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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

gourmetten.nl
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Kersttip!
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€ 12,95

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!

Verhalen van de straat: De Cocq van Haeften Meerlo
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‘Hoe mooi het ochtendlicht op het water scheen’
Het is nu twintig jaar geleden dat bijna 7.000 woningen in Limburg onder water kwamen
te staan door de overstroming van de Maas. De schade bedroeg zo’n honderd miljoen euro.
HALLO Horst aan de Maas blikt met oud burgemeester Ruud Vermaaten en kunstenaar
Bert Coppus terug op de decemberdagen in 1993, die zij niet snel zullen vergeten.

Gemeentestand

Hiltho 2014:
duurzaamheid
De vierjaarlijkse consumentenbeurs Hiltho in Horst wordt volgend jaar
voor de dertiende keer georganiseerd. Gastheer en organisator gemeente
Horst aan de Maas wil in deze editie nadruk leggen op het thema
duurzaamheid. De gemeente is ook met een stand op de beurs
vertegenwoordigd en wil zich hier duurzaam presenteren.
De Hiltho-beurs wordt
gehouden van vrijdag 3 tot en
met woensdag 8 oktober op
het evenemententerrein in de
Kasteelse Bossen in Horst. In de
entreehal komt de stand van
gemeente Horst aan de Maas, die
20.000 euro heeft uitgetrokken

voor deelname aan de Hiltho. Om
aan te sluiten bij de nadruk die
de gemeenteraad wil leggen op
duurzaamheid, past de gemeente
de inrichting van de stand aan, die
drie jaar eerder in 2010 gebruikt
werd, zodat deze nog een keer
gebruikt kan worden.

In 1993 was Ruud Vermaaten burgemeester van voormalige gemeenten
Grubbenvorst en Broekhuizen. Van
Rijkswaterstaat en Provincie Limburg

Vorstelijk genieten aan het water...
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parkhotelhorst.nl
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Kerst

hoorde hij vlak voor Kerst dat het hoge
water van de Maas ‘onze’ kant op
kwam.
Lees verder op pagina 03

KERSTBRUNCH € 35,00

1ste en 2de kerstdag vanaf 10:30 uur

FAMILIE KERSTBUFFET € 35,00
1ste en 2de kerstdag vanaf 17:00 uur

3-GANGEN KEUZEMENU € 39,50

keuze uit 4 voor-, hoofd-, en nagerechten)

Horst-Noor

KERSTDINER MET LIVE MUZIEK v.a. € 42,50
1ste en 2de kerstdag vanaf 18:30 uur

A73

Afrit 10

Bel voor een kleurenfolder
Tienrayseweg 2 HORST 077 397 6000 info@parkhotelhorst.nl

2+1

www.ahhorst.nl

acties lopen tot aan Kerst

GRATIS

AH gourmet
mini’s
20 soorten!

13.59

9.99

Hertog Jan
krat 24 flesjes

Lekker m

Vlees
• Bieflap
• Kipfilet
• Blanke
• Shoarm
• Cordonb
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Winst voor Behoud de Parel

Gemeente had moeten handhaven tegen
varkenshouder
Gemeente Horst aan de Maas had handhavend moeten optreden tegen
Heideveld Varkens BV, een varkensbedrijf dat in de toekomst deel zou
kunnen gaan uitmaken van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in
Grubbenvorst. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van
woensdag 11 december.
Belangenvereniging Behoud de
Parel vroeg in 2012 aan gemeente
Horst aan de Maas om in actie te
komen toen Heideveld Varkens BV
volgens hen niet zou voldoen aan de
regels voor de uitstoot van ammoniak.
U vindt deze week in HALLO
De gemeente erkende de overschrijding
de volgende bijlagen:
van ammoniakuitstoot van het varkensBegrafenisondernemer
bedrijf, maar weigerde volgens Behoud
Theo Arts
de Parel handhavend op te treden,
Folder ’afscheid nemen is altijd
omdat het bedrijf wel zou gaan voldoen
moeilijk’
aan de eisen als het NGB eenmaal gereBoerenbond
aliseerd zou zijn. De Raad van State zegt
Sevenum en Swolgen
nu dat die beslissing van de gemeente
folder ’goedvuurwerk’

Bijlagen

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Rick van Gasteren
Eva Janssen
Michelle van Kempen
Cleo Schatorjé
Lieke Sijbers
Nicky Willemsen
Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
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 Media 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 Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

onterecht is. Zij stelt dat de gemeente
geweigerd heeft te handhaven “omdat
volgens het college op grond van bijzondere omstandigheden daarvan kon
worden afgezien.”

Varkenshouder
niet op kosten jagen
Volgens de Raad van State bestond
er echter geen concreet zicht op
legalisatie van de bestaande situatie,
wat de gemeente wel stelde. “In de
nieuwe bedrijfssituatie wordt, anders
dan waarvan het college is uitgegaan,
vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet
meer bescherming geboden aan de
omgeving dan in de bestaande situatie”, aldus de raad. De huidige stallen

zouden, met toepassing van de beste
technieken, iets meer dan 9.000 kilo
per jaar uitstoten. Volgens de Raad van
State zou door het NGB met de beste
technieken bijna 15.000 kilogram per
jaar worden uitgestoten. “Het college heeft ten onrechte de bestaande
ammoniakemissie vergeleken met de
emissie in de nieuwe situatie.” Omdat
de nieuwe situatie geen verbetering
geeft, had de gemeente niet mogen
afzien van handhaving, aldus de Raad
van State. De gemeente geeft aan
achter haar oorspronkelijke redenatie
te blijven staan. “Wij vinden het nog
steeds niet reëel om de varkenshouder op kosten te jagen door hem te
gebieden zijn oude stallen nu aan
te passen, terwijl er een plan is voor

vernieuwing”, aldus een woordvoerder.
“We moeten ons nu beraden wat we
gaan doen: wel of niet handhaven. Als
we besluiten het niet te gaan doen,
zal Behoud de Parel waarschijnlijk een
nieuw verzoek tot handhaving indienen. Met deze uitspraak staan ze dan
sterk, dus zullen we met een goede
motivering moeten komen.”

Zonde van de moeite
Behoud de Parel-voorzitter André
Vollenberg stelt dat met de uitspraak
de plannen van het NGB richting de
prullenbak kunnen. “Naar de initiatiefnemers zou ik zeggen: zonde van alle
moeite, kom met iets goed en niet
met dingen waar geen mens op zit te
wachten.”

Samenwerking stichtingen

Bijzondere stoeptegels Op Santfort
Het nieuwe pand Op Santfort, nieuwe bestrating, een upgrade van de winkelpanden aan het Zumpelplein: de herinrichting van het centrum van
Grubbenvorst nadert zijn voltooiïng. Gewoën Grubbevors heeft daar vrijdag 13 december nog iets aan bijgedragen met het plaatsen van gekleurde
stoeptegels.
De actie is een samenwerking
tussen stichtingen Gewoën Grubbevors,
die de leefbaarheid in het dorp wil
vergroten en Activa, die de integratie
van mensen met een verstandelijke
handicap stimuleert. Enige tijd geleden
hebben de basisschoolleerlingen en
de cliënten van De Baersdonck, een
dagopvang voor mensen met een
beperking, in het dorp daarom een
aantal stoeptegels geverfd.

Bedoeld om op
te vrolijken
De stoeptegels zijn bedoeld om het
vernieuwde centrum op te vrolijken
en kleurrijker maken. Ze zijn geverfd
met speciale verf, waardoor ze lange
tijd mooi blijven. Omdat de nieuwe
bestrating in het centrum nagenoeg
afgerond is, werd besloten de speciale
tegels vrijdag te plaatsen. Wethouder
Loes Wijnhoven heeft de eerste tegel
gelegd.

Smidseplein Horst
benoemd
Om verwarring rondom de woningen aan het Wilhelminaplein in
Horst te voorkomen, krijgen de appartementen een nieuw adres. Wie
binnenkort bijvoorbeeld bij Wilhelminaplein 2 op bezoek wil, moet zijn
navigatie instellen op ‘Smidseplein’.
Hoewel de appartementen in
De Smidse aan het Wilhelminaplein
liggen, zit de ingang van het gebouw
aan de andere kant. Om verwarring
te voorkomen, deed het College van
B&W van Horst aan de Maas een
voorstel om de adressen te wijzigen. In overleg met de bewoners
en LGOG Kring ter Horst is de naam
Smidseplein gekozen, afgeleid van
de naam van het gebouw. Aanleiding
is volgens de gemeente een onlangs

ontstane gevaarlijke situatie. “Al
meerdere keren is bij een noodoproep
de ambulance het Wilhelminaplein
opgereden maar kon daar de ingang
niet vinden. De ingang van het
gebouw ligt namelijk aan de andere
kant. De laatste keer had dit bijna
dramatische gevolgen. Dit is onacceptabel.”
De bewoners krijgen een kleine
vergoeding om eventuele kosten van
een adreswijziging te compenseren.

Figuurcorrectie
met de
EMS Bodyformer

€200,00

€99,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Twintig jaar na de grote overstroming van ‘93

‘Hoe mooi het ochtendlicht op het water scheen’
Lekkere
kerstpasteitjes

In het regionaal crisiscentrum in
Venlo werd de oud-burgemeester
geïnformeerd. En toen was het de taak
van de gemeenten zelf om het water
het hoofd te bieden. Ruud Vermaaten:
“Het waren spannende dagen. Er was
een rampenplan aanwezig, maar dat
was nauwelijks getoetst. De crisiscentra van gemeenten Grubbenvorst en
Broekhuizen kwamen bijeen. Iedereen
van openbare orde en veiligheid werd
ingezet. Dankzij de goede samenwerking tussen brandweer, gemeentewerken en Colleges van B&W kan ik tevreden terugkijken op de aanpak. Zo wisten
we bijvoorbeeld precies de mensen in
de buitengebieden te lokaliseren.”

Als lid van de Schadecommissie
Limburg was Ruud Vermaaten ook zeer
nauw betrokken bij de afwikkeling
van de schade. De gevolgen van de
overstroming waren enorm. De schade
liep tot ver in de miljoenen. Sindsdien
worden er vele maatregelen genomen
om de kans op een overstroming te
verkleinen. Zo wordt geïnvesteerd in
het bouwen en versterken van kades
en het verdiepen en verbreden van
de rivierbedding. Vermaaten: “Tot
op de dag van vandaag wordt aan
de verdere beveiliging van de Maas
gewerkt.”

Gevolgen

De kijk van een
kunstenaar

De oud-burgemeester spreekt
ook vol lof over Berend Jan van Voorst
tot Voorst. De oud-gouverneur van
Limburg besloot het werkbezoek aan
Grubbenvorst en Broekhuizen ten tijde
van de overstroming niet af te zeggen.
Vermaaten: “Ik zal ons bezoek aan
Kasteel Ooijen in Broekhuizenvorst
niet snel vergeten. Daar werd de
gouverneur persoonlijk gebeld door de
Koningin. Ze deed het aanbod de volgende dag langs te komen. Van Voorst
tot Voorst was in 1993 nog maar net
aangetreden als gouverneur, maar hij
heeft zich geweldig ingezet.”

Kunstenaar Bert Coppus uit Horst
zag de verwoestende kracht van water
voor het eerst tijdens zijn militaire
dienst in 1953. “Op zondagochtend
1 februari kreeg ik via de veldradio
de oproep naar de kazerne te komen.
Eenmaal daar aangekomen moesten
we direct de plunjezak pakken: er had
in de nacht van zaterdag op zondag
een enorme watersnoodramp in
Zuidwest-Nederland plaatsgevonden. In
het Brabantse Willemstad werden we
onmiddellijk aan het werk gezet met
het plaatsen van zandzakken. Waaien
dat het deed. Hele huizen waren weg-

geslagen. Ik herinner me nog goed de
houten keukenvloer die voorbij kwam
dobberen. Het was beangstigend.”
Gek genoeg heeft de kunstenaar
en natuurliefhebber deze indrukken
nooit vastgelegd in een schilderij. Bert
Coppus: “Ik ben opgegroeid in Limburg.
Dat landschap zit in me. Ik heb
meer dan genoeg aan de Limburgse
natuur. Als daar iets bijzonders in
gebeurt, spring ik op de ﬁets. Al is dat
tegenwoordig iets minder”, lacht de
81-jarige kunstenaar. “Nu ga ik met
de auto.” Toen de Maas twintig jaar
geleden overstroomde, trok Coppus
er eveneens op uit. “Ik weet nog
goed hoe mooi het ochtendlicht op
het water scheen. Zowel in Lottum
als in de buurt van Broekhuizen heb
ik schetsen gemaakt. Deze heb ik in
mijn atelier verder uitgewerkt tot een
drietal schilderijen. Natuurlijk zag ik
ook de ellende. Ik vond het erg voor
de mensen die getroffen waren door
de ramp. Ik ben niet van beton. Maar
als kunstenaar kijk ik toch vooral naar
de sfeer van het landschap. Je probeert
iets te doen met het licht, de lucht, de
compositie. Ik kan er al mijn gevoelens
in kwijt. Al kijkt er geen hond, ik móet
schilderen.”

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

Boxmeer Horst Venray

wegens
succes
verlengd!

Kiest u voor kwaliteit?
Dan kiest u voor Rutten
naaimachines en BERNINA.
Service en reparatie van alle merken

gina: Bert Coppus van de Borggraaf in Lottum,
getiteld Watersnoodramp 1993)

De laatste raadsvergadering van gemeente Horst aan de Maas van 2013 was op dinsdag 17 december. Dat is
voor de raadsgrifﬁe altijd een moment van terugblikken in wat zij het ‘Factsheet Gemeenteraad’ noemen. “Als
raad blijven we leren en bouwen en daar kunnen we af en toe de vruchten van plukken.”
36 dagen terugkeerde naar de Horster
raad.
De gemeenteraad vergaderde
twaalf keer in 2013 en deed hier in
totaal 32 uur en 58 minuten over.
In 2012 werd slechts 28 uur en 38
minuten vergaderd, verdeeld over elf
vergaderingen. De langste vergadering dit jaar (hierbij werd die van 17
december nog niet meegerekend) viel
op 9 april, toen de raad tot 0.41 uur

ActIe

(Foto: Gewoën Grubbevors, schilderij voorpa-

Raadscijfers: een terugblik
De samenstelling van de raad
veranderde in het laatste jaar van de
raadsperiode nog een beetje. Stef
van Loo (Essentie) stapte uit de raad
vanwege drukke werkzaamheden.
Anthony van Baal (SP) moest stoppen
vanwege zijn nieuwe baan als
wijkagent in Venray-West. Zij werden
opgevolgd door Janny Hermans
(Essentie) en Thijs Coppus (SP), die
na een afwezigheid van drie jaar en

Appel en eI

aanwezig was. De langste vergadering echter was de bespreking van de
begroting op 9 november, die 6 uur
en drie kwartier duurde.
In 2013 werd van alle jaren in
deze raadsperiode het minst gebruik
gemaakt van het burgerpodium,
slechts tien keer. In 2010 was dit nog
zeventien keer en in 2011 zelfs 24
keer. Er werd daarnaast één burgerinitiatief, Iedereen glasvezel, ingediend.

Alberdingk Thijmstraat 41, 5921 BB Blerick-Venlo
Tel. 077-3871333
www.ruttennaaimachines.nl

Winterbanden wisselen?

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
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Grubbenvorst

Drie opties
Burgemeester
Cremersstraat
Het plan van gemeente Horst
aan de Maas om twee woningen
te bouwen op het perceel aan de
Burgemeester Cremersstraat in
Grubbenvorst, werd in juli door
de Raad van State afgekeurd.
Het College van B&W heeft nu
drie alternatieven voor het
perceel bedacht.

19
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Verhalen van de straat
4/16

De Cocq van Haeften Meerlo

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil:
onze straten en hun namen. Naast de veelvoorkomende Kerk- en
Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die
verankerd zijn in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de
Maas dook de archieven in en zocht het verhaal achter de De Cocq van
Haeftenstraat in Meerlo.

De Raad van State keurde het
oorspronkelijke bestemmingsplan
van gemeente Horst aan de
Maas af. Zij gaf bewoners van de
naastgelegen woningen gelijk
op hun bezwaren tegen het plan.
Die maakten zich onder andere
zorgen over verlies van privacy,
zoninval en uitzicht als er op de
kavel één of twee woningen komen
te staan.

Een aangepaste
versie indienen
Het College van B&W heeft
nu drie opties voor de invulling
van het perceel: een aangepaste
versie van het plan indienen voor
de bouw van twee woningen,
slechts één woning bouwen of
een andere invulling zoeken. De
buurtbewoners kwamen zelf met
ideeën om de kavel te gebruiken
voor garageboxen of aangrenzende
achtertuinen uit te breiden. Een
keuze uit de drie mogelijkheden
maken de burgemeester en
wethouders nog niet. Eerst gaan
ze de mogelijkheden bekijken
die de buurtbewoners hebben
aangedragen als alternatieve
invulling van het perceel. Dat
onderzoek wordt begin 2014
afgerond en dan wordt ook duidelijk
of een herontwikkeling van de
locatie reëel is.

Pinautomaat Broekhuizenvorst verdwijnt
De pinautomaat in Broekhuizenvorst verdwijnt op 1 januari. Rabobank Horst Venray besloot hiertoe met oog op
de veiligheid en de kosten, stelt een woordvoerder. Weer een afbreuk aan de leefbaarheid van kleine dorpen, stelt
de dorpsraad.
In april nog kreeg de pinautomaat
in Broekhuizenvorst een rolluik,
waarmee de automaat tussen 23.00
en 07.00 uur beveiligd werd. Rabobank
gaf toen aan hiermee de veiligheid van
omwonenden te willen borgen. Dat
bleek echter toch niet voldoende, want
gevraagd om uitleg over het besluit
wijst een woordvoerder van Rabobank
Horst Venray wederom op de veiligheid.
“Het betreft hier een verouderde
automaat die niet meer voldoet aan de
veiligheidsnormen. We willen het niet
op ons geweten hebben wanneer een
van de omwonenden slachtoffer zou
worden in het geval van een plofkraak.”
Daarnaast zag Rabobank het
gebruik van de automaat teruglopen.
Verantwoordelijk directeur Ron Vanlier:
“De transacties via geldautomaten
lopen terug. Dat is een ontwikkeling
die zich alleen maar verder doorzet.

Daardoor is er een disbalans ontstaan
tussen het aantal geldautomaten en
de kosten die dat met zich meebrengt.
Daarnaast wordt veel geld dat wordt
gepind in de kleine dorpen, uitgegeven
in bijvoorbeeld Horst. Daar staan ook
geldautomaten.”
Voorzitter van de dorpsraad,
Henri van Wylick geeft aan dat de
raad het besluit erg jammer vindt.
“Hiermee verdwijnt wederom een
basisvoorziening. Als we de kleinere
kernen leefbaar willen houden dan
moet je er voor zorgen dat er een
bepaald voorzieningenniveau in
stand blijft. Vorig jaar verdween het
uitdeelpunt van de apotheek, dit jaar
de pinautomaat, wat gaat er volgend
jaar verdwijnen? Er is een beweging
aan de gang die een uitholling van
het voorzieningenniveau veroorzaakt.
Een beweging die blijkbaar niet of

nauwelijks is af te stoppen maar
wel grote gevolgen heeft voor de
leefbaarheid en het zolang mogelijk
kunnen blijven wonen in je eigen
omgeving.”
Vanlier bestrijdt het idee dat de
leefbaarheid minder wordt door het
verdwijnen van de geldautomaat. “Wij
proberen die leefbaarheid op andere
manieren wel degelijk in stand te
houden. In Broekhuizen dragen we
bijvoorbeeld een ﬂink bedrag bij aan de
ontwikkeling van het Brouwershuis.”
Rabobank bevestigt inmiddels in
gesprek te zijn met lokale ondernemers
om de mogelijkheid om alsnog een
contactgeldvoorziening te behouden
voor het dorp te bekijken. De bank
geeft daarnaast aan dat wellicht
meerdere kantoren en pinautomaten
zullen verdwijnen. Welke dat zijn,
wordt pas later bekendgemaakt.

Het geslacht Van Haeften stamt af
van Betuwse ridders. Zij waren Heer
van Haaften, Hellouw, Herwijnen,
Rhenoij en Ophemert. De adellijke
familie De Cocq van Haeften komt
uit Gelderland. Johan Walraven van
Haeften voegde aan zijn naam ‘de
Cocq’ toe, naar zijn grootmoeder van
vaders kant. Hiermee gaf hij aan
dat hij afstamde van de heren van
Waardenburg. De familie De Cocq van
Haeften kwam in de 17e eeuw naar
Meerlo, toen zij kasteel Blitterswijck in
haar bezit kreeg.

kasteel en werd een paar dagen
later bijgezet in het familiegraf
in Ophemert. Zijn weduwe en dochters bleven achter in het kasteel.
Omdat de familie De Cocq van
Haeften vond dat de protestantse
kerk in Vierlingsbeek te ver weg
was, liet zij in 1822 een klein protestants kerkje bouwen tegenover
de oprijlaan van het kasteel. In
1825 gaf weduwe Mackay opdracht
tot het bouwen van een domineeswoning voor de dominee die de
kerk bediende.

Bezit van familie
veiligstellen

Erfenis werd
verdeeld

Baron Barthold de Cocq van
Haeften werd op 19 januari 1755
geboren in Arnhem als zoon van
Johan (Jan) Walraven de Cocq van
Haeften en diens nicht Anna Ursulina
van Lynden. Anna stierf op 26-jarige
leeftijd kort na de geboorte van
Barthold.
Barthold erfde rond 1788 het kasteel en de heerlijkheid Blitterswijck.
Barthold trouwde in 1790 met
zijn nicht Arnoldina Margaretha
Mackay onder huwelijkse voorwaarden. Volgens de Nederlandse
Genealogische Vereniging zochten
leden van de familie Van Haeften
door de eeuwen heen hun huwelijkspartners vaker dichtbij, om zo het
bezit van de familie veilig te stellen. Het echtpaar trok in op kasteel
Blitterswijck. Samen kregen ze vijf
dochters, Anna Ursulina, Ursulina
Philippina, de tweeling Margaretha
(Margriet) Bartholda, Constantia
Louise en Henriette. Die laatste overleed al op jonge leeftijd.
Barthold de Cocq van Haeften
overleed op 22 oktober 1808 in het

In het voorjaar van 1849
overleed Arnoldina Mackay ook. De
vier dochters verdeelden de erfenis, waarbij Margaretha Bartholda
het kasteel kreeg. Zij beheerde dit
samen met haar tweelingzus, maar
binnen anderhalf jaar overleden
de tweelingzusters ook allebei. In
1857 verkocht de oudste zus, Anna,
die nog in Meerlo woonde, haar
rechten op Blitterswijck.

Kasteel
werd ruïne
De ruïne van het kasteel kwam
in 1964 in handen van gemeente
Meerlo-Wanssum. Op de afbeelding is Baron Barthold de Cocq
van Haeften te zien. De afbeelding
is afkomstig uit de Collectie
Rijksbureau voor Kunsthistorische
Dokumentatie (RKD), Den Haag.
Bron: o.a. Heemkundeverening MeerloWanssum, www.decocqvandelwijnen.
nl, Parochie Blitterswijck en Nederlandse
Genealogie Vereniging.
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Belevingscentrum in de Heere Peel
In het inmiddels bijna tien jaar bestaande natuurgebied Heere Peel, ten noorden van America, komt binnenkort
waarschijnlijk een educatie- en belevingscentrum. Toeristen kunnen hier informatie over het gebied en wandel- en
ﬁetsroutes verkrijgen, maar ook genieten van het uitzicht over het ven met een kopje kofﬁe en een stukje vlaai.

initiatiefnemers hebben volgens
de gemeente aangegeven mede
kartrekkers te willen zijn om de Heere
Peel verder te ontwikkelen. “Het plan is
geen onderdeel van Maasgaard, maar
past wel perfect in de ﬁlosoﬁe”, stelt
wethouder Paul Driessen. Hij geeft aan
dat de ontwikkeling van het gebied
zich nog in een vroeg stadium bevindt.
Het bestemmingsplan voor het
belevingscentrum ligt inmiddels ter
inzage.

zelf zou 23 bij 9 vierkante meter
worden. Hierbij wordt een terras van
80 vierkante meter geplaatst. In het
plan wordt ook gesteld dat de ruimte
te verhuren is voor schoolexcursies en
dat er wandel- of ﬁetskaarten verkocht
kunnen worden.
Het gebied is een sterlocatie in
de gebiedsvisie Maasgaard. Het doel
is om hier recreatieve, educatieve
en natuurlijke speelmogelijkheden
in het gebied te vergroten. De

koopzondag
22 december
centrum venray 12-17 uur
gratis parkeren

www.fraayvenray.nl
VEN

TM

gratis op
de pleinen

De plek waar het centrum zou moeten komen
Initiatiefnemers Gielen en Jacobs
uit Meterik hebben een voorstel ingediend bij gemeente Horst aan de Maas
om een educatiecentrum met horeca
te ontwikkelen aan de Lorbaan in
America. Het centrum moet zich richten
op de Heere Peel en de Schadijkse
Bossen. Daarnaast zou in het bezoekerscentrum kofﬁe, thee, vlaai of pannenkoeken aangeboden worden. “Een
geweldige impuls voor de recreatieve
doelstellingen van de Peel”, stelt de
gemeente in het bestemmingsplan.
Het centrum moet komen op de
hoek van de Lorbaan en het zandpad dat in het verlengde ligt van de
Naaldhoutweg. Het komt daar te liggen
op de oever van het ven. Hoewel het
niet in het huidige bestemmingsplan
past, geeft de gemeente aan in principe medewerking te willen verlenen
aan de ontwikkeling, omdat ze het

recreatieve element in het gebied
graag wil ondersteunen.

Kopjes koffie en
pannenkoeken
Aan de overkant van de Lorbaan is
een parkeerterrein en veel wandel- en
mountainbikeroutes door de Schadijkse
bossen beginnen bij de locatie. “De
Heere Peel en Schadijkse bossen
beschikken niet over een bezoekerscentrum, terwijl grote aantallen mensen
in het gebied recreëren. Een groot
deel van deze mensen is afkomstig
van de bungalowparken (Meerdal en
Limburgse Peel, red.). Deze mensen
kennen het gebied niet. Een bezoekerscentrum waar informatie over het
gebied kan worden ingewonnen, speelt
in op deze behoefte. Verder ontbreekt
in de directe omgeving een openbaar

toegankelijke horecavoorziening”, stelt
de gemeente.
Tot 2003 bestond de Heere Peel
niet. Het gebied was toen nog agrarische grond. Ten tijde van de aanleg is
het beplant met jonge berkenboompjes. Deze bomen zijn onlangs gerooid.
Hierdoor ontstond een open vlakte
van zo’n 1.200 vierkante meter. Op die
vlakte zou het educatiecentrum moeten
komen, maar het grootste gedeelte
wordt heideveld, waarmee het authentieke Peellandschap op kleine schaal
wordt nagebootst.

Y
RA
2011
2013

Voor o.a. scheiding, alimentatie, omgang, gezag en
mediationtrajecten.
Neem contact op voor een GRATIS en vrijblijvend
informatiegesprek.
Bemmelstraat 2 • 5961 HN Horst • t 077 3983000
www.familierechthuis.nl / info@familierechthuis.nl

Schoolexcursies
Het centrum zou een ‘ecologische
en nostalgische uitstraling’ krijgen,
‘met her en der een groeiende boom.’
Daarnaast wordt in de toekomst
nog begroeiing verwijderd om een
stuifduin te realiseren. Het gebouwtje

Meerlosebaan toch afgesloten
Het College van B&W van Horst aan de Maas heeft ondanks bezwaren van de dorpsraad besloten het zuidelijk
gedeelte van de Meerlosebaan in Grubbenvorst af te sluiten voor openbaar verkeer. De weg wordt nu onderdeel
van bedrijventerrein Fresh Park.
Fresh Park BV, eigenaar van het
deel van de Meerlosebaan, verzocht
de gemeente om de onttrekking “om
de veiligheid en de beheersbaarheid
te kunnen borgen.” Zij wil het
bedrijventerrein geheel omheinen,
onder andere om ladingdieven
te weren. Daarnaast stelt zij dat
wandelaars en ﬁetsers, maar ook
kinderen “die in de blusvijver van
de brandweer en op onontwikkelde

gronden spelen” voor onveilige
situaties zorgen.
De Grubbenvorster dorpsraad was
tegen de afsluiting. Zij vreest dat in
de toekomst een ontsluiting van de
kern en het eventuele toekomstige
treinstation via de Meerlosebaan en
de rotonde aan de rand van Fresh
Park, niet meer mogelijk is. “Deze
ontsluiting zou een besparing zijn in tijd
en in kilometers voor de inwoners van

Grubbenvorst”, stelde de dorpsraad
eerder. Daarnaast wil de dorpsraad
graag dat het bedrijventerrein open
blijft voor recreanten.
De gemeente sluit zich aan bij
de mening van Fresh Park dat een
bedrijventerrein geen geschikte
locatie voor recreatie is. Daarnaast
stelt de gemeente dat een ontsluiting
van de kern Grubbenvorst via de
Californischeweg moet plaatsvinden.

Aanlevertijden HALLO Kerst
In verband met kerst verschijnt
HALLO Horst aan de Maas op
vrijdag 27 december in plaats van
donderdag. Ook de aanlevertijden
van persberichten en advertenties
zijn gewijzigd.

Advertentie
Advertenties en zoekertjes
maandag 23 december om 12.00 uur
advertentie@hallohorstaandemaas.nl of
telefoonnummer 077 396 13 56.

Redactie
Persberichten, tekst en foto’s
maandag 23 december 12.00 uur
redactie@hallohorstaandemaas.nl of
telefoonnummer 077 396 13 52.

HEERLIJK

GOURMETTEN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Met verbijstering hebben wij kennis genomen van het
plotselinge overlijden van onze zeer gewaardeerde collega

Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo, tel. 06 21 58 07 85.

Wil was sinds 2001 bij ons werkzaam en wij hebben haar leren
kennen als een positieve, betrouwbare en zorgzame collega,
met het hart op de juiste plaats.

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Opening feestdagen Stervideotheek
Kerstavond 13-18u, 1e en 2e Kerstdag
13-21u, Oudejaardag 13-18u,
Nieuwjaardag 15-21u. Bij ons keuze
uit meer dan 10.000 ﬁlms! Elke week
de nieuwste ﬁlms te huur! Ster Media
Store, Venloseweg 2, Horst.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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)
Kerstgroepen + stallen te koop.
Atelier Germalein Langstraat 25
A, Hegelsom. Tel. 077 398 27 76.
Openingstijden 6 tot 22 dec. 2013,
ma. t/m vr: 13.30 tot 18.00 uur,
zaterdag: 9.00 tot 16.00 uur. Kom
gerust vrijblijvend een kijkje nemen.

Wil Lenssen

Wij wensen Jan, de kinderen en familie veel sterkte
om dit zware verlies te dragen.
Directie en medewerkers
Kleuskens Schoonmaakbedrijf BV

Rits stuk? vd wijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in
veel gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en inslagknopen. Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst!
Fiets- en bromﬁetsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Mindfulness. Goede voornemens
voor 2014. Kies dan voor een cursus
Mindfulness. (kleine groepjes).
Start 14 januari www.marietweijs.nl of
www.via-rosa.nl

Lies van der Sterren
4 september 1930

Dankbetuiging

America,

Langs deze weg willen wij u bedanken voor uw medeleven,
de bloemen, mooie kaarten en bezoekjes die wij mochten
ontvangen na het overlijden van mijn echtgenote,
ons mam en oma

Sevenum,

Janny Teuwsen-Trienekens
Het is voor ons een grote steun geweest.
Horst, december 2013
Theo Teuwsen,
kinderen en kleinkinderen

16 december 2013

Sjaak † en Hanny
Rick en Miranda, Robin
Kim en Tim, Job
Leo en May
Yvonne en Wouter
Ria †
Daan
Julia en Reinout
Petra en Stefan
Rob en Kelly
Bart en Wendy, Mila, Levi
Paul en Jorien, Sem
Ton

America,

America,

America,

Kuiperplein 40, Horst
Dankbetuiging

Correspondentieadres: Zwarte Plakweg 13, 5966 RH America

Wij danken iedereen die aanwezig was bij de mooie
uitvaartplechtigheid in de St. Lambertuskerk voor

Thijs van Stratum
We voelen ons gesteund door de vele reacties, mooie kaarten
en berichten die ons bereikten. De waardering en het respect
voor Thijs als mens werd daarin duidelijk verwoord.
Wij danken onze huisarts, dokter Duives voor de goede
begeleiding en alertheid.

Mam is thuis bij Ton, Zwarte Plakweg in America,
waar donderdag van 15.00 tot 16.30 uur gelegenheid is
om afscheid van haar te nemen.
Vrijdag 20 december is om 14.00 uur de crematiedienst in
crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Onze voorkeur gaat uit naar een donatie aan Hospice Zenit
in plaats van bloemen. Voor uw donatie is gelegenheid
in het crematorium.

Bijzonder veel dank aan degenen die Thijs thuis verzorgd hebben:
Annemie, Cindy, Evi, Janine, Jolanda en Willemien.
Professioneel en respectvol, zeer aan te bevelen.
Dankbetuiging

Familie van Stratum-van Eijk
De zeswekendienst voor Thijs is op zondag 22 december a.s.
om 10.30 uur in de St. Lambertuskerk te Horst.

Dankbetuiging

Een hand… Een woord… Een kaart… Een gebaar doet zo goed
als iemand die je lief hebt verliezen moet.
Heel veel mensen hebben met ons meegeleefd na het overlijden
van ozze pap en trotse opa en overgrootopa

Sef Willemsen

voor een
persoonlijk
afscheid

Van wat eenmaal is voorbijgegaan
Komt geen uur terug
De tijd blijft geen minuutje staan
Hij gaat ook veel te vlug

mam en oma van:

Te huur zomerhuis Mallorca,
150 m van het strand, tot 8 pers.
www.huisbertcati.nl
Te huur: opslag/bedrijfsruimte 180m2
voor € 380,00 p. mnd, vocht-, vorst- en
stofvrij, verhard terrein, electr. rolpoort,
aparte ingang. Inl. 06 53 76 96 98.

De tijd is als een stroom, een water
Hij vloeit traag en eindeloos voort
Van vroeger via nu naar later
Zijn voortgang wordt door niets verstoord

Hartelijk dank hiervoor.
Het geeft ons kracht om verder te gaan met ons leven.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Horst, december 2013

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
lieve woorden en kaarten die wij mochten ontvangen
na het overlijden van

Bets Clausen-Kallen
Dankbaar kijken wij als familie terug op de mooie avondwake
in de kerk en de crematieplechtigheid.
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte
dat Bets in haar leven voor velen zoveel heeft betekend.
Hans, kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst zal worden gehouden op
21 december om 18.00 uur in de H. Lambertuskerk te Horst.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl
Ook als u elders verzekerd bent!

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl
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Goede voornemens? Kom naar de
open dag bij Slender You Fit.
Zaterdag 4 januari 11.00-15.00 uur.

Dankbetuiging

Uw overweldigende belangstelling en blijken van medeleven
na het overlijden van

Mart Wismans
zijn ons tot grote troost geweest.
Daarvoor zeggen wij u onze oprechte dank.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Woonruimte te huur: 2-kamerapp.
in Horst met eigen parkeerplaats.
Huurtoeslag is niet mogelijk. Meer info:
06 40 15 77 34, na 18.00 uur.
Chauffeur zoekt werk. Chauffeur met
veel ervaring, heeft géén “08.00 tot
17.00 uur mentaliteit”, biedt zich aan
als oproepkracht voor enkele dagen per
week, niet voor groot-transport.
Tel. 06 54 96 56 65.

De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 21 december 2013
om 18.00 uur in de H. Lambertuskerk te Horst.

Te huur: werk/opslagruimte
+/- 380 m2. Kantoor/kantine +/- 96 m2.
Ruim verhard buitenterrein. Gunstige
ligging nabij A73 te Melderslo.
Voor diverse doeleinden geschikt.
077 398 28 96 / 06 30 83 78 52.

Met droefheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van mevrouw

Pedicure Myriam Wagemans. Voor
uw voetverzorging, ook voor reuma- en
diabetesclienten (ook met simm’s
classiﬁcatie). Aangesloten bij ProVoet.
Bel voor een afspraak 077 398 71 05 of
06 30 61 99 43.

December 2013

Els Boonen
Els is meer dan 40 jaar een zorgzame huisgenote geweest
van pastoor J. Peeters.
Wij hebben Els leren kennen als een persoon met een grote
en warme belangstelling voor de gemeenschap
en de parochie Grubbenvorst.
Wij zijn Els zeer erkentelijk voor haar inzet.
Wij wensen pastoor J. Peeters en de familie Boonen
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Namens het kerkbestuur
van OLV ten Hemelopneming Grubbenvorst,
Wim Seesing, wnd. voorzitter,
Jan Vinken, secretaris.

Belangrijk is niet de weg die je gaat,
maar het spoor dat je achterlaat.
Wij danken u allen zeer voor het medeleven bij de ziekte
en na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze moeder

Bedankt lieve mensen voor uw
gulle gift! Het gouden standbeeld.
Verloren digitale fotocamera.
Tel. 06 21 97 17 77.
Te koop: in prima staat verkerend
verwarmd wedstrijd-biljart met
toebehoren. Tel. 077 327 08 06.
Donderdagavond 12 december is er
een kat (ongeveer 3 maanden, grijswitte vacht) aangelopen in de van
Bronckhorststraat. Het is een jonge kat.
Is zij van jou... bel dan 06 45 55 67 62.
Rust in je hoofd
Op vrijdag 10 januari start in Horst een
groep van 10-11 uur en om 19.30 20.30 u (minimaal 6 deelnemers)
Meer info/aanmelden: 0478 58 32 72,
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
Nieuwe fotowinkel in Horst!
Complete Foto-service! Fotoboeken,
posters, canvas, fotocadeaus zoals
fotomok, foto op T-shirt, enz.
(www.fotoquelle.nl). Ook direct klaar
foto-service en pasfoto’s. Ster Media
Store, Venloseweg 2, Horst.
A3aans ﬁetsshop Horst
Aanbieding: nu diverse nieuwe oma
ﬁetsen te koop (volwassen). Ook voor
onderhoud en reparatie van uw ﬁets.
A3aans ﬁetsshop. 06 30 43 19 16.

Leonie van den Brandt-Brouwers

Te koop witlof, vers van de grond.
Op bestelling. Thijs Huijs, Langstraat 64
Horst-Hegelsom. Tel. 077 398 35 52.

Uw kaarten, brieven, bezoeken e.d., uw woorden van troost
hebben ons gesteund bij dit smartelijk verlies.
Zij had bij menigeen een bijzonder plekje in het hart.

Origineel (Kerst)cadeau
Een heerlijke handgemaakte scrub,
bodyboter, lippenbalsem of andere
(kruiden)producten: Puur Natuur Kracht,
Carolien van Bergen, 06 20 23 50 99,
carolienvbergen@kpnmail.nl

Paul, Luuk en Juul
Lottum, december 2013
De zeswekendienst is zondag 22 december om 09.30 uur in de H. Gertrudiskerk te Lottum.

Alleenstaande vrouw met 2 kinderen
zoekt per direct een woning in Horst
of omgeving. Tel 06 24 26 69 15.
Bijles Engels
Enthousiaste docent geeft bijlessen
Engels voor vmbo, havo en vwo leerlingen. Bel Madeleine Goedhart 06 48 75
53 47 of kijk op www.mathein.com
Net als uw auto heeft ook uw tuin van
tijd tot tijd een onderhoudsbeurt nodig.
Een goede tuinman vinden is niet
altijd even gemakkelijk.
Het is eenvoudig: bel 06 57 67 22 18.

Kerstbomen korting. Donderdag -25%.
Vrijdag voor de helft en zaterdag de
helft van de helft! Dus kerstboom vanaf
€ 2,45 Twedde Kans Noordsingel 43
Horst.
Verloren zilverkleurige armband
met magneetsluiting op donderdag
12 december tussen 12 en 13 uur.
Waarschijnlijk voor de ingang van de
Plus supermarkt Horst.
Tel. 077 398 78 95.

Bert en Truus
JenniskensKeijsers

Schilder en Stucwerk Gevelcoating
H. vd Pasch Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

 

Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze zoon

Iedereen bedankt
voor de felicitaties en
bloemen ter ere van onze
Gouden Bruiloft van
30 november j.l.

Healing creme – huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en
schaafwonden, ruwe gekloofde huid,
droge plekken, jeukstillend.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.

Leto

13 december 2013
Zoon van
Mark Verheijen &
Diane Zuiderwijk
Broertje van Nova
Leopold Haffmansstraat 42
5961 DX Horst

Zo lief, zo klein,
Zo mooi, zo welkom

Tim

Jan Johannes

is op 11-12-’13 geboren
Ralf en Chantal
Truijen-Broekmans
Achter de Smaalbrug 29
5961 AX Horst
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Floriaderapport aangenomen

Onderzoek naar
samenwerkingsverbanden
De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft dinsdagavond tijdens
de raadsvergadering het eindrapport van de Commissie Onderzoek
Floriade vastgesteld. Zij stemt daarmee in met de aanbevelingen, zij het
met een aanvulling.
Alle partijen benadrukken tijdens
de discussie van het Floriaderapport
van Commissie Hendrikx dat
het evenement zelf, een groot
succes was. “We zijn minder trots
op de politieke en economische
afwikkeling”, stelt fractievoorzitter
Bram Hendrix (Essentie). Hoewel de
partijen het oneens blijven over de
oorzaken van de problemen, zien ze
allen in dat de gemeente moet leren
van de situatie.
Met een amendement
probeert PvdA-PK dat meteen in
de praktijk te brengen: “Wij willen
leren van de fouten die bij de
Floriade zijn gemaakt.” De partij
verzoekt het College van B&W dan
ook, gesteund door alle andere
partijen, om alle publiek-private

samenwerkingsverbanden tegen
het licht te houden en waar nodig
verbeteringen door te voeren.

’Sorry-democratie’
Voor de SP is dit niet genoeg.
SP-fractievoorzitter Thijs Coppus
noemt het een typisch voorbeeld
van ‘sorry-democratie’. De partij
vindt het belangrijk om te weten
waar het fout is gegaan en wie
verantwoordelijk gesteld kan worden.
Zij diende daarom drie moties in:
om de Raad van Commissarissen zijn
vergoeding terug te laten geven, voor
meer ﬁnanciële openheid voordat
de gemeente het tekort betaalt en
voor een raadsenquête om meer
duidelijkheid te krijgen. De moties
werden alleen door D66 gesteund.

Nieuw onderzoek

Nog geen winkels
open op zondag
Winkeliers in Horst aan de Maas krijgen voorlopig niet de
mogelijkheid om zelf te bepalen of ze zondags open willen of niet.
Een voorstel van het College van B&W om de zondagsopenstelling te
dereguleren stuitte dinsdagavond in de raadsvergadering op weerstand
van het CDA en de SP.
Het College van B&W deed een
voorstel aan de gemeenteraad om
de ondernemers in de gemeente
Horst aan de Maas de keuzevrijheid
te geven voor wat betreft de
opening van winkels op zon- en
feestdagen. Jac Philipsen, directeur
van supermarkt Jumbo Phicoop in
Sevenum pleitte voor de discussie
nogmaals voor de openstelling. “De
consument wil zelf weten wanneer,
waar en hoe hij boodschappen doet.”
Dat omliggende gemeenten wel
de zon- en feestdagen vrij hebben
gegeven “voelen we dan ook”,
aldus Philipsen. Berend Brouwer van
Jansen-Noy in Sevenum sloot zich
bij dat pleidooi aan. “De politiek kan
de tijd niet stilzetten, luister naar de
consumenten en laat ons vrij om te
ondernemen.”

‘Te vroeg voor
zelfregulering’
Sinds de nieuwe Winkeltijdenwet
in de zomer door de regering is
aangenomen, laaide de discussie in
Horst aan de Maas weer op. Essentie
en PvdA-PK willen de keuze bij de
ondernemers neerleggen. D66 is ook
voor de vrije openstelling. SP en CDA
stemden tegen het voorstel, zij willen
nader onderzoek. CDA kwam daarmee
tegemoet aan de wens van Centrum
Management Horst, dat aan heeft
gegeven tegen de openstelling te zijn.

“We willen een gedragen
voorstel. Het Centrum Management
Horst heeft niet meegedaan aan de
evaluatie. En wat vinden ondernemers
in de kleine kernen en verenigingen
ervan?” legt Marcel Beelen (CDA) de
keuze van de partij uit. Hij noemt het
te vroeg voor zelfregulering. “Er is
onvoldoende belangenafweging
gedaan. we willen geen goedlopend
centrum in gevaar brengen.”

‘Horst aan de Maas
is geen eiland’
“Wij willen onze ondernemers
dezelfde kansen en vrijheid geven
als in omliggende gemeenten.
Waarom zou de tijd daar wel rijp
zijn?” stelt Janny Hermans (Essentie).
“Veel ondernemers wensen het,
dan kunnen wij toch niet beperkend
zijn?” “Horst aan de Maas is geen
eiland. Buiten de centra zijn winkels
wel al 52 zondagen open. Het lijkt
of het Centrum Management Horst
vraagt ‘bescherm ons met regels’.
Dat vinden wij een bijzondere
stellingname voor ondernemers”, uit
Richard van der Weegen (PvdA-PK)
zijn verrassing over de stellingname
van het CDA.
Frank Spreeuwenberg (SP) pleit
ook voor meer onderzoek en ziet, net
als het CDA, het liefst deze raadsperiode nog een nieuw voorstel van
wethouder Paul Driessen.
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Wat ligt er dit jaar onder de kerstboom?
Bij het kerstfeest in Nederland horen de laatste jaren steeds vaker cadeautjes. Ook in Horst aan de Maas
wordt volop gewinkeld voor kerstcadeautjes. Welke trends zien winkeliers in Horst aan de Maas bij de verkoop
van cadeaus?

Miriam Deriks merkt de kerstdrukte in haar winkel
In Nederland kennen we
nog niet zo’n lange traditie van
kerstcadeaus. Het gebruik om

elkaar met Kerstmis cadeaus te geven,
is komen overwaaien uit Amerika.
Daar leggen ze de cadeaus onder de

kerstboom of stoppen ze in een grote
sok, die aan de schoorsteenmantel
hangt. De Kerstman, die in Amerika de

cadeaus komt brengen, is volgens sommigen voortgekomen uit onze eigen
Sint Nicolaas. In Nederland was het
Sinterklaasfeest dan ook lange tijd het
enige feest waar men elkaar cadeaus
gaf, maar tegenwoordig wordt ook het
kerstfeest aangegrepen om elkaar te
verwennen met geschenken.
Rond Kerstmis zien winkeliers uit
Horst aan de Maas het klantenaantal
fors toenemen. “Dat begint al meteen
na Sinterklaas”, vertelt Ton Sanders
van Primera in Sevenum. Voor De
Bloemerie in Broekhuizenvorst begint
de kerstdrukte al eerder. Eigenaresse
Miriam Deriks: “In de winkel kunnen
wij absoluut merken dat er rond Kerst
meer klanten komen. Dat begint voor
ons eigenlijk al in november. Het afgelopen weekend hebben we een sfeerweekend gehad in de winkel en daar
zijn heel veel mensen op af gekomen
om lekker rond te neuzen en om alvast
in de kerstsfeer te komen.”
Producten die het dit jaar goed
doen als kerstcadeau zijn bijvoorbeeld
boeken. Ton: “Een boek is een heel traditioneel kerstcadeau. Ieder jaar liggen
die wel weer onder de kerstboom. Voor
mannen worden er bij ons veel boeken
met een sportthema gekocht en voor
de vrouwen zijn vooral de nieuwe

romans en literaire thrillers
populair. Tegenwoordig verkopen
wij ook veel cadeaubonnen en
–kaarten.” Bij bloemsierkunstwinkel De Kogeldistel in Hegelsom
worden ook veel kerstcadeautjes verkocht. “We draaien echt
topdagen in deze tijd. Vooral
de kerststukjes, kerstdecoratie
en vazen verkopen dit jaar erg
goed”, aldus verkoopster Cindy
van den Bekerom.
In Horst aan de Maas wordt
ieder jaar weer heel wat geld
uitgegeven aan kerstcadeaus.
“Kerstmis heeft een anders sfeer
dan Sinterklaas. Met Kerst spelen
de emoties meer mee, zeg ik
altijd,” aldus Ton. “Daardoor zijn
de cadeaus ook soms wat duurder. Met Kerstmis zoeken mensen
een persoonlijk cadeau en doen
ze ook meer moeite om het perfecte cadeau te vinden”, voegt hij
toe. Gemiddeld wordt er tussen
de vijftien en vijftig euro uitgegeven aan de cadeaus, schatten
de winkeliers. Cindy: “Met zulke
speciale dagen geven mensen
natuurlijk vaak wat extra’s uit,
omdat het maar één keer per jaar
Kerstmis is.”

A d ve r to r i a l

fijne feestdagen
en een
gezond 2014

communicatie
media
warehousing

De feestdagen staan voor
de deur. Loert er gevaar?
Jaarlijks komen vele kinderen en jongeren tijdens de feestdagen op
de huisartsenpost als gevolg van een ongeval. Vaak is vuurwerk de
boosdoener, maar er gaan helaas meer dingen fout. We zien bijvoorbeeld
ook vaak brandwonden door gourmetten, fonduen of oliebollen bakken.
Graag geven wij u enkele tips waar u op moet letten en wat u kunt doen
als het toch mis gaat.
Bij brandwonden is koelen het allerbelangrijkste. Zeker 20 minuten! Maar
eigenlijk is dat nog tekort, een wond
brandt namelijk nog 24 uur door.
Ook voor de pijnstilling blijft koelen
helpen. Bij diepe brandwonden is
het raadzaam om na 24 uur de wond
nogmaals te laten controleren door
een arts. Lauw, stromend water is het
beste. Ga met uw kind in de douche.
Heb je geen schoon water bij de hand,
koel dan met wat je wel voorhanden
hebt. Na het koelen is het zaak dat er
geen vuil in de wond kan komen. Een
brandwond infecteert snel.

dan geldt: schoon spoelen, koelen en
laten beoordelen door een arts.
Sneeuwpret
Hele andere verwondingen zijn
bijvoorbeeld de ongevallen tijdens
sneeuwpret. Polsbeschermers zijn
zeker bij schaatsen geen overbodige
luxe. Als uw kind met schaatsen
valt, dan vangt hij of zij zich op met
de handen. Dit leidt regelmatig tot
polsbreuken.

Griep
Omdat tijdens de feestdagen mensen
elkaar opzoeken, zien we vooral ná
Vuurwerk
de kerstdagen vaker de bekende
Bij vuurwerk is een vuurwerkbril echt griepbeelden. Mocht u of uw kind
een aanrader. Ook voor de kinderen
met de feestdagen onverhoopt
die er bij staan. Dat vindt uw kind mis- geveld worden door een buikgriep,
schien niet leuk of stoer, maar leg uit
dan wil cola nog wel eens helpen.
dat er regelmatig kinderen op de huis- Zeker “platte” cola (zonder prik,
artsenpost komen met beschadiging
door toevoegen van een lepel suiker).
van de ogen, ook bij de toeschouwers. Staat er een belangrijk familiefeest
Vindt er toch een beschadiging plaats, gepland en uw kind wil er graag

heen, dan kan Loperamide een
oplossing zijn bij buikgriep. Dit kunt
u bij de drogist kopen. Kinderen
vanaf 8 jaar mogen dit middel
gebruiken, maar wij adviseren het
zo min mogelijk toe te passen (alleen
voor speciale gelegenheden). Het
middel legt namelijk de doorgang
van de darmen stil, waardoor je de
bacterie juist langer in de darmen
houdt.
Rest mij iedereen hele fijne
feestdagen toe te wensen en
een gezond 2014!
H.C.M.C. de Vos,
huisarts Sevenum

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)
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Kerstmarkt Sevenum

Eten, theelichtjes en een Kerstman
In het centrum van Sevenum vond dit jaar weer een kerstmarkt plaats. De markt werd georganiseerd door
Koninklijke Harmonie Unie en de opbrengst was dan ook bestemd voor de vereniging. Naast de kraampjes op
het plein voor café de Gaper en de Pastoor Vullinghsstraat waren de winkels in het centrum ook open.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

De geur van versgebakken
wafels komt je tegenmoet wanneer je de kerstmarkt op loopt.
Bij groene kraampjes snuffelen

mensen tussen boeken, kerstspullen
en kerststukken. “Het is de derde keer
dat we deze kerstmarkt organiseren”, zegt Wim van Gassel, voorzitter

van de kerstmarktcommissie van de
Koninklijke Harmonie Unie. “We wilden
iets neerzetten in het centrum van
Sevenum, waar iedereen naar toe wil

gaan. Het is volgens mij al drukker dan
vorig jaar. Dat komt, denk ik, mede
door het betere weer.” Van Gassel
schat dat er ongeveer duizend mensen
de kerstmarkt hebben bezocht. De
opbrengst van de kerstmarkt gaat naar
de vereniging. “Hierbij kun je denken
aan het instrumentenfonds”, legt Van
Gassel uit.

zijn de eerste keer ook geweest.
Nu staan er veel meer kramen.
Mocht het volgend jaar doorgaan,
dan gaan we zeker weer”, laat het
gezin weten.

Meer kraampjes en
meer mensen

De mensen van de harmonie
zijn druk bezig met het neerzetten
en aansteken van alle theelichtjes op en rond het Gaperplein.
Het begint al te schemeren,
dus ze zijn niks te vroeg begonnen. Aan het einde van de
Pastoor Vullinghsstraat staat een
levende kerststal. Ook deze trekt
veel bekijks. Bezoekster Merel
Theloesen vindt de kerstmarkt erg
leuk. “Ik vind het best wel druk.
De markt is zeker groter dan vorig
jaar. Dat is ﬁjn, want zo blijven de
mensen nog meer en langer hangen. Van mij mag de kerstmarkt
nog wel groter worden.”
Op het Gaperplein ruik je
naast wafels ook frietjes. De spullen in de kramen op de kerstmarkt worden door leden van de
harmonie opgehaald. Van Gassel
is erg tevreden en kijkt alweer
vooruit. “Ik denk dat er volgend
jaar gewoon weer een editie van
de kerstmarkt is.”

Aan het einde van de kerstmarkt
volgt een slotact, die volgens Van
Gassel spectaculair is. “We gaan het
hele plein voor café de Gaper versieren
met theelichtjes.” Voor deze act wordt
het plein zo donker mogelijk gemaakt.
Zo worden lantarenpalen afgeschermd.
Intussen loopt er ook een Kerstman over
de markt. “Het is ontzettend sfeervol”,
begint mevrouw Janssen. Zij loopt rond
op de markt voor de gezelligheid. “Het
is heel erg anders dan vorig jaar, toen
ben ik ook geweest. Zo zijn er meer
kraampjes. Ook is het ﬁjn dat de winkels
open zijn. Dat brengt toch meer mensen
op de been.” Janssen zou volgend jaar
weer naar de kerstmarkt in het dorp
komen. Een klein draaiorgel zorgt voor
muziek aan het begin van de Pastoor
Vullinghsstraat. Het is ook druk in de
winkels. Familie van Lier loopt rond in
het winkelcentrum. “Het is erg leuk. We

De markt mag nog
wel groter worden

De perfecte kerstboom

Oh dennenboom
Bij Kerstmis hoort natuurlijk een perfecte kerstboom. In de weken voor Kerst wordt deze traditiegetrouw in
huis gehaald en opgetuigd. Kerstboomkwekers in de regio zijn druk in de weer met de verkoop. Zij vertellen
waar een goede kerstboom aan moet voldoen en welke bomen populair zijn onder de inwoners van Horst aan
de Maas.

Annet Coenders verkoopt steeds vaker meerdere kerstbomen per klant
Allereerst wil kerstboomkweker Jac Cox uit Horst een misverstand rechtzetten. De boom met de

wonderschone takken die ieder jaar met
Kerst versierd wordt, is namelijk geen
dennenboom, maar een spar. Jac: “Al

honderden jaren wordt de kerstboom in
de volksmond een den genoemd, maar
ofﬁcieel zijn het allemaal sparren.”

“Twee belangrijke criteria voor een
goede kerstboom zijn dat de boom niet
teveel naalden mag verliezen en dat
de etages van de boom regelmatig zijn
verdeeld”, vertelt Jac Cox. Een ander
criterium is volgens Annet Coenders,
kerstboomkweker uit Grubbenvorst,
dat de spar vers moet zijn. Het is ook
belangrijk dat de boom mooi vol is.
“Maar de takken mogen ook weer niet
té dicht op elkaar staan, want dan is
het moeilijk om er ballen in te hangen”, aldus kerstboomverkoper Marian
Cox uit Horst.

lampjes in de boom branden. Dat
hebben we ook gemerkt bij onze
verkoop. Tijdens het weekend na
Sinterklaas liep het bij ons storm,
de bomen vlogen gewoon de
deur uit.” De andere kerstboomkwekers kunnen dit bevestigen:
na Sinterklaas willen de meeste
mensen zo snel mogelijk de kerstboom in huis halen.

Grote kerstboom het
populairst

De laatste jaren moeten
‘gewone’ kerstboomverkopers steeds meer concurreren
met supermarkten en andere
winkelketens die stunten met
kerstboomaanbiedingen, stellen de kwekers. “Zij verkopen
kerstbomen als klantenlokkertjes.
Dat gaan wij wel merken in onze
eigen verkoop”, vertelt Jac Cox.
“Maar die ketens verkopen zoveel
kerstbomen, dat ze al rond oktober zijn begonnen met omzagen.
Je weet als klant dus niet hoe vers
die boom nog is. Als je bij een
lokale kweker een boom koopt,
kun je meestal zelf mee het veld
in om er een uit te kiezen. Dan
weet je dus zeker dat je een
verse, goede boom hebt die zijn
naalden nog lang vasthoudt.”

De kwekers en verkopers zijn het
er over eens dat in Horst aan de Maas
de grote kerstboom het populairst is.
Jac Cox: “In deze regio hebben mensen
vaak veel plaats voor hun kerstboom
in vergelijking met mensen die in de
grote steden wonen.” Annet Coenders
voegt toe: “Een andere trend die ik zie,
is dat mensen steeds vaker meerdere
kerstbomen kopen. Dan zetten ze niet
alleen een boom in de woonkamer,
maar bijvoorbeeld ook in de keuken.”
De meeste inwoners van Horst aan
de Maas mensen hebben inmiddels
hun kerstboom al aangeschaft, schat
Marian Cox. “Als ik door het dorp rijd,
dan zie ik door de ramen overal al de

Kerstbomen als
klantenlokkertjes
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Horst doneert ﬂink
aan voedselbank
Kiwanis Horst aan de Maas organiseerde zaterdag 14 december haar
jaarlijkse winkelwagenactie bij een aantal supermarkten in
Horst aan de Maas.
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Stichting Hands presenteert ﬁlm
Stichting Hands werd in 2008 in het leven geroepen door gemeente Horst aan de Maas om haar status als
millenniumgemeente te onderstrepen. De stichting besloot om zich in te zetten voor pater Toon Janssen uit
Broekhuizen, die in Bulawayoo in Zimbabwe zijn missiewerk verricht. Pater Toon wilde graag een MFC.
Inmiddels, 5 jaar verder, is dat MFC
er. En meer dan dat: het is een echt
multifunctioneel centrum geworden.
Behalve een ontmoetingsplek voor
duizenden inwoners, een kerk voor
duizenden gelovigen, is het ook een
gebouw geworden, waar mensen
onderwijs kunnen volgen, zoals een
kappersopleiding, een opleiding
houtbewerking, woninginrichting en
textiele werkvormen. Plannen liggen

er nog voor een opleiding tot verpleegkundige, een bakkersopleiding en een
cursus land- en tuinbouw.
De bedoeling is dat de lokale bevolking op termijn zelf aan de slag kan en
zelf in haar behoeften kan voorzien.
Dat dat niet slechts toekomstmuziek
is, blijkt uit het feit, dat inmiddels de
eerste diploma’s zijn uitgereikt en dat
de eerste kapsters een baan hebben
gevonden. Bovendien kan pater Toon

de leiding en verantwoordelijkheid
geleidelijk steeds meer bij de plaatselijke bevolking neerleggen. Woensdag
11 december vond in De Golfhorst in
America een presentatie plaats van
een ﬁlm van Paul Keltjens. In deze ﬁlm
zag men wat er zo al gerealiseerd was:
het MFC, pater Toon aan het werk,
enthousiaste cursisten en mogelijk nog
enthousiastere vrijwillige leraren en de
mensen die de kar daar (gaan) trekken.

KJEM gaat voor wafels
Jongerenvereniging KJEM uit Kronenberg heeft een nieuwe eindejaaractie. Na jaren van oliebollen houdt de
KJEM dit jaar een wafelactie. Met de opbrengst van de actie worden groepsavonden voor leden en klein onderhoud
van de blokhut verzorgd.
De wafelactie is tot stand gekomen in samenwerking met bakkerij
Gommans uit Sevenum. De wafels worden de week van tevoren door vrijwil-

ligers van KJEM gebakken in de eigen
blokhut en op vrijdag 27 en zaterdag
28 december langs de deuren verkocht
in Sevenum, Kronenberg en Evertsoord.

Van de opbrengst worden verder de
nodige (kamp)materialen aangeschaft
en kunnen vrijwilligers cursussen en
workshops aangeboden worden.

Voetjes van de vloer voor
Serious Request
Vriendenvolleybalclub Wet Willy tovert café Croes Moeke in Sevenum op 22 december eenmalig om tot een
danscafé voor het goede doel. Drumband ’t Slaagveld uit Sevenum opent het festijn bij Croes Moeke om 16.00 uur.
Verschillende dj’s kruipen achter
de knoppen om muziek voor elk wat
wils te draaien: van tango tot twist
en van rumba tot rock. Er zal tevens
gezorgd worden voor zelfgemaakte

soep en belegde broodjes. Elke
donatie voor Serious Request is van
harte welkom.
Ieder jaar wordt met een 3FM
Serious Request-actie aandacht

gevraagd voor een stille ramp. Dit jaar
zamelt het radiostation 3FM geld in
voor het voorkomen van kindersterfte
door diarree. Ook Wet Willy wilde haar
steentje bijdragen.

Winnaars vogelkwis ’t Hökske
Vogelwerkgroep ’t Hökske en supermarkt Jan Linders Horst organiseerden als afsluiting van hun samenwerkingsjaar een kenniskwis over vogels.
Bij de volwassenen is de prijswinnaar Marian Hendrickx. Zij had op één
vraag na alles goed. De prijs voor de
jeugd is gegaan naar Renske Lemmen.
Kiwanis Horst aan de Maas vroeg
klanten zaterdag bij hun dagelijkse
boodschappen iets extra’s voor de
voedselbank te kopen. Het resultaat
was 77 volle kratten met veelal

houdbare producten, waar de
gezinnen achter de voedselbank
heel blij mee zijn. Ook ongeveer
35 gezinnen uit Horst zullen hiervan
proﬁteren.

Dwarsweg 8 Meterik
T 077-398 2399
info@meterikelektro.nl

Elektro installatie- en adviesbureau
• Elektrische installaties
• Zonnepaneelinstallaties

• Alarminstallaties
• Elektromaterialen

Renske had alle vragen goed. Zelfs het
aantal vinken dat in oktober over de
Mariapeel vliegt, 55745, wist zij goed
te beantwoorden.Beide winnaars zijn

door Marcel Gijsbertsen, ﬁliaalhouder
van Jan Linders en Ton Hagens van de
vogelwerkgroep van pakketten en een
nestkast voorzien.

Jubilarissen Ons Genoegen
Tijdens de promotieavond van vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst op zaterdag 14 december werden twee
jubilarissen gehuldigd voor hun 40-jarig lidmaatschap. Piet Weijs uit Melderslo en Wiel van der Sterren uit Horst
leveren volgens het bestuur ondanks hun hoge leeftijden nog steeds een belangrijke bijdrage aan de vereniging.

HALVE PRIJZEN!

m.u.v. standaard en nieuwe collectie

.

www.meterikelektro.nl

Schildersbedrijf

wim peeters
077 398 65 27
info@wimpeeters.nl

Wij wensen iedereen
prettige feestdagen en
een kleurrijk 2014

schoenmode

www.wimpeeters.nl

Steenstraat 14, Horst | 077 397 01 31 | www.deschoesterschoenmode.nl
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Ad ve r torial

Open dag met een
gouden randje
Bloemenkwekerij Reintjes in Veulen staat aan de vooravond van een bijzonder jaar. Op 1 maart 2014 is
het namelijk precies 50 jaar geleden dat Gerrit Reintjes (Roeëze Grádje) een bloemenkwekerij opstartte aan
de Lorbaan in Veulen.
Bloemenkwekerij Reintjes werd in 1964 opgericht
door Gerrit Reintjes. Zoon Twan nam samen met
zijn vrouw Mariet het bedrijf over op 1 januari 2007,
toen Gerrit zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikte.
Sindsdien is de nadruk van het bedrijf meer op de winkel
komen te liggen. Samen met de medewerkers werden
cursussen gevolgd en begon men met het maken
van rouwbloemwerk en handgebonden boeketten.
Het winkelgedeelte in de verwerkingsruimte groeide
uit z’n jasje en daarom is dit jaar een aparte winkel
aangebouwd, die in juni geopend werd. In deze nieuwe
winkel kunnen opgemaakte vazen en bloemstukken mooi
gepresenteerd en op de juiste wijze gekoeld worden.
De korte lijn van kwekerij naar consument geeft ook nog
eens een lange houdbaarheid. Verser kan niet.

Dagelijks worden rozen geoogst

Om dit jubileumjaar feestelijk te openen, kunnen
belangstellenden vlak voor de kerstdagen een kijkje
komen nemen in het bloemenbedrijf. De deuren van
de kwekerij en nieuwe winkel staan op zondag
22 december van 11.00 tot 16.00u open voor een
open dag in kerstsfeer.
Op de open dag zal rond het middaguur het
kerstkoor ‘Ratatouille’ kerstliederen ten gehore brengen.
Ook Roeëze Grádje, die in zingen een nieuwe hobby
gevonden heeft, zingt mee in dit koor.

De rozen van Reintjes zijn speciaal geselecteerd op
hun goede houdbaarheid. Dagelijks worden de rozen
geoogst en zes dagen per week vindt verkoop plaats aan
particulieren. Buiten openingstijden kan men altijd terecht
bij de bloemenautomaat. Kijk voor meer informatie op
www.bloemenkwekerijreintjes.nl
Ook online Reintjes-rozen bestellen is mogelijk via
deze website met verzending per koerier door heel
Nederland.

Bloemenkwekerij

Reintjes

Lorbaan 3, 5814 AE Veulen
tel. 0478 58 11 97
www.bloemenkwekerijreintjes.nl

Eerste Kerst-in Meerlo
In Meerlo werd de eerste Kerst-in door vijftien lokale ondernemers
georganiseerd. Op woensdag 11 december brachten meer dan
driehonderd bezoekers een bezoek aan het centrum van Meerlo.
Daar werden lekkernijen uitgedeeld bij de slagerij, café, restaurant en
bakkerij, zoals reibekuchen en soepen. Wie in Meerlo aankwam,
hoorde kerstliederen en zag overal lichtjes en kerstmannen. Ook de
kerk was open waarbij de pastoor een expositie van zijn collectie
speciale kerststalletjes tentoonstelde. Het Meerlose revueteam had
de straten aangekleed en liep als amusante zwervers door het
geheel heen.

Starters in de regio
M.Sc. Praktijk voor Gestalt-psychotherapie
Bedrijf

Ellie Keizer,
M.Sc.Praktijk voor
Gestalt-psychotherapie
Eigenaar Ellie Keizer
Adres
Pieter Belsstraat 4
Plaats
Horst
Telefoon 06 11 53 51 06
E-mail
ejkeizer@planet.nl
Website ikzoekeentherapeut.info
ikzoekeencoach.info
Sector
Gezondheidszorg
Start
1 oktober 2013

komen en zelf weer sturing
kunnen geven aan hun leven.

Doelgroep
Ellie Keizer werkt met name
met volwassenen en ouderen die
te maken hebben met psychische
problemen, chronische vermoeidheid of spanningsklachten.
Instroom kan vanaf ongeveer
15 jaar. Ze werkt ook avonden en
in overleg zaterdagen.
Huisbezoeken zijn mogelijk bij
Activiteiten
ouderen en zieke of gehandicapte
Ellie Keizer heeft twee
cliënten. Mensen gaan naar
praktijken van waaruit Gestalttherapie:
Psychotherapie wordt gegeven.
• Wanneer de huisarts zegt dat de
De meeste mensen worden naar
oorzaak van lichamelijke
de praktijk doorverwezen door
klachten niet van medische aard
de huisarts, maar men kan zich
zijn en men toch verbetering wil
ook zelfstandig aanmelden. In de
van de situatie
praktijk wordt zowel individuele • Wanneer iemand wil voorkomen
als relatietherapie gegeven.
dat zijn emoties met hem op de
Ellie Keizer is gespecialiseerd in
loop gaan en dichter bij zichzelf
hooggevoeligheid, concentratiewil komen
stoornissen, angst, depressie,
• Bij het verlangen om een meer
burn-out-klachten, spanningsassertieve houding te ontwikkeklachten en relatieproblemen.
len
Naast ruime ervaring werkt Ellie
• Een ingrijpende gebeurtenis die
Keizer doelgericht en probeert ze
men goed wil kunnen verwerken
mensen praktische handvatten
• Voor het ervaren van meer geluk
mee te geven waarmee ze
in de relatie met een partner,
effectief aan de slag kunnen.
ouder(s) of kinderen
Daarmee ervaren cliënten al snel • Als men op zoek is naar de zin
dat ze uit de onmacht kunnen
van het leven

• Voor verbetering in het functioneren wanneer men lusteloosheid, neerslachtigheid, stress of
angst ervaart
• Bij spanningen met (puber)
kind(eren) kan men leren om
een betere opvoeder te zijn
• Voor een toename van harmonie in de relatie met vrienden
en collega´s
Onderscheidend vermogen
Wanneer men kiest voor de
Gestaltbenadering, zal men
merken dat de therapeut niet
alleen bij de problemen stilstaat,
maar juist meer nadruk legt op
de manier waarop ze ervaren
worden, welke betekenis ze
hebben in het leven en hoe men
ermee omgaat. De aandacht is
gericht op wat zintuigen waarnemen en wat men lijfelijk ervaart.
Dat geeft vaak een passender
antwoord op levensvragen dan
gedachten. Door te concentreren
op het lichamelijke en zintuiglijke, leert men opnieuw contact
maken met de eigen beleving en
op een creatieve manier met
problemen om te gaan.
Gestalttherapie is daarom een
boeiend proces, dat soms pijnlijk
en confronterend is, maar ook
humoristisch en bevrijdend.
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T 077 - 467 29 64

M 06 - 223 737 83
E info@sijbersbouwbedrijf.nl
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Kerstsferen in Horst

Winkelcentrum Horst 12.00 tot 17.00 uur
Het centrum van Horst staat zondag 22 december vanaf 12.00 uur weer volledig in het teken van kerst. Jong en oud zijn van harte
uitgenodigd om te genieten van de winterse kerstsferen, zoals rondom de ijsbaan. De winkels en horecagelegenheden zijn geopend van 12.00
tot 17.00 uur en deze koopzondag is een uitgelezen kans om tijdens de feestdagen goed voor de dag te komen met bijvoorbeeld nieuwe
schoenen, of om onder- en sportkleding te kopen of inkopen te doen voor het kerstdiner. Parkeren in het centrum is gratis.

K
koop erst
22 d zondag
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2013 ber

Kersttrends: doen wat je zelf wilt

‘Engeltjes kunnen altijd’
Kerstmis staat voor de deur en mensen kleden hun huizen gezellig
aan met allerlei decoraties. Ook worden mooie bloemen en kerststukken
binnengehaald en wordt er nagedacht over het kerstdiner. Maar wat is
nou helemaal hip en trendy dit jaar op het gebied van kerst? Winkeliers
uit Horst aan de Maas vertellen.
“Dit jaar is de Lampe Berger
helemaal in”, zegt Gerry Wijnands
van Bonikki living & giving in Horst.
“Dit is een parfum dat de lucht
zuivert en al meer dan honderd
jaar bestaat. Vroeger werd het
vooral gebruikt in ziekenhuizen”,
vertelt Gerry. “Naast dit product
zijn rendieren ook een hot item.
Verder kunnen engeltjes en kaarsen
altijd. Er is nooit iets ‘uit’. Als je iets
mooi vindt, dan moet je het vooral
kopen. Wie zijn wij om het modebeeld te bepalen?”
Dinie Sommerdijk van Valentijn
Cadeau & Wonen in Horst ziet dat
natuurlijke materialen zoals hout
het goed doen dit jaar. “Ook roze en
rode pastelkleuren en de kleuren
zilver en wit lopen goed.” Volgens
haar worden dit jaar veel kleine
decoraties in de vorm van taartjes,

gebakjes en toffees in de kerstbomen
opgehangen. Dinie: “Deze zijn verkleed
in allerlei zoete kleurtjes.” Ook Dinie
vindt dat engeltjes altijd kunnen.
Jan Janssen van Witveld
Bloembinders in Horst vertelt dat op
het gebied van bloemen iedereen mag
kiezen. “Natureltinten maar ook de
bonte tinten doen het erg goed.” Jan
zegt dat je bij de aanschaf van kerststukken aan bedragen moet denken
tussen dertig en vijftig euro. Dat de
kleur rood toch wel de kleur van kerst
is, blijkt ook in de bloemenbranche. Jan
legt uit: “Rood doet het vooral in de
laatste week voor kerst goed. Daarvoor
gaat het vaak nog niet zo hard met die
kleur.” Volgens Jan is de sfeer tijdens
de kerst ook heel belangrijk.
Hilco Janssen van supermarkt Albert
Heijn in Horst vertelt over het kerstdiner. “Mensen kiezen allemaal iets

blijft. Vooral onder toeristen, die hier
in de gemeente hun vakantie vieren.”
Volgens Hilco is er geen pijl te trekken
op de bedragen die mensen uitgeven
aan eten tijdens kerst. “Je ziet dat

anders om te eten tijdens de kerst.
Sommigen kiezen voor gemak en
pakken kant-en-klaarmaaltijden en
anderen houden ervan om klassiek te
koken. We zien dat gourmetten in trek

mensen soms dozen wijn inslaan en
anderen tellen weer precies uit wat
ze gaan eten en hoeveel ze daarvoor
nodig hebben. Dat is voor iedereen
verschillend.”
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december
Wij zijn zondag 22 - 18.00 uur
geopend van 09.00

DRANKENHANDEL

1+1
GRATIS

Proost,

PLUS
Klaverland kaas 48+

wij wensen u een
passend 2014!

Alle stukken à ca. 500 gram, combineren mogelijk.

2 stukken nu 1+1 GRATIS

Hoofdstraat 14 Horst
www.pastschoenen.nl
van 34,99 NU
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Dagblad de Limburger 2013
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PSSST....
KERSTMANNEN
op zoek naar een origineel cadeau?
★ LUXE LINGERIE
★ DUSTERS
voordeel
★ NACHTKLEDING ★ GESCHENKBONNEN

Alles mooi voor u ingepakt!
Voor dames, heren en kinderen

Kerkstraat 20a • Horst
077 398 72 50
www.cleopatralingerie.nl

NIKE
Heren hardloopshirt

Indoor mini basket

€
10
voordeel

van 44,99 NU

€
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voordeel

darts

www.sport2000meulendijks.nl
like us on

: www.facebook.com/meulendijkssport
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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.

Randy

De inwoonster van Melderslo is al jaren actief in het Sinterklaascomité
van het dorp. Verder zet ze zich in voor De Zonnebloem, heeft ze vroeger
gewerkt als plukster bij de champignons en in een kas met planten, doet ze
boodschappen voor museum De Locht, is penningmeester bij de dorpsraad
en heeft ze 22 jaar gewerkt als interieurverzorgster bij basisschool De Brink.
Deze week wordt Anny Wijnen-Keyzers (63) uit Melderslo geplukt.

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.

Warme
witlofsalade

broodje van de week

Benodigdheden:
· 20 gram Franse mosterd

Pistolet

· 5 gram rode wijnazijn
· 5 gram citroensap

met tonijnsalade 95

· olijfolie
· zout en peper
· 4 stronken witlof

1.

· 20 gram pijnboompitten
· 20 gram vers gehakte
peterselie

Bereiding:
• Klop in een middelgrote kom de
mosterd, rode wijnazijn en
citroensap door elkaar;
• klop de olijfolie hier langzaam
door tot een romige consistentie
ontstaat;
• proef en breng het geheel op
smaak met zout en peper. Zet het
daarna apart;
• snij de stronken witlof over de
breedte in plakken, verwijder de
harde stukken van de steel en
gooi deze weg;
• spoel de witlof in een vergiet af
en schud om de plakken in ringen
te verdelen. Zet deze apart om te
laten uitlekken;
• rooster in een grote, droge
koekenpan op middelhoog vuur
de pijnboompitten. Blijf roeren
zodat ze niet aanbranden;
• als de pijnboompitten goudkleurig zijn, voeg de witlof toe. Laat
dit een beetje opwarmen en voeg
vervolgens de dressing toe;
• schep alles om zodat de saus
goed vermengd is;
• zet het vuur iets lager als de
witlof te snel slap wordt. De
witlof moet een beetje krokant
en stevig blijven;
• voeg nu de peterselie toe en dien
de salade op met een gegrild
stukje kip.
Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

“Ik zou graag weer teruggaan naar de
champignons. Je hebt dan toch weer
meer een doel in je leven.” Anny zou
liever teruggaan naar de champignons
dan de planten, omdat je daar met
meer personen staat en meer aanspraak hebt. “Maar ik wil bijvoorbeeld
ook wel werken bij een snijbedrijf.”
Naast het Sinterklaascomité, doet
Anny ook boodschappen voor museum
De Locht. “Ik ben al drie jaar vrijwilliger
inkopen voor De Locht en doe ongeveer
één keer per week de boodschappen.”
Anny heeft ook 22 jaar gewerkt als
interieurverzorgster van de klaslokalen
van de basisschool in Melderslo. “Ik ben
daar ook in 1981 mee begonnen, maar
door die operaties kon ik dit ook niet
meer doen.” Na al deze bezigheden
vindt Anny ook nog tijd om op bezoek
te gaan bij een echtpaar van 87 en
85 jaar en een mevrouw van 93 jaar
vanuit De Zonnebloem. “Ik maak
een praatje en geef het nieuws door
als De Zonnebloem een activiteit
organiseert.” Anny is al ongeveer
drie jaar lid. “Een vriendin van mij uit
Melderslo zat er al langer bij en zij
heeft gezegd dat het ook wat voor mij
was. Het is leuk dat je die mensen er
een plezier mee doet.”
Anny Wijnen-Keyzers, echt
een vrouw die graag voor anderen
klaarstaat.

geldig vanaf 19 t/m 24 december

Koken met

Anny Wijnen-Keyzers

In 1981 werd Anny lid van het
Sinterklaascomité in Melderslo. “In de
beginjaren organiseerden we activiteiten rondom de intocht en de intocht
zelf. Soms moesten we al om 06.00
uur beginnen met schminken van de
Zwarte Pieten.” De twaalf pietenpakken
en vier sinterklaasmantels hangen op
haar zolder. De harde werkster kleedt
Sinterklaas ook altijd helemaal aan. “Ik
ben hier vroeger mee begonnen via de
oudervereniging van de basisschool.
Iedereen kreeg toen één taak en die
taak voer ik nog steeds uit.” Anny
geeft aan dat vroeger de zaken anders
gingen dan tegenwoordig. “Zo moesten
we vroeger bijvoorbeeld de snoepzakken voor alle leerlingen van de
basisschool zelf maken. Tegenwoordig
doet Dichterbij dat en ze vinden dat
helemaal geweldig om te doen.”
Anny heeft 12,5 jaar champignons
geplukt in Melderslo. “Daarvoor heb
ik dik 15 jaar in een kas met planten
gewerkt. Daartussen heb ik ook nog
in een bloemenkas gewerkt, maar dat
was niks voor mij. Het lag me gewoon
niet echt.” Na 12,5 jaar daar gewerkt
te hebben, kreeg Anny last van
lichamelijke klachten en heeft ze veel
operaties ondergaan.
Echte hobby’s heeft Anny niet,
maar als er een oppas nodig is voor de
kleinkinderen dan doet ze dat graag.

Zondag open
van 11.00 tot 17.00 uur
Anny is getrouwd met Jac en
heeft twee kinderen. “Ik ben geboren
in Horst en Jac in Meterik. In 1960 is
Jac met zijn ouders naar Melderslo
verhuisd en in 1969, toen we trouw-

den, ben ik ook hier naar toe gegaan.”
Momenteel woont Anny’s zoon nog
steeds in Melderslo en haar dochter
in Broekhuizenvorst. Ze prijst zich ook
gelukkig met vier kleinkinderen.

PUZZEL

Namens het team en bestuur van Volksuniversiteit Venray
wensen wij iedereen hele fijne feestdagen!

Veel wijsheid en leerplezier
voor het nieuwe jaar!

Bergweg 4,
5801 EG Venray
Tel. 0478-580185
ma, di + do. 09.00-13.00 uur
venray@volksuniversiteit.nl

Sudoku
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VOOR DEZE W

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Zie voor meer info www.vu-venray.nl
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Varkensrollade
v/h scharrelvarken div. soorten

100 gram € 1,45

Kerstspecials

Gevulde kalfsoester,
zalm of parmaham
100 gram € 3,95
Ovenklare varkenshaas 3 soorten 100 gram € 2,15
Vele soorten patés, salades en vleeswaren. Teveel om op te noemen,
alles voor een geslaagd diner. Alle soorten wild op bestelling.

Wij wensen u een heel fijn kerstfeest!
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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DECULTUURRECENSENT

De Cultuurrecensenten: Fé Ramakers (16) en Lenny Peeters (16)
Voorstelling: Herman in een bakje Geitenkwark (15 december)
Theater is: Een kunstvorm waarbij spelers een verhaal of emotie op het publiek overbrengen om ze te amuseren.
Wat voor een studie hebben jullie
gedaan?
Rein: Ik heb ﬁlmwetenschappen
gedaan, de andere jongens gitaar,

zang en piano op het conservatorium.
Benny: Ik wilde eigenlijk muzikant
worden, maar omdat dat bijna nie-

mand lukt, ben ik ook communicatiewetenschappen gaan studeren. In
die tijd zijn we met Herman in een
bakje Geitenkwark begonnen.

Hoe maken jullie
jullie shows?
Benny: We doen alles zelf, de tekst
en de muziek. De ene keer komt
Rob met een liedje aan dat we dan
samen uitwerken en de andere keer
komt een van ons met een hele
geschreven sketch.
Rein: Soms bedenken we gewoon
een grap in de auto en werken we
die uit. Soms begint iets als een
grapje en eindigt het als een heel
verhaal.
Benny: Maar alles gaat uiteindelijk
door iedereen heen. Over deze
eerste show hebben we dan ook
wel 2,5 jaar gedaan.
Hoe zien jullie jullie toekomst?
Benny: Rooskleurig.
Rein: We willen hier echt mee gaan
doorbreken, door het hele land volle
zalen trekken.
Benny: We willen een eigen publiek
opbouwen, zodat mensen weten
waar ze voor komen en we echt
kunnen losgaan, alles doen wat we
kunnen bedenken.
Rein: En eigenlijk willen we ook
gewoon vet veel geld en mooie
vrouwen.

Wat vinden jullie het belangrijkste
dat mensen van jullie show
onthouden?
Rein: Het liefste willen we gewoon
begrepen worden in wat we doen.
Mensen vinden het vaak leuk, maar
er zitten eigenlijk heel veel subtiele
dingen in onze shows. We kiezen nooit
de makkelijkste weg.
Benny: Zelfs aan de liedjes die heel
simpel lijken, hebben we heel hard
gewerkt en lang op geoefend.
Rein: Je maakt ons echt blij als je iets
uit de show haalt wat wij er in verstopt
hadden.
Heeft de reactie van het publiek
invloed op jullie manier van spelen?
Rein: Als de zaal zoals vandaag
veel geeft, ga je samen naar een
hoogtepunt, maar sommige zalen zijn
gewoon veel minder reactief. Je wordt
daardoor veel onzekerder en gaat
minder goed spelen.
De voorstelling volgens Fé en Lenny
in drie woorden:
Verblijdend, verbijsterend, verrijkend.
De volgende voorstelling bij
Kukeleku is Marco Roelofs – KAAL op
zondag 19 januari.

Rauwe werkelijkheid
bevordert lezen
Prettige kerstdagen en een gelukkig 2014

Hoe krijg je een stuk of zestig 13- en 14-jarigen een uur doodstil? Zet ze neer op een plaats delict en vertel hen
over seks, drugs, moord en misdaad. Dat was precies de aanpak die jeugdboekenschrijfster Helen Vreeswijk vorige
week koos tijdens een lezing op het Dendron College.

Een fijne jaarwisseling gewenst!

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

L

kwaliteit bij team geert nottelman
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl
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Of het nu gaat over gedwongen prostitutie en loverboys, moord,
kinderporno of verslaving, schrijfster
Helen Vreeswijk (Den Haag, 1961)
vermijdt geen enkel pijnlijk onderwerp
in haar boeken. Voordat ze schrijfster werd, werkte ze ruim dertig jaar
bij de recherche. Dat werk vormt de
inspiratiebron voor haar serie boeken.
De Dendron-leerlingen hebben voor
het vak Nederlands allemaal minimaal
één boek van de schrijfster gelezen. De
boeken, een stapel van ruim honderd
exemplaren, werden verzorgd door
BiblioNu. De schrijfster komt nu vertellen over haar werk. Vreeswijk staat
in een in de aula opgebouwde crime
scene: een pop verwijst naar de plek

waar een lijk gevonden is. Op een
tafel staan lege bierﬂesjes, een asbak
en een telefoon. Verderop ligt een
gevallen telefoon op de grond met een
cijfertje erbij en bij de deur ligt een
niet gelezen krant. “Dit is ome Teun”,
vertelt ze. “En ome Teun is vermoord.
Wij als recherche moeten dan op zoek
naar sporen. Nu zou je denken dat ik
à la CSI in een chic pak over de crime
scene huppel. Leuk hè? Bestaat niet. Bij
de recherche hebben we haarnetjes en
handschoenen.” De oud-rechercheur
toont leerlingen hoe snel ergens
vingerafdrukken op staan en hoe de
recherche onderzoek doet. “Maar ik
vertel niet alles, sommige dingen
moeten geheim blijven.” Aan de hand

van verhalen uit haar recherchetijd
waarbij, zo verzekert ze, “de slachtoffers onherkenbaar zijn gemaakt”,
wijst ze de jongeren op gevaren uit
de huidige samenleving zoals chatten
met vreemden, drugsexperimenten en
loverboys. De leerlingen zijn enthousiast over de directe, soms zelfs rauwe
manier van vertellen van Vreeswijk. De
waargebeurde verhalen zijn spannend
om te lezen, vinden ze, maar hebben
daarnaast een boodschap. In een heftig
en expliciet jasje, dat wel. Lerares en
initiatiefneemster Leonie Verkoelen:
“Als zo iemand over deze onderwerpen
vertelt, dan is het heftiger en komt het
beter over. Zo bevorderen we leesplezier én zijn we preventief bezig.”
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15 VRAGEN aan Luud Janssen 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

Luud Janssen
17 jaar
Horst
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Over tien jaar wil ik baas zijn van mijn
eigen bedrijf. Op dit moment ben ik al
bezig om een eigen bedrijf op te richten, gespecialiseerd in het maken van
websites en posters. Dit initiatief speelt
al langer in mijn hoofd, maar nu begint
het toch wel wat serieus te worden: ik
krijg nu steeds meer opdrachten.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Mijn ideale verjaardagscadeau heb ik
dit jaar al voor sinterklaas gekregen.
Dat is mijn midi-keyboard. Ik maak
graag muziek, vooral dancemuziek,
maar ook heel veel andere soorten. Dit
is echt een supercadeau om muziek
mee te maken via de computer.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Ik heb vorig schooljaar niet zo heel erg

mijn best gedaan voor school, dus ik
zou dat graag overdoen en er dan voor
zorgen dat ik met wat meer zekerheid
over zou gaan naar het volgende jaar.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dan komt er een heel cliché antwoord:
mijn vriendin. We zijn nu zes maanden
samen heel gelukkig, dus zij is toch wel
de persoon die mij het meest gelukkig
maakt. Ze zat al bij mij op school
en toen we met school naar Londen
gingen, hebben we elkaar eigenlijk
beter leren kenen.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het geweldig, ik vind het ook
heel belangrijk dat bedrijven steeds
meer leren om met sociale media om
te gaan. Ik maak daar zelf ook volop
gebruik van, ik kijk regelmatig op
Facebook en zet er zelf ook statussen
op.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?

Ik denk dat ik het heel leuk vinden
om in de schoenen te staan van Mark
Zuckerberg, CEO van Facebook. Het lijkt
mij heerlijk om bij Facebook te werken.
Wat is uniek aan jou?
Uniek aan mij is denk ik dat ik nu al
bezig ben met het opzetten van een
eigen bedrijf. Ik ben heel marktgericht
en ik interesseer me heel erg in de
nieuwe media. Je ziet niet veel mensen
op mijn leeftijd die op deze manier
bezig zijn met een bedrijf.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Ik vind het een geweldig dorp waar
genoeg te doen is en waar veel georganiseerd wordt. Het is heel gezellig en
daar word ik heel erg blij van. Ik ga wel
op kamers tijdens mijn studententijd,
maar ben wel van plan om terug naar
Horst te gaan zodra ik daarmee klaar
ben.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk bij Jan Linders. Daar ben ik nu
nog gewoon volop bezig, maar daarnaast ben ik toch ook wel echt bezig

met mijn eigen bedrijf. Ik heb nu twee
betaalde opdrachten binnen kunnen
slepen, dus ik ben er wel heel erg mee
bezig om dat op gang te brengen en
daar mijn geld mee binnen te krijgen.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik denk dat ik een eigen ﬁlm ga maken.
Met een miljoen euro kan ik wel een
grote productie maken. Ik heb altijd al
de droom om een mooie ﬁlm of iets
dergelijks te maken. Dan schrijf ik een
script en dat werk ik uit.
Laatst behaalde cijfer op school?
Daar ben ik wel heel erg trots op: dat
was een 10 voor informatica. Dat laat
toch wel zien dat ik dit vak me interesseert en ik daar toch wel heel veel mee
bezig ben. Ik heb tijdens deze opdracht
eigenlijk al mijn klasgenoten lesgegeven en heel veel geholpen, vandaar dat
ik hiervoor een 10 heb gekregen.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat is denk ik nieuwjaar. Behalve dit
jaar dan, want vanaf dit jaar moet ik
een jaar stoppen met drinken. Maar
over het algemeen vind ik oud op
nieuw een leuke dag in mijn jaar, het is
een soort reﬂectiepunt voor mij. Maar
het is ook gewoon een ontzettend
leuke dag samen met mijn vrienden.
Discotheek of kroeg?
Dan ga ik echt voor een discotheek.
Vroeger als kind was ik altijd al bezig
met het maken van mijn eigen disco
in mijn kamer: discolampjes en stereo
aan. Ik vind het geweldig om lasershows en dergelijke te zien en die vind
je toch echt in discotheken en niet in
de kroeg.
Online of ofﬂine?
Dat is natuurlijk online. Ik vind het
belangrijk dat bedrijven het belang in
zien om online te gaan. Ofﬂine verveel
ik me zelf ook altijd, online ben ik toch
altijd sociaal met andere mensen, dat
vind ik wel heel ﬁjn.
Foto of video?
Ik ga voor een video, dat komt ook
doordat dit een hobby van mij is. Ik heb
een paar jaar geleden een videocamera
gekocht en ben daar druk mee aan
het ﬁlmen. Ik krijg ook hier betaalde
opdrachten voor binnen.

Wij wensen u Fijne Feestdagen en een voorspoedig 2014!
Installatietechniek BV
Agrobaan 9 5813 EB Ysselsteyn

Ons installatiebedrijf is
gesloten van
ma. 23 dec. t/m vr. 3 jan. 2014.

De balie is GESLOTEN van
maandag 23 dec.
t/m woensdag 1 jan.
Bedankt voor het in ons
gestelde vertrouwen.
Fijne Feestdagen en een
Voorspoedig 2014 !!
De storingsdienst is telefonisch
dag en nacht bereikbaar:

Tel. 0478-544 200

www.keijsersmanders.nl

Maandag 23 december 2013 van 08.00 tot 21.00 uur
Dinsdag 24 december 2013 van 07.30 tot 17.00 uur
Dinsdag 31 december 2013 van 07.30 tot 17.00 uur

Tevens geopend zondag 22 en 29 december 2013 van 09.00 tot 17.00 uur.
Phicoop Shopping Center BV • Horsterweg 64 • 5975 NB Sevenum • T (077) 467 24 24
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Zo baas,
zo hond
Laatst kwam ik een
interessante fotoreeks tegen
van een Zwitserse fotograaf. Hij
portretteerde baasjes en
hondjes en zette ze naast
elkaar, heel tof! Sprekend leken
de meeste honden op hun baas.
Dat deed me denken aan mijn
eigen knuffelbeer. Maar zo snel
kon ik niets bedenken, in welk
opzicht ik op mijn hond zou
moeten lijken...
De gedachte maakte me wel
nieuwsgierig. Iedereen kan wel
connecties maken met honden en
baasjes: denk je aan een nette,
dame dan zie je daar direct een
perfecte poedel naast huppelen.
Een pitpull verwacht ik aangelijnd
door een stoere man en een
kleine mopshond vol rimpels zie
ik drollig naast een dikke,
schattige baby zitten. Een artikel
over deze kwestie kwam ik
tegen. De schrijver nam een
verrassende stelling aan: volgens
haar zouden honden onbewust
handelingen van hun eigenaar
overnemen. Yeah right, in
tekenfilms misschien. Toch vond
ik een stukje verder in het artikel
het bewijs: volgens onderzoekers
van de Universiteit van Wenen
nemen honden inderdaad
handelingen over. Hiermee laten
ze zien bij hun baasje te horen.
Mmm... Opmerkelijk. Weer dacht
ik aan mijn eigen hond, die ik op
dit moment knock out voor de
open haard zie liggen, bij te
komen van een dagje niks doen.
In geen enkel opzicht zie ik
gelijkenissen tussen zijn en mijn
gedrag. In tegendeel, onze levens
zijn pure tegenpolen van elkaar.
Brengt hij zijn hele dag, vanuit
zijn zachte kussen, in dromenland
door, ren ik van de ene naar de
andere les en meeting en houd ik
mijn eigen werktempo maar
moeilijk bij. Een dagje ruilen zou
ik wel willen, heerlijk. Maar
gelijkenissen? Nee, die zie ik
niet. Opeens schoot me te binnen
dat ik vorige week een nieuwe
kant van mijn lieve hondje te
zien kreeg, die ik nog niet kende.
Hij vindt het tegenwoordig nodig
tegen iedere andere hond te
grommen en te blaffen, heel
onaardig. Mm shit... Zou dit dan
kopieer-gedrag zijn, bedenk ik
me dan nu meteen? Zou hij mij
zien als een of ander viswijf,
schreeuwend en mopperend
tegen alles en iedereen om me
heen? Oh god, nee, dat hoop ik
niet. De volgende keer maar
even poeslief zijn tegen iedereen, als hij in de buurt is...
Mies
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Ruim een derde inwoners is zwevende kiezer

Ik weet al op wie ik ga
stemmen

De eerste tekenen van de gemeenteraadsverkiezingen die over ruim drie maanden plaatsvinden,
beginnen hier en daar de kop op te steken. Politieke partijen brengen hun campagneteams in
stelling en presenteren hun kandidaten en programma. Er blijkt voor hen nog heel wat te halen.
Ruim een derde van de inwoners van Horst aan de Maas is zwevende kiezer. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik bekijk tegen die tijd de
inwoners van
“Het is altijd
heel duidelijk
partijprogramma’s en op basis Horst aan de
Maas zijn nog
geweest op
daarvan maak ik een keuze’
zoekende voor
welke partij ik
‘Ik heb het geloof in de politiek wat betreft hun
stemde, maar
politieke keuze.
ik ben nu nog
verloren’
Hier is dan ook
zoekende wat
‘Stemmen is geheim en dat wil ruimte voor
het beste zal
ik zo houden’
de partijen om
zijn.” De reactie
stemmen voor zich te winnen.
van één van de inwoners toont een
Veel mensen laten weten dat ze
beeld dat regelmatig terugkomt in
de komende periode af gaan wachten
de reacties van het onderzoek. Vele

inwoners in gesprek
te kunnen gaan
met politici of
met behulp van
een debat of
stemwijzer
zijn keuze
te kunnen
bepalen.
Wat opvalt
echter, is dat
66 procent van de
inwoners van Horst
aan de Maas aangeeft
niet precies te weten waar de
verschillen tussen de politieke partijen
zitten. Velen gaan ervan uit dat de
verschillen zitten in de beginselen van

Weet
ik niet
35%

Keuze al
gemaakt
47%

en dat de
campagne hun
keuze dus kan
beïnvloeden.
Zoals een
inwoner die
zegt: “Eerst eens
kijken wat ze bieden
voor de komende tijd.” Ook
anderen kijken bijvoorbeeld naar
partijprogramma’s en politieke
beloften. Daarnaast hoopt een aantal

Vertel
ik stem ik niet
niet 12%
6%

de partijen. “De grondgedachte van
elke partij speelt ook lokaal een rol.”
“Voor de verkiezingen lijken het grote
verschillen, na de verkiezingen zijn die
ineens niet meer zo groot”, vindt één
stemmer. Toch gaan veel stemmers
ervan uit dat de standpunten omtrent
lokale problemen de verschillen
duidelijk zullen gaan maken. Daarnaast
geeft één stemmer aan te vinden dat
er teveel partijen in Horst aan de Maas
zijn.
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Koude dagen voor Kerst
Het einde van het jaar nadert, tijd voor een terugblik. Mooie dingen zijn
gebeurd in Horst. Helaas ook ergernissen. Mijn grootste ergernis was wel
een nieuwe vorm van onverschilligheid. Noem het liever asociaal gedrag.
Honden bezitters die hun hond op
de stoep laten poepen en vervolgens

deze zacht warme drol laten liggen:
ich habe es nicht gewusst! Het betreft

Zondag 22 december koopzondag 12.00-17.00 uur

Beetje vreemd eigenlijk in deze
tijd waar alles aangereikt wordt: een
hondentoilet, poepzakjes. Alles binnen
handbereik. Maak alvast een goed
voornemen en gebruik voortaan een
poepzakje. Drie voordelen: je houdt de

hier geen incident, dit is een structureel probleem. Dagelijks slalom ik met
mijn hond over het trottoir om niet
uit te glijden. Ik woon in Rietbos, wijk
Stuksbeemden, in Horst. Dagelijks ploffen er nieuwe drollen bij.

stoep schoon, maakt nieuwe vrienden
en... je houdt de handen lekker warm
in deze koude dagen voor kerst.
Joop Peeters,
Horst

Makkelijk & Vertrouwd
De voordelen van Holland International Reisbureau at Home:

Speciale aanbiedingen
met kortingen tot wel 75%

•
•
•
•
•

Holland International
Reisbureau at Home
Uw persoonlijke
reisadviseur,
gemakkelijk en
vertrouwd.

Persoonlijk advies op maat
Op afspraak bij u thuis of op uw werk
Snelle service en altijd ‘up-to-date’ reisinformatie
Zekerheid (ANVR/SGR), veilig en vertrouwd
Ook zelf online boeken, maar mét persoonlijke afhandeling

Tel. 06 21557412
sandra.vestjens@reisbureauathome.nl
www.reisbureauathome.nl/sandra-vestjens

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

Te koop: Horst Rotvenweg 5
Op een unieke locatie gelegen vrijstaande woning met zwembad en
een ruime vrijstaande dubbele garage/hobbyruimte. De woning heeft
op de begane grond een hal, toilet, badkamer, 2 slaapkamers, woonkamer, keuken en een bijkeuken. Op de 1e verdieping is de mogelijkheid voor het realiseren van een 3e slaapkamer. De grote tuin, welke
nagenoeg rondom de woning is gelegen, biedt veel privacy.

Reisbureau at Home
Sandra Vestjens

Fijne feestdagen
en alle goeds voor
het nieuwe jaar!
Onze winkel in Sevenum is tijdens de
Kerstvakantie gesloten van dinsdag
24 december t/m 1 januari 2014.
De winkel in Horst is gesloten van dinsdag
24 t/m 26 december. Vrijdag 27 en zaterdag
28 december gewoon geopend. Dinsdag 31
december en 1 januari 2014 gesloten.
In het nieuwe jaar staan we graag weer voor
u klaar. Alvast wensen we u veel fietsplezier!

NIEUW!
vraagprijs € 298.000,-- k.k.

Helmissenstraat
24,
5872 AS Broe
khuizen
Tel.: 077 - 398
57 57

www.maasenpeel.nl

Winkel Sevenum: Peperstraat 54
Winkel Horst:
Kloosterstraat 12

5975 BW Sevenum
5961 GE Horst

tel. (077) 467 82 17 | www.theolommen.nl
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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

Kerstster Lambertuskerk Horst
Ik heb een vraag aan U.
Waarom hangt de ster op de Sint
Lambertuskerk in Horst eigenlijk
altijd op zijn kop? Waarom ik daar
mijn bedenkingen bij heb?
Voor Christenen staat het pentagram voor de vijf wonden die Jesus
opliep aan het kruis en zal dus altijd
met één punt omhoog wijzen (hoofd,
armen, benen). Bij het Satanisme is
het pentagram gebruikt met twee
punten opwaarts, als symbool voor
de duivel of een geit. In hun opzicht
staat het pentagram voor een plaats
waar de gevallen engelen samenkomen. Het is ook een teken van
rebellie tegen de godsdienst. De drie
punten die neerwaarts wijzen zijn de
verwijzing naar de verwerping van de
heilige Drievuldigheid.
Frank Kuijpers, Horst Het Horster kerkbestuur heeft de kerststerren inmiddels in de juiste positie gehangen

Hobby-Gilde
Horst e.o.
Bij aanvang van het nieuwe
jaar zijn nog plaatsen vrij bij
de volgende cursussen:
• computeren
- basiscursus Windows 7 en 8
- iPad
• fotografie
• kralen maken van Fimo klei
• Engelse conversatie
• bridge
- voor beginners
- wedstrijdbridge

WO M E N ’ S

W E A R

s

Voor meer informatie en/of opgave:

www.hobbygilde.nl
of tel. 077 - 398 89 15

(tussen 17.00 en 19.00 uur)

Bespreking Poll week 49

Mijn kerstboom staat niet voordat de Sint het land uit is
Een ruime meerderheid, 90 procent van de stemmers, wacht inderdaad met
het zetten van de kerstboom totdat de goedheiligman het land uit is. Ondanks
dat sommige winkels al in oktober hun etalages in kerstsfeer hebben versierd,
wil het merendeel van de mensen eerst het sinterklaasfeest vieren, voordat
zij de kerstpullen van zolder haalt. Geen kerstboom, geen adventskransen of
kerststal voordat de Sint zijn verjaardag heeft gevierd.

Er zijn echter ook mensen bij wie het begin december, of zelfs al eerder,
al begint te kriebelen. Zij slaan Sinterklaas over en richten zich meteen op het
kerstfeest. Als de dagen korter en de nachten langer worden, de temperatuur
begint te dalen en de straten extra feestelijk zijn verlicht, dan kan de kerstsfeer
in de huiskamer niet achterblijven. Langer wachten heeft geen zin en om optimaal van kerst te genieten wordt alvast de kerstboom geplaatst en opgetuigd.

Kerst is voor mij genieten
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De kerstdagen staan voor de deur. Een groot deel van de inwoners van
Horst aan de Maas heeft vrij en staat met zijn gezin, andere familieleden en
vrienden of kennissen stil bij de geboorte van Jezus Christus. Anderen hebben
hier geen tijd voor en werken, al dan niet verplicht.
Kerst begint vaak net na het uitzwaaien van Sinterklaas en langzamerhand
wordt de woonkamer opgevrolijkt met kerstversiering, wordt de kerstboom
geplaatst, de lampjes erin gehangen en bovenop een piek geplaatst.

Ondertussen is een favoriete kerstmuziek top 10 ingevuld en met het naderen
van de dagen is het kerstdiner bekend, de tafelindeling ook. Kerst is een
groot feest, ook al kan de weg ernaar toe heel hectisch zijn.
Anderen voelen de kerstdagen als een verplichting en zijn blij als het
voorbij is. Een bezoek aan familie kan ook op andere dagen in het jaar en
gezamenlijk aan tafel schuiven kan ook op andere momenten. Gezins- en
familieleden verwachten dingen van elkaar en dat maakt dat het als een
opgave voelt. Kerst is voor mij genieten. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 50) > Dit jaar ga ik naar de ijsbaan in Horst > eens 46% oneens 54%

Inbraak
Nog een paar dagen en
dan beginnen de kerstdagen.
Dat zijn voor mij een paar
dagen vrij, waar ik het vooral
leuk vind om met mijn
gezinnetje en onze
familieleden door te brengen.
Overigens hoeft het daarvoor
niet speciaal kerst te zijn.
Deze editie van nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas staat
ook in het teken van kerst.
Kerstboodschappen van
toevallige passanten in Horst
aan de Maas, verhalen van een
schrijfclub uit Horst, die zich
laat inspireren door kerst of een
verhaal hoe de ideale
kerstboom eruit ziet of wat er
onder ligt. Wat ook zeer
interessant is om te lezen is hoe
je kunt voorkomen dat
ongenode gasten tijdens de
feestdagen zonder sleutel je
huis binnenkomen.
Voor mijn studie zat ik ooit
in Tilburg op kamers. Tijdens de
feestdagen ging ik graag naar
mijn ouderlijk huis, net zoals de
rest van ons studentenhuis. Ook
wij kregen te maken met
onverwacht bezoek. Onze
ongenode gast had zich via het
zolderraam van de kamer van
een huisgenoot toegang
verschaft tot ons pand. Alle
kamers waren afgesloten, maar
met een schroevendraaier op
zak bleek dat voor hem of haar
geen enkele belemmering.
In een grote rumfles spaarde
ik kleingeld dat ik in het
weekend verdiende met mijn
bijbaantje. De inhoud van ervan
was in zijn geheel verdwenen,
net zoals de videorecorder met
daarin nog de nieuwste film
van Quentin Tarantino. Dat dit
allemaal was verdwenen, vond
ik zuur. Via de verzekering kon
ik een deel terugkrijgen, maar
dat een vreemde aan je spullen
heeft gezeten, maakt je woest.
En toen ik de politiedame aan
de telefoon had, kwam daar
nog een schepje bovenop.
“Meneer, u kijkt teveel
televisieseries. De
schroevendraaier mag u
gewoon in de prullenbak
gooien, hoor.” Fijne kerstdagen!
Herman
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
19 december 2013
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Openingstijden gemeentehuis
tijdens de feestdagen
Het gemeentehuis is tijdens de feestdagen
geopend op:
Eindejaarsviering personeel
- Gesloten donderdag 19 december 2013 vanaf
13.00 uur
Kerst
- Geopend maandag 23 december 2013
- Geopend dinsdag 24 december 2013
- Gesloten woensdag 25 december 2013
(1e Kerstdag)
- Gesloten donderdag 26 december 2013
(2e Kerstdag)
- Gesloten vrijdag 27 december 2013
Nieuwjaar
- Geopend maandag 30 december 2013
- Geopend tot 12.30 uur dinsdag 31 december 2013
- Gesloten woensdag 1 januari 2014
(Nieuwjaarsdag)
- Geopend donderdag 2 januari 2014
- Geopend vrijdag 3 januari 2014
Voor dringende meldingen m.b.t. gemeentewer-

ken die geen uitstel dulden kunt u het storingsnummer 06 - 23 49 82 49 bellen. Let op: het gaat
hier dus uitsluitend om dringende meldingen,
waarbij direct gevaar voor de omgeving dreigt.
Ook in het jaar 2014 gelden de volgende
openingstijden:
Telefonische bereikbaarheid op maandag t/m
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur (op maandagen tot
20.00 uur).
Opening van de loketten: op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Daarnaast is alleen
de afdeling Burgerzaken op maandag geopend
van 9.00 tot 20.00 uur.
‘Afspraak maken’
Tijdens normale openingstijden en extra op de
woensdag- en donderdagmiddag kan voor producten van burgerzaken een afspraak worden
gemaakt. Dat kan via de website of telefonisch.
Snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs kan
van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie afgehaald
worden.

Wat gebeurt er met ons afval?
In Horst aan de Maas zamelen we veel afvalstromen gescheiden in. Maar wat gebeurt er na de
inzameling? Dat is een veel gestelde vraag. De komende maanden geven we u regelmatig een
kijkje achter de schermen van de afvalverwerking.
Frituurvet, recycle het!
In onze gemeente zamelen we
veel afvalstromen gescheiden in.
Ook gebruikt frituurvet en bakolie
kunt u apart inleveren. Giet
het afgekoelde vet terug in de
originele verpakking en breng het
naar een gele inzamelcontainer.
Deze containers staan in de
meeste supermarkten. Jaarlijks
gebruiken we in Nederland zo’n
72.000 ton frituurvet. De horeca
gebruikt daarvan 60 procent en
40 procent wordt in huishoudens
gebruikt. In de horeca wordt al 95
procent van het gebruikte vet ingezameld en gerecycled. Van het
frituurvet van huishoudens wordt
maar 17 procent gerecycled.
Daar is dus nog winst te halen!
Het ingezamelde vet krijgt een

tweede leven als biobrandstof
voor auto’s en bussen, in de
tuinbouw en in warmtekrachtcentrales. Hierdoor is er minder
fossiele brandstof nodig. Ook
wordt het vet gebruikt voor halffabricaten die daarna verwerkt
worden tot bijvoorbeeld smeermiddelen, oplosmiddelen, verf
en kunststof.
Apart inleveren van frituurvet is
ook beter voor het milieu, omdat
het riool daardoor schoner blijft.
Mensen zijn namelijk geneigd
gebruikt vet door de gootsteen
weg te spoelen waardoor het
riool verstopt raakt.
Apart inleveren van frituurvet
voorkomt verstopping van uw
riolering.

Nieuwjaarsreceptie
Op 1 januari 2014 willen we u van harte uitnodigen voor de Nieuwjaarsreceptie,
die gehouden wordt in de gemeente Horst aan de Maas.
Vanaf 12.00 uur bent u welkom in cultureel centrum ‘t Gasthoês aan de Gasthuisstraat in Horst,
waar vanaf 13.00 uur een boeiend programma begint. Burgemeester Kees van Rooij gaat in
zijn rede in op de diepere betekenis van het geven en krijgen van waardering. Een cabareteske
terugblik op het dan voorbije jaar 2013 maakt ook onderdeel uit van het programma. Omstreeks
14.00 uur volgt een gezamenlijke toost op het nieuwe jaar, waarna u nog in een gezellige ambiance met elkaar kunt napraten of vooruitkijken.
Namens het bestuur van gemeente Horst aan de Maas,
Burgemeester, ir. C.H.C. van Rooij
Gemeentesecretaris, mr. drs. A.P.M. ter Voert

Kern Sevenum

Veel animo voor Plan Beatrixstraat
Onlangs vond in c.c. De Wingerd een informatieavond plaats over de woningbouw en -kavels
op het plan Beatrixstraat. Deze avond werd druk bezocht door geïnteresseerden en omwonenden. Had u bij deze avond aanwezig willen zijn, dan kunt u dagelijks terecht bij de woonwinkel
Startpunt Wonen in Horst.
Tijdens deze avond werd ook een vraag gesteld
over de verkeersdrukte die ervaren wordt in
de omgeving Peperstraat – Beatrixstraat. De
laatste verkeerstellingen in deze omgeving
geven aan dat de verkeersintensiteit (het aantal
motorvoertuigen per etmaal) ruim binnen de
landelijke richtlijnen blijven. Maar omwonenden
kunnen dit evengoed als hinderlijk ervaren.
Hieronder kunt u het schema zien van de
verkeerstellingen in de periode 2010-2012 en
de conclusie.
Conclusie:
De Peperstraat en omliggende straten bevinden
zich in een 30 km zone. Op de Peperstraat

Straat
Peperstraat
Molenstraat
De Hees
Steeg
De Donckstraat

Telperiode
November 2010
Oktober 2010
April 2011
November 2012
April 2011

zijn 1.132 motorvoertuigen per etmaal (mtv/
etm) gemeten. Volgens landelijke richtlijnen
zijn op dat type wegen intensiteiten tot 5.000
mvt/etm aanvaardbaar. Het percentage zwaar
vracht- en landbouwverkeer op de Peperstraat,
Molenstraat en De Hees is circa 1,0% van het
totaal aantal voertuigen. Landelijke richtlijnen
gaan uit van maximaal 5% zware voertuigen op
dergelijke wegen.
De toekomstige woningbouw aan de
Beatrixstraat betreft enkel bestemmingsverkeer en heeft derhalve geringe invloed op de
verkeerssituatie en past binnen de geldende
normen.

Intensiteit (per etmaal)
1.132 voertuigen
3.439 voertuigen
1.932 voertuigen
5.231 voertuigen
6.739 voertuigen

Wijziging afvalinzameling
Tweede Kerstdag
Op donderdag 26 december, Tweede Kerstdag, vindt geen afvalinzameling plaats.
Voor keukenafval is geen inhaaldag. U kunt uw
keukenafval tijdens de eerstvolgende reguliere
ophaaldag, maandag 30 december, aanbieden.
De inzameling van plastic, restafval en bliken drankpakken is verplaatst naar zaterdag
28 december. Deze inhaaldag is alleen van
toepassing voor inwoners van Hegelsom en
directe omgeving en Horst Zuid, die normaal
op donderdag 26 december hun afval zouden

aanbieden. U kunt uw eigen inzameldata ook
nakijken op uw persoonlijke afvalkalender via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.
p.s. Denkt u eraan dat u uw afval tijdig
(vóór 7.00 uur) aan de straat zet?
Onze afvalinzamelaars zijn namelijk vrij om zelf
de route te bepalen. Dit betekent dat het tijdstip
van ophalen kan variëren.

Bestuur en medewerkers gemeente Horst aan de Maas wensen u

ﬁjne feestdagen
en een goed en gezond 2014

Toeslag voor inwoners met laag inkomen

Aanvragen Langdurigheidstoeslag

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
Griendtsveen
Mr. Ter Voertstraat en Kanaalweg
Kanaalweg ongenummerd

Melderslo
Rijnbroekerloop
Denenweg 3

Grubbenvorst
Sportpark D’n Haspel

Meterik
Speulhofsbaan
St. Maartensweg 24
St. Jansstraat ongenummerd

Horst
Molengatweg 8 en 27
Venrayseweg 126c
Gebr. van Doornelaan 25
Op de Kamp 6
Steenstraat 15
Gebr. van Doornelaan
Sectie T nummer 1580

Swolgen
Kanakker 42
Horst aan de Maas
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet

Sevenum
Dorperdijk 20
Steeg 21
Midden Peelweg 3
Midden Peelweg 7
Steeg 12
Romerweg 21

Discozwemmen
Aankomende vrijdag 20 december is er weer
discozwemmen van 19.00-21.00 uur.
Vrij zwemrooster voor de kerstvakantie
Voor het rooster vrij zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten
kunt u terecht op de website:
www.zwembaddeberkelhorst.nl

Nieuws
Website
Je kunt alle informatie van zwembad de Berkel
vinden op www.zwembaddeberkelhorst.nl

Zwembad de Berkel,
Kranestraat 14, Horst.
Tel: (077) 477 97 25
www.zwembaddeberkelhorst.nl

Agenda kerst
America
Kerstconcert

za 21 december 19.00 uur
Organisatie:
Kinderkoor De Peelpareltjes,
gemengd kerkkoor Basic Soul en
gemengd zangkoor Cantaremos
Locatie: Bondszaal

Broekhuizenvorst
Kerstwandeling

do 26 december 13.00 uur
Organisatie:
Motorclub MC Vors
Locatie: start café ‘t Dörp

Evertsoord

Happen en stappen
in kerstsfeer
vr 20 december 18.15 uur
Organisatie: Jong Nederland
Evertsoord
Locatie: ‘t Toske

Grubbenvorst
Kerstconcert

wo 18 december 20.00 uur
Organisatie:
Grubbenvorster Mannenkoor,
gospelkoor Orinoco, Geert
Verhallen en MV Valuas
Locatie: parochiekerk

Als u gedurende een lange tijd een laag inkomen ontvangt, komt u misschien in aanmerking voor
de langdurigheidstoeslag. Dit is een extra uitkering die op grond van de Wet werk en bijstand
mogelijk is gemaakt. De langdurigheidstoeslag is belastingvrij en wordt eens per jaar uitbetaald.
Het is mogelijk om elk jaar de toeslag te ontvangen, zolang u aan de voorwaarden blijft voldoen.
Voorwaarden
Hebt u drie jaar of langer een laag (gezins)
inkomen en bent u 21 jaar of ouder en jonger
dan de AOW leeftijd? Heeft u geen zicht op
inkomensverbetering (bent u in staat om te
werken in welke mate dan ook, dan hebt u zicht
op inkomensverbetering)? Dan komt u mogelijk
in aanmerking voor een extra geldbedrag in de
vorm van een langdurigheidstoeslag. Verder
mag uw vermogen (o.a. spaargeld) van zeer
bescheiden omvang zijn. Kijk voor alle voorwaarden en meer informatie ook op
www.horstaandemaas.nl.
Let op: Vervroegd moment van aanvragen.
Vanaf 1 juli 2013 kan de langdurigheidstoeslag
niet eerder worden toegekend dan het moment van aanvraag (verbod op terugwerkende
kracht). Het jaar 2013 hebben wij beschouwd
als overgangsjaar. Vanaf 2014 hebben wij ons
te houden aan dit verbod op terugwerkende
kracht,dit houdt in dat we de aanvraag nu aan
het begin van het kalenderjaar gaan afhandelen.

een langdurigheidstoeslag aan te vragen op het
moment dat u aan bovenstaande voorwaarden
voldoet.
Toekomstige ontwikkelingen
Zoals het er nu naar uitziet zal in 2014 de
wet Werk en Bijstand gaan veranderen. Dit
heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de
Langdurigheidstoeslag. Wij zullen u tijdig op de
hoogte houden van alle wijzigingen.
Aanvragen
Wilt u een aanvraagformulier voor de langdurigheidstoeslag ontvangen dan kunt u dit
aanvragen via gemeente@horstaandemaas.nl
of bij de gemeente ophalen bij de receptie tel.
nr. 077 - 477 97 77. We zijn bereikbaar tussen
8 uur ‘s morgens en 5 uur ’s middags.
Doe dit op tijd!

Als u een WWB-uitkering ontvangt en volgens onze gegevens mogelijk per 1 januari
2014 in aanmerking komt voor een langdurigheidstoeslag dan hoeft u niets te doen.
U ontvangt dan voor 11 januari 2014 een
aanvraagformulier langdurigheidstoeslag. Dit
kunt u ingevuld en ondertekend terugsturen
naar de gemeente. Heef u gedurende 2013 een
langdurigheidstoeslag ontvangen van gemeente
Horst aan de Maas dan ontvangt u ongeveer 11
maanden na toekenning een aanvraagformulier
van ons. In alle overige situaties adviseren wij u

Kijk voor meer informatie op www.hallohorstaandemaas.nl

Hegelsom

Mysterieuze
kerstwandeling

zo 22 december 16.00 uur
Organisatie: Tuutetrek
Locatie: start zaal Debije

Horst

Kerstoptreden
zo 22 december 12.30 uur
Org: Happy Christmas Brass
Locatie: Inter Chalet

Kerstconcert
zo 22 december 14.00-17.00 uur
Organisatie: Seniorenorkest
Locatie: Parkhotel

Levende kerststal
zo 22, di 24 en do 26 december
Org: Centrum Management, Jong
Nederland Horst en schutterij St.
Lucia
Locatie: atrium Sint
Lambertuskerk

Kerst &Co
ma 23 december 20.15 uur
Locatie: Kasteelboerderij

Kronenberg

Open kerkdag: kerststal,
orgelconcert
do 26 december 14.00-17.00 uur
Locatie: kerk

Kerstwandeltocht
vr 27 december 12.30 uur
Org: www.kroenenberg.nl en
SV Kronenberg
Locatie: start sportpark
De Heesbergen

Kerstspel met verteller
Vincent Hesen

Lottum

Kerstoptredens

vr 20 december 19.30 uur
Organisatie:
Le Rossignol, m.m.v. gemengd
koor Wanssum en Kemmerekoor
Geijsteren
Locatie: H. Gertrudiskerk

do 26 december 14.00 uur
zo 22 december 14.00 uur
Org: Happy Christmas Brass,
Organisatie: Meuleveldkoor,
toneelgroep 60 Plus en Horster
Toneelgroep 60 Plus en ouderen- Mannenkoor
koor Levensvreugd
Locatie: atrium Sint
Locatie: Horst centrum
Lambertuskerk

Kerstconcert An
International Christmas

Kerstoptreden

Kerstoptreden

Gezinsmis met kinderkoor
en kerstspel

zo 22 december 15.00 uur
Org: Happy Christmas Brass
Locatie: Liesbeth’s Grandcafé

do 26 december 15.00 uur
Org: Happy Christmas Brass
Locatie: Parkhotel

di 24 december 19.00 uur
Organisatie: basisschool
Locatie: H. Gertrudiskerk

Kerstconcert

Kerstwandeling:
bosbewoners

Kerstconcert

vr 27 december 18.00 uur
Org: Stichting Horster Landschap
Locatie: start parkeerplaats
Wittenhorst

Kerstmis in de molen
do 26 december
13.00-17.00 uur
Locatie: Houthuizermolen

Melderslo
Kerststal

di 24 t/m do 26 december
11.00-16.30 uur
Organisatie: Dorpsraad
Locatie: Vlasven

Kerstmutsenavond

di 24 december 18.45 uur
Locatie: atrium
St. Lambertuskerk

Kerstoptredens

zo 22 december 19.00 uur
Org: Horster Mannenkoor
Locatie: ‘t Gasthoês
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do 26 december
aansluitend aan mis
Organisatie:
Koninklijke Harmonie
Locatie: H. Gertrudiskerk

wo 25 december 20.00 uur
Locatie: café ‘t Paradijs

Kersttoepen
do 26 december 20.00 uur
Locatie: café ‘t Paradijs

Meterik
Kerstconcert

wo 25 december 09.30 uur
Organisatie:
muziekvereniging Concordia
Locatie:
Joannes Evangelistkerk

Swolgen
Kerstconcert

za 21 december 19.00 uur
Organisatie: fanfare
Vriendenkring
Locatie: Lambertuskerk
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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.

Jeugdzorg in Horst aan de Maas
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de
jeugdzorg. Een enorme opgave voor alle gemeenten in Nederland en dus
ook voor Horst aan de Maas. Het huidige jeugdstelsel laat belangrijke
tekortkomingen zien. Lange en ingewikkelde procedures, teveel ‘geschuif’
met kinderen en een fors stijgend gebruik van specialistische hulp door
gebrek aan preventie. Nu de gemeente verantwoordelijkheid wordt voor
de jeugdzorg, moeten we hier wat aan doen.
Door de bezuinigingen van het
kabinet van PvdA en VVD is het de
uitdaging om dit met 15 procent
minder middelen te realiseren. Ons

college zet krachtige stappen om de
jeugdzorg voor Horst aan de Maas goed
te organiseren.
De gemeenteraad heeft eerder

een visie op de jeugdzorg vastgesteld.
Belangrijke uitgangspunten zijn focus
op alle jeugd, één plan – één gezin –
één regisseur, nadruk op vroegtijdig
signaleren en preventie en snelle
en slagvaardige specialistische hulp
waar nodig. De CDA-fractie staat volledig achter deze uitgangspunten.
De komende tijd wordt gewerkt aan
de concrete invulling van de manier
waarop de jeugdzorg uitgevoerd gaat
worden. Allerlei vraagstukken zoals de

toegang tot de zorg, lokale of regionale
zorg, keuzevrijheid van gezinnen, inkopen van zorg bij jeugdhulpverleners, de
rol van de gezinscoach en de ﬁnanciële
middelen komen hierbij aan de orde.
Natuurlijk wordt hiervoor gebruikgemaakt van de kennis van ouders,
jeugdhulpverleners en jongeren zelf.
De CDA-fractie staat achter de lijn
die het college samen met de regiopartners heeft uitgezet. Uiteindelijke
willen we allemaal dat onze jeugd en

jongeren veilig en gezond kunnen
opgroeien en hun talenten kunnen
ontwikkelen. De CDA-fractie luistert
naar iedereen die ons kan helpen om
de juiste keuzes te maken zodat de
invoering in 2015 goed kan verlopen.
Wilt u over dit belangrijke onderwerp
met ons van gedachten wisselen,
dan kunt u altijd contact met ons
opnemen.
Bart Engels,
CDA Horst aan de Maas

D66 voorstander van een ambtelijke fusie
In dagblad De Limburger van 11 december konden we lezen dat
burgemeester Van Rooij van onze gemeente namens B&W aangaf dat men
niet meedeed aan het onderzoek van Gennep en Venray om te komen tot
en ambtelijke fusie. Deze gemeentes liepen een stuk sneller dan B&W. Dat
is op zich niet zo verwonderlijk, want wie geen visie heeft voor de
toekomst, zal altijd hijgend achter de werkelijkheid aanlopen. Dat is wel
jammer voor de inwoners van onze gemeente omdat dit veel beter kan.
Tijdens de
begrotingsbehandelingen heeft onze
fractievoorzitter Henk Kemperman
aangegeven dat een sprong vooruit
gemaakt kan worden door de
mogelijkheid van een ambtelijke

fusie met één of meerdere gemeentes
te onderzoeken. Voordelen zijn dat
door een groter ambtenarenapparaat
en specialisatie een kwaliteitsslag kan
worden gemaakt. Hierdoor wordt het
inhuren van adviesbureaus beperkt en

als ze wel worden ingehuurd, kunnen
opdrachten beter worden beschreven
en weerwoord worden geboden. Sterk
kwaliteitsverbeterend. Daarnaast kan
ook een kostenbesparing als geheel
worden doorgevoerd en daarmee
ontstaat er meer ruimte voor nuttige
uitgaven ten behoeve van de inwoners
van de gemeente.
Het mooie is dat de volle vrijheid
blijft bestaan voor de gemeentes om
hun eigen koers te blijven bepalen
(bestuurlijke vrijheid) en dat in wisselende samenstellingen met verschil-

lende gemeentes indien gewenst. Net
zoals dat met het huidige ambtenarenapparaat ook kan, maar dan met voordelen van een sterkere ondersteuning
en als groot voordeel dat onze invloed
en beheersing van samenwerkingsverbanden ook beter in de hand gehouden
kan worden. Dan hoeven B&W zich niet
meer volledig ondergeschikt en afhankelijk te maken van deze samenwerkingsverbanden (denk aan de Floriade)
en de raad kan weer invloed krijgen
omdat zaken direct beter geregeld
worden.

Een deskundiger ambtenarenapparaat en alle vrijheid van bestuur:
D66 kijkt vooruit en wil graag aan
verkenningen meedoen om die
voordelen binnen te halen, nodig in
verband met alle nieuwe gemeentetaken. Elke eerste zaterdagmorgen
van de maand van 11.00 tot 12.00
uur en dus ook zaterdag 4 januari
kunt u met ons over zaken die u aan
het hart gaan, overleggen in de bibliotheek in Horst.
Andries Brantsma,
lid commissie samenleving D66

VERBOUWINGS
OPRUIMING!!!
Grootscheepse opruiming wegens
de verbouwing van ons magazijn
Scheepers B.V., handelend onder de naam PartyXplosion, is een import-, export- en groothandelsbedrijf
voor carnavals- en feestartikelen. Met een breed assortiment aan artikelen is Scheepers B.V. een van de
grootste aanbieders in Nederland op het gebied van thema-, feestkleding en accessoires.
Voor ons hoofdkantoor in Sevenum zijn wij op zoek naar een

COMMERCIEEL ASSISTENT M/V (fulltime)
Ben je graag commercieel allround met productontwikkeling, inkoop en verkoop bezig? Zoek je een functie binnen
een informele organisatie met korte lijnen, waar je het Management Team ondersteunt op diverse vlakken in de
bedrijfsvoering? Aarzel dan niet en reageer.

Functieomschrijving:

Functie-eisen:

• Ondersteuning van het Management Team in zijn
werkzaamheden, op het gebied van onder andere
inkoop, ontwikkeling en levering van (nieuwe)
producten en verpakkingen.
• Onderhouden van contacten met leveranciers
met name in het Verre Oosten.
• Controleren van gehele (kwaliteits)proces van
ontwikkeling van nieuwe en bestaande producten.
• Het begeleiden van en verkopen aan klanten.
• Het betreft een nieuwe functie binnen de organisatie.

• Mbo/hbo werk-/denkniveau, richting commercie
• Ervaring met product- en verpakkingsontwikkeling
is een pré
• Goede contactuele eigenschappen
• Een klantvriendelijke houding
• Een flexibele, leergierige, nauwkeurige en collegiale
instelling
• Goede beheersing Engelse taal in spraak en geschrift
is een vereiste
• Affiniteit met carnavals- en feestartikelen
• Geen 9 tot 5 mentaliteit

Wij bieden:
• Een leuke nieuwe functie met ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling
• Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, afhankelijk van ervaring en opleiding
• Mogelijkheden tot (bij)scholing

Is dit de vacature die bij je past?
Stuur dan je sollicitatiebrief met cv naar info@partyXplosion.com t.a.v. de heer T. Scheepers,
of aan Scheepers BV, Postbus 6843, 5975 ZG te Sevenum.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Zondag 22 december
zijn wij open van
12.00-17.00 uur

Diverse acties! Bijvoorbeeld:
e

2 artikel 1 euro of
1 stuk 25% korting

2e artikel voor
de halve prijs of
1 stuk 20% korting

KORTINGEN
TOT 70%
Alles onder één dak:
dames- en herenmode,
schoenen, nachtmode,
bodywear en accessoires

Wij wensen u
prettige feestdagen!
Graag tot ziens bij Mariëtte Mode!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m winkelplezier • parkeren voor de deur
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Ontwikkelingswerk en kansen in Swolgen
De 16-dorpentour deed afgelopen vrijdag, 13 december, Swolgen aan.
Het vijftiende dorp dat we sinds de start in november 2012 hebben
bezocht. Bezoeken met landelijke of Europese politici die tot doel hebben
om burger en politiek dichter bij elkaar te brengen. Bezoeken die allemaal
worden gestart met gesprekken bij mensen thuis. Gesprekken over hoe
onze inwoners kijken naar hun dorp en naar onze gemeente. En net als alle
andere bezoeken, sloten we ook in Swolgen af met een
themabijeenkomst.
In Swolgen hebben we met
23 huishoudens gesproken. Van
de gesproken huishoudens gaf
driekwart aan dat de sociale

samenhang het grootste pluspunt van
Swolgen is, gevolgd door 17 procent
die de rustige woonomgeving
benoemde. Bij de negatieve punten

en de zaken waar we ons als
PvdA Horst aan de Maas voor in
zouden moeten zetten, waren de
antwoorden meer divers. Volgens
Swolgen zouden we aan de slag
moeten met voorzieningen voor
kinderen en jeugd (26 procent),
woningbouw (22 procent) en het
onderhoud van de openbare ruimte
(13 procent). De uitkomsten van
deze gesprekken nemen we, met de
in totaal 314 gevoerde gesprekken
en de vijftien themabijeenkomsten,

mee bij de vorming van ons
verkiezingsprogramma en onze
dagelijkse politieke activiteiten.
Tijdens de themabijeenkomst
spraken zo’n vijftien mensen met
Tweede Kamerlid Roelof van Laar
over ontwikkelingssamenwerking.
Roelof van Laar, die als directeur
van Stop Kindermisbruik jarenlang
heeft geknokt tegen gedwongen
prostitutie, is als Kamerlid druk met
de bestrijding van AIDS, het vechten
voor kinderrechten en de besteding

van noodhulp. In een bevlogen
discussie werd gesproken over de rol
van gemeenten en bedrijfsleven in
ontwikkelingshulp nieuwe stijl. Ook
de link tussen ontwikkelingshulp en
handel werd uitgebreid besproken.
We willen Swolgen bedanken
voor haar inbreng in weer een
geweldige avond gehad binnen onze
16-dorpentour die we op 18 januari
in Tienray afsluiten. Graag tot dan.
Roy Bouten,
namens de PvdA Horst aan de Maas

De bibliotheek verandert snel
Afgelopen raadsvergadering is de nieuwe bibliotheekvisie vastgesteld.
Een gevoelig onderwerp. De ontwikkelingen op het gebied van internet en
digitale informatie zullen ervoor zorgen dat de bibliotheek zoals we deze
nu kennen de komende jaren ﬂink gaat veranderen. Van een ‘huis vol met
boeken’ zal de bibliotheek veranderen in een ‘plek vol met informatie’.
Informatie die op verschillende manieren kan worden aangeboden.
Verandering ten aanzien van de
bibliotheek liggen gevoelig. Dit omdat
er een duidelijke tweedeling bestaat.
Een groep lezers wil zoveel mogelijk
digitaal. De tweede groep wil nog
steeds kunnen snuffelen in een kast
vol met boeken. Toch zal de eerste

groep de komende jaren aanzienlijk
gaan groeien. Een ontwikkeling waar
de bibliotheek in mee moet gaan.
Hoe snel deze ontwikkeling gaat, laat
het gebruik van een tabletcomputer
(zoals een iPad) zien. Begin 2012 had
15 procent van de huishoudens een

tablet. In november 2013 is dit 45
procent en het groeit gestaag.
Voor Essentie zijn een aantal zaken
van belang. Een bibliotheek moet zich
vooral concentreren op het stimuleren
van lezen bij kinderen, laaggeletterden en mediawijsheid. Dit laatste
omdat wij en onze kinderen steeds
meer met nieuwe media omgaan. Het
wordt steeds noodzakelijker om te
leren welke informatie betrouwbaar
is. Daarnaast kan de bibliotheek een
ontmoetingsfunctie hebben. Dit het
liefst op plaatsen waar ontmoeting

al plaatsvindt, bijvoorbeeld in een
gemeenschapshuis of op school.
Voor kinderen zijn schoolbibliotheken beschikbaar. Daarnaast moet
het mogelijk worden om op initiatief
van een kern of wijk een bibliotheekfunctie te realiseren. Van belang is dat
hier geleende boeken kunnen worden
opgehaald en teruggebracht. Daarnaast
zal de bibliotheek nieuwe diensten,
zoals een tabletcafé, moeten gaan
ontwikkelen.
De functie van een centrale vestiging zal dus snel gaan veranderen. De

centrale bieb zal compacter worden.
De huisvestingskosten van de centrale
vestiging in Horst zijn nu aanzienlijk. Het is van belang dat deze
snel minder worden. Dit kan onder
andere door een medehuurder of een
huurder voor de huidige bibliotheek
te vinden. Het bibliotheek kost nu
teveel geld. Essentie gaat voor een
bibliotheekfunctie die voor inwoners
bereikbaar is en betaalbaar blijft.

onze keuzes wat minder spectaculair
dan de keuzes van andere partijen,
maar wij vinden goede bibliotheken
in de dorpen belangrijker dan een
enorme bibliotheek met parkeergarage
in Horst. En ja, zwembad De Berkel is
vast minder sexy dan een nieuw groot
zwembad op het Floriadeterrein. Toch
vindt de SP de goede bereikbaarheid
van een zwembad in Horst belangrijker

dan een nieuw zwembad in Venlo.
De Floriade zal de regio Venlo best op
de kaart hebben gezet, maar de SP
steekt de miljoenen die de Floriade
onze gemeente inmiddels heeft
gekost liever in goede zorg voor onze
ouderen, gehandicapten en kwetsbare kinderen.
Thijs Coppus,
SP Horst aan de Maas

Bart Bertrams,
raadslid Essentie

SP, 100 procent sociaal
De afgelopen maanden is er in Horst aan de Maas veel gesproken over
de toekomst van de bibliotheken, het zwembad en de thuiszorg. Hierbij
wordt voortdurend gedaan alsof het geld op is en de gemeente geen
andere keuze dan bezuinigen heeft. Tegelijkertijd zien we dat de Floriade
9 miljoen euro verlies heeft geleden en de bieb in Horst veel te duur is.
Dezelfde politici die ervoor kozen
om de Floriade naar de regio Venlo te
halen en de directie vrij spel te geven,
geven nu niet thuis als er verantwoor-

delijkheid voor het miljoenenverlies
moet worden afgelegd. En dezelfde
politici die wisten dat het beheer van
de nieuwe bibliotheek van Horst op den

duur onbetaalbaar zou zijn, zeggen nu
met droge ogen dat deze bibliotheek
maar weer moet verhuizen en dat er
geen geld meer is voor de bibliotheken in Grubbenvorst en Sevenum en
het zwembad in Horst. De SP heeft
de afgelopen jaren laten zien dat we
verantwoord om willen én kunnen
gaan met het geld van de inwoners van
Horst aan de Maas. En misschien zijn

Fijne Feestdagen en een
veilig 2014 gewenst!
Crist Coppens
geldig tot en met dinsdag 24 december 2013

Bij 1 kilo varkenshaas 4 euro korting

Wij danken al onze klanten en relaties
voor het in ons gestelde vertrouwen
en wensen iedereen fijne feestdagen
en een voorspoedig 2014.

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

AUTO ACCU’S
VANAF € 39,-

WWW.STERACCU.NL
2 JA AR
TIE
GARAN

Wij hebben alles op voorraad voor u,
u hoeft niets te bestellen!

Verstand van lekker eten!

aspsystems.nl

Keizersveld 8 5803 AN Venray
Tel. (0478) 584417 www.vanlipzig.nl

DE GOEDKOOPSTE UIT DE REGIO

DAGELIJKS IN HORST AF TE HALEN

OP AFSPRAAK 06 19 20 81 96
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Inbreken tijdens het kerstdiner
Kerstmis: een periode waarin het vroeg donker is en waar veel mensen op familiebezoek gaan. Een
periode die dan ook heel verleidelijk is voor criminelen. En niets is vervelender dan na een kerstdiner uitkomen bij een leeggeroofd huis. Een gesprek met de politie over inbraakpreventie tijdens de feestdagen.
Hoewel uit de cijfers niet
blijkt dat in Horst aan de Maas
tijdens de feestdagen de afgelopen jaren vaker wordt ingebroken dan in andere maanden, is
volgens politieagent Ger Cox een
tijd waarin het vroeg donker is
en veel mensen niet thuis zijn
wel verleidelijk voor inbrekers.
“Woninginbraken, dat krijgt de
politie alleen niet beteugeld.
Daarom doen we een beroep op
onze inwoners”, stelt Cox.
Vorig jaar al begon de politie
in Horst aan de Maas met een
bewustwordingscampagne.

“We willen mensen bewust maken van
wat zij zelf kunnen doen. Als iemand
een afwijkende situatie ziet of een
vreemd gevoel krijgt bij een situatie in
zijn woonomgeving, laat het ons dan
weten. We komen liever zo snel mogelijk ter plaatse, ook als er naderhand
blijkt dat niets aan de hand is, dan dat
we te laat komen.”

Meldingen
doen er echt toe
Volgens Cox ziet de politie al een
stijging in het aantal meldingen dat zij
krijgt van inwoners.

“Dat doet er echt toe. Ben je
buiten aan het wandelen en zie je iets
waarvan je denkt dat het niet past in
de omgeving? Informeer ons. Probeer
kentekens of signalementen op te
schrijven.” Cox geeft een voorbeeld
van Melderslo, waar vorig jaar een
auto rondreed met opvallende ﬁguren.
Na een tip van een inwoner hield de
politie de auto aan voor controle en
bleek dat de inzittenden een diefstal
op het programma hadden staan. Na
meldingen van inwoners in Sevenum
afgelopen zomer konden drie personen
aangehouden worden in verband met
inbraken.

Burgernet maakt volgens Cox
een essentieel deel uit van het
samenwerken aan een veiligere buurt.
“Wij zijn op straat en houden alles
zoveel mogelijk in de gaten, maar dat
kunnen we niet alleen. Tot nu toe is
8 procent van de inwoners aangesloten
bij Burgernet. Dat percentage moet
echt omhoog. We willen mensen dan
ook met klem verzoeken zich aan te
melden via www.burgernet.nl of bij
politie of gemeente. Het kost niks en
het kan alles uitmaken.”

Bied geen gelegenheid

“Denk daarbij aan goede
verlichting rondom het huis
en goed hang- en sluitwerk.
Laat geen waardevolle dingen
in het zicht liggen. Maar zorg
er ook voor dat er geen kliko
of ladder tegen de muur blijft
staan. Bied geen gelegenheid.”
Tijdschakelaars op lampen kunnen
bijdragen aan het bewoond laten
lijken van een huis. En volgens
Cox geldt nog steeds: meld
niet op sociale media dat je
de kerstvakantie lekker in een
tropisch oord doorbrengt.

Voor wat betreft het voorkomen
van inbraken, heeft de politie ook een
aantal tips. Zo stelt Cox dat we het
misdadigers niet makkelijk moeten
maken.

Kijk voor meer tips over
inbraakpreventie op www.politie.
nl/onderwerpen/woninginbraak.
html of www.waakvoorinbraak.nl

Nieuwe nummer één

Uitslag HALLO Kerst top 10 2013
Ook dit jaar werd weer massaal gestemd op de HALLO Kerst top 10. Maar liefst 655 stemmen werden
uitgebracht op 192 unieke liedjes. En hoewel weer een offensief werd ingezet om bepaalde liedjes op de
hoogste plek te laten belanden, bleek dat dit jaar net niet succesvol genoeg.

Onderschrift
Succesvolste muzikant was
Frank Sinatra. Maar liefst vier van
zijn liedjes werden gekozen. Ook
Dean Martin en Elvis waren populair. Het populairste liedje bleek
Let it Snow, waarvan maar liefst
tien verschillende uitvoeringen
aangedragen werden. Ook Little
Drummer Boy en White Christmas
(beide vijf verschillende versies)
blijven klassiekers.
De eerste plek in de HALLO
Kerst top 10 gaat dit jaar naar
Youp van ’t Hek en zijn herkenbare Flappie. Vorig jaar nog op
plek vier, maar dit liedje verovert
steeds meer harten.
The Pogues en Kirsty MacColl’s
Fairy Tale of New York stond
vorig jaar nog op de eerste plek,
maar moet nu het zilver delen
met Chris Rea’s Driving Home for
Christmas, die de afgelopen jaren

steeds hoog eindigde. Over Driving
Home for Christmas, zegt Guus Janssen:
“Wanneer je op de 24e nog moet werken en dan naar huis ﬁetst of rijdt om
gezellig bij de kerstboom te zitten is dit
de plaat die het helemaal af maakt en
je dat echte kerstgevoel geeft.”
Bob Geldof’s Band Aid en hun
liedje Do They Know It’s Christmas
eindigt een plek lager dan vorig jaar,
net buiten het erepodium. José Vullings
wordt door het nummer herinnerd aan
de tijd dat het liedje is uitgebracht.
“Ik was toen best nog jong. Als je
het nu hoort met al die ellende in de
wereld, en vooral in de Filipijnen, mag
dit best op nummer 1 komen te staan.”
Wham’s Last Christmas blijft
op de vijfde plek staan, maar moet
deze plek inmiddels delen met ABBA
met Happy New Year. All I Want for
Christmas van Mariah Carey is een
plekje gezakt ten opzichte van 2012

en staat nu op de zevende plek. Ellen
Kuiten-Snellen zegt over die laatste:
“M’n schoonouders wonen in Frankrijk
en soms vieren we het in Nederland
en soms daar. En dan luisteren we
naar heel veel kerstmuziek onderweg.
Het nummer van Mariah Carey zingen
we volgens mij nog het hardste mee.”
Marloes Cox vindt Mariah Carey’s All I
Want for Christmas is You “dé kersthit.
Als ik dit nummer weer hoor na
Sinterklaas, dan krijg ik weer kippenvel
en een warm gezellig familiegevoel.
Dan heb ik alweer helemaal zin in de
mooie kersttijd.”
Hoewel Urbanus vorig jaar nog op
zeven stond en Bruce Springsteen’s
Santa Claus is Coming to Town nog op
plek acht, zijn die dit jaar uit de top
10 gezakt, net als U2’s New Years Day
en John Lennon en Yoko Ono’s Happy
X-mas (war is over). Dat betekent
een heleboel nieuwkomers in de top

10: Een gedeelde zevende plek is dit
jaar voor Rowwen Hèze met Kerstmis.
Henny Cuijpers wordt altijd een beetje
nostalgisch van het liedje: “Het brengt
me terug naar het dorp America, waar
ik geboren en opgegroeid ben.” Boney
M en Queen delen de negende plek
met hun liedjes Mary’s Boychild en
Thank God It’s Christmas.
Daarnaast zijn een heleboel liedjes
buiten de top 10 geëindigd, die wel
heel een bijzondere betekenis hebben
voor mensen. Zo vindt Tiny Nillesen
Johnny Cash en zijn Little Drummer Boy
het mooiste kerstnummer. “Het is een
klein gezongen liedje zonder veel poespas, zoals Kerstmis gevierd zou moeten
worden. Volgens mijn mening is dat de
essentie van kerstmis: rust en vrede.”
Tessa Cornelissen krijgt het van
The Christmas Song van Coca Cola
“in combinatie met de kerstmistruckreclame altijd heel warm van binnen. Ik
krijg dan echt een kerstgevoel. Van mij
mag het altijd Kerstmis zijn.”
Wim Thijssen put hoop uit A Long
December van The Counting Crows:
“Helaas is de decembermaand niet
voor iedereen een feest. Financiële,
relationele, maatschappelijke of andere
problemen, eenzaamheid of gewoon
allergie tegen die alom heersende
geforceerde blijheid. Daarom: A Long

December... maybe this one will
be better than the last.”
Ook zijn er dit jaar veel
nieuwkomers in de lijst, klassiekers, maar ook spiksplinternieuwe
liedjes, zelfs uit eigen regio.
Mien Vermeeren stemde op On
Christmas Day van Renée van
Wegberg. “Omdat het weergeeft
dat je bepaalde mensen extra
mist tijdens deze familiedagen.
Voor mij persoonlijk omdat onze
familie nooit meer compleet zal
zijn door overlijden van familieleden. Andere nummers zullen
dat gevoel ook beschrijven maar
omdat ik Renée persoonlijk ken,
raakt het me nog meer.” Andere
regionale nieuwkomers zijn
Afterpartees met Oh Santa, Please
Santa en The Mothmen met Blue
Christmas.
Winnares van het kerstpakket van boerderij ’t Platteland
ter waarde van 50 euro is Tiny
Nilessen uit Horst. De clips van
de HALLO Kerst top 10 zijn vanaf
donderdagmiddag op www.hallohorstaandemaas.nl te bekijken.
Daar vindt u ook de 25 hoogst
genoteerde liedjes. Over de
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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Kerstengelen, lieve collega’s en ﬁjne buren

HALLO Horst aan de Maas ging de straat op en vroeg:
wie wilt u een kerstboodschap sturen?
Marlies Weckx uit Grubbenvorst: “Ik wil graag de kerstgroeten doen aan mijn man, die ernstig ziek is geweest. Hij
kan momenteel erg moeilijk lopen, maar ondanks zijn ziekte
is hij er nog heel goed onder. Ook wil ik de groetjes doen
aan mijn dochter uit Broekhuizenvorst.” Tijdens de kerst eet
mevrouw Weckx altijd gezellig met de familie samen. Helaas,
stelt ze, nog zonder kleinkinderen. Als laatste wil mevrouw
Weckx nog een kerstboodschap sturen naar al haar vrienden.
“Zij staan toch altijd klaar voor mijn man en mij en dat is
natuurlijk geweldig.”

Theo Derks uit Grubbenvorst stuurt een kerstboodschap naar iedereen die hij lief heeft. “Dit zijn mensen die
in mijn hart zitten. Familie, vrienden en fans”, zegt Theo.
De Grubbenvorstenaar is namelijk dj en draait onder de naam
dj Tik Tak Theo. “Ik wens ze ﬁjne dagen en een muzikaal
nieuwjaar.” Samen met hond Balou gaat hij op de foto.
“Ik zou alle mensen ook nog graag mijn persoonlijke boodschap als dj in deze dagen willen sturen: Let the bells ring.”

Het echtpaar Nel en Hay Thijssen uit Sevenum loopt rond
in het centrum van hun dorp. Ze doen dit jaar de speciale
kerstgroetjes aan de buren, omdat het zo’n ﬁjne mensen zijn.
“We wensen ze speciaal dit jaar extra ﬁjne kerstdagen toe”,
zegen Nel en Hay. Tijdens de kerstdagen gaat het stel, net als
zovelen, eten en kofﬁe drinken met de familie.

Paulien Lemmen uit Sevenum stuurt een kerstgroet aan
iedereen. “Dat ze een gezond en gelukkig 2014 tegenmoet
gaan. Gezondheid is namelijk het belangrijkste wat er is. Je
kunt nog zoveel geld hebben, maar als je niet gezond bent,
dan heb je er niks aan.” Paulien doet de speciale kerstgroetjes
aan haar moeder van 87 uit Grubbenvorst. “Ik wens iedereen
ook een ﬁjne kerst toe.” Met de feestdagen gaat Paulien lekker eten met de hele familie.

Jenny Dirckx loopt samen met haar zoon Flip in het winkelcentrum in Sevenum. “Ik doe de kerstgroetjes aan familie
en vrienden. In het speciaal wil ik de kerstgroetjes doen aan
ouders van een vriendin van mij uit Sevenum. Haar vader is
namelijk ernstig ziek en ze maken nu een moeilijke tijd door.”
Jenny wil ook nog een vriendin in Singapore begroeten. “Ze
woont daar met haar man en kinderen en brengt daar de
kerstdagen door. Ze zal dit waarschijnlijk niet lezen, maar
toch doe ik ook haar de kerstgroetjes.” Als laatste voegt ze
toe: “En natuurlijk een kerstgroet voor mijn leerlingen van
het Dendron en de collega’s.” Met de kerst is Jenny actief
bij Herberg de Troost, maar ze gaat ook gezellig met familie
samen eten. Flip doet speciale kerstgroetjes aan zijn papa.

In het winkelcentrum van Sevenum treffen we Thea
Pieters uit Kronenberg. Thea is vrijwilligster bij dagopvang De Kompaniej in gemeenschapshuis De Torrekoel in
Kronenberg. Zij doet de speciale kerstgroetjes aan mevrouw
Störme, die ze kent van de dagopvang. “Deze mevrouw is
87 jaar en heeft heel veel meegemaakt in haar leven. Toch
straalt ze altijd blijdschap uit en zit ze vol goede moed. Bij de
dagopvang is ze een graag gezien en blij gezicht. Daarom wil
ik graag mijn speciale kerstgroetjes doen aan haar.”

Mascha Dolmans-Lucassen en haar dochter Anne-Maartje
uit Grubbenvorst zijn gezellig aan het winkelen in het centrum
van Horst. Mascha: “Ik heb er even goed over nagedacht,
maar ik zou met een kerstboodschap toch echt het liefst mijn
kinderen bedanken, omdat ze zoveel voor mij betekenen.
Anne-Maartje en Rafäel zijn namelijk de liefste kinderen van
de wereld. Ze doen bijvoorbeeld heel erg goed hun best op
school.” Anne-Maartje zit dit jaar voor het eerst op de middelbare school. “Ze zit op het Blariacum College, in een vwoplusklas. Ze werkt er heel erg hard voor en we hoeven haar
bijna nooit aan te sporen om haar huiswerk te maken. En dat
kun je niet vaak zeggen van een puber, toch? Dat lijkt mij echt
wel een bedankje waard”, zegt de trotse moeder.
Ed Coumans uit Horst wil net op zijn ﬁets stappen om vanuit het dorp naar huis te ﬁetsen. Voor een kerstboodschap wil
hij toch nog wel even blijven staan. “Daar moet ik even over
nadenken. Maar als er één iemand is wie ik extra dankbaar
ben, dan is dat wel mijn vrouw.” De kerstboodschap van Ed
gaat uit naar zijn vrouw, Jeanette. “Zij staat namelijk altijd
voor me klaar”, vertelt hij. “Mijn vrouw is bij ons thuis echt
het zonnetje in huis. Ze is soms een beetje druk, maar daar
kan ik wel tegen en daar houd ik eigenlijk ook wel van. We
hebben het gewoon heel erg gezellig samen.” Ook deze kerst
gaan ze met z’n tweeën en met de rest van de familie vieren.

De zesjarige Lorenzo van Ophoven uit Tegelen is samen
met zijn vader en moeder op stap in Horst. Zijn kerstboodschap is voor een heel speciaal persoon, namelijk zijn moeder
Mandy. Waarom zij zo belangrijk is voor hem, dat ﬂuistert
hij liever even bij zijn moeder in het oor. Mandy moet er
spontaan een beetje van huilen. “Lorenzo zei dat hij mij heel
erg lief vond, dat vind ik heel mooi om te horen”, vertelt ze.
Nog steeds wat verlegen legt Lorenzo uit waarom zijn moeder
deze kerstboodschap verdient. “Mama helpt mij altijd met
alles. Ze helpt me met gitaarspelen en ze komt ook soms op
mijn school helpen. Ze is gewoon een hele lieve mama.” De
rest van deze liefdevolle kerstboodschap blijft tussen Lorenzo
en Mandy, maar gezien de tranen van Mandy wordt deze
boodschap heel erg gewaardeerd.
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Hobby-Gilde Horst zoekt:

een persoon die zeer bedreven is
in het omgaan met de computer
en die er plezier in zal hebben
zijn/haar kennis op vrijwillige
basis aan minder ervaren cursisten
over te brengen.
Belangstelling?
Neem dan telefonisch contact op met het Hobby-Gilde

077 398 89 15

(liefst tussen 17.00 en 19.00 uur)

www.hobbygilde.nl

OPEN
DAGEN
IN GEZELLIGE KERSTSFEER
26 - 27 - 28 - 30 - 31 DEC 2013

2e Kerstdag 26 dec
van 11.00 tot 16.00 uur

Geen succes voor
Wittenhorst
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
RKsv Wittenhorst is er niet in geslaagd om de prachtige reeks van successen een vervolg te geven. TOP uit Oss
was deze zondag de betere ploeg, al moet gezegd worden dat de eerste helft meer dan gelijk op ging.
In het Frans Heesen Stadion, de
thuishaven van FC Oss, was de sfeer
beneden peil. Het was koud en de
weinige toeschouwers maakten ook
al niet het verschil. De start van deze
wedstrijd verliep voor Wittenhorst
aanvankelijk niet zo best. De spelers
wisten dat het gevaar Van Sonsbeek
in toom moest gehouden worden,
maar dit lukte niet. Men was toch vergeten dat deze speler vrij stond en de
bal kreeg toegespeeld. Van Sonsbeek
keek richting het doel van Sjors Witt
en hij had het gaatje gevonden. De
bal krulde schitterend in de linkerbovenhoek, 1-0.
De eerste poging voor Wittenhorst
om iets terug te doen was het schot
van Lars Blenckers. Hij zag deze

poging net naast gaan. Wittenhorst en
TOP speelden een lekkere wedstrijd en
probeerden met combinatiespel een
opening te vinden. Echter beide defensies stonden steeds paraat of waren
alert om het gevaar te bezweren.
In de laatste minuten van het
eerste bedrijf zocht Wittenhorst nadrukkelijk naar de gelijkmaker. Een mooi
offensief leek de bekroning te krijgen.
Twee corners meteen achter elkaar
zorgden voor paniek bij TOP. De eerste
corner eindigde op de lat en bij de
tweede had Wittenhorst de pech dat
de inzet tegen de paal belandde. In
de counter echter had Wittenhorst niet
over geluk te klagen. Doelman Sjors
Witt en Will Spreeuwenberg stonden op
de goede plek om onheil te voorko-

men. Een boeiend slot dus van deze
aardige eerste helft.
Na de pauze kregen de
Horstenaren de deksel op de neus.
Op een twijfelgeval voor buitenspel
ging TOP razendsnel door, de voorzet
belandde op het hoofd van Alkir
Metin en als door een wesp gestoken
stond de Horster doelman genageld
aan de grond, 2-0.
Dit leek de genadeklap. In het
verdere verloop kwam Wittenhorst
er niet meer aan te pas. Het goede
spel van voor de rust was verdwenen en ook TOP vond het prima zo.
Wittenhorst kon alleen met afstandsschoten iets terug doen, maar dit was
te mager voor een beter resultaat.
Uiteindelijk bleef het hierbij.

21e Kasteelloop in Horst

Kookdemonstraties van aeg

Vrijdag 27 dec
van 11.00 tot 17.00 uur

Kookdemonstraties van Miele

Tweede kerstdag staat in Horst traditioneel in het teken van de Kasteelloop, georganiseerd door scheidsrechtersvereniging Horst-Venray. Dit jaar vindt de loop voor de 21e maal plaats.

Bezoek op afspraak
Hagelkruisweg 20 in Meijel
www.stijlhuisdepeel.nl

MENNEN KEUKENS
keukens • bijkeukens
badmeubels • tafels
(slaapkamer) kasten
kantoorinrichting
Voor uw gehele interieur
uit eigen fabriek

maatwerk
Úw specialist in

De voorbereidingen voor de
Kasteelloop, die gehouden wordt
in de Kasteelse Bossen, beginnen
ieder jaar na de zomervakantie. Het
organisatiecomité, bestaande uit Jan
Hellegers, Miek van Rens, John Saris,
Joop Zanders, Bas Beeker, Jos Bouten
en Jan Verlinden, komt dan regelmatig bij elkaar om plannen te maken
voor tweede kerstdag.
Dat weersomstandigheden zich
niet laten plannen, blijkt wel uit de
historie van de Kasteelloop. Voorzitter

van het comité, Jan Hellegers: “In
die 21 jaar dat we dit evenement
organiseren, hebben we bijna alle
weertypes gehad: sneeuw, regen,
ijzel. Het eerste jaar dat we de loop
organiseerden, was het jaar dat de
Maas overstroomde. Het parcours was
een modderpoel.” Dat weerhoudt de
lopers er niet van om zich massaal
aan te melden voor de wedstrijd.
Wie denkt dat de Kasteelloop alleen
maar regionale sportievelingen trekt,
komt bedrogen uit. Deelnemers uit

de Randstad zijn geen uitzondering,
zelfs bezoekers uit Duitsland en
Engeland melden zich aan voor
de Kasteelloop. De Kasteelloop is
inmiddels uitgegroeid tot één van
de grootste van Limburg. De nadruk
ligt volgens de organisatie op het
recreatieve karakter, terwijl ook de
prestatieve lopers aan hun trekken
komen. De wedstrijden starten op
26 december vanaf 10.00 uur bij
clublokaal Trefhove. Kijk voor het hele
programma op www.kasteelloop.nl

like ons op facebook

hoofdstraat 23 liessel • t 0493 342583 • f 0493 341256 • www.mennenkeukens.nl

Directie en medewerkers van Lenssen
wensen u fijne feestdagen en een
voorspoedig 2014

Jongens CMV niveau 5.1 winterkampioen
Langstraat 20b • 5963 NW Hegelsom • Tel. (077) 398 83 27
info@lenssenadvies.nl • www.lenssenadvies.nl

aandacht

resultaat

Bob, Bram, Lennard en Stijn zijn er zondag in geslaagd om, onder leiding van hun enthousiaste coach
Anita, winterkampioen van CMV niveau 5 hoog te worden. Het jongensteam van volleybalvereniging Hovoc
uit Horst werd met twee setpunten tegen overtuigend eerste. De jongens maakten er dit seizoen een sport
van om met zoveel mogelijk punten verschil wedstrijden te winnen. Dat doen ze door aan hun kant alle
ballen in drie keer te spelen, waardoor ze veel extra punten verdienen. In de wedstrijd tegen de nummer
twee was de uitslag dan ook 60-106.
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SVEB speelt gelijk tegen
Oostrum
Door: Leo Lijnders, SVEB
Binnen een minuut na het eerste ﬂuitsignaal in de wedstrijd van het eerste elftal van SVEB uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst tegen Oostrum brengt geduchte aanvaller Wilschut van Oostrum keeper John Tissen al in de
problemen.

Giel Seuren wordt gewisseld voor
de met zijn 16 jaar nog jongere Joep
Beurskens. Gaandeweg de tweede helft
wordt het voetbal aan beide zijden
steeds slordiger en onnauwkeuriger.
In de 50e minuut wordt Rick van achteren aangetikt op de rand van het zestienmetergebied waarop scheidsrechter
Diauani resoluut de gele kaart trekt
voor een schwalbe. In de 75e minuut
moet Tissen weer eens reddend optreden: hij tikt de bal via de lat over. Direct
hierna wordt de moegestreden Peter
van Megen gewisseld voor Robbert van
Dijck en gaat Sjors Schatorje laatste
man spelen.
In de 80e minuut belandt de bal

Door: Volleybalvereniging Hovoc
Onder toeziend oog van een goed gevulde tribune in de Dendronsporthal in Horst speelde zaterdag zowel de dames- als de herenselectie
van Hovoc hun volleybalwedstrijden. Hovoc DS1 moest het daarbij met
1-3 aﬂeggen tegen het als tweede geplaatste VCE/PSV DS1 uit Eindhoven,
terwijl Hovoc HS1 met 4-0 van VC Voerendaal HS 2 wist te winnen en zo
vijf belangrijke punten kon bijschrijven.
De Horster dames begonnen thuis
vol overtuiging tegen de nummer
twee uit de derde divisie, VCE/PSV
DS1. Hovoc bouwde een voorsprong
op die niet meer uit handen werd
gegeven (25-20). Maar ondanks de
gedrevenheid van Hovoc, wist de
Eindhovense ploeg de overhand
te nemen. PSV bleef Hovoc in de
resterende drie sets de baas (10-25,
17-25 en 15-25), mede door een te
hoge foutenlast aan Horster zijde. Zo
eindigde een voor de Hovoc-dames
veelbelovend begonnen wedstrijd in
een kleine teleurstelling (1-3).
Op hetzelfde moment stond op
het naastgelegen veld de herenhoofdmacht voor de taak om het als laatst
geklasseerde VC Voerendaal HS2
kansloos te laten. Hovoc HS1 startte
grandioos en gaf een voorsprong
van zo’n acht punten niet meer uit
handen (25-17). Maar in de tweede
set revancheerde de rode lantaarndrager uit de promotieklasse zich

Jasper Janssen wordt stevig aangepakt (Foto: Thijs Janssen)
Met een dwingende loopactie
dwingt Wilschut Tissen helemaal naar
de buitenkant van het veld. In de
5e minuut is het dan ook raak, met
een lob passeert Wilschut Tissen, 0-1.
SVEB begint hierna aan 10 minuten
mooi en scherp pressievoetbal richting
het doel van de tegenstander. Dit geeft
Oostrum echter ook de gelegenheid om
uit te breken richting het SVEB-doel,
wat resulteert in een vrije kopkans.
Nog geen minuut later is een vrije bal
voor wederom plaaggeest Wilschut.
Deze laatste actie wordt door een alert
keepende Tissen teniet gedaan.
De tweede helft begint met de
eerste wissel aan SVEB-zijde. Jongeling

Hovoc-heren pakken
volle buit

over de rechterﬂank in de voeten bij
Dean Crompvoets die iets te laconiek
gedekt wordt door Oostrum-verdediger
Lex van Lin. Hij schiet geplaatst in de
verre hoek, 1-1. Loopwonder Steff
Hermans komt er in voor Mike van
Helden en dat levert in combinatie met
Crompvoets nog een aantal gevaarlijke
counters op richting het doel van de
tegenstander. Maar echte grote kansen
komen er niet meer.
Het slotakkoord is voor Oostrumaanvaller Wilschut die met een fraaie
omhaal nog eenmaal probeert de stand
in hun voordeel te beslissen, maar de
laatste thuiswedstrijd voor de winterstop eindigt in 1-1.

door vijf punten uit te lopen op Horst.
Toch wist Hovoc dat nog op tijd om
te draaien en ook deze set binnen te
slepen (25-22). De Horster mannen
bleven in de resterende twee duels,
ondanks foutjes her en der, de wedstrijd controleren. Via 25-15 en 25-23
won Hovoc HS1 in eigen huis met 4-0
van Voerendaal.
“We hebben tegen Voerendaal vijf
belangrijke punten behaald”, aldus
Bob Soberjé, coach van Hovoc HS1.
“In de eerste en derde set hebben we
laten zien wat we kunnen en kwam
Voerendaal niet in het spel voor.
Meerdere sterke serviceseries van
Pieter Weijs maakten in deze twee
sets het grote verschil. In de andere
sets speelden we vooral tegen onszelf
en kreeg de tegenstander door een te
hoge foutenlast aan onze zijde meer
punten dan nodig was. Maar met hard
werken hebben we ook deze twee
sets binnengehaald en daar ben ik blij
mee.”

Cateringservice
Jolanda Pouwels

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

LAURENT
SMEDTS IMPORT
BIJZONDERE ITALIAANSE WIJNEN

KWALITEITSWIJNEN BESTELLEN?
GA NAAR :
WWW.LAURENTSMEDTSIMPORT.NL
info@laurentsmedtsimport.nl

KLEINE WIJNHUIZEN, RECHTSTREEKSE
IMPORT VANUIT ITALIË

Wat eten we
met Kerst?
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

Wil jij op een speelse manier kennis maken met de zwemsport
(wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen, waterpolo
of diploma zwemmen) en bezit jij diploma B en/of C?
Kom dan meedoen met het

STERRENPLAN

Een jaar lang met veel plezier zwemmen op zaterdagochtend terwijl
je zwemtechniek steeds beter wordt.

11 januari 2014 starten we met een nieuwe groep
(Je mag eerst 3 keer proberen)

Meisjes Set Up N6.2 Kampioen
Mila, Guusje, Rachel, Ilse, Anne en Milou vormen dit jaar het N6.2-team van volleybalclub Set Up uit
Meerlo. Na twee spannende wedstrijden werden de meiden zondag 15 december kampioen. Ze kregen het
niet cadeau, tot de laatste minuut bleef de wedstrijd spannend. Toch slaagden de meiden erin het
kampioenschap binnen te halen. Het team wordt gecoacht door Jolanda, Louise en Liezet.

Voor vragen neem kontakt op met Chantal Vogelzangs
0478-501773 of e-mail naar opleiding@hzpc-horst.nl

zwemmen gezond sportief leerzaam!!!
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Vier keer tweede plek
voor quadrijders Lottum

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

Door: MC Lottum
Dit jaar deden tien leden van MC lottum in diverse klasses mee aan het nationaal kampioenschap voor
quadrijders van de Motorsport Organisatie Nederland (MON).

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
Josh Breukers, Johan Gommans, Niek Vergeldt en Rome Huijbers

wij zijn aanstaande zondag
én tweede kerstdag geopend
van 12.00-17.00 uur
bij elke besteding van € 500,ontvangt u een cadeaubon van € 50,-*

zie www.stoffelhoeve.nl
Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

*aanbiedingen uitgezonderd

KERSTSHOW:

In vier van de vijf klassen wisten
leden van MC Lottum op de tweede
plaats te eindigen in het NK. Dat is
volgens de motorclub op zich een
hele prestatie, omdat deze rijders in
2012 niet in beeld waren voor het
kampioenschap.
De enige rijder in het
jeugdkampioenschap, Josh Breukers
uit Lottum, wist tot twee wedstrijden
voor het einde in de race te zijn voor
het kampioenschap. Twee manches

met met machineproblemen gooiden
echter roet in het eten. Hierdoor moest
Josh genoegen nemen met de tweede
plaats.
In de seniorenklasse eindigde
Johan Gommans uit Oirlo op de tweede
plaats in het NK. Johan ging voor een
top 5-plaats. Bij de nationale klasse
eindigde Niek Vergeldt uit Lottum
na een superspannend seizoen als
tweede met een achterstand van vier
punten op de nummer één, terwijl per

wedstrijd 120 punten te verdienen zijn.
In de hoogste klasse, de inters,
greep Rome Huijbers uit Oirlo net naast
de eerste plaats. Na een bijna perfect
seizoen wist ook hij de tweede plaats
in te nemen in het NK in de hoogste
klasse van de quadcross.
Evenals de vier rijders kijken alle
leden van MC Lottum terug op een
geweldig seizoen. Ook de solorijders
wisten zich ten van opzichte van 2012
goed te verbeteren.

Hoofdtrainer weg bij SVEB
Hoofdtrainer Sjoerd van der Coelen van het eerste elftal van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst plakt geen derde seizoen vast aan zijn carrière bij SVEB.
Van der Coelen heeft volgens
het bestuur van de voetbalvereniging aangegeven te stoppen aan het
einde van dit seizoen, in juni. Hij gaat
het volgende seizoen aan de slag
als hoofdtrainer bij tweedeklasser

Volharding uit Vierlingsbeek. “De trainer gaat er met de selectie nog een
leuke tweede seizoenhelft van maken”,
laat het bestuur weten.
SVEB is dan ook per direct op zoek
naar een nieuwe hoofdtrainer voor het

seizoen 2014–2015. Het eerste elftal
speelt in de vierde klasse.
De Venrayse Van der Coelen
was in 2012 de opvolger van Ger
Verheijen, die naar VCH uit Blerick
vertrok.

Welkom punt voor Melderslo
Door: William Alards, RKSV Melderslo
Vele supporters uit Melderslo waren afgereisd naar Nieuw-Bergen om de rood-witten van RKSV Melderslo aan
te moedigen voor deze op papier lastige uitwedstrijd tegen RKVV Montagnards uit Bergen.

Meerweg 28
5976 NT Kronenberg

077 467 36 07
06 55 69 36 07

www.markvanlier.nl
info@markvanlier.nl

Melderslo begon redelijk aan deze
laatste wedstrijd voor de winterstop
en kreeg in de eerste tien minuten
twee mogelijkheden om te scoren.
Daarna nam Montagnards het heft in
handen. Niet met superieur veldspel,
maar toch met gevaarlijke schoten
van afstand of uit corners en vrije
trappen. De doelman van Melderslo,
Bas van Westerveld, reageerde
telkens zeer goed als er gevaar
dreigde. Verder dan een schot op
de lat kwam Montagnards dan ook
niet voor de rust.
Na de rust was het team van

Melderslo iets anders neergezet, maar
dat resulteerde niet in beter spel of een
veldoverwicht. Sterker nog, de druk
op eigen doel werd alsmaar groter.
Wederom voorkwam Bas een tegendoelpunt met een prachtige redding.
Hij tikte een vrije trap stijlvol uit de
kruising. Uit een vrije trap van Bart
Teeuwen kwam Melderslo na een uur
spelen toch op voorsprong. Daarna was
het alle hens aan dek en nagenoeg
eenrichtingsverkeer op het doel van
Melderslo. Montagnards ging gedreven
op zoek naar de gelijkmaker.
Een onnodige overtreding leverde

een rode kaart op voor Martijn Kallen,
waardoor Melderslo kort voor tijd met
tien man verder moest. Het onvermijdelijke gebeurde in de laatste
fase van de wedstrijd. Met een fraai
afstandsschot van ruim buiten het
zestienmetergebied wist Montagnards
toch nog op gelijke hoogte te komen.
Overigens een zeer verdiende gelijkmaker.
Al met al een welkom punt voor
Melderslo in een wedstrijd die niet
hoogstaand was, maar zeker in de
tweede helft wel spannend door het
scoreverloop.
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Ponyspellenmiddag ruiterclub
Pony- en ruiterclub Lottum organiseert op vrijdag 27 december een ponyspellenmiddag voor
basisschoolkinderen in Horst aan de Maas. De spellenmiddag vindt plaats in rijhal Hoogveld in Lottum en duurt
van 13.30 tot 17.00 uur.
Solange Hermans uit Sevenum
is jurylid voor jonge ruiters en geeft
om 13.30 uur een bixieclinic. Een
bixie is een wedstrijd voor ruitertjes
die nog niet oud genoeg zijn om aan
ofﬁciële wedstrijden mee te doen.
Solange Hermans laat samen met

twee bixieruitertjes en hun pony’s zien
hoe zo’n proef voor jonge kinderen
in zijn werk gaat, zodat kinderen en
hun ouders kennis kunnen maken
met de wedstrijdsport. Na de clinic
kunnen kinderen in groepjes met de
pony’s een aantal spellen doen. Op het

programma staan bijvoorbeeld een
slalomparcours, een soeplepelrace en
het op- en afstapspel. Ook wordt uitgelegd hoe je een pony moet poetsen
en opzadelen. De spellenmiddag zit al
vol, maar toeschouwers zijn van harte
welkom. De kantine is geopend.

Familie, vrienden,
kennissen en klantenkring

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

Meterik wint van Brandevoort
mocht van geluk spreken dat de voorhoede van Brandevoort het vizier niet
op scherp had staan, het was tot twee
maal toe moeilijker om de bal er niét in
te krijgen.
In de 26e minuut kon Gijs van
Rengs na een prima combinatie toch
de 1-0 voor Meterik binnentikken.
Enkele minuten later had de
vrijstaande spits van Brandevoort de
gelijkmaker moeten inkoppen, maar
ook dit buitenkansje was niet aan hem
besteed.
Het laatste kwartier van de eerste
helft was duidelijk weer voor Meterik,
maar het tweede doelpunt wilde nog
niet vallen. Dit gebeurde wel na drie

minuten in de tweede helft. Na een
cadeautje van de Brandevoortse
verdediging, kon Gijs van Rengs vrij
doorlopen op de keeper en rondde
koelbloedig af: 2-0.
Het was nu duidelijk dat Meterik
deze wedstrijd zou gaan winnen.
De kansen regen zich aaneen, maar
de Brandevoortse keeper deed wat
hij moest doen en hield zijn doel
de rest van de wedstrijd schoon.
Het door blessures geplaagde team
deed ook deze keer weer een beroep
op diverse A-spelers en het moet
vermeld worden dat Bas Janssen,
Lars Jacobs en Dennis de Koning zich
uitstekend van hun taak kweten.

prettige feestdagen
en alle goeds
voor 2014!
Ingrid Geurtjens, Hans Alaerds
Eef en Sem

AUTOBEDRIJF

Door: RKSV Meterik
In de laatste wedstrijd voor de winterstop in en tegen het Helmondse Brandevoort, kon het eerste elftal van
RKSV Meterik ervoor zorgen dat ze met een goed gevoel de winterstop in kon gaan. Op de nieuwe accommodatie
van SV Brandevoort zou het dan moeten gebeuren, maar in de tweede minuut ging het al bijna mis.
Na slordig balverlies kon de spits
van Brandevoort de score al openen,
maar hij lobde net naast het doel.
Meterik beet van zich af, met een
voorzet die bijna doel trof. Een goede
steekpass van Tom Verbong op Bas
Janssen had Meterik al op voorsprong
kunnen komen. Het vervolg was ook
voor Meterik. Na een prima voorzet
van Huub Kleuskens, schoot Kris
Cuppen de bal in het zijnet.
De spelopvatting van Brandevoort
was duidelijk, met elf man achter de
bal en vertrouwen op de snelheid
van de voorwaartsen. Door persoonlijke fouten aan de kant van Meterik
kwamen deze kansen ook. Meterik
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Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Reparatie en Onderhoud
077-3987973 / 06-38518702

Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Hovoc meisjes B1
kampioen in hoofdklasse
Nadat vorig seizoen het kampioenschap behaald werd in de MB hoog-klasse, zette het meisjes B-team van
volleybalvereniging Hovoc de eerste helft van dit seizoen in op een top drie-classiﬁcering in de hoofdklasse. Dit
geeft recht op promotie naar de topklasse.

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

De eerste wedstrijden van het
seizoen ging het team voortvarend van
start. De meeste wedstrijden werden
met 4-0 gewonnen. De eerste zware
testcase was de wedstrijd tegen Set Up.
Dit leverde een nipte 3-2 overwinning
voor de meiden van Hovoc. Vervolgens
werd hier en daar nog een setje
verloren, voordat de tweede echte
krachtmeting met Brovoc op het
programma stond. Dit leverde een
zelfde hoogstaande wedstrijd met een

3-2 overwinning voor Brovoc op.
Afgelopen weekend moesten
Brovoc (eerste in de poule) en Set
Up (derde) tegen elkaar en moesten
de meiden van Hovoc (tweede) naar
Sittard. De opdrachten van de coach
werden goed uitgevoerd en binnen
enkele minuten en na slechts twee
serviceseries was de eerste set met
25-2 gewonnen. De tweede en derde
set werden ook nog eenvoudig
gewonnen, maar bij de laatste set

sloegen toch de zenuwen wat toe.
Bij 22-22 was er zelfs onduidelijkheid
over de opstelling. Net op tijd stond
iedereen weer op zijn plaats en werd
de set met 25-23 binnengehaald. Op de
weg naar huis kwamen de verlossende
sms’jes binnen dat Set Up met 3-1
gewonnen had van Brovoc, waardoor
Hovoc MB1 kampioen geworden
is van de hoofdklasse MB. In 2014
zullen alle drie de teams spelen in de
topklasse MB.

www.proteion.nl
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Schrijfclub laat zich inspireren door kerst
Een keer per kwartaal komt in Horst een schrijfclub met de naam Kwartaalcafé bij elkaar. Aan de hand van een thema schrijven de leden verhalen en lezen die aan
elkaar voor. Vier van deze schrijvers lieten zich speciaal voor HALLO Horst aan de Maas inspireren door het thema Kerstmis. Hun bijdragen zijn hier te lezen.

Niet al te letterlijk…
Door: Geert van den Munckhof
De bomen in tuinen worden opnieuw in netten van led-lampjes gehuld. Steeds meer. Slierten lopende
lichtjes vallen sinds kort weer als lichtwatervalletjes van dakgoten. Overal. Vooral ’s avonds is het onmiskenbaar. It’s Christmas time! Bewust in het Amerikaans opgeschreven. Want ‘Kerstmis’ had dat vroeger niet zo.
Toen was de uitbundigheid nog vooral binnenshuis, zo je wil naar binnen gericht, met kaarsjes en worstenbroodjes na de nachtmis. Ach, ouwe zeurneus. Tijden veranderen, dus waarom zou Kerst dan niet kunnen
veranderen? En toch…
Even een heel klein stukje
natuurkunde. Led, dat is de afkorting van ‘light-emitting diode’.
Licht-uitzendende diode, waarbij
diode moeilijk vertaalbaar is,
maar bestaat uit een P- en een
N-kristal. Het P-kristal is de anode
en het N-kristal de kathode. KNAP
leerden we vroeger en dat was
het ezelsbruggetje om te weten
dat de anode positief was en
de kathode negatief. Tot zover.

Zometeen kom ik er nog even op terug.
Knap. Daar hangen de huizen nu
vol mee. Met positiviteit en negativiteit
dus eigenlijk. Binnen maar vooral
buiten staan er tot rendier of Kerstman
verbogen lichtbuizen. In tuinen
slingeren zich slierten lampenketens
door struiken en bomen. Per meter
ingekocht, waarbij de één wat zuiniger
is geweest dan de ander. Vooral bij
de hele zuinigen levert dat vaak een
wat sneue uitstraling op: ‘Lamlendig

Emitting Diodes’ eigenlijk. Vroeger
viel dat niet zo op, want toen hing die
ene meter gewoon in de huiskamer.
Eventueel aan de binnenkant van
het raamkozijn. Dáár was een meter
meestal voldoende. Maar buiten is dat
anders. Aﬁjn. Zeurpiet.
Hoewel het wel fel licht is, dat licht
dat led’s uitstralen. Zeker wanneer het
er veel zijn. Zó fel vaak, dat je – als
je dat al zou willen – niet meer de
gezelligheid binnenskamers kunt zien.

En dat vind ik toch jammer, ouwe
zeurneus die ik ben. Het lijkt steeds
meer de buitenkant te zijn die telt. Ook
met Christmas. What you see is what
you get. The American way. Big, bigger,
biggest. ‘Light-emitting’ buiten, hoe
meer hoe liever, overschreeuwt wat
mij betreft steeds meer de warmte en
gezelligheid binnen, voor zover die er
nog is. Ik weet het niet. Want ik kan
het niet meer zien. Led-terlijk…
Led is bovendien ook koud licht.
En goedkoop. Anders dan kaarsen.
Die waaien buiten uit. Dus die zetten
we logischerwijs binnen. Alleen dat
zien we van buiten nu niet meer, juist
vanwege dat koude licht dat fel in de
ogen schijnt. Het is wat… ‘kristallen’
waren in de tijd dat Kerstmis nog geen
Christmas was, dingen waarmee we

samen de kerstboom versierden.
Er het was maar één ding dat
in de boom hing en symbolisch
het licht uitstraalde: de kerstengel boven de kribbe. Ingetogen.
Vanuit een stal. Dat was ook een
beetje sneu, maar toch anders..
Allee. Tijden veranderen.
Kerstmis ook. Light-Emitting
Diodes zijn helaas niet meer weg
te denken uit het Kerstmis van
deze tijd. En is het eigenlijk wel
het negatieve bijproduct van deze
tijd? Want ik heb net iets ontdekt.
Voor de positiviteit. In het woord
‘diode’ zit ook het woord ‘dio’ en
dat betekent God. Light Emitting
Dio-des. Miljarden hebben we er
van. Lichtuitstralende goddelijkheid. Eén groot licht. Ook knap…

Kerst 2016 in de Norbertus
Door: Marianne Geurts
De wijzers van de Norbertustoren tikken… Nog even en dan is het kerstmis. Het jaar 2016 is alweer bijna
rond. Het heeft gesneeuwd. Statig staat de voormalige katholieke kerk in het midden van het wit. De toren
trots, met rechte rug. De klokwijzers hebben een wijde blik. Vanaf elke zijde van de toren hebben ze een mooi
zicht over het gebied.
De grote wijzer, die gericht is
op het westen, is in een jolige bui.
“Weet je nog, Kleine wijzer, hoe
deze school er vroeger uitzag? Met
haar gymzaal, die daar nog steeds
ligt. Het vroegere schoolplein,
daar waar die ouderen nu op de
besneeuwde jeu de boulesbaan
staan te praten? En die kinderen,
die met sneeuwballen het basketbalnet proberen te raken?” Kleine
wijzer is stil. Ze voelt zich melan-

cholisch. Ze staart nu naar het mooie
opgeknapte gebouw. Daar, waar vroeger
de klaslokalen van de Sint Jozefschool,
later de Meuleveld en De Twister lagen…
In het gebouw branden kaarsjes. Door
de ramen zie je twee volwassenen verhaaltjes voorlezen aan kleine kinderen.
Ze weet dat de mensen uit de wijk hier
heel blij zijn met deze nieuwe plek.
Ook met de nieuwe school in deze kerk.
Ouderen koken voor elkaar. Groepjes
kaarten, spelen spelletjes en gaan

samen ‘aan de wandel’. Kleine wijzer is
nog altijd niet gewend aan de nieuwe
situatie. Ze mist de klokken, die de tijd
een geluid gaven. Ze mist de zangkoren.
Het Gregoriaanse gezang dat haar rechte
strakke lijfje lichtjes deed trillen. Ze kon
daar altijd zo van genieten. Ook zag ze
de pastoor en de priester graag. In hun
gewone kleding naar de kerk lopen, om
zich vervolgens in de sacristie om te
kleden voor de mis. De wijzers aan de
oostzijde van de toren hebben pret. Hun

gelach vliegt over het plein voor de kerk.
Het plein waar vroeger de begrafenisstoet naar het kerkhof startte. Daar waar
de auto’s geparkeerd stonden, keurig in
een rij. En waar de ﬁetsen slordig door
elkaar stonden als er een mis was.
De klokwijzers zien kinderen bezig
met het bouwen van een stellage.
Een paar technische bedrijven uit de
omgeving hebben hun busjes voor het
gebouw geparkeerd. Heftruck, kisten,
steigerplanken, van alles komt tevoorschijn. De kinderen timmeren, zagen…
samen tuigen ze een grote kerstboom
met kerststal op.
De wijzers aan de noordkant van
de toren kijken uit over het dak van het
gebouw. Ze genieten van de geluiden. In

het gebouw en in de ruimte er om
heen. Hele dagen lang horen ze
kinderen lachen, rennen, spelen.
Daar waar het vroeger meer in het
weekend te doen was, zijn het nu
vooral de doordeweekse dagen die
bruisen van het leven. Maar ook
’s avonds en in de weekenden is
er van alles te doen. Regelmatig
horen de wijzers muziek, gelach,
geschater…
Aan de zuidkant van de toren
glimmen de wijzers in het zonlicht.
De geluiden worden gedempt door
de sneeuw. De lucht van versgebakken broodjes stijgt op. Ze zijn
tevreden. In een zalig ritme tikken
ze, rond en rond… tik… tik...

, fijne feestdagen
en een gelukkig 2014

Vanaf 26 december:

op alle kerstartikelen!
(zie voorwaarden in de winkel)
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De magische kist van kerst
Door: Yvonne Hermkens
Het was weer december en dat betekende dat er ineens een grote, lekker ruikende, dennenboom in de
huiskamer stond. Op de tafel van de naaimachine. Maar vooral betekende dit dat de grote houten kist weer
tevoorschijn kwam. De kist zelf was al een bezienswaardigheid. Met mooi gekleurd papier bekleed van binnen
en een bolle deksel.
Het was een kist die op alle
jonge telgen van de familie een
enorme aantrekkingskracht uitoefende. Iedereen wilde wel de zolder op om de kist te pakken. Het
was voor ons allemaal een soort
schatkist. Een kist met een magische uitstraling. Een kist waarvan
de inhoud ons enerzijds aan een
vorige kerst wist te herinneren en
die anderzijds alle beloftes van
een nieuwe kerst in zich had. En
deze bijzondere kist schreeuwde
om leeggehaald te worden. En
dat gebeurde dan ook gretig door

alle kleine en grotere handen, onder
supervisie van ons mam.
Alle kerstspulletjes die door de
jaren heen verzameld waren en die
ieder jaar weer konden tellen op een
plekje in, op of rondom de boom,
kwamen tevoorschijn. Een deukje hier,
een barstje daar was bij ons geen
probleem. Alles wat voorgaande jaren
trouwe dienst had bewezen, werd met
eerbied behandeld. Of het nu ging om
de glimmende kralenketting (geen idee
hoe oud) die ieder jaar korter leek te
worden of een verdwaald plukje engelenhaar. Alles moest en zou gebruikt

worden. Oké, eerlijkheid gebied me te
zeggen dat de erg gedeukte exemplaren een minder prominente plek in
de boom kregen, maar ze kwamen er
wel in. De kist inspireerde ons allemaal
dusdanig om met het versieren van
de boom aan de slag te gaan dat we
geheid vergaten om de lampjes er als
eerste in te hangen. Stom natuurlijk,
want dat betekende weer alles eruit,
(gekleurde) lampjes erin, en dan weer
opnieuw beginnen met versieren. En
dat ging logischerwijs gepaard met
de nodige verzuchtingen en soms ook
krachttermen. Maar dan alleen als ons

mam even naar de keuken was.
Onze pap zorgde sowieso dat hij
niet in de buurt was als dit gekkenhuis
losbarstte. Want dat was het optuigen
van de boom toch wel een beetje. Maar
een verzuchting meer of minder kon
de pret niet drukken want na de boom
kwam de kerststal. Een houten stalletje
omringt door tig rollen gekreukt grotpapier. Met tussen het vele vers geplukte
mos een spiegeltje waar de schaapjes, bijna levensecht, water konden
drinken. Heel veel schaapjes, herders,
een herdershond en in de verte de
dromedaris met begeleider die de drie
koningen vergezelden.
De drie koningen die vanaf 25
december elke dag een stukje dichterbij het stalletje gezet werden. Met
een prominente plek voor Balthazar,
de donkere koning die we met zijn

allen wat zielig vonden omdat
hij al jaren met een dikke streep
bisonkit in zijn nek toch nog mooi
stond te wezen.
En last but not least moest
de engel, met in haar hand de
boodschap van de geboorte van
het kindje Jezus, in het kerststalletje gehangen worden. Dat was
een gevecht op zich maar ook dat
gevecht wonnen we uiteindelijk
altijd. Met de engel eindelijk op
haar plekje, de kamer vrolijk en
bont door de gekleurde lampjes
én een goedkeurende knik van
ons pap, kon het genieten van het
familiewerk beginnen. Daarvoor
hoefden we niet te wachten tot
eerste of tweede kerstdag. Voor
ons was Kerstmis op dat moment
al geslaagd.

hadden de dino’s de cornﬂakes
gevonden. De kast stond nog open, het
pak was aan ﬂarden gescheurd, het
hele aanrecht lag onder de cornﬂakes,
de dino’s stonden er middenin. Vol
verbazing keken de kinderen naar de
chaos. Pas toen ze hun ouders hoorden
opstaan, kwamen ze in beweging.
“Snel, opruimen”, ﬂuisterde Kate.
Zondagochtend was Kate als eerste
op. Ze maakte Connor wakker en samen
liepen ze de trap af naar de keuken, vol
verwachting wat ze er zouden aantreffen. Maar de keuken was leeg. Zoekend
liepen ze naar de woonkamer waar ze
de dino’s ‘s avonds achter hadden gelaten. Geen dino te zien. Ze vonden de
dinosaurussen tenslotte op de wc, waar
ze de hele rol papier hadden afgerold
om zich zelf erin te wikkelen.
De komende dagen ging het op
deze voet verder. Steeds weer hadden
de dino’s een andere verrassing paraat.

Ze namen een badje in het
waterbakje van de hond, ruimden
de complete speelgoedkast uit of
eisten de kooi van de kanarie op,
die onthutst piepend op de keukenlamp zat. Op de ochtend van
24 december tenslotte namen ze
de kerstgroep over: de kleinste
lag naast het kindje Jesus knus in
de krib, een dino-moeder droeg
het omslagdoek van Maria, een
dino-pap zat gezellig naast Josef
bij het vuur, terwijl de rest os en
ezel in de stal gezelschap hielden.
Terwijl de kinderen alles zo
goed mogelijk herstelden, zaten
de ouders boven op de eerste
traptrede en luisterden naar hun
gesmoes. “Jammer, dat de magische dagen alweer voorbij zijn”,
zei de vader met een guitige
glimlach. “Ik heb nog zo veel
leuke ideeën…”

De magische dagen
Door: Uta Halbreiter
Toen Kate die ochtend wakker werd, wist ze meteen dat het een bijzondere dag was. Haar nachtlampje
wierp zoals altijd de schaduw van een vlinder op de muur en toch voelde alles anders. Het was de tijd tussen
Sinterklaas en kerstmis, een tijd – zo wist ieder kind op de hele wereld – dat van alles kon gebeuren.
Op kousenvoeten liep ze naar
het raam om te kijken of het al
ochtend was. Buiten was het nog
zwart van de nacht, maar toen
ze haar slaapkamerdeur opende,
hoorde ze haar broer de trap naar
boven komen. “Kate, kom snel,
de dino’s”, siste Connor zodra hij
haar zag.
De dino’s hadden ze rond
Sinterklaas in de schoen gevonden. Eerst twee mama-dino’s. De
keer erop lagen twee dino-eieren
in de schoenen, waar twee schattige babydino’s uit kwamen. De
derde keer zaten er dino-papa’s in
de schoenen – de families waren
compleet. Iedere dag speelden ze

met de dino’s, en ‘s nachts gingen de
avonturen naadloos over in hun dromen. Maar wat was er nu aan de hand?
Samen renden ze de trap af,
Connor voorop. Bij de deur naar
de keuken greep hij naar haar
hand. “Kijk”, zei hij met ontzag
en wees naar de keukentafel. De
fruitschaal zag eruit alsof een bom
was ontploft. Overal lagen stukjes
banaan, mandarijnschilletjes en stuk
gebeten appels. En ertussen… stonden
de dino’s. Eén papa-dino had een
stuk banaan in zijn open bek, een
baby stond met zijn snoetje in een
appel te graven, de ander had een
mandarijnschil als een hoedje op zijn
hoofd. Ze stonden stil, als betrapt. Alsof

ze alleen bewogen als niemand keek.
Kate hapte naar adem. Hoe kon dit
gebeuren? De dino’s waren toch niet
echt? “We moeten het opruimen…”, zei
Connor vastbesloten. “…voordat papa
en mama opstaan.” Samen ruimden ze
de fruitresten op en spoelden de dino’s
in de wasbak schoon, net voor hun
ouders in de keuken kwamen.
De dag verliep verder zonder
verrassingen. De kinderen speelden
met hun dino’s, maar bekeken de
plastic beestjes met meer respect
dan anders. De volgende ochtend
klopte Connor zachtjes aan Kates
slaapkamerdeur: “Dit moet je zien!”,
zei hij zodra ze haar hoofdje vanonder
de dekens omhoog stak. Deze keer
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Horster Mannenkoor, Fusion en Suzan van Dooren

Kerstconcert in ’t Gasthoês
Close-harmonykoor Fusion uit Sittard en zangeres Suzan van Dooren uit Horst treden op zondag 22 december om
19.00 uur samen met het Horster Mannenkoor op tijdens een kerstconcert. Zij brengen kerstliederen ten gehore in
’t Gasthoês in Horst.
Fusion is een close-harmonykoor
uit Sittard met zestien zangers
en zangeressen. Onder leiding
van dirigente Esther Zaad wordt
populaire muziek gebracht zonder
instrumentale begeleiding.
De liederen worden minimaal
vierstemmig gezongen. Suzan van
Dooren uit Horst volgt al ruim tien
jaar zanglessen bij zangpedagoge

Dorris van de Meerendonk. Haar
muzikale hobby is begonnen met het
bespelen van de bügel en daarna
bariton bij de fanfare in Tienray.
Suzan is na haar studie aan de
Hogere Agrarische School (HAS) in
1990 gaan zingen bij jongerenkoor
Wanssum. Ook heeft ze gezongen bij
het jongerenkoor Horst en zanggroep
Hoor’s.

Suzan gaat nu de uitdaging
aan om met het mannenkoor van
Horst enkele klassieke nummers
ten gehore te brengen. Het Horster
Mannenkoor zingt een vijftiental
liederen. Ook worden werken samen
uitgevoerd. Klassieke Nederlandse en
Duitse kerstliederen worden tijdens
het kerstconcert afgewisseld met
Amerikaanse en Engelse evergreens.

Kerstoptredens Happy
Christmas Brass
Koperensemble The Happy Christmas Brass verzorgt de komende
dagen enkele kerstoptredens op verschillende locaties in Horst. De zes
muzikanten van Koninklijke Harmonie van Horst brengen traditionele en
moderne kerstliederen.
Tijdens hun optreden spelen
de muzikanten kerstliederen op
gevarieerde wijze: van klassiek tot
jazzy. Op zondag 22 december speelt
het gezelschap om 12.30 uur bij Inter
Chalet en om 15.00 uur bij Liesbeth’s

Grand Café in Horst. Op donderdag
26 december brengt The Happy
Christmas Brass om 14.00 uur een
bezoek aan het atrium van de Sint
Lambertuskerk in Horst, gevolgd door
Parkhotel Horst om 15.00 uur.

Win kaarten Herberg de Troost

‘Altijd een bijzondere ervaring’
De kerstvoorstellingen van Herberg de Troost, de gelegenheidsformatie van Jack Poels en Tren van Enckevort,
begint zaterdag 21 december aan een reeks van vijf voorstellingen in de Mèrthal in Horst.
“De concerten van Herberg de
Troost zijn altijd een bijzondere ervaring. Voor elke editie wordt er een
unieke locatie gezocht”, aldus Tren van
Enckevort. “Ditmaal strijken we neer in
de voormalige veemarkthal van Horst.
De gehele hal ademt de sfeer van de
jaren 30, toen de hal er net stond. Nu
keren we voor één keer terug naar die
periode. Compleet met schapen, geiten
en ezels.”

Tijdens de concerten zijn fanfare
Monte Corona, huiskok Peter,
herbergier Emil Szarkowicz en
zangeres Karlijn van Dinther te gast.
De voorstelling draait om de kerst-cd
Rijstwafels met Pindakaas die Herberg
de Troost vorig jaar opnam.
De plaat vertelt het verhaal van
een zoektocht door de Utrechtse
binnenstad op een koude eerste
kerstdag.

De eerste drie concerten zijn
uitverkocht. Voor de optredens op
25 en 26 december zijn nog enkele
kaarten beschikbaar. HALLO Horst aan
de Maas verloot in samenwerking
met de organisatie twee maal twee
vrijkaarten voor de voorstelling
van woensdag 25 december. Om
kans te maken, mail naar info@
herbergdetroost.nl Kijk voor meer
informatie op www.herbergdetroost.nl

Blackwater Experience
The Blackwater Experience treedt zaterdag 21 december om 22.00 uur
op in muziekcafé De Buun in Horst. The Blackwater Experience combineert
heavy rock met een vleugje blues.
Gewapend met Hammond, gitaren,
drums en een dikke knipoog naar
de jaren 70, bracht The Blackwater
Experience dit jaar hun eerste EP uit,
met vijf nummers vol ‘hard rockin’,
bluesy goodness’. Voor 2014 hebben
zij een heldere missie: meer nieuwe

Kerstconcert kerk
Swolgen

Banden - Accu’s - Carwash

Wij wensen
iedereen
prettige
kerstdagen en
een goed 2014!
www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

muziek, meer shows en videoclips.
The Blackwater Experience bestaat
uit zanger en gitarist Richard Kleuskens,
Rens Coenen op drums, Hammondspeler Ray Groothuis en basgitarist Luc
Verdellen.
Toegang tot het optreden is gratis.

De medewerkers van Apotheek Horst
wensen U prettige feestdagen
en een gezond 2014!
Op 24 en 31 december is de apotheek geopend tot 17.00 uur.
Op 25-26 december en 1 januari is de apotheek gesloten.

Traditiegetrouw vindt op de laatste zaterdag voor Kerstmis het jaarlijkse
kerstconcert in de Lambertuskerk in Swolgen plaats. Iedereen is welkom
vanaf 19.00 uur.
Gemengd koor Unitas, fanfare
Vriendenkring en zangeressen Jolanda
Mulder en Judith Deckers brengen op
zaterdag 21 december een afwisselend

repertoire van traditionele en moderne
kerstmuziek ten gehore. Na aﬂoop
van het concert is er kofﬁe. Toegang is
gratis.
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Openstelling kerk Lottum
Op kerstavond, dinsdag 24 december, wordt de gezinsmis in de kerk van Lottum om 19.00 uur opgeluisterd door
een kinderkoor. Het kerstspel wordt opgevoerd door de kinderen van de basisschool.
Op eerste kerstdag wordt de
woorddienst om 09.30 uur opgeluisterd door het kerkkoor. Daarna blijft de
kerk open tot 12.00 uur en ’s middags
is de kerk weer open van 14.00 tot
16.00 uur. Op tweede kerstdag is er
om 09.30 uur een plechtige hoog-

mis opgeluisterd door de Koninklijke
Harmonie. Aansluitend geeft de
harmonie nog een kerstconcert. De kerk
blijft open tot 12.00 uur en ’s middags
weer van 14.00 tot 16.00 uur.
De kerk is open om iedereen in de
gelegenheid te stellen de kerststal en

de kerstbloemstukken te bezichtigen.
Hier wordt door de werkgroep kerksieren veel aandacht en tijd aan besteed.
Deze werkgroep brengt de Lottumse
kerk in een kerstsfeer. Er klinkt kerstmuziek en er kan een kaarsje aangestoken worden.

Kerstwandeltocht Kronenberg
In Kronenberg kan op vrijdag 27 december de traditionele kerstwandeltocht worden gelopen. Deze tocht van
ongeveer 7 kilometer voert door de bosrijke omgeving van Kronenberg.
Vorig jaar pakte de organisatie
na een afwezigheid van 25 jaar de
kerstwandeltocht weer op. Website
www.kroenenberg.nl en SV Kronenberg
kozen voor een route die voornamelijk
door de bossen loopt. Hierbij wordt

gebruik gemaakt van het KnopenLopenwandelnetwerk maar ook paden die
niet in het netwerk zijn opgenomen,
komen in de route voor. Via kronkelige
en heuvelachtige bospaden leidt de
route door diverse soorten bos.

De start van de kerstwandeltocht is vrijdag 27 december tussen
12.30 en 14.00 uur vanaf sportpark
De Heesbergen in Kronenberg.
Kijk voor meer informatie op
www.kroenenberg.nl

Kerstactiviteiten De Locht
Tijdens de kerstdagen vinden in museum De Locht in Melderslo diverse activiteiten plaats. Het museum is dan
passend aangekleed met kerstdecoraties.
Op zondag 22 december is er
een optreden van het dameskoor
Merlina. Op deze dag is er ook een
demonstratie smeden in de smidse.
Het museum is dan geopend van 11.00
tot 17.00 uur.

Op eerste kerstdag is het museum
gesloten, op tweede kerstdag geopend
van 11.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag
27 december kunnen bezoekers van
14.00 tot 20.00 uur terecht in het
museum. Op zaterdag 28 december

wordt onnozele kinderen gevierd.
Kinderen hebben deze dag gratis
toegang tot het museum. Er zijn diverse
speciale kinderactiviteiten zoals een
speurtocht. Het museum is ook dan
geopend van 14.00 tot 20.00 uur.
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Kerststal Vlasven
In Melderslo wordt bij het Vlasven achter de basisschool weer de
traditionele kerststal geplaatst.
De kerststal wordt bij de ruïne
naast het water geplaatst door
de Melderslose dorpsraad en de
medewerkers kerststal.
Bezoekers kunnen de kerststal

van dinsdag 24 tot en met
donderdag 26 december, zaterdag
28 december, woensdag 1 en
maandag 6 januari van 11.00 tot
16.30 uur bekijken.

Silvesterconcert
Het jaarlijkse Silvesterconcert van muziekvereniging St. Hubertus uit
Hegelsom vindt dit jaar op vrijdag 20 december plaats.
De Hegelsomse fanfare en
jeugdfanfare worden ondersteund
door een combo én hun eigen
beginnende HaFa-leerlingen. Naast
het concert is ook de trekking van de

jaarlijkse donateursloterij.
Het silvesterconcert begint
om 19.30 uur in Zaal Debije in
Hegelsom. Toegang tot het concert
is gratis.

Kerstmis in de
Houthuizermolen
De molen van Lottum is op tweede kerstdag geopend van 13.00 tot
17.00 uur. De molen is dan in kerstsfeer. De molenaars zorgen voor
warmte en voor lekkernijen, maar kunnen ook uitleg geven over de
werking van de molen.
Tijdens de openstelling kan een
winterwandeling gemaakt worden,
het zogenaamde rondje om de
molen. Daarna kan men opwarmen
in de molen met warme chocomel,

molenbitter of glühwein en genieten
van kerstkransjes of andere
lekkernijen.
Iedereen is welkom en de
toegang is gratis.

Problemen met
uw kunstgebit? Ruilbeurs Peelmuseum
zaterdag 21 dec
tribUte-night
liVe on stage
editors
coldPlaY
snowPatrol
1e en 2e kerstdag
geoPend Voor
a la carte &
4 gangen
kerstkeUze-menU
€ 37,50 P.P.

reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
dan 19 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

oUdejaarsaVond
geoPend Voor diner
& blok 10
sYlVesterPartY
dj lUke Verano
€ 25,00 all-in

Voor alle info en
onze Uitgaansagenda
check onze website
en facebook

www.blok10horst.nl

ruilbeurs wordt gehouden in museumgebouw De Kamphut in America
en duurt van 10.00 tot 12.00 uur. Voor
meer informatie, bel 06 20 70 21 73
of 077 464 13 36 of kijk op
www.peelmuseum.nl

Tribute night
bij Blok10
Snowpatrol, een andere Britse
band, wordt vertolkt door tributeband
Snowpetrol. Als laatste staat een
eerbetoon aan Coldplay op het pro-

VR 27 DEC
DJ JEAN IN THE HOUSE
MET DE BESTE CLUBHITS VAN TOEN EN NU

VOOR IEDEREEN V.A. 25 JAAR - ID VERPLICHT - ENTREE €6

team blok 10
wenst iedereen
hele fijne
feestdagen en
een goed en
gezond 2014
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

Tijdens deze ruilbeurs is een
aantal standhouders present met
een grote variatie aan oude en jonge
verzamelobjecten zoals postzegels,
munten, ansichtkaarten, bidprentjes,
sigarenbandjes en balpennen. De

Drie tributebands zorgen zaterdag 21 december voor een vol programma aan livemuziek bij Blok10 in Horst.Het gaat hierbij om muziek
van de Editors, gespeeld door Reeditors, met hits als A Ton of Love en
Papillon.

zaterdag 28 dec
oliebollen PUb QUiz

22:00 tot 4:00 UUr

Verzamelaars die hun collectie uit willen breiden en liefhebbers die
graag eens snuffelen tussen het meest uiteenlopende verzamelspul
kunnen op zondag 22 december terecht in het Peelmuseum in America.

gramma. Deze tribute wordt gedaan
door Kaltspiel. Zij laten alle hits horen
van Chris Martin en zijn band. De
tributeavond begint om 22.30 uur.

Kerstconcert
in Parkhotel Horst
Seniorenorkest Horst aan de Maas verzorgt in december een zestal
kerstconcerten in Horst en omgeving. Traditiegetrouw organiseert
Parkhotel Horst op de laatste zondag voor kerstmis een high tea in
samenwerking met het orkest. Het optreden duurt van 14.00 tot 17.00 uur.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2014!
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Behalve het gewone repertoire
speelt het seniorenorkest op zondag
22 december ook een keur aan
traditionele en moderne kersten winterliederen. Violiste Nelly
Coppens brengt als gastspeelster

enkele stukken met het orkest ten
gehore.
Met het optreden in Parkhotel
Horst sluit het orkest haar
jubileumjaar af. Het concert is voor
iedereen gratis toegankelijk.
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Bosbewoners kerstwandeling
De jaarlijkse kerstwandeling van Stichting Horster Landschap op vrijdag 27 december door kasteelpark Ter Horst
staat dit jaar in het teken van bosbewoners. Dit thema is terug te zien in de decoraties langs de route. Daarnaast
hoopt de organisatie ook veel bosbewoners terug te zien tussen de wandelaars.
De traditionele kerstwandeling van
Landschap Horst aan de Maas wordt
voor de tiende keer georganiseerd.
Langs een lint van kaarsjes, fakkels, vuurkorven en glühwein wordt
een route van ongeveer 3 kilometer
uitgezet in het verder donkere kasteelpark. Muziek- en straattheatergroepen
werken mee om deze kerstwandeling
tot een sprookje te maken. Kinderen

die willen meedoen aan de verkleedwedstrijd kunnen hun fantasie uitleven
op het bosbewoners-thema. Denk aan
konijnen, uilen maar ook kabouters of
trollen. De bosbewoners kunnen zich bij
de liefdesboom laten fotograferen en er
zijn prijzen verbonden aan de verkleedwedstrijd. Hoewel de kerstwandeling
volledig wordt verzorgd door vrijwilligers van Landschap Horst aan de Maas

en de Peelrunners zijn er toch kosten
aan verbonden. De kerstwandeling is
altijd gratis. Omdat de organisatie deelname aan de wandeling laagdrempelig
wil houden, kunnen wandelaars hun
waardering uiten met een vrijwillige bijdrage. Het startpunt van de wandeling is
bij de parkeerplaats van voetbalvereniging Wittenhorst. Er kan gestart worden
tussen 18.00 en 19.30 uur.

Amsterdam in Horst
Café De Beurs in Horst staat zaterdagavond 21 december in het teken van Amsterdam. Deze Amsterdamse avond
wordt georganiseerd door de Maondaagavundclub en begint om 21.00 uur.
Diverse lokale artiesten zijn bereid
gevonden om deze avond in de huid
te kruipen van bekende Amsterdamse
artiesten zoals André Hazes, Gordon,

Koos Alberts, Tante Leen, Willie Alberti
en meer. Al deze artiesten zingen vanaf
een podium achter de bar. De avond
wordt gepresenteerd door Pim

Minkenberg en Hennie Hendriks. Op het
einde van het programma mag iedereen meedoen met karaoke, waarna een
jury de winnaar bekendmaakt.

Levende kerststal in Horst
In het atrium van de Lambertuskerk in Horst is voor het eerst een levende kerststal te bezichtigen. Tijdens de
kerstweek zijn er in het centrum van Horst, ook bij het atrium, diverse activiteiten.
De levende kerststal is een
initiatief van het Centrummanagement
Horst-centrum en Jong Nederland en
schutterij St. Lucia. Zaterdag werd
de kerststal geopend. Op zondag

22 december zijn vanaf 14.00 uur
optredens van het Meuleveldkoor,
toneelgroep 60 Plus en Ouderenkoor
Levensvreugd. Op dinsdag 24 december
is om 18.45 uur direct na de mis een

kerstspel met verteller Vincent Hesen.
Op tweede kerstdag zijn vanaf 14.00
uur optredens van The Happy Christmas
Brass, toneelgroep 60 Plus en het
Horster Mannenkoor.

The Wieners in
Sevenum
OJC Walhalla in Sevenum staat tijdens tweede kerstdag in het teken van
rock ’n roll. Op donderdag 26 december komen de The Wieners naar
Walhalla. Hét rock ’n roll-trio van de lage landen komt de nieuwe bühne
bestijgen en brengt hits uit de jaren 50 ten gehore.
Mocht je na het kerstdinner nog
zin hebben in een toetje, dan heeft
Walhalla de kers op de taart. Met
muziek van Buddy Holly, Johnny Cash,
Eddie Cochran, Elvis en andere helden
van een ver verleden viert OJC Walhalla

de kerstdagen. Het instrumentarium
van The Wieners bestaat enkel uit een
gitaar, een trom en een contrabas. Tel
daar de driestemmige zang bij op en
de cirkel is rond. Het optreden begint
om 20.00 uur. (Foto: Gerrit Groeneveld)

Kusters

industriedeuren
• Overheaddeuren •
• Garagedeuren •
• Elec. bediening • onderdelen •
Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01
toon@kustersindustriedeuren.nl

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

George & Robert Nabben
Verhuur
VOOR AL UW
EVENEMENTEN!
Boerenovenweg 6 Tienray
Tel. 0478 691669

www.nabbenverhuur.nl
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Prettige kerstdagen en een gelukkig 2014

Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 691278
www.woninginrichtingpeters.nl
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Kerstconcert Kleeven
Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag
00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
L1 NWS
Reindonk NU
Schijven
voor Bedrijven
L1 NWS
Middagvitaminen
L1 NWS
Reindonk NU
Melodie-express
@8
@9
Uitzending gemist
Reindonk Easy

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws
RADIO
Horst, Sevenum en Grubbenvorst:
ether 107.1 FM
Meerlo, Swolgen en Broekhuizen:
ether 105.6 FM
Kabel analoog: 87.5 FM
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 990
Glasvezel KPN: kanaal 990
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 3053
TV
Kabel analoog: 22+ 480.00 MHz
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 42
Glasvezel KPN: kanaal 590
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 2054
www.reindonk.nl

Pianist Loek Kleeven geeft op donderdag 26 december een kerstconcert
in muziekcafé De Buun in Horst. Dit optreden begint om 18.00 uur.
Loek Kleeven speelt deze middag op een concertvleugel.

Stunning Suzy viert Kerst
Voor dit pianoconcert heeft Loek
Kleeven gekozen voor muziek uit
de periode die bekend staat als de
Romantiek. Hij speelt pianostukken
die volgens Kleeven ook voor het
grote publiek toegankelijk en aansprekend zijn. Vanwege zijn interpretaties
wordt hij ook wel de ‘Horrowitz’ (een
Russisch-Amerikaanse pianist, red.) van
Noord-Limburg genoemd. Loek Kleeven

is als uitvoerend pianist cum laude
afgestudeerd aan het conservatorium
van Maastricht. “Op het programma
voor deze avond staan stukken die zonder enige twijfel het gevoel aanspreken”, aldus Kleeven. Gespeeld worden
onder andere nocturnes, ballades en
etudes van Chopin, ballades van Liszt,
de Mondschein Sonate van Beethoven
en stukken van Albéniz en Ginastera.

Vogelmarkt Meerlo
Vogelvereniging De gevleugelde vrienden Wanssum eo organiseert op
zondag 22 december haar vogelmarkt. Op deze vogelmarkt kan een ieder
vogels kopen maar ook zelf verkopen.
Op de markt zijn daarnaast
diverse vogelhandelaren aanwezig.
Bezoekers kunnen op de markt alle
vogelbenodigdheden zoals vogelvoer
en nestkastjes kopen. Ook kunnen
bezoekers met andere vogelliefhebbers praten over de vogelsport in het
algemeen.

De vogelmarkt wordt gehouden
in sport- en feestzalencomplex
‘t Brugeind in Meerlo. De markt
duurt van 09.30 tot en met 12.00
uur. Duiven en kwartels worden niet
toegelaten.
Voor meer informatie, bel M. van
Osch op 0478 53 12 21.

Classic rockcoverband Stunning Suzy uit Horst doet dit jaar op
tweede kerstdag Meterik aan. Na de kerstmaaltijd is publiek welkom
bij café Kleuskens in Meterik. Vanaf ongeveer 20.00 uur zal de band
haar eerste noten ten gehore brengen. Toegang tot het optreden is vrij.
Voor meer informatie, kijk op www.stunningsuzy.nl Foto: Marcel Hakvoort.

‘Muziek verbindt’
De Muziekfabriek en NaoberZorgPunt Meerlo organiseren op zondag
22 december een middag vol theater en muziek in ontmoetingscentrum
De Speulplats in Meerlo. Onder het motto ‘Muziek verbindt’ vindt de eerste
samenwerking tussen de twee organisaties plaats.
NaoberZorgPunt is een nieuw,
modern initiatief van burenhulp in
Meerlo. Het moet ervoor zorgen dat
de inwoners samen een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid. De
Muziekfabriek is een muziekplatform
van fanfare Eendracht Meerlo.
Tijdens de bijeenkomst zorgen
projectkoor Jointoo, koperensemble
Eendracht, troubadour Peter van de
Water en Just For Fun voor de muzikale
invulling. Speciale gasten zijn acteurs
met een verstandelijke beperking
van kleinkunsttheater Bonjour van
Daelzicht en kinderen van basisschool

Megelsheim Meerlo. De acteurs van
Bonjour zullen onder leiding van
Sacha van de Ven uit Broekhuizenvorst
hun talenten aan het publiek tonen.
De basisschoolleerlingen zullen
laten zien wat ‘naoberzorg’ voor hen
betekent. De muzikale middag duurt
van 14.00 tot 18.00 uur. Toegang is
gratis. Voor meer informatie over De
Muziekfabriek, kijk op www.muziekfabriek.eu of bel Judith Bruijsten op
0478 69 23 62 of Jan Joore op 0478
69 24 37. Voor meer informatie
over NaoberZorgPunt Meerlo, bel
Lei Beterams op 0478 69 20 18.

Openingstijden
tijdens de feestdagen:
Zie onze website!

Gordijnstoffen
Gordijnconfectie
Vouw- en Rolgordijnen
Paneelgordijnen
Jaloezieën
Plissé-Duette
Lamelgordijnen
Insectenwering
Salet Gordijnenatelier

Mommesstraat 11, Sevenum | Telefoon: 077 - 467 21 97
www.salet-gordijnenatelier.nl | info@salet-gordijnenatelier.nl
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Agenda

Strictly Unplugged met
Etan Huijs

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

za 21 december 21.00 uur
Locatie: Café D’n Tap

Christmas Party 80/90s

Optreden Merlina

do 26 december
Locatie: Blok10

zo 22 december
11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Optreden partycoverband Rootz
za 21 december 21.00 uur
Locatie: De Gaper

Lottum

Kerstmutsenavond

Tapzingen

Kerstavond
met Ankie Wijnands

wo 25 december 20.00 uur
Locatie: café ‘t Paradijs

Tributenight

di 24 december 20.00 uur
Locatie: OJC Canix

zo 22 december 14.30 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: De Sevewaeg

Kersttoepen

za 21 december 22.00 uur
Locatie: Blok10

Swingparty met Canix huisdj’s Organisatie:

Open Americaans
darttoernooi

Kerstkoopzondag

wo 25 december 19.00 uur
Locatie: OJC Canix

zo 22 december 11.00 uur
Locatie: café Station America

zo 22 december 12.00-17.00 uur
Locatie: centrum

Filmmarathon

Xmas Raw

vr 27 december 12.00 uur
Locatie: OJC Canix

The Blackwater Experience

America

za 21 december 22.00 uur
Locatie: Café De Buun

Ruilbeurs

zo 22 december
10.00-12.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Hegelsom

di 24 december 22.00 uur
Locatie: De Lange

Silvesterconcert

vr 20 december 19.30 uur
Organisatie:
Muziekvereniging St. Hubertus
Locatie: Zaal Debije

Kerstmutsenparty
wo 25 december 22.00 uur
Locatie: De Lange

Awesome Christmas Party
met dj Canta

Horst

Dorpsraadvergadering

wo 25 december 22.30 uur
Locatie: Blok10

do 19 december 20.00 uur
Locatie: De Riet

Kasteelloop
Quiltcafé
vr 20 december 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

do 26 december 10.00 uur
Org: Scheidsrechtersvereniging
Horst-Venray eo
Locatie: clubgebouw Trefhove

Wijkcomitévergadering
vr 20 december 19.00 uur
Locatie: De Leste Geulde

Concert Loek Kleven
do 26 december 18.00 uur
Locatie: Café De Buun

za 21 t/m ma 23,
wo 25 en do 26 december
Locatie: De Mèrthal

A Rockin’ Christmas
met Leftover
do 26 december 21.00 uur
Locatie: Café D’n Tap

Amsterdamse avond
za 21 december 21.00 uur
Locatie: Café De Beurs

Optreden Sascha Visser
do 26 december 22.00 uur
Locatie: De Lange

Meterik

Dorpsraadvergadering

vr 27 december 13.30-17.00 uur
Org: Pony- en ruiterclub Lottum
Locatie: rijhal Hoogveld

Optreden Stunning Suzy

zo 22 december 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging
De gevleugelde vrienden
Wanssum eo
Locatie: zalencomplex ‘t Brugeind

do 26 december 20.00 uur
Locatie: café Kleuskens

Muziek verbindt
zo 22 december 14.00-18.00 uur
Organisatie: MuziekFabriek en
Naoberzorg Punt Meerlo
Locatie: De Speulplats

Dance Evolution 0.3
za 21 december 21.30 uur
Locatie: café ‘t Paradijs

ma 23 december 13.30 uur
Organisatie: Jongeren Gilde
Sevenum
Locatie: Blokhut

Optreden The Hedge

Vogelmarkt

Melderslo

Mannendag:
Piratenfestijn

do 19 december
20.30-22.00 uur
Locatie: café ‘t Hukske

za 21 december 20.00 uur
Locatie: café Kleuskens

Meerlo

do 26 december 21.00 uur
Locatie: OJC Merlin

zo 22 december 16.00 uur
Organisatie:
vriendenclub Wet Willy
Locatie: Café Croes Moeke

Korfbalclub De Merels
Locatie: café ‘t Paradijs

Ponyspellenmiddag

No Xcuze

Herberg de Troost

Zaerums Danskefee
vur ’t Glazen Hoês

do 26 december 20.00 uur

Levels:
Music Rises Up
di 24 december
21.00-03.00 uur
Locatie: Café Metieske

Toneelvoorstelling
Ik weet van Niks

Optreden The Wieners
do 26 december 21.30 uur
Locatie: OJC Walhalla

vr 27 december 20.15 uur
Organisatie: Tovri
Locatie: MFC Meterik

Popquiz

Sevenum

vr 27 december 21.30 uur
Organisatie: Rock ’n Roll
Highschool
Locatie: De Gaper

vr 20 december 19.30 uur
Locatie: De Gaper

Tienray

Christmasparty:
dj Rob Zelen

Focus! Rock edition

Tanzbar Invites:
Joran van Pol

za 21 december
21.00-02.00 uur
Locatie: De Wingerd

za 21 december
19.30-03.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

( m e r k ) k l e d i n g

•

m e u b e l e n

•

h u i s r a a d

22 december t/m 2 januari gesloten, 3 en 4 januari weer open

Fijne feestdagen en een gezond 2014
Wij willen alle cliënten en bekenden danken voor het in ons
gestelde vertrouwen en wensen iedereen

Een gelukkig kerstfeest
en een voorspoedig 2014
Loonbedrijf

Hendrix & Smits en medewerkers
Lollebeekweg 30A, Castenray
Pas 2, Merselo

WIJ WENSEN U SFEERVOLLE KERSTDAGEN
WIJEEN
WENSEN
U SFEERVOLLE
KERSTDAGEN
EN
GEZOND
2014
EN
EEN GEZOND
2014EN MEDEWERKERS
BESTUUR,
DIRECTIE
SYNTHESE
WIJ
WENSEN
U SFEERVOLLE
KERSTDAGEN
BESTUUR,
DIRECTIE
EN MEDEWERKERS SYNTHESE
EN
EEN GEZOND
2012
BESTUUR,
DIRECTIE
EN MEDEWERKERS
Openingstijden
rondom
de feestdagen:SYNTHESE
Openingstijden
feestdagen:
Op 27 decemberrondom
zijn wijde
gesloten.
Openingstijden
tijdens de feestdagen:
Op 27 december
wij gesloten.
Synthese
Venray,zijn
Leunseweg
51 is geopend op 30 en 31 december en
Synthese Venray Leunseweg 51 is geopend op 27, 28 en 29 december van
Synthese
Venray, Leunseweg
is geopend
op 30 en 31 december en
2
enuur
3 januari
tot 51
12.30
uur.
8.30
tot 12.30van
uur. 8.30
Op 30uur
december
zijn wij
gesloten.
2 en 3 januari van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Onzekantoren
kantoren
in Horst,
Gennep,
Mook,zijn
Velden
zijn gesloten
Onze
in Horst,
Gennep,
Mook, Velden
gesloten
Onze
kantoren
in 2Horst,
Gennep,
Mook,
Velden zijn gesloten
van
24
tot
januarit/m
2012.
van
25december
december
2013
3 januari
2014.
van 25 december 2013 t/m 3 januari 2014.
 www.synthese.nl /  info@synthese.nl /  0478 517 300

 www.synthese.nl /  info@synthese.nl /  0478 517 300
 www.synthese.nl /  info@synthese.nl /  0478 517 300

Alle klanten hartstikke bedankt
en natuurlijk ook Sjoerd, Noud, Denise, Henriet, Jan, Daniel,
Moniek, Astrid en Angela.
Groetjes en geniet van de feestdagen: Doortje en Ber

Wij zijn open: woe + do 12.00 - 17.00 uur • vr 12.00 - 20.00 uur • za 10.00 -16.00 uur.
Noordsingel 43, 5961 XW Horst T 077 397 12 54

www.tweddekans.nl

service 35

19
12

Medische zorg

Religie

America

Meerlo

zondag
kerstavond

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.

Huisartsenpraktijk Meerlo
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Huisarts en apotheek

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk
Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
ma t/m vr 08.00 - 12.30 uur
en 14.30 - 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

Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 10 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

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 & De Vos
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
20 t/m 26 december 2013
Kies Mondzorg Velden
Kloosterstraat 10, Velden
T 077 472 24 86

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

America

Heilige mis
kindje wiegen
gezinsmis
1e kerstdag hoogmis
kerk open 11.00-17.00

11.00
16.30
17.30
09.30

Broekhuizen
zondag
kerstavond
1e kerstdag
kerk open

Heilige mis
nachtmis
hoogmis
14.00-16.00

09.45
21.00
11.00

Broekhuizenvorst
zaterdag
kerstavond
1e kerstdag
kerk open

Heilige mis
nachtmis
Hoogmis
14.00-16.00

19.15
20.30
09.30

Evertsoord
kerstavond

kerstviering

20.30

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Grubbenvorst
zaterdag
Heilige mis
19.00
kerstavond gezinsviering 18.30
1e kerstdag hoogmis
09.30
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15
kerstavond kerstviering 16.00
1e kerstdag hoogmis
11.15
2e kerstdag hoogmis
11.15

Hegelsom
zondag
kerstavond
1e kerstdag
kerk open
2e kerstdag
kerk open

Heilige mis
nachtmis
gezinsmis
12.00-17.00

09.30
22.30
11.00

14.00-17.00

Heilige mis

Kronenberg
zaterdag
Heilige mis
kerstavond nachtmis
1e kerstdag gezinsmis

18.00

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

zaterdag
zondag
maandag

Heilige mis
Heilige mis
rozenkrans
Heilige mis
kerstavond gezinsmis
nachtmis
1e kerstdag jongerenmis
2e kerstdag hoogmis
vrijdag
Rozenkrans
Heilige mis

09.30
19.00
09.30

De Schuilplaats

Heilige mis
kerstviering
hoogmis
gezinsmis

09.00
21.00
10.15
10.30

zaterdag
Heilige mis
kerstavond kerstviering
1e kerstdag gezinsmis

zondag

kerkdienst
kerkdienst

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
23.00
11.00
10.30
18.00
18.30

18.00
23.00
11.30

10.00
14.30

10.00

Meerlo
zondag
kerstavond
1e kerstdag
2e kerstdag

Parochiecluster Horst

Melderslo
zaterdag
kerstavond
1e kerstdag
kerk open

Heilige mis
gezinsmis
Hoogmis
13.00-17.00

17.30
19.30
11.00

Meterik
Heilige mis
19.00
kindje wiegen 18.30
nachtmis
21.00
1e kerstdag Hoogmis
09.30
kerk open voor en na viering

Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

Versboerderij
Extra dagen geopend in verband met kerst en oud & nieuw
nieuw.

Maandag 23 en dinsdag 24 december en
Maandag 30 en dinsdag 31 december
Staan we vanaf 08.00 uur voor u klaar!

Heeft u uw
kerstbestelling al
gedaan?
Zie onze site!

Catering – Groente – Fruit – Salade – Kant en Klaar – Streekpakketten
De Gastendonk
www.gastendonk.nl

Gastendonkstraat 39
info@gastendonk.nl

5961 JW Horst
Tel: 077 – 398 53 56

De mensen van het CDA wensen u
ujne feestdagen en alle goeds voor 2014!

112

Brand, ongeval of misdrijf

10.30
19.00
09.00

Sevenum

Heilige mis
gezinsmis
woorddienst
14.00-17.00
hoogmis
14.00-17.00

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

zondag
Heilige mis
kerstavond gezinsmis
1e kerstdag hoogmis

Tienray

Lottum
zondag
kerstavond
1e kerstdag
kerk open
2e kerstdag
kerk open

Swolgen

19.15
21.00
09.30

zaterdag
kerstavond

Horst (Lambertus)
zaterdag

zondag
Heilige mis
10.30
levende kerststal 14.00-17.00
maandag
Heilige mis
18.30
boeteviering 19.00
Kerstavond Dichterbij
15.30
gezinsmis
17.30
nachtmis
23.00
levende kerststal 18.30-23.00
1e kerstdag Hoogmis
11.00
kerk open 14.00-17.00
2e kerstdag Hoogmis
10.30
kerk open 14.00-17.00
levende kerststal 14.00-17.00
vrijdag
Heilige mis
18.30

CDA, gewoon samen doen!
www.cdahorstaandemaas.nl Tel. 06 - 5363 6620
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Inzegening nieuwe uniformen Sint Lucia

‘We hebben voor eenvoud gekozen’
De nieuwe uniformen van schutterij Sint Lucia uit Horst zijn op zaterdag 14 december na de viering van het Sint
Luciafeest ingezegend door deken De Graaf Woutering in de Sint Lambertuskerk in Horst. Na achttien jaar heeft de
schutterij de uniformen naar Frans model ingewisseld voor een Oostenrijks-Hongaars model.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

schutterij heeft sinds 1973 twee keer
gekozen voor een Frans uniform. Nu
dragen ze een Oostenrijk-Hongaars
model uit ongeveer 1914. “De Eerste
Wereldoorlog werd verloren door het
toenmalige Oostenrijk-Hongarije. Maar
ik weet zeker dat de schutterij het
beter gaat doen”, grapt De Graaf
Woutering. “De schutterij wilde wat
anders en eenvoudigers. De uniformen
zijn gemaakt en in elkaar gezet door
een atelier in Sittard”, vertelt
Schattevoet. De kleuren blauw zijn de
originele kleuren van de uniformen, die
uit een groot boekwerk worden
gekozen. Schattevoet: “Wij hebben een
boek met heel veel uniformen. Daaruit
zoeken wij er een en die betalen we uit
ons uniformenfonds. Dit is een aparte
bankrekening waar de opbrengst van
het verhuur van het schuttersgebouw
in gaat.” Ook gaat de schutterij in
maart weer langs de deuren met

bloemen. “We zijn nu alweer aan het
sparen voor de volgende uniformen”,
geeft Schattevoet aan.

Schutterij laat zien
dat ze één geheel is
De schutterij heeft 36 uniformen
gekocht, die traditioneel worden
ingezegend. Bij de nieuw gekozen uniformen zijn de verschillen in standen
minder duidelijk te zien dan bij de oude
uniformen. “We hebben voor eenvoud
gekozen. Dat zorgt voor een mooier
geheel. De schutterij laat zo zien dat
ze een geheel is.” Schattevoet: “Een
aantal van de oude Franse uniformen
hebben we opgeslagen in ons archief
en de andere hebben we weggegeven
aan een toneelgroep in Venlo.” Na de
zegening gaat de schutterij in optocht
naar buiten. De Graaf Woutering grapt:
“Ze doen het, proﬁciat.”

Zing met de Balkers
De schutterij gaat in optocht de
kerk binnen. Na het openingswoord
van deken De Graaf Woutering wordt
de Sint Luciakaars aangestoken door
leden van de schutterij. “Mooie dingen
worden tot het einde bewaard en

daarom volgt nu de zegening van de
nieuwe uniformeren”, spreekt de
deken na de mis. Na de mis onder
begeleiding van de AMC zangers uit
Horst en het Jachthoornkorps
Grubbenvorst-Melderslo, vindt een

Horster vertaling van het kerstverhaal
plaats. “De oude uniformeren, die we
achttien jaar hebben gehad, waren
versleten en we waren toe aan
vernieuwing”, zegt ere-bestuurslid van
de schutterij Bert Schattevoet. De

Nieuws
VAN RABOBANK HORST VENRAY

Zanggroep De Balkers organiseert zondag 22 december weer een
middag tapzingen in horecacentrum De Sevewaeg in Sevenum.
Onder het motto ‘Kun je nog zingen, zing met de Balkers mee’ nodigt
het gezelschap zowel jong als oud

uit om met hen mee te zingen. De
tapzingmiddag begint om 14.30 uur.
Toegang is gratis.

Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray steunt lokale initiatieven
De regio Horst aan de Maas/Venray en de dorpen Well en Wellerlooi bruisen van
de initiatieven om het maatschappelijke, sociale en culturele leven te verbeteren.
Vaak hangt aan deze initiatieven een flink prijskaartje. In zulke gevallen kan het
coöperatiefonds van Rabobank Horst Venray in 2013 uitkomst bieden. Onze bank
staat immers dicht bij de mensen die in deze regio wonen, werken en leven.
Op 27 november beoordeelde de beoordelingscommissie 39 aanvragen waarvan
er 19 gehonoreerd werden. De beoordelingscommissie, bestaande uit vier
externe deskundigen en zes ledenraadsleden, kende in totaal een bedrag van
€ 111.250,-- toe. Rob Knoops (Directievoorzitter) en Alice Jansen-van der Tillaart
(Directeur Bedrijfsmanagement) reikten tijdens een feestelijke bijeenkomst op
donderdagavond 12 december aan 19 projectaanvragers cheques uit in het
Theehuis van het Odapark in Venray. In 2014 kunnen verenigingen en stichtingen
opnieuw een beroep doen op het Coöperatiefonds.

Gehonoreerde projecten Coöperatiefonds 2013:
• Stichting Jeugdbelangen, Meterik Aanleggen nutsvoorziening (water en watermeter) in blokhut
• Stichting Disco ’t Trefpunt, Horst Realisatie disco voor mensen met een beperking (schrijven lijflied en maken van een nieuwe website)
• Stichting Wizkidz, Venray Huiswerkbegeleidingsproject door vrijwilligers voor kinderen van groep 4 t/m 8 van de Estafette school
• RK kerkbestuur St . Petrus Banden, Venray Restauratie kerkorgel
• Stichting Rooys Gidsen Gilde, Venray ‘Jong Markant’, unieke, innovatieve, interactieve rondleiding door het centrum van
Venray voor jeugd
• Stichting Historische Kring Grubbenvorst en Lottum Restauratie Annakapel in Grubbenvorst
• Stichting Parochiehuis, Tienray Renovatie en isolatie dak gemeenschapshuis
• Vereniging De Zonnebloem, Venray Project ‘De Zonnebloem is er ook voor mensen in de leeftijd van 40-65 jaar’
(mensen die door chronische ziekte of fysieke beperking risico lopen te vereenzamen)
• Stichting Jeugdgebouw, Kronenberg Verbetering jeugdgebouw o.a. herstel lek in dak, plaatsen afrastering, vervanging
buitenberging, opknappen zitkuil/kampvuurplaats
• Stichting Kom er bij, Grubbenvorst Dorpsdagvoorziening voor oudere medeburgers die dreigen te vereenzamen
(opvangen, koffie drinken, recreatieve, creatieve en/of educatieve activiteiten aanbieden, samen eten)
• Stichting Gemeenschapshuis, Evertsoord Renovatie dak gemeenschapshuis
• Stichting Jong Nederland, Hegelsom Ontwikkeling buitenberging met speelterrein
• Stichting de Naobere, Grubbenvorst Bouw en inrichting belevingskas voor kinderen met een meervoudige matige tot ernstige
verstandelijke handicap om zintuigen te prikkelen
• Stichting Rozenhof, Lottum Uitbreiding rozenkenniscentrum door realisatie van een extra ontmoetings-/ontvangstruimte met sanitair
• Stichting Kasteel Huys ter Horst, Horst Consolidatie van de ruïne van Kasteel Huys ter Horst, ruïne toegankelijk en bruikbaar
maken voor manifestaties, uitvoeringen en rondleidingen
• Stichting Toeristische Ontwikkeling Wellerlooi aan de Maas, Wellerlooi Realisatie uitkijktoren.
Toren creëert regionale aantrekkingskracht maar levert vooral positieve effecten voor leefbaarheid in het dorp.
• Stichting Kapstok, Venray Project short-stay logeerhuis voor mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking die thuis
verzorgd worden. Mantelzorgers worden tijdelijk ontlast van zware zorgtaken.
• Dorps Service Centrum d’n Oesterham, Oostrum Renovatie oude watermolen en verbetering gemeenschapshuis d’n Oesterham

