook verder lezen op de website
van Mezzo, de landelijke vereniging voor
mantelzorgers en vrijwilligerszorg
(www.mezzo.nl/mantelzorgcompliment).

Algemene informatie
Gemeentehuis
Postadres:
Postbus 6005, 5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 477 97 77
Fax:
077 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is
afdeling burgerzaken geopend op: Maandag van
08.30 - 20.00 uur.
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken tijdens
de normale openingstijden en op woensdag- en
donderdagmiddag. U kunt dit doen via
tel. 077 - 477 97 77 of via www.horstaandemaas.nl.
Als u een ‘afspraak op maat’ heeft gemaakt,
wordt u met voorrang geholpen. Wilt u er s.v.p.
rekening mee houden dat u bij de afdeling
Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
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Sevenumse stichting
presenteert reis Ghana
In oktober bezochten vijf leden van Stichting Vrienden van Christopher een begrafenis in Noord-Ghana. De projectleider van het boomplant-project dat door de stichting wordt gesteund, was overleden. Wat zij uit hun reis geleerd
hebben, presenteren ze tijdens een presentatie op dinsdag 18 december om 20.00 uur in De Sevewaeg in Sevenum.

Installatie Raaieinde
Actiegroep Behoud de Parel uit Grubbenvorst komt weer in actie:
ditmaal tegen de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) die gepland is
voor het gebied Raaieinde in Grubbenvorst. Gemeente Horst aan de Maas
heeft onlangs het Voorontwerp Bestemmingsplan ter inzage gelegd.
Hiertegen zet de actiegroep stappen.
“Als alle ontwikkelingen
rondom Grubbenvorst doorgaan, ligt
Grubbenvorst straks als een geïsoleerd dorp op een groot industrieterrein”, aldus de vereniging. De
komende weken zal de vereniging
langs de deuren gaan bij bewoners
van het gebied waar de installatie
zou moeten komen, het Raaieinde.
Behoud de Parel hoopt op hun
steunbetuiging door middel van een

handtekening. Daarnaast hoopt zij
een collectief te organiseren, waarin
bewoners gezamenlijk kunnen gaan
procederen tegen het plan.
De CVI is volgens de gemeente
nodig om het materiaal te verwerken
dat vrijkomt bij het verbreden van
de Maas. Dat is onder andere nodig
om hoog water en overlast zoals in
1993 en 1995 tegen te gaan, aldus de
gemeente.

Opbrengst collecte MS
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is met zes
collectanten 594 euro in Horst en Grubbenvorst opgehaald. Met het geld
dat de collectanten hebben opgehaald blijft het Nationaal MS Fonds zich
inzetten voor onderzoek naar MS en een betere kwaliteit van leven.

Tijdens de presentatie geven Ilse
Milot, Jan Wijnen en Peter Nellen uitleg
over lokale tradities en de cultuur in
Noord-Ghana en de ervaringen die zij
er hebben opgedaan. Er zijn filmbeelden en foto’s van de traditionele
begrafenis, het Islamitische offerfeest,
ontmoetingen met de bisschop van
Bolgatanga en een aantal Chiefs. Door

het overlijden van projectleider Patrick
Agesoba was een belangrijke opdracht
voor de reizigers om te ontdekken of
er voldoende draagvlak en kwaliteit
aanwezig was om te blijven ondersteunen. De reis gaf belangrijke informatie
en leverde een verrassende wending.
Na de culturele uiteenzetting worden
de gevolgen van het overlijden van de

projectleider toegelicht. De Stichting
Vrienden van Christopher (VvC) is sinds
1999 actief in Noord-Ghana en heeft
sindsdien meerdere projecten ondersteund gericht op plattelandsontwikkeling. Deze projecten komen ook aan
bod in de presentatie.
Voor meer informatie, kijk op
www.vriendenvanchristopher.nl

ZATERDAG 15 en 22 DECEMBER
SUPER MAGAZIJNVERKOOP
PARTIJDUMPER.NL TE SWOLGEN
WITGOED MET LICHTE
TRANSPORTSCHADE TEGEN
BODEMPRIJZEN.

Ga naar onze website www.partijdumper.nl
voor een gedeelte van ons assortiment en
kom langs op zaterdag 15 en 22 december
tussen 10.00 en 18.00 uur en geniet van hoge
kortingen en gratis bezorging in de regio.

Meer dan 17.000 mensen in
Nederland hebben MS. Het Nationaal
MS Fonds stimuleert mensen met MS
in beweging te blijven op mentaal en
fysiek vlak. Omdat de ziekte MS zo
onvoorspelbaar is, is het belangrijk
om goede voorlichting te geven over
MS en programma’s te ontwikkelen
die uitgaan van de mogelijkheden
die je als mens met MS hebt. De

huis-aan-huiscollecte is de belangrijkste inkomstenbron van het MS
Fonds. Het MS Fonds werkt samen
met patiënten, onderzoekers, artsen,
donateurs en vrijwilligers. Wie de
collecte van volgend jaar wil ondersteunen als collectant, kan contact
opnemen met het Nationaal MS Fonds
op 010 591 98 39 of via
www.nationaalmsfonds.nl

TOT

50%

KORTING
OP DE
NORMALE
PRIJS
• AMERIKAANSE
KOELKASTEN
• KOELKASTEN
• VRIEZERS
• WASMACHINES
• WASDROGERS
• FORNUIZEN
www.partijdumper.nl
Broekhuizerweg 19
5866 BA Swolgen
06 46 67 18 78
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Vogelvereniging Ons Genoegen Horst

Viering diamanten
jubileum

Vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst bestaat zestig jaar. Daarom vindt op zaterdag 15 december een receptie
plaats. Deze is van 19.00 tot 20.00 uur in het gebouw van De Schutroe in Horst.

Kiwanis steunt
voedselbank
Kiwanis Horst aan de Maas hield zaterdag 1 december voor de
tweede keer een winkelwagenactie bij diverse supermarkten in
America, Sevenum en Horst. Doel was om een grote voorraad bij
elkaar te krijgen voor de dependance van de voedselbank in Horst.
In totaal werden er honderd kratten ingeleverd. De voedselbank
kan hierdoor gezinnen uit Horst en omstreken maandenlang iets
extra’s geven.

Voorafgaand aan de receptie is er
een diner voor de leden. Aansluitend
worden zes jubilarissen gehuldigd. Dit
zijn Chris van Duuren vanwege zijn
60-jarig lidmaatschap, Gradje Verheijen
en Jac Jacobs, beiden 50 jaar lid, Carool
van Kuijck-Peeters en Piet Wijnands,
beiden 40 jaar lid en Theo Kleeven
voor zijn 25-jarig lidmaatschap. Na de
receptie volgt een feestavond.
De vereniging werd op
14 december 1952 door een groep
enthousiaste vogelliefhebbers opgericht
met als hoofddoel verbetering van
het vogelbestand. Aanvankelijk richtte
de verenging zich op houders van
zangkanaries. Geleidelijk groeide

de hobby uit en deden tropische
vogels en kleurkanaries hun intrede.
De vereniging sloot zich op 1 juli 1953
aan bij de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers en werkte vanaf de
oprichting in 1963 nauw samen met
de plaatselijke afdeling van Jeugd en
Natuur.
In de daaropvolgende jaren
behaalde de vereniging tal van grote
successen. Zo werd in 1969, 1991, 1995
en in 2003 de Limburgse titel binnengehaald. Door de diverse leden werd
op individueel niveau zowel regionaal,
provinciaal, nationaal, als internationaal
en zelfs mondiaal diversen prijzen binnen gesleept.

Tijdens het bestaan van de
vereniging groeide het ledenaantal
gestaag met als hoogtepunt het jaar
1985 toen het ledental 112 leden
bedroeg. Op dit moment telt de
vereniging 63 leden. Dit gezelschap
is niet alleen afkomstig uit omgeving
Horst, maar ook uit de omringende
gemeenten. De vereniging heeft
weinig voorzitters gekend en begeeft
zich in een vrij stabiel vaarwater. In
de toekomst zal samenwerking echter
noodzakelijk zijn om volgende generaties ook te kunnen laten genieten van
deze hobby.
Voor meer informatie kijk op www.
vogelverenigingonsgenoegenhorst.nl

Flessenactie
voor 3FM
De leden en leiding van Stichting JOL uit Lottum gaan op woensdag
19 december lege statiegeldflessen ophalen voor de Serious Requestactie van 3FM voor het Rode Kruis met als thema kindersterfte.
Stichting JOL wil op woensdagavond bij alle inwoners van de
bebouwde kom van Lottum lege
statiegeldflessen komen ophalen. Als
mensen niet thuis zijn, kunnen ze
de statiegeldflessen bij de voordeur neerzetten, zodat de leden en
leiding deze mee kunnen nemen. De
opbrengst van de flessen gaat naar

het goede doel.
De actie duurt van ongeveer
17.00 tot 20.00 uur. Mocht Stichting
JOL tijd over hebben, dan zullen ze
ook het buitengebied van Lottum
bezoeken. Daarnaast is er een mogelijkheid om bij de JOL, tegenover de
kerk in Lottum, zelf flessen te komen
inleveren.

Hét cadeau voor de feestdagen!

TING
25% aKjaaOrsR
collectie en

cadeautip!

€ 15,95

op de n
en
n met korting
aanbiedinge l
tot we 70%
ZONDAG 16 DECEMBER GEOPEND
van 12.00 tot 17.00 uur

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

‘Koken in Horst aan de Maas’ is vanaf vandaag verkrijgbaar bij:
America: De Golfhorst Broekhuizen: Blue Berrie Hill Griendtsveen: Herberg de Morgenstond
Grubbenvorst: De Paddestoelerij, Novy, Streek Food & Fun Hegelsom: Bloemsierkunst de Kogeldistel Horst: Aardbeienland, Bruna,
Interchalet, Keurslager Coppens, Versboerderij de Gastendonk Meerlo: Ovivo Streekproducten
Melderslo: E-relatiegeschenken Sevenum: Fotograaf Hans van der Beele, Gasterie Lieve Hemel,
Gommans de echte Bakker, Jumbo Phicoop, Kwekerij Hermans-Walter, Passie voor Vis, Recreatiecentrum de Schatberg.

Voor meer informatie: info@keﬁef.nl
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SOS zoekt nieuw project
Vanaf Pasen gaat Stichting Ontwikkelingssamenwerking (SOS) Meerlo-Wanssum een nieuw project steunen. SOS
roept (oud-)inwoners van Meerlo, Tienray, Swolgen, Wanssum, Blitterswijck, Geijsteren op om een project in te dienen.

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in de winkel

marskramer.nl
TE KOOP:

Vrijstaande karakteristieke
woning, centrum van Horst.
740m2 kavel, recent compleet
verbouwd, veel privacy.

e 309.000

Voor info:
woninghorstcentrum@hotmail.nl

Maandaanbieding!

10% korting
op alle cadeaubonnen
een ontspannen cadeau
voor de feestdagen!

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

ijspret op het
wilhelminaplein
daarna lekker
bijkomen met
een heerlijk
drankje/hapje
van onze
speCiale
winterkaart
1e en 2e kerstdag
geopend zowel
a la Carte
als 4-gangen
kerstkeuze-menu
€ 36,50 p.p.

De zegening van de schoolbus in India bij ingebruikname
Het project is bedoeld om mensen
die afhankelijk zijn van ontwikkelingssamenwerking een handje te kunnen
helpen. Twintig jaar geleden is de
gemeentelijke groep SOS MeerloWanssum opgericht. SOS koppelt haar
activiteiten steeds aan een project. Elke
drie jaar kiezen bestuur en vrijwilligers
van SOS Meerlo-Wanssum een nieuw
project uit voorstellen van inwoners.
SOS Meerlo-Wanssum steunde in
het verleden al projecten in Brazilië,
Indonesië, Ethiopië, Chili, Zambia en
India. Om in aanmerking te komen

van steun van SOS, moet een project
aan een aantal criteria voldoen: zo
moet het project gedragen worden
door de degenen voor wie de hulp
is bedoeld. Na afloop van het project
moeten ze zelfstandig met het resultaat
verder kunnen gaan. Ook moet het
aansluiten bij minstens één van de acht
millenniumdoelen. Ook moet de lokale
organisatie in Nederland bekend zijn bij
landelijke of provinciale organisaties en
er moet goed documentatiemateriaal
beschikbaar zijn.
Uit alle ingediende projecten kiezen

het bestuur en de vrijwilligers van
SOS drie projecten die een presentatie
mogen geven. De vrijwilligers van
SOS stemmen hierna welk project de
komende jaren in de schijnwerpers
wordt gezet. De twee andere
projecten krijgen van SOS een
waarderingsbijdrage. Projecten kunnen
tot 1 februari worden ingediend bij
SOS Meerlo-Wanssum via
info@sos-meerlowanssum.nl Voor meer
informatie, bel secretaris Carla Hanraets
op 077 851 92 32 of voorzitter Dionne
Boks op 0478 53 36 26.

Actie voor gewetensgevangenen
Amnestygroep Horst aan de Maas organiseerde vrijdag 7 december een actie voor de vrijlating van gewetensgevangenen Ales Bialiatski en Nasrin Sotoudeh. De actie werd gehouden op het Dendron College in Horst, naar aanleiding van het 64-jarige bestaan van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens op maandag 10 december.

oudejaarsavond
geopend voor
diner & super
sYlvesterpartY
dj XXl
entree gratis
CheCk voor alle
info onze website
www.blok10horst.nl

team blok10
wenst iedereen
hele fijne
feestdagen en
een goed en
gezond 2013
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Leerlingen en personeel ondertekenden massaal de petitie voor de vrijlating van Ales Bialiatski uit Wit-Rusland
en Nasrin Sotoudeh uit Iran. Voor Ales
kwam de handtekeningteller op bijna
900 en voor Nasrin op ruim 980.
Ales Bialiatski is voorzitter van
de mensenrechtenorganisatie Viasna
in Wit-Rusland. Wie in dit land
opkomt voor vrijheid wordt volgens

Amnesty vaak bedreigd, mishandeld
of gevangengezet. In 2003 trokken
de autoriteiten Viasna’s registratie in.
De organisatie mocht daardoor geen
bankrekening openen. Dus openden
ze deze in Polen en Litouwen. Dit werd
door de Wit-Russische autoriteiten
gezien als belastingontduiking, omdat
ze beweerden dat het geld toebehoorde aan Bialiatski. Hiervoor werd hij

opgepakt en kreeg viereneenhalf jaar
gevangenisstraf. Nasrin Sotoudeh is een
Iraanse advocate. Ze verdedigt mensen
die het niet eens zijn met de regering
en minderjarigen die de doodstraf hebben gekregen. Ze is gevangengenomen
om haar vreedzame werk voor de mensenrechten. Amnesty International zet
zich in voor de vrijlating van gewetensgevangenen over de hele wereld.
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Beneﬁetmaaltijd
Eten voor Weten
Eten voor Weten, dat is het motto voor een grote benefietactie in de aula
van het Citaverde College in Horst. Op 19 december serveren zij vanaf 19.00
uur een benefietmaaltijd: een driegangenmenu waarvan de opbrengst
bedoeld is voor de kinderen in de kindertehuizen van Mama België op het
Indonesische eiland Flores.

De leerlingen van het Citaverde
College hebben zich naast deze
maaltijd de afgelopen weken beziggehouden met hun speculaasactie. De
opbrengst van deze actie is bestemd
voor het realiseren van een renovatie
van het kindertehuis Nativitas van
Mama België. Dat renovatieplan kan
rekenen op een grote bijdrage van
Stichting Wilde Ganzen. Het Citaverde
College draagt met de opbrengst van
de maaltijd bij aan lesgeld en lesbenodigdheden voor kinderen op Flores.

Iedereen is uitgenodigd om
tegen betaling deel te nemen aan
de maaltijd. Deelnemers worden in
de watten gelegd met eten, drinken,
muziek en vertier. Zo zijn er optredens
van de TwoPetjes, het jeugdorkest
Hegelsom en van Balinese dansgroep
Putri Gunung. Voor aanmelding of meer
informatie, mail naar h.vermazeren@
citaverde.nl Voor meer informatie over
het project en de acties, kijk op
www.citaverdespeculaasactie.nl en
www.kinderenvanflores.nl

Vervolgcursus bridge
In Sevenum start op 8 januari een vervolgcursus bridge. De cursus
vindt van 13.30 tot 16.00 uur plaats in de Sevewaeg.
In deze cursus wordt meer
aandacht besteed aan het bieden en
wordt het kaartspel verdiept. De cursus
staat onder leiding van bridgedocent
de heer Maas en wordt bij voldoende

belangstelling gegeven. Het cursusgeld
is afhankelijk van het aantal deelnemers. Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden bij J. Thijssen, telefoon
077 467 16 19 of 06 23 85 20 54.

verenigingen 21

Overdracht blokhut en onthulling beeld

Jong Nederland en Scouting
gaan samen in Horst
Jong Nederland en Scouting Horst zijn op zaterdag 8 december officieel samengevoegd. Vanaf nu gaan de
verenigingen samen onder de naam Jong Nederland Horst verder.
Jong Nederland en Scouting Horst
bestaan al ruim 60 jaar in Horst. Beide
hadden hun eigen doelgroep. Jong
Nederland was voor de ruige jongens
en de Scouting voor de stoere meiden.
Dit in tegenstelling tot de landelijke traditie, waar Jong Nederland voor beide
groepen bestemd is.
De reden voor de samenvoeging is
dat het aantal vrijwilligers de laatste
jaren terugliep. “De laatste drie jaar
hadden we te maken met een tekort
aan vrijwilligers. Hierdoor konden we
niet alle leden vasthouden en zagen
we in dat er iets moest veranderen”,
vertelt penningmeester Leo Hoefs (63)
van Scouting Horst.
“Natuurlijk was het in het begin
even door de zure appel bijten voor
de Scouting, maar uiteindelijk zijn de
verenigingen vlekkeloos in elkaar over
gegaan”, zegt voorzitter Bart Joosten
(28) van Jong Nederland Horst. “Het
was een gevoelige beslissing die veel
discussie veroorzaakte, maar uiteindelijk hebben we deze grote stap
durven nemen”, vult Leo hem aan.
Met de samenvoeging van Jong
Nederland en de Scouting is ook
de sleutel van het clubgebouw van
de Scouting overgedragen aan Jong
Nederland. Met veel toeschouwers
werd zaterdagmorgen de Scoutingvlag
voor het clubgebouw omlaaggehaald,
waarna de vlag van Jong Nederland
Horst door een aantal jonge leden
omhoog werd gehesen.
Ondertussen liep iedereen naar
binnen om te zien hoe het heilige
Lambertusbeeld in de blokhut van Jong

Nederland werd onthuld door deken
Alexander de Graaf Woutering. “Ik
hoop dat dit beeld mag toezien op de
veiligheid van alle leden en vrijwilligers
van Jong Nederland”, sprak hij.
Hoewel het in het begin nog
moeilijk was voor de leden van
Scouting, ontstaat er langzaam verbroedering. “Ik zie het nu als een
verrijking van het verenigingsleven”,
besluit Leo. “De leiding klikt goed met

elkaar en de jeugdleden gaan goed
met elkaar om”, vertelt Bart. Beiden
hopen dat Jong Nederland Horst nu
weer kan uitbreiden. “Meiden die altijd
al bij Jong Nederland wilden, kunnen
nu hun kans grijpen”, lacht Bart. Of dat
op latere leeftijd ook nog goed gaat
werken? “De ervaring zal het leren,
maar het zou niet de eerste keer zijn
dat er romantische momenten ontstaan
hier op de vereniging”, lacht Leo.

ZONDAG 16 & 23 DECEMBER GEOPEND VAN 12.00 - 17.00 UUR

DINGEN

Beleef de kerstsfeer en
laat je inspireren bij Simone.

TEL.: (077) 467 37 77, PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM

SALE

2e artikel voor e1,-

op de dames-, heren- en nachtafdeling
(tenzij anders aangegeven)

Winterjassen met kortingen
van 20 - 50%
Diverse leuke koopjes

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Bij een onderhoudsbeurt

gratis wegen

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

Winterworst
Kip krokant
Dennenboompje

100 gram € 1,15

€ 5,00
100 gram € 1,25
4 voor

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

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

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

Ook
met ke
rst
zie onz
websit e
e

Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14
www.maashotel.nl
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Madrukro Kronenberg
naar NK majorette
Het A-team majorettevereniging van Madrukro uit Kronenberg neemt op zaterdag 15 december deel aan het NK
majorette en twirl voor teams en grote groepen in het Topsportcentrum in Almere.

Jongens Hovoc
N4 6 kampioen
Afgelopen zondag is het jongensteam N4 6 van volleybalvereniging
Hovoc uit Horst kampioen geworden. Met nog vier wedstrijden te spelen zou
één gewonnen set voldoende zijn om het kampioenschap te winnen. Met
overtuiging wonnen de 9- en 10-jarige jongens hun wedstrijden.
Bram Cox, Lennard Engels, Bob
Claessen en Stijn Slots hebben een
goed seizoen in niveau 4 van het Cool
Moves Volley (CMV) achter de rug,
waarin ze slechts één set verloren.
Maar ook de laatste twee wedstrijden
van het jaar willen ze op hun naam
gaan schrijven.
“De jongens zijn erg enthousiast en

gaan er altijd voor”, vertelt Anita van
Oeffelt, de coach van Hovoc N4 6. “Ze
hebben veel geleerd van de trainsters
Ria van den Bekerom en Janine Wethly.
Door hun prestaties gaan ze de tweede
helft van dit seizoen op niveau 5 volleyballen en ik heb er alle vertrouwen
in dat ze ook daar goed zullen presteren en veel plezier zullen hebben.”

Het A-team van Madrukro bestaat
uit: Maartje Hermkens, Tessa Houwen,
Eva Jansen, Anita Keizers, Tessa
Pekx, Kayleigh Philipsen, Kelly Smits
en Monique Wijnen. De leden zijn
afkomstig uit Evertsoord, Kronenberg,

Sevenum en Meterik en al jaren lid
van Madrukro. Op het NK komt het
team uit in de categorie Junior Basis
sectie A. De meiden presenteren een
batonshow van enkele minuten. In de
categorie waarin zij uitkomen hebben

ze vijf teams tegen. De onderlinge
verschillen in punten van de
deelnemende teams in deze categorie
zijn niet erg groot. Het zal echter
niet eenvoudig zijn om Nederlands
Kampioen te worden.

Het
Het kleinste
kleinste café
café van
van Horst
Horst Presenteert
Presenteert

BeerPreuvenement
BeerPreuvenement Horst
Horst 2012
2012

16
16 December
December 2012
2012
Mèrthal
Mèrthal Horst
Horst
Entree
Entree €5,€5,- p.p.
p.p.
Gasthuisstraat
Gasthuisstraat30
30| |5961
5961GB
GB| |Horst
Horst

Entree inclusief proefglas

Open
Open
pen van
van 12:00
12:00 uur
uur || 20:00
20:00 uur
uur
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Nerveuze gezichten
tijdens Speedo 2
Door: zwemvereniging HZPC Horst
De zwemmers van HZPC Hors reisden op zondag 9 december af naar Nederweert. Hier werd de Speedo-wedstrijd
voor minioren en junioren 1 en 2 gezwommen. De dag stond in het teken van vele nieuwe afstanden. Dat zorgde
voor veel gespannen en een tikkeltje onzekere gezichten aan het begin van de wedstrijd.
Bij de meisjes minioren 5 en jongens minioren 6 stond voor het eerst de
200 meter vrije slag en de 100 meter
vlinderslag op het programma. De
junioren 1 en 2 zwommen de 200 meter
rugcrawl en de 200 meter vlinderslag. Er
werd regelmatig dichtbij en vaak onder

het persoonlijk record gezwommen. De
grootste tijdsverbetering was voor Loeki
Knops. Zij zwom 15 seconden onder
haar persoonlijk record op de 100 meter
rugslag. HZPC wist in totaal achttien
medailles mee naar huis te nemen: zes
gouden, zeven zilveren en vijf bronzen

plakken. De coaches en de zwemmers
kijken terug op een zeer geslaagde
Speedo-wedstrijd. Over een weekje zijn
de Limburgse sprint- en estafettekampioenschappen in zwembad De Berkel
in Horst. De aanvang is zaterdag om
15.00 uur en zondag om 13.00 uur.

Bixie-wedstrijd in
Hegelsom

VOOR IEDERE DAG OF EEN SPECIALE GELEGENHEID
SIERADEN ENIG IN HUN SOORT

SAN SIER

N
AADDESIG

Kijk ook in !
op
onze websh

Nieuwe kleren gekocht voor de Kerst,
daar hoort een passend sieraad bij.
Open zondag 16 dec. van 12.00 tot 16.00 uur

Nusseleinstraat 25, America, T 077 - 464 15 18

www.san-sieraaddesign.nl

Zalig “all you can eat”
kerstbuffet
Kloosterhotel St. Joseph
Graag zien we u op 2e kerstdag 26 december 2012!
Vanaf 18:00 uur bent u van harte welkom
Wij beginnen met een glas Glühwein

Slechts
€ 32,50 p
.p.

Ponyclub Wittenhorst uit Horst en
Hegelsom organiseert op zondag
16 december een Bixie-wedstrijd in
manege Wieneshof in Hegelsom.

Reserveren kan via

De Bixie Vaardigheidsproeven
zijn speciaal voor kinderen tussen
de 6 en 13 jaar die graag wedstrijden willen rijden, maar nog
niet klaar zijn voor de reguliere
klassen B-dressuur of B-springen.
Door mee te doen aan de Bixie
Vaardigheidsproeven raken kinderen
op een leuke manier en spelenderwijs vertrouwd met de sport.De
wedstrijden beginnen om 10.00 uur
en duren tot ongeveer 17.00 uur.
Publiek is van harte welkom.

Kloosterstraat 10 5865 AA Tienray

(kinderen
tot
12 jaar 50
%)

0478-691770 info@hoteltienray.nl

w w w . h o t e l t i e n r a y . n l

Richard Kleuskens terug
bij Wittenhorst
Richard Kleuskens keert terug bij Wittenhorst als Hoofd jeugdopleidingen. In deze functie is hij verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken binnen de jeugdopleiding van de Horster voetbalvereniging. Hij heeft een
contract voor één jaar ondertekend.
De intentie van het bestuur
en van Kleuskens is om langdurigere samenwerking aan te gaan.
Afgelopen jaar beëindigde de trainer
en coach zijn contract met de Horster
voetbalclub nog vroegtijdig, na een
kampioenschap en promotie met het
eerste elftal. Technisch bestuurslid
Rob Vissers is in zijn nopjes met het
aanstellen van Richard: “De eerste zes
maanden van dit seizoen heb ik mij

voornamelijk gericht op het opbouwen
van een organisatie waarbinnen een
Hoofd jeugdopleidingen goed kan functioneren. Dit heeft geresulteerd in een
technische commissie van Wittenhorstleden die een Hoofd jeugdopleidingen
ondersteunen.” De belangrijkste reden
voor het aanstellen van Kleuskens is
volgens Vissers eenvoudig. “Een Hoofd
jeugdopleidingen dient in mijn ogen te
voldoen aan de volgende criteria: kwa-

liteit, continuïteit en cultuur, al deze
aspecten vinden we terug bij Richard.”
Ook Kleuskens zelf is blij om weer aan
de slag te gaan bij Wittenhorst: “Ik zie
er naar uit om samen de ‘voetbaltechnische kar’ binnen Wittenhorst
aan het rollen te houden en het
kloppend hart de uitstraling te geven
die een club als Wittenhorst toekomt.
De jeugdopleiding is de ‘levensader’
van Wittenhorst.”

Spelregelavond bij RKsv
Wittenhorst
RKsv Wittenhorst houdt op vrijdag 14 december een spelregelavond. Deze wordt geleid door scheidsrechter
Danny Makkelie en vindt plaats in de kantine van de voetbalclub.
In 2012 ontving RKsv Wittenhorst
de Fair Play Certificering van de KNVB.
In het kader daarvan vindt deze
spelregelavond plaats. Deelnemers
kunnen hun spelregelkennis testen en
kennismaken met een scheidsrechter
die wekelijks wedstrijden fluit op
nationaal en Europees niveau.
Hoewel deze avond gericht is op

de spelregelquiz is het volgens de organisatie ook een goed moment om stil
te staan bij het motto “Zonder Respect
Geen Voetbal”, dat in deze dagen
natuurlijk erg actueel is naar aanleiding
van het voorval bij de SC Buitenboys.
Danny Makkelie maakt als scheidsrechter wekelijks mee hoe lastig het is
om een wedstrijd in de juiste banen te

leiden, zeker als zich dingen voordoen
die niet door de beugel kunnen. RKsv
Wittenhorst wil hiermee graag het
voortouw nemen om het respect voor
de arbitrale leiding nog eens extra te
belichten. Geïnteresseerden kunnen
zich opgeven bij Rob Alaerds, via
robalaerds@live.nl

Uw hekwerk wéér ontroesten?
Laat het stralen en schooperen:
gegarandeerd 10 jaar onderhoudsvrij
Handelstraat 9 Horst • T (077) 397 86 00 • www.autoschadehorst.nl
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Dames Hovoc
meet zich aan top
derde divisie
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Tijdens de voorbereiding op het volleybalseizoen 2012/2013 speelde
het eerste damesteam van Hovoc uit Horst al enkele keren tegen VC
Limac DS 1 uit Linne. Toen bleek al dat beide teams aan elkaar gewaagd
waren. Afgelopen zaterdag stond in de Dendron-sporthal de competitiewedstrijd tegen het team uit Linne op het programma.
Bij de wedstrijd van zaterdag
kon het als elfde geplaatste Hovoc
zich met de nummer twee, VC
Limac, meten. En met succes, want
de underdog hield twee punten in
Horst. Door de topklassering van VC
Limac lagen er hoge verwachtingen
bij de Midden-Limburgse ploeg,
terwijl de dames van Hovoc elke
setwinst als een bonus beschouwden.
Zo begonnen de Horster dames
ontzettend gefocust aan de wedstrijd,
zorgden ze er met een hoge
servicedruk voor dat VC Limac niet
in haar spel kon komen en werd de
eerste set binnengeslagen: 25-18.
De pass van Hovoc bleef
uitstekend en de spelverdeelster
kon haar aanvallers prima blijven
bedienen. Zo liep de Horster formatie
negen punten uit. Limac wist
middels een sericveserie nog knap
te herstellen, maar Hovoc won ook
deze set: 25-21. In de twee rondes die

daarop volgden, nam de servicedruk
van Hovoc af. Hierdoor kon Linne
haar eigen spel spelen. Ondanks de
wederzijdse kansen liep Horst daarbij
achter de feiten aan en was het
niet bij machte om het spelbeeld te
veranderen. Zo trok Limac met 22-25
en 21-25 de derde en vierde set naar
zich toe en moest een beslissende
vijfde de winnaar gaan bepalen.
Daarin ging de strijd aanvankelijk
gelijk op, maar bleek Limac in de
eindfase het koelbloedigst en won
het de set met 10-15 en dus de
wedstrijd met 2-3.
“Als ik het totaal aan
wedstrijdpunten optel, kom ik op
103 voor Hovoc en 104 voor Limac”,
aldus Henk Berkhout, de coach van
Hovoc DS 1. “Dat geeft wel aan dat
we steeds dichter bij het niveau van
de topteams uit de derde divisie
komen. Ik ben trots op het team en
de geleverde prestatie.”

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.

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

Succes jiujitsu
dan-examens Budoclub
Door: Budoclub Horst
De jiujitsu-examens voor de eerste, tweede en derde dan, ook wel de zwarte band genoemd, waren op zondag
2 december in Roermond. Budoclub Horst had met Sjuul Hegger een kandidaat voor deze examens.

Peter Weijs, Sjuul Hegger, Sjors Hegger en trainer Ger Hegger
Sjuul ging met zijn trainingsmaat
Peter Weijs op voor zijn eerste dan. Sjors
Hegger heeft meegeholpen als extra
aanvaller bij het onderdeel verdediging tegen meerdere aanvallers. Sjuul en
Peter begonnen met het Ebo-no-kata,
een serie verplichte technieken. Daarna

werden de aanvallen van Peter afgeweerd. Peter werd met slagen en schoppen op afstand gehouden en daarna met
heup-, schouder- en beenworpen naar de
grond geworpen. Daarna werd Peter met
behulp van armklemmen, verwurgingen
en houdgrepen gecontroleerd. Als laatste

werd Sjuul aangevallen door Peter en
Sjors. De intensieve training van een jaar
werd beloond en Sjuul mocht de bruine
band inwisselen voor de zwarte band.
Met deze prestatie is Sjuul het vijfde
actieve lid van Budoclub Horst met een
zwarte band in jiujitsu en in judo.
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Onderscheiding van Ald Preense

Alde Knoeper voor Anja
Hoeijmakers-Van den Munckhof
De Ald Preense van carnavalsvereniging D’n Dreumel in Horst reiken op 9 januari om 20.11 uur in zaal De Lange
D’n Alde Knoeper uit aan Anja Hoeijmakers-Van den Munckhof, vanwege haar verdienste voor de Horster carnaval.

cultuur 25

Classic Rock de Buun
Route 66, een band die jaren 60 en 70 classic-rock en Nederbeat
speelt, staat op zaterdag 15 december om 22.00 uur op het podium van
muziekcafé De Buun in Horst.
Route 66 is een band die met hun
repertoire al achttien jaar teruggrijpt
naar de classic-rock en de nederbeat
van de jaren 60 en 70. Alle bekende
hits uit de platenkast van toen komen
nog een keer live on stage langs. De
band speelt hits van The Who, The
Eagles, Rolling Stones, The Sweet,
Santana en The Kinks, maar ook
Nederbeat van Sandy Coast, Golden

Earring, Vitesse, Livin’ Blues Cuby &
The Blizzards en Herman Brood.
De band, die steeds meer op festivals is terug te vinden, stond eerder
op het podium met The Supremes,
The Sweet, Armand en Shocking Blue.
Een uitstapje naar de bluesrock uit de
jaren 70 van bands als Deep Purple
en Bad Company zal ook zeker niet
ontbreken.

Terug in d’n Tiêd
De Lange Horst gaat weer Terug in d’n Tiêd op zaterdag 15 december.
Het evenement is bedoeld voor bezoekers vanaf 25 jaar.

Al vanaf haar jeugd is Anja
Hoeijmakers actief in de Horster carnaval. Op twaalfjarige leeftijd was ze
al actief met carnaval binnen buurtvereniging AMC aan de Afhang en de
Meterikseweg in Horst. Ze doet al vanaf
1992 mee aan de carnavalsliedjesavond
in Horst. Haar allereerste optreden
met het liedje Aas ik ow zeej, met
Jaqueline Timmermans en Jac Cuijpers,
was meteen succesvol en won de eerste

prijs. Dit zou ze meerdere keren herhalen. Ze schreef voor diverse zangers
en zangeressen liedjes, die ook tot te
besten behoorden en daardoor op de cd
van d’n Dreumel te beluisteren waren.
In 1988 was Anja met haar man Ger het
boerenbruidspaar van tafeltennisvereniging Armada tijdens carnaval in Horst.
Momenteel is ze nog altijd actief als
zangeres van Onje Klonje. Verder is ze
als bestuurslid actief bij de jeugdcarnaval

in Horst, waar ze de carnavalsmis organiseert in de Sint Lambertuskerk. Anja
organiseert ook samen met anderen de
jeugdcarnavalsoptocht en de jeugdliedjesavond in Horst. D’n Alde Knoeper wordt
jaarlijks door de Ald Preense van D’n
Dreumel uitgereikt aan degene die zich
verdienstelijk heeft gemaakt voor de carnaval in het algemeen en D’n Dreumel
in het bijzonder. De onderscheiding werd
in 1974 ingesteld.

Rockcoverband Jeopardy verzorgt de muziek. Jeopardy heeft
door de jaren heen zijn sporen
verdiend. De band rockte vorig
jaar op Koninginnenacht op het
Wilhelminaplein. Deze band presen-

teert een hele diverse setlist en neemt
het publiek aan de hand door een
geschiedenis van pop en rock ‘n’ roll.
Tussen de sets van de band door zal dj
XClassic de muziek verzorgen. De deuren van de zaal openen om 21.00 uur.

Blind Beggar galabal
OJC Canix uit Lottum organiseert op zaterdag 15 november een
galabal. Het muzikale programma wordt gevuld met optredens van
rockcoverband Blind Beggar en de Canix huisdj’s.
Hoewel een galabal normaliter aan strikte formele eisen moet
voldoen, doen ze bij Canix niet zo
moeilijk. Het enige wat ze van de
traditionele regels stellen, is dat
men in galakostuum verschijnt.
Rockcoverband Blind Beggar is een
vijfkoppige formatie uit Tienray,

Meerlo en Venray die zich heeft
toegelegd op het maken van pure rock
uit de jaren 70 tot nu. Zij spelen nummers als Fortunate Son, Two Minutes
To Midnight en Tie Your Mother Down.
Het galabal is all-inclusive. De deuren
gaan open om 20.00 uur en het bal
begint om 21.00 uur.

Wet Willy’s schildermarathon
In navolging van 2009 probeert Atelier De Stal uit Sevenum op
zondag 23 december van 12.00 tot 21.00 uur bij café Croes Moeke in
Sevenum geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Dit doet ze door middel
van een schildermarathon.
De opbrengst van de marathon is
bestemd voor 3FM Serious Request.
Het geld dat door 3FM verzameld
wordt, komt ten goede aan de
bestrijding van babysterfte. Wet Willy
biedt mensen de mogelijkheid om
in café Croes Moeke een schilderij
te komen maken. Het thema voor
dit jaar is ezels, in al zijn varianten.
Samen met collega’s, bedrijf,
vriendenclub of vereniging kan men
een leuk schilderij maken voor op

kantoor, de kantine of thuis. Men kan
individueel schilderen of met twee,
drie of vier personen. Iedereen is
welkom. De kosten verschillen per
grootte van het doek. Daarnaast
staat er inspiratie en begeleiding
klaar. Voor mensen die niet willen
schilderen maar toch willen komen en
eventueel een bijdrage willen geven,
staat er een collectebus klaar onder
het motto Schilderen bej Croes, vur ut
Glaze Hoes.

Expositie in bibliotheek Grubbenvorst
In BiblioNu Grubbenvorst is vanaf 1 december een expositie te zien
van aquarellen van cursisten van Atelier Kunstvormen uit Grubbenvorst.
Kunstvormen is een atelieropleiding voor kunstschilders onder leiding
van Leonie Tielen.
De expositie wordt ingevuld met
schilderijen in de techniek aquarel door onder anderen. Mieke de
Leeuw, waarbij vooral landschappen
in felle kleuren en abstractie zijn
afgebeeld. Verder hangt er werk van

Jan Rutten uit Broekhuizenvorst en
Marleen Buntsma uit Grubbenvorst.
Kunstvormen is een instelling waar
mensen uit de regio cursussen tekenen en schilderen kunnen volgen.
Voor meer informatie www.biblionu.nl
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Kerstbomen
van de kweker
★
★
★
★
★

Nordman
Omorika (Servische spar)
Groene spar (Fijnspar)
Koreana (Koreaanse den)
Blauwspar (2 soorten)
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12

van OUD naar NIEUW...

SALE
hele wintercollectie

-

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

25% korting
vanaf 3 stuks

40% korting

Kerstbomenkwekerij

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

Kerkstraat 28a, 5961 GD Horst
077 - 398 55 45

www.vrouw-womenswear.nl

Cateringservice

De Lange Horst

Jolanda Pouwels

presenteert

De erfenis van oom Sjors
Toneelvereniging Tovri uit Meterik heeft een negentigjarige traditie van toneelspelen in de kersttijd. Vorig jaar is
even met de traditie gebroken vanwege het jubileumstuk Rom en Sjuul, maar dit jaar is toneel met kerst weer terug.
Het toneelstuk De erfenis van oom
Sjors brengt de vereniging weer op het
gebruikelijke spoor van het einde van
het jaar. De vereniging heeft voor deze
productie regisseuse Lisette Leenders
aangetrokken. De komische thriller in
vier bedrijven van Aad Caspers speelt
zich af in een landhuis dat door oom
Sjors is nagelaten aan zijn familie. Het
landhuis ligt te midden van bossen en
landerijen. Sinds het overlijden van
oom Sjors beheren de dienstbode en

de butler het huis naar eigen inzicht
en zij zijn dan ook niet blij dat de erfgenamen zo snel hun intrek komen
nemen in het landhuis.
De familie is van eenvoudige komaf
en moet wennen aan de luxe van het
leven op een landgoed. De heren van
het gezelschap gaan zich meteen na
aankomst oriënteren in hun nieuwe
omgeving, terwijl de dames genieten
van hun nieuwe status. Als zich op
eengegeven ogenblik onverwacht

bezoek aandient en er vreemde dingen
gebeuren, krijgt de erfenis een heel
ander gezicht.
Tovri speelt op donderdag
27 en vrijdag 28 december in MFC
De Meulewiek in Meterik en op zondag
20 januari in ’t Gasthoes in Horst.
De voorstellingen beginnen steeds om
20.15 uur.
Voor meer informatie en het
reserveren van kaarten, kijk kop
www.tovri.nl of bel naar 077 398 67 49.

Dialezing kleine
zoogdieren rond het huis
Peter Twisk geeft op maandag 17 december van 20.00 tot 22.00 uur een dialezing over kleine zoogdieren rond
het huis. IVN De Maasdorpen organiseert de lezing die in het Zoemhukske in Horst gehouden wordt.

Terug in d’n

TIED

met rockcoverband

JEOPARDY

Wat eten we
met kerst?

minimumleeftijd: jaar

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

21.00u - 03.00u

€5,-

Crist Coppens
Magere runderlapjes
4 stuks € 5.95
KEURSLAGERKOOPJE

kilo varkenspoulet
€ 8.50
VLEESWARENKOOPJE

Verstand van lekker eten!

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Zalig “all you can eat”
kerstbuffet
Kloosterhotel St. Joseph
Graag zien we u op 2e kerstdag 26 december 2012!
Vanaf 18:00 uur bent u van harte welkom
Wij beginnen met een glas Glühwein

Slechts
€ 32,50 p
.p.
Reserveren kan via
Kloosterstraat 10 5865 AA Tienray

(kinderen
tot
12 jaar 50
%)

0478-691770 info@hoteltienray.nl

w w w . h o t e l t i e n r a y . n l

Een Erinaceus Europaeus, ofwel een egel (foto: Kallerna)
Een roodborstje of een koolmees
in je tuin, dat vinden vrijwel alle
mensen leuk. Maar een rat of muizen
zijn minder populair. Een egeltje is
oké, dat mag met alle plezier in onze
tuin rondscharrelen. Maar heb je ook
invloed op welke bezoekers je tuin
trekt? Hoe kun je het de egel naar zijn
zin maken? En als je dat doet, heeft

dat dan ook invloed op de kans dat
lastpakken als ratten en muizen je tuin
bezoeken?
In zijn verhaal gaat Peter Twisk in
op de verschillende kleine zoogdieren
die rondom het huis aan te treffen
zijn. Speciale aandacht besteedt hij
aan vleermuizen en de steenmarter,
wettelijk beschermde soorten. Als die

rondom het huis wonen, mogen ze
niet zomaar verjaagd worden, zelfs
niet als ze lastig zijn. Daarnaast geeft
Peter Twisk ook allerlei tips om overlast
tegen te gaan en de aanwezigheid van
soorten als de egel te stimuleren.
Toegang tot de lezing is gratis.
Voor meer informatie, bel Henny Grouls
op 077 398 29 71.

Kerstboompje versieren
Met het oog op het naderend kerstfeest mogen kinderen op zondagmiddag 16 september tegen een kleine
vergoeding een kerstboompje versieren in streekmuseum De Locht in Melderslo. Na afloop mag het boompje mee
naar huis genomen worden. Na de kerst kan het in de tuin geplant worden.
Ook is er zondag een demonstratie zadelmaken en leerbewerking in
het museum. Ook de wisselexpositie

over Stille Nacht, Heilige Nacht is te
bekijken. Het museum is woensdag,
zaterdag en zondag open van 11.00 tot

17.00 uur. De demonstraties beginnen
om 13.00 uur. Voor meer informatie,
kijk op www.museumdelocht.nl

Vijftigste keer tapzingen
Zanggroep De Balkers uit Sevenum organiseert zondagmiddag 16 december voor de vijftigste keer tapzingen.
Op deze muzikale middag presenteren zij in De Sevewaeg in Sevenum de Top 50 van de meest door het publiek
aangevraagde nummers van de afgelopen jaren.
De Balkers bestaat uit zes
Sevenummers en is opgericht in 1987.
De leden begeleiden hun eigen zang
met accordeon, gitaar, mondharmo-

nica en enkele slaginstrumenten. Elke
winter organiseren ze het tapzingen,
meezingmiddagen in De Sevewaeg
in Sevenum. Dit jaar staat de vijftig-

ste meezingmiddag onder het motto
‘kun je zingen, zing dan mee’ op het
programma. Het tapzingen begint om
14.30 uur en entree is gratis.
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Powerwoman Brigitta
duikt gezond Nieuwjaar in
“Met een frisse duik vol power het nieuwe jaar in”, zo luidt het motto van Brigitta Honingh (46) uit
Grubbenvorst. Ze duikt op 1 januari samen met 200 andere deelnemers het ijskoude water in voor de dertiende
Nieuwjaarsduik op het strand van Kasteelpark Ter Horst.

er
Download uw bestelformuli
ite
bs
via onze we

KERST-STICH

gevuld met Zwitserse room,
morellen kersen, getrempeerd met kirsch likeur.

GROTE SORTERING KERSTSTOLLEN

met: AMANDELSPIJS /AMARENA KERSEN, NOTEN etc.
online bestelfeegestdmagak
!
en
BERLINERBOLLEN en NONNEVOTTE
voor de komende

CARAMELBAVAROISEVLAAI
gevuld met schuim.

Iedere week ook AANBIEDINGEN
VANUIT de LEER/ZORGBAKKERIJ
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

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

Verhuur en transport van containers van 5 tot 38 m3 voor
Steenpuin • Bouw- en sloopafval • Bedrijfsafval
Levering van zand en grind
Nationale en internationale transporten
Van der Sterren Transport & Containerverhuur Bremweg 4a, 5961 NE Horst, 077-398 15 69

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
Dit jaar duikt Brigitte voor de
vierde keer het koude water in. “De
eerste keer dacht ik echt, als ik dit
kan, dan kan ik het hele jaar aan”,
vertelt ze enthousiast. “Het was
helemaal niet zo gepland. Tijdens de
kerstdagen van 2009 kreeg ik ineens
plannen voor de Nieuwjaarsduik”,
lacht ze. “M’n man en ik vonden de
Nieuwjaarsduik in Scheveningen altijd
leuk om op tv te zien, maar er zelf
aan meedoen, hadden we nog nooit
aan gedacht. Toen ik hoorde van de
duik in Horst, vond ik dat wel leuk.”
“Op 1 januari 2010 was het
zover”, vertelt ze. “Ik zei tegen m’n

man dat ik ging duiken, maar wat hij
nog niet wist, was dat zijn dochter
Nicky (14) ook zou meedoen”, vertelt
ze. “Ik zei tegen m’n dochter dat ze
de bikini maar onder haar kleding
moest aantrekken, want ter plekke zou
m’n man haar toch niet meer tegenhouden”, grijnst ze.

Bikini onder
haar kleding aan
Komend jaar is het thema van
de Nieuwjaarsduik ‘Op goed geluk’,
toepasselijk omdat het de dertiende
Nieuwjaarsduik is en omdat het

2013 is. Brigitta ging al eens als
blauwe smurf het water in en ook
de bloemen als uitbeelding van de
Floriade liet ze afgelopen jaar niet
achterwege. Ze weet nog niet hoe ze
dit jaar het water in gaat. “In ieder
geval verkleed”, lacht ze. Sinds de
Nieuwjaarsduik van 2010 stelt Brigitta
zichzelf ieder jaar een nieuw, sportief
doel. Dit jaar is haar doel om de
langeafstand-Powerman-duathlon te
halen. “Als ik dit jaar weer duik, moet
het lukken. Vroeger was ik altijd maar
een luie drol. Als ik kijk wat ik in die
vier jaar voor doelen bereikt heb, ga
ik dit ook halen”, besluit ze.

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

E

w w w. t r a a s . n l

Blitterswijck

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

Muziekvereniging St. Caecilia uit America en het Horster Mannenkoor verzorgen samen een kerstconcert op
zondag 16 december. Het concert vindt plaats in de Heilige Jozefkerk in America en begint om 15.00 uur.
gespeeld. Daarnaast speelt de fanfare
Domus en Noahs Ark en samen met het
Horster Mannenkoor The Exodus Song.
Na afloop is er een samenzijn in de

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

●

“Camping ’t Karrewiel“ is een recreatiepark gelegen in het NoordLimburgse landschap, welke zich kenmerkt door de rust en vrijheid
die men daar als gast kan ervaren.

Kerstconcert America
Tijdens het concert worden
kerstliederen als A Christmas Fantasy,
Ich steh an deiner Krippen her, Jingle
Bells, Mary’s Boy Child en Two Carols

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Bondszaal, met hapjes en drankjes. Ook
daar is muzikale omlijsting. Het concert
is gratis toegankelijk. Voor meer
informatie, kijk op www.mvcaecilia.nl

Horeca medewerker

M/V

Het betreft hier een parttime functie.
Bij “Camping ’t Karrewiel“ staat gastvrijheid, collegialiteit, loyaliteit en kwaliteitsbewustheid voorop. “Camping ’t Karrewiel“ kenmerkt zich door de persoonlijke benadering van gasten, orde en netheid op het park en de mogelijkheid
tot 12 maanden recreatie per jaar.
Werken bij “Camping ’t Karrewiel“ biedt naast werken met leuke collega’s, het
geven van een onbezorgde vakantie aan prettige gasten, nog een aantal extra
voordelen. Je profiteert bijvoorbeeld van een prima arbeidsvoorwaardenpakket.

Heb jij:
• Minimaal MBO-niveau door kennis en/of ervaring;
• Het sociale hygiëne certiﬁcaat in bezit;
• Zeer ruime horeca-ervaring, zowel achter de bar als in de keuken;
• Goede contactuele eigenschappen;
• Ruime taalervaring met Nederlands, Duits, Engels in woord;
• Geen 9 tot 5 mentaliteit;
• De bereidheid tot werken op zaterdagen, zon- en feestdagen tot sluiting
volgens rooster.

Zondag was het tijd voor de jaarlijkse kerstmarkt in het centrum van Sevenum. De markt met
kraampjes met eten, drinken, bloemstukken, kaarsen, tweedehands boeken en kerstversieringen werd
georganiseerd door Koninklijke Harmonie Unie. Dit betekende dat er natuurlijk ook kerstmuziek te
horen was.
Voor meer foto’s van de Sevenumse kerstmarkt, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Ben jij:

Dan bieden wij jou:

• stressbestendig;
• Accuraat in doen en laten;
• Loyaal, vriendelijk en behulpzaam;
• Sociaal voelend.

• Een prettige, informele werksfeer;
• Marktconforme salariëring;
• Goede doorgroeimogelijkheden.

Ben je geïnteresseerd in de boven omschreven functie? Stuur dan een
sollicitatie brief met Curriculum Vitae voor 01-01-2013 aan info@karrewiel.eu.
Voor meer informatie kun je ook even kijken op www.karrewiel.eu
“Camping ’t Karrewiel”, Peschweg 8, 5864 CZ, Meerlo. O478-698062
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Ook met de kerstdagen ovenvers brood en gebak …..
Door ons bezorgd voor uw gemak !!!
Brood en gebak van Bakkerij ’t Bruëdje uit Blerick voor de
kerstdagen a.u.b. uiterlijk donderdag 20 december bestellen
of kijk op

Marjolein Meijers van
de Berini’s in Cambrinus
Marjolein Meijers en haar band vieren op zondag 16 december hun 25-jarig theaterjubileum op het podium van
Cambrinus in Horst. Met haar best of-show Van Berini tot Solex brengt ze liederen uit haar inmiddels brede repertoire.

www.relouw-janssen.nl

Wij bezorgen in de volgende kernen:
Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Melderslo, Horst,
Hegelsom, Meterik, Sevenum & Kronenberg.

Fijne feestdagen en de beste wensen voor 2013 !!
Mercuriusweg 15, 5971 LX Grubbenvorst • tel: 077 366 2673 of 06 502 51 784
fax: 077 366 4370 • e-mail: info@relouw-janssen.nl

Meijers werd bekend van haar
band De Berini’s en haar samenwerking met Jan Rot en Bob Fosko als An
& Jan. Twee decennia lang speelde
Meijers als Annie in De Berini’s.
In 2006 zette zij de motor van het
theaterduo uit. Met Bob Fosko maakte
ze een doorstart en is Annie in die
muzikale verhouding inmiddels An

gaan heten. Later vormt ze met Jan Rot
het duo An & Jan.
Sinds 2007 treedt ze onder haar
eigen naam op. Met de muzikale
broers Walter en Onno Kuipers
vormt ze de Annie Meijers Band. In
haar jubileumshow strooit ze met
Braziliaanse samba’s, cajun, country en
bluegrass. Dit alles wordt begeleid door

smeuïge verhalen, ontroerende achtergronden en een lach. Marjolein (zang,
contrabas, gitaar) wordt bijgestaan
door Walter Kuipers (viool, mandoline,
bouzouki, doedelzak) en Onno Kuipers
(accordeon, trekzak, gitaar).
Dit optreden begint om 16.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

Minimusical in Berkele Heem
De musicalleerlingen van danserij Froxx uit Horst geven dinsdag 18 december een minikerstvoorstelling in
verzorgingstehuis Berkele Heem in Horst. Zeventien musicalleerlingen van 8 tot 16 jaar hebben in vijftien lessen
een minimusical voorbereid voor de senioren.
Een combinatie van spel,
dans en zang zorgt voor een
aantal kippenvelmomenten. Met
deze minivoorstelling kunnen de
leerlingen oefenen om een musical

voor publiek te spelen. Dit is een
oefening voor hun grote voorstelling
in mei en juni van volgend jaar.
Om 16.30 uur start de
voorstelling van ongeveer 30

minuten in de koffiecorner van
Berkele Heem. Hierna zingen zij nog
een aantal kerstliedjes in de Albert
Heijn, ongeveer tussen 17.30 en
17.45 uur.

Garden Plant is een
groothandel in tuinplanten.
Ter versterking van ons
gemotiveerd team zijn wij op zoek naar een

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

Je taken
In deze afwisselende functie ondersteun je het team op de
Cash en Carry met onderstaande taken in het kort:
• het laden en lossen van inkomende en uitgaande
bestellingen tuinplanten.
• het presenteren van planten op de Cash & Carry.
• het bedienen van klanten aan de kassa.
• het klaarzetten van bestellingen voor klanten

Wij zijn op zoek naar kandidaten:
•
•
•
•
•

die kennis hebben van het boomkwekerijassortiment.
die fulltime beschikbaar zijn (40 uur per week)
die gemotiveerd, flexibel en collegiaal zijn.
die (enige) kennis hebben van de Duitse taal
die geen 9 tot 5 mentaliteit hebben.

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

Garden Plant BV t.a.v. R. Jeucken
Venrayseweg 138 b, 5928 RH Venlo
rjeucken@garden-plant.nl

Kerstconcertentour
The Happy Christmas Brass is een ensemble van de Koninklijke Harmonie van Horst. Zij spelen rond
kerst enkele optredens tijdens hun Happy Christmas Brass-tour. Naast een aantal optredens bij winkels,
spelen zij zondag 23 december om 15.00 uur in de Mèrthal om geld in te zamelen voor Serious Request.
De dag erna spelen zij om 19.00 uur in de Lambertuskerk. Op donderdag 27 december is het ensemble
vanaf 18.00 uur te vinden bij de kerstwandeling in Kasteelpark Ter Horst.
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Genieten van wintersfeer
en ijspret op de ijsbaan in Horst

Sponsor
meter
Tussenstand

480 m2

De ijsbaan in het centrum van Horst wordt aanstaande vrijdag 14
december feestelijk geopend. Van zaterdag 15 december tot en met zondag
6 januari is het volop genieten van ijspret in wintersfeer in Horst-centrum.
De grote kunstijsbaan op het Wilhelminaplein is dan geopend en het
centrum is versierd met duizenden lampjes en heel veel kerstbomen.
Horst heeft al een sfeervol oud
centrum. In de kersttijd is het er nog
eens extra gezellig toeven. De straten
zijn dan versierd met duizenden
lampjes en heel veel kerstbomen.
Midden op het Wilhelminaplein
prijkt tot en met 6 januari een
sfeervol verlichte kunstijsbaan van
bijna 500 m2. Deze wordt op vrijdag
14 december geopend met een
sfeervolle kunstschaatsdemonstratie,
uitgevoerd door jonge kunstschaatsers
van de Grefrather Schlittschuh-Klub.
PD-Xperience, vuurspecialisten uit
Horst aan de Maas, brengt een
bijzondere vuuract als startschot
voor dit ijsjaar. Hoewel de ijsbaan
en de koek-en-zopie-tent op
14 december is gereserveerd voor
sponsoren en vrijwilligers, kunnen
alle andere belangstellenden de

92%

openingsshows bewonderen vanaf het
Wilhelminaplein.

Entreekaarten te koop
Er zijn nog steeds entreekaarten te
koop via onze voorverkoopadressen. De
ijsbaan is van 15 december tot en met
6 januari dagelijks open van 10.00 uur
tot 22.00 uur. Alleen op kerstavond en
op 31 december sluit de baan om 18.00
uur. Op eerste en tweede kerstdag is de
baan open van 14.00 tot 18.00 uur. Op
nieuwjaarsdag is de ijsbaan open vanaf
14.00 uur. Kijk voor meer informatie op
www.ijsbaanhorst.nl
Uw steun is nog steeds welkom!
Wilt u nog een bijdrage leveren?
Koop m2 ijs via onze website:
www.ijsbaanhorst.nl. U bent dan tijdens
het evenement ook zichtbaar op ons
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 steeds!
Nog 40 meter te gaan.

www.ijsbaanhorst.nl

[

IROK

]

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
Vermoeidheid, Winterblues,
Weerstand, Stress, Tennisarm,
Migraine, Vruchtbaarheid

wissellijsten en verf
Winsor & Newton
meldersloseweg 6 horst
www.irok.nl

Banden - Accu’s - Carwash
Doedelzakspeler Edgar Schefrahn (Foto: Wim Beurskens en Felix van Haren)

British kerstconcerten HONL
Terwijl buiten de sneeuw alweer smolt, gaf het Harmonie-Orkest
Noord-Limburg (HONL) onder leiding van dirigent Leo op de Laak, in de
Kasteelboerderij in Horst hun dubbel Kerstconcert.
Op zondag 9 december werden de
gasten bij aankomst al verrast door de
schotse doedelzakmuziek van Edgar
Schefrahn die in traditionele kilt de
bezoekers vanaf de ruïne welkom
heette.
De opzet om voor twee identieke
themaconcerten op één dag te kiezen
bleek een succesvol concept. Het
concert stond in het teken van Britse
muziek: van menuetten van Händel en
Purcell uit het jaar 1600 tot recentere
stukken als Braveheart. Beide concerten
waren uitverkocht.
Het HONL en de zanger en zangeressen Jori Beeren, Karlijn Allard, Sjraar
Klaassens en Dorris van de Meerendonk

mochten een staande ovatie in ontvangst nemen voor hun uitvoering.
Ria van de Bekerom had een kerstverhaal met een duidelijke boodschap
aan het eind over alle minderbedeelde
kinderen in de wereld.
Daarnaast werden twee leden
van het HONL verrast met een
gouden insigne van de Muziekbond.
Voorzitter Jan Hermkens speldde
Hans Verheijen uit Broekhuizenvorst
een gouden insigne op voor 40 jaar
en Piet Joosten uit Panningen kreeg
een gouden insigne met circoon voor
50 jaar muzikant zijn bij een korps
aangesloten bij de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen.

WINTERBANDEN

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

Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen

www.acu-balance.nl

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

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

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

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

Ron van Gool 06 202 88 600

Voor een
‘werelds’ cadeau

COMPLEET
VERZORGDE
GOURMET
vanaf

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

GRATIS thuisbezorgd vanaf 8 personen

11

p.p.
5m0
en
sa

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

Voor iedere beurs de juiste kwaliteit
Tel. 077-306 03 30 - www.leonengels.nl

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

www.its-clean.nl
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cultuur

AGENDA
America

De Vinyl-show
za 15 december 22.00 uur
Locatie: Boems Jeu

Comedy night
wo 19 december 20.30 uur
Locatie: Station America

Broekhuizenvorst

13
12

Dorpsraadvergadering

Terug in d’n Tied

wo 19 december 20.00 uur
Locatie: Zaal Debije

za 15 december 21.00 uur
Locatie: café De Lange

Horst

Demo sportief wandelen
vr 14 december 13.00-14.00 uur
Organisatie: Samen in
Beweging
Locatie: Accommodatie
Peelrunners

zo 16 december
11.00-18.00 uur
Locatie: Mèrthal

vr 14 december 22.00-03.00 uur
Locatie: De Beurs

Politiek café met PvdA’er
Oosenburg

Elements Part II:
Speedwagon

vr 14 december 20.30-22.00 uur
Locatie: café ‘t Dörp

vr 14 december 22.30 uur
Locatie: Blok 10

Grubbenvorst
Dorpsraadvergadering

wo 19 december 20.00 uur
Locatie: ‘t Haeren

Hegelsom
Bixie-wedstrijd

zo 16 december 10.00-17.00 uur
Org: Ponyclub Wittenhorst
Locatie: manege Wieneshof

za 15 december 22.30 uur
Locatie: Blok 10

vr 14 december 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

do 13 december
Locatie: café ‘t Dörp

wo 19 december
Organisatie: Dorpsraad
Locatie: De zaal

Optreden Powerslave en
My own army

Beerpreuvenement

Optreden The Hedge

Vervolgbijeenkomst
verenigingen en instanties

za 15 december 22.00 uur
Locatie: De Buun

Breicafé

Openbare
dorpsraadvergadering

Griendtsveen

Optreden Route66

Vogelexcursie langs de Maas
za 15 december 08.45 uur
Organisatie:
Vogelwerkgroep ’t Hökske
Locatie: vertrekt parkeerplaats
Wonen Limburg

Limburgse Sprint- en
Estafettekampioenschappen
za 15 december 15.00 uur, zo
16 december 13.00 uur
Locatie: zwembad De Berkel

Beneﬁetmaaltijd
Eten voor Weten
wo 19 december 19.00 uur
Organisatie:
Stichting Nativitas
Locatie: aula Citaverde College

za 15 december 08.45 uur
Organisatie:
Vogelwerkgroep ’t Hökske
Locatie:
vertrek parkeerplaats kerk

Dorpsraadvergadering

Fototentoonstelling

do 20 december 20.00 uur
Locatie: In de Riet

za 15 december 14.00-17.00 uur
zo 16 december 10.00-13.00 uur
Organisatie:
Heemkundevereniging
Locatie: De Wingerd

Lottum

Galabal met optreden
Blind Beggar
za 15 december 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

Optreden Marjolein Meijers
en band

Statiegeldﬂessenactie voor
Serious Request

zo 16 december 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

wo 19 december 17.00-20.00 uur
Organisatie: Stichting JOL

Marco Roelofs - KAAL

Melderslo

zo 16 december 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoes

Dialezing Kleine
Zoogdieren
zo 16 december
20.00-22.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

Kerstboom versieren en
demo zadelmaken en
leerbewerking

Countrylinedance avond
met Cash on Delivery
za 15 december 20.00 uur
Locatie: De Sevewaeg

Vijftigste keer tapzingen
zo 16 december 14.30 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: De Sevewaeg

Presentatie Ghana-reis

zo 16 december 13.00 uur
Locatie: Streekmuseum De Locht

di 18 december 20.00-22.00 uur
Organisatie: Stichting Vrienden
van Christopher
Locatie: De Sevewaeg

Meterik

Swolgen

za 15 december
Locatie: café Kleuskens

vr 14 t/m zo 16 december
Locatie: Doelhuis

Openbare
dorpsraadvergadering

Tienray

Optreden The Hedge

Dorpstoernooi

Minikerstvoorstelling
di 18 december 16.30-17.00 uur
Organisatie:
Leerlingen danserij Froxx
Locatie: Berkele Heem

do 20 december
Locatie: café Kleuskens

Jubileumreceptie
za 15 december
19.00-20.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging
Ons Genoegen
Locatie: De Schutroe

Vogelexcursie langs de Maas

Kinderworkshop Windlicht
maken
wo 19 december
14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Dorpstoernooi
vr 14 t/m zo 16 december
Locatie: Doelhuis

Sevenum

Clublife 2012 Edition
vr 14 december 21.30 uur
Locatie: Stapperij de Gaper

Kijk voor meer agendapunten
en voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
America
zondag

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Medsen Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
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

Tandarts
Spoedgevallendienst
14 t/m 20 december
Tandarts Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

Verloskundige zorg
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

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

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Dichterbij
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Boeteviering
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

15.30
18.00
10.30
18.30
19.00
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00
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Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Film The Woodcarver
In het parochiehuis van Sevenum wordt op dinsdag 18 december de film
The Woodcarver vertoond. De voorstelling begint om 20.00 uur.
Het thema van ’Waarom Kerst?’
2012 is rust vinden. ‘Waarom Kerst?’ is
al sinds 2005 een jaarlijks terugkerend
initiatief van Alpha-cursus Nederland,
Agapè en de Evangelische Omroep. Kerst
is het feest van vrede, maar hoe vind

je vrede in deze tijd van (economische
en politieke) onrust en onzekerheid?
Deze film behandelt dit thema. ‘The
Woodcarver’ gaat over een gezin dat
geen tijd en aandacht voor elkaar heeft
en daar de wrange vruchten van plukt.

Rock Night Blok10
Tijdens de maandelijkse rock night van Blok10 in Horst op zaterdag
15 december staan Powerslave en My Own Army op het podium.
Als eerste band en support act
staat My Own Army op het programma.
Deze band is bezig met een tour door
Nederland. Men omschrijft hun energieke
show en hun grungesound als duister,
mysterieus, experimenteel, maar nooit
ontoegankelijk. Zij warmen de zaal op
voor headliner Powerslave. Powerslave

is een Iron Maiden-tributeband. De band
vierde pas haar 15-jarig jubileum en
speelde al eerder in Blok10. De band
heeft die typische Maiden-sound en de
stem van Iron Maiden-frontman Bruce
Dickinsonen wordt door Don Feltgens
feilloos nagezongen. De rocknight van
Blok10 begint om 22.30 uur.

Open kerkdag
De kerk in Kronenberg is altijd al voor iedereen toegankelijk, maar op
woensdag 26 december, op tweede kerstdag, wordt een open kerkdag
gehouden met als thema Kerstmis.
De kerk is dan geopend van 14.00
tot 17.00 uur. Het geheel staat in het
teken van Kerstmis. Zo is er bijvoorbeeld een kerststal te bewonderen, die
gemaakt is door een groep vrijwilligers.
Daarnaast speelt oud-Kronenberger Hay

Philipsen op het orgel. Hay is onder
andere organist aan de Munsterkerk
in Roermond. Ook zijn er gidsen in de
Kronenbergse kerk aanwezig die het
publiek rondleiden en hen vertellen
over de H. Theresiakerk.

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

Open dag Gooiendaag!
Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen
op onze open dag op zaterdag 15 december.
Van 13.30 uur tot 17.00 uur bent u van harte welkom!
Om 14.30 uur zal de heer Romé Fasol, oud burgemeester
van onze gemeente Gooiendaag officieel openen.
U bent hierbij ook van harte welkom.
Vanaf 1 januari starten wij ouderendagbesteding en sociaal
eetpunt Gooiendaag. Op onze open dag laten we u graag
onze gezellige boerderij en dagbestedingsruimte zien!
In een gezellige kerstsfeer willen we u kennis laten maken
met de uitbreiding van ons bedrijf.
De koffie staat klaar, en we vinden het leuk als u erbij bent!
Ruud en Petra Leijssen-Versteegen
Berkelstraat 3, Horst
info@gooiendaag.nl
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nieuws
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Nieuws van

Rabobank Maashorst
America Broekhuizen Broekhuizenvorst Evertsoord Griendtsveen Grubbenvorst Hegelsom Horst Kronenberg Lottum Melderslo Meterik Sevenum Swolgen Tienray

Vliegende start voor
jonge ondernemers
Vrijdagavond 14 december op L1:
Finale van LIOF Yeah!
De Limburgse Rabobanken steunen ook
in 2012 LIOF Yeah! De Young Enterprise
Award Happening (Yeah!) is een initiatief
van regionale ontwikkelingsmaatschappij LIOF. Het is een competitie voor
ondernemende studenten en jonge
starters die met hun ondernemingsplan
meedingen naar de prijzenpakketten
voor een vliegende start. LIOF en de
Limburgse Rabobanken stimuleren
aankomend innovatief ondernemerschap
in Limburg. Dit is immers enorm
belangrijk voor de economische
ontwikkeling van onze provincie.
Jong ondernemerschap moet je
belonen!
Met deze competitie beoogden LIOF, de
Limburgse Rabobanken en andere
partners een impuls te geven aan jong en
innovatief ondernemerschap in Limburg.
LIOF Yeah! stimuleert jonge, ondernemende mensen om hun plan goed te
overdenken en uit te werken, en die
eerste moeilijke stap naar het ondernemerschap te maken. Het is echter meer dan
alleen het lonkende prijzenpakket dat
hen daartoe aanspoort. De competitie
biedt de deelnemers de gelegenheid om
hun plan aan een groter publiek te
presenteren, in de eindrondes zelfs aan
een vakjury. Tijdens LIOF Yeah 2012!

RABOBANKBRIEVENBUSSEN
op onbemande locaties verdwijnen
Op 1 januari 2013 zijn de
Rabobankbrievenbussen bij onze
onbemande locaties niet meer
toegankelijk. Het gaat om de
brievenbussen in de volgende
kernen: America, Broekhuizenvorst,
Hegelsom, Lottum, Melderslo,
Meterik en Swolgen.
Rabobank Maashorst heeft dit besluit
helaas moeten nemen vanwege
aangescherpte wet- en regelgeving en
vanwege de veiligheid. We vinden het
vervelend dat u geen gebruik meer
kunt maken van deze brievenbussen.

Rob Knoops
is Rob Knoops (Directievoorzitter
Rabobank Maashorst) één van de
vakjuryleden die feedback geeft op de
presentaties van de deelnemers.
Tijdens de eerste halve finale
presenteerde UpNXT uit Horst zich.
Helaas bereikten zij de finale niet. Alsnog
feliciteert Rabobank Maashorst Rob
Zanders, Bram van Helden en Roel
Cuijpers met het bereiken van de halve
finale. Veel succes gewenst voor de
toekomst!

Welke brievenbussen blijven wel
toegankelijk?
U kunt uw betaalopdrachten gewoon
blijven inleveren bij de
Rabobankbrievenbussen bij onze
bemande kantoren in:

Grubbenvorst (Kloosterstraat 66),
Sevenum (De Donckstraat 1)
Horst (Steenstraat 3)
Hegelsom (Spoorweg 2)
Betaal via uw computer of mobiel
Met Rabo Internetbankieren regelt u al
uw bankzaken vanuit huis. U hoeft dus
helemaal geen betaalopdrachten meer
in te leveren bij uw bank. U verwerkt
uw betalingen gemakkelijk, veilig en
snel via uw computer. En met mobiel
bankieren regelt u uw bankzaken ook
via uw mobiele telefoon.
Wilt u graag persoonlijk advies om uw
bankzaken ook zonder deze
brievenbussen te regelen? Of heeft
u andere vragen of opmerkingen?
Aarzel dan niet om contact met ons
op te nemen via telefoonnummer
(077) 397 92 22. We helpen u graag.

Is het een aap? Of is het een mens?

Kijk vrijdagavond 14 december om
21:00, 22:00 of 23:00 uur naar de finale
van LIOF Yeah! op L1. De uitzendingen
worden in het weekend ook overdag
herhaald.

Uw Rabobank tijdens
Kerst en Oud & Nieuw
Donderdag 21 december
Uiterste aanleverdatum voor
bankgiroformulieren en acceptgiro’s
die in 2012 verwerkt dienen te worden.
Deponeer deze betaalopdrachten op
donderdag 21 december vóór 08.00
uur in de brievenbussen van Rabobank
Maashorst.
Maandag 24 december
Onze kantoren en servicecentra zijn
geopend tot 16.00 uur

Dinsdag 25 december
Eerste Kerstdag: onze kantoren
en servicecentra zijn gesloten
Woensdag 26 december
Tweede Kerstdag: onze kantoren
en servicecentra zijn gesloten
Maandag 31 december
Onze kantoren en servicecentra
zijn geopend tot 16.00 uur
Uw dagelijkse bankzaken regelt u 24 uur
per dag via: www.rabobank.nl/maashorst

Wij wensen u fijne feestdagen toe!
In het nieuwe jaar ontmoeten wij u graag als
Rabobank Horst Venray.
Centraal kantoor Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur
Horst | Steenstraat 3 | ma: 13.00-17.00 uur | di t/m vr: 09.00-17.00 uur
Sevenum | De Donckstraat 1 | ma t/m vr: 13.30-17.00 uur

Op zaterdagmiddag 8 december vond in ’t Gasthôes in Horst een bijzondere
theatervoorstelling plaats voor Private Bankingklanten en hun kinderen of
kleinkinderen. Voorafgaand aan de voorstelling konden de kinderen zich
laten schminken door de Peelkabouters en een heuse tattoo laten zetten.
Tevens werden de kinderen verrast met een zakje warme popcorn.
De voorstelling ‘Wildeman’ is een
productie van theatergezelschap
Sonnevanck uit Enschede en beeldt
het verhaal uit van een prins die
geboren wordt en zijn eigen plek in de
wereld zoekt.
Mede door een co-creatie met één van
onze klanten, mevrouw Truce de
Groen, kwam deze voorstelling tot
stand. ‘Wildeman’ was klassiek,
uitbundig, vrolijk, muzikaal en vooral
heel beweeglijk!

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

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

Na afloop van de voorstelling
ontvingen de kinderen een gevulde
knapzak én een knuffel of rugzak van
de Peelkabouters. De opbrengsten
hiervan komen geheel ten goede van
de CliniClowns. Goochelaar Rinaldo
verraste de kinderen nog met zijn
magische trucjes. De collega’s van het
team Private Banking van Rabobank
Maashorst concludeerden - samen met
hun gasten - dat het een geslaagde
middag was.

Rabobank Maashorst voor al uw vragen
Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl
Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34
www.rabobank.nl/maashorst

Rabobank. Een bank met ideeën.

