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‘Hoe kunnen we het
nog gekker maken?’
Jeu de Boulesclub Swolgen (JDBS) organiseerde op vrijdag 27 december haar eerste Übergeile Winterfest bij de jeu de boulesbaan naast café-zaal Wilhelmina in Swolgen.
Tijdens het feest streden 28 teams in een jeu de boulestoernooi om de beker. Lees verder op pagina 20

Nieuwjaarstoespraak burgemeester

Toekomst in eigen handen
Het komende jaar wordt een jaar waarin inwoners van Horst aan de Maas zelf hun lot bepalen. In 2014
moeten we niet meer afwachten. Dat stelde burgemeester Kees van Rooij in zijn nieuwjaarstoespraak die hij
woensdag tijdens de nieuwjaarsreceptie in ’t Gasthoês in Horst uitsprak.
“Er is veel in het leven dat we
zelf inhoud kunnen geven, ook al
zijn allerlei kaders bepaald. Laten
we dat als motto voor het nieuwe
jaar pakken: we bepalen zelf hoe
het jaar wordt”, begon Van Rooij zijn
toespraak.

2013 was het jaar
van de burger
Volgens de burgemeester zijn
er voorbeelden genoeg te noemen

van organisaties en bewoners die hun
toekomst al zelf bepalen. “2013 was
het jaar van de burger. In onze
gemeente hebben de mensen nog
oog voor elkaar en bieden gevraagd
en ongevraagd de helpende hand.”
Hij noemt onder andere familie,
vrienden en verzorgers die de
bewoners van Hof te Berkel onlangs
hebben verhuisd en de dorpsraden
van Sevenum en America met hun
initiatieven om hun dorp ook in de
toekomst leefbaar te houden. Ook blikt

de burgemeester in zijn toespraak
vooruit naar grote evenementen
die dit jaar op de kalender staan,
zoals het LVK in Grubbenvorst en het
Rozenfestival in augustus in Lottum.

Meer werkloosheid
Naast verenigingen en dorpsraden
schenkt Van Rooij in zijn toespraak
ook aandacht aan bedrijven in de
regio. Hij staat daarbij stil bij het
toegenomen aantal werklozen.
Lees verder op pagina 02
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Nieuwjaarsconference

Zwembad, bieb en
meer discussiepunten
De nieuwjaarsconference in Horst aan de Maas wordt jaarlijks
voorgedragen door Marc Joosten en Sacha van de Ven. Zij bespraken
woensdag 1 januari opvallende dingen die het afgelopen jaar in onze
gemeente hebben plaatsgevonden in een conference, die werd geschreven
door Ger Gubbels uit Horst.
Het vertrek van Leon Litjens en de
gevolgen daarvoor voor het CDA Horst
aan de Maas, tóch nog een klein beetje
Floriade en het gemeentelijke zwembad: enkele veelbesproken onderwerU vindt deze week in HALLO
pen waarvan Ger Gubbels in zijn nieuwde volgende bijlagen:
jaarsconference graag gebruikmaakte.
Boerenbond
De conference werd tijdens de jaarlijkse
Sevenum en Swolgen
nieuwjaarsreceptie van de gemeente in
Folder ‘buitengewoon voordeel’t Gasthoês in Horst uitgesproken.
weken’. Verspreiding niet in
Zo maakten Sacha en Marc bekend
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
dat kinderen voor het zwemdiploma
Lottum, Meerlo, Swolgen en
niet meer hoeven te watertrappelen:
Tienray.
“As ’t zwembad zelf ni de kop bovve
Anytime Fitness
water kán halde, hove de kinder ’t ok
Flyer ‘Sportiever in 2014’
nimmer te kunne”, grapten ze. Ook over
het vertrek van de bibliotheek in
Grubbenvorst, het tijdelijke uitleenpunt
in Sevenum (“dát mot ’n uitleenkomma
ziên, die punt wuurdt d’r op 1 januari
HALLO Horst aan de Maas
2016 achter gezatte”) en de kosten van
is een gratis uitgave van
de bieb in Horst werd gesproken.
Kempen Media b.v. en verschijnt
Bezuinigingen op subsidies voor
elke donderdag in de gemeente
cultuur
kwamen ook aan de orde (“de
Horst aan de Maas.
balletclub is d’n dâns ontsprongen), net
Oplage 18.500 exemplaren
als het equestrian centre De Peelbergen,
www.hallohorstaandemaas.nl
waarvan het komisch duo zich afvraagt
waarom de naam in het Engels moet.
Redactie en webredactie
Hun suggesties? Equestrian centre
077 396 13 52
the Peelmountains (dan ook “gans in
redactie@hallohorstaandemaas.nl
’t Engels”) of equestrian centre Horse...
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
án de Maas. Ook keken ze alvast vooruit
Els Hekkenberg
naar de gemeenteraadsverkiezingen.
Marieke Vullings
Met het aftreden van Loes Wijnhoven
Redactionele bijdragen
als wethouder, zien ze de kans bestaan
Wilke Arts
dat B&W een nieuwe betekenis krijgt:
Rick van Gasteren
“Birgit en wát kels”, duidend op de
Eva Janssen
enige vrouwelijke lijsttrekker in Horst
Michelle van Kempen
aan de Maas. Ze eindigen met een
Cleo Schatorjé
wijze raad: “Probeer met carnaval ow
Lieke Sijbers
stem wát te spare, die kunde baeter vur
Nicky Willemsen
19 márt beware.”
Kris Wijnands
De complete tekst van de
Commercieel adviseurs
nieuwjaarsconference
is te lezen op
077 396 13 56
www.hallohorstaandemaas.nl
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
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Nieuwjaarstoespraak burgemeester

Toekomst in eigen handen

Bijlagen

Colofon

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

“Zo is afgelopen jaar in onze
gemeente de werkloosheid gestegen
richting het Limburgs gemiddelde van
6 procent, terwijl we in andere jaren
structureel een paar procentpunten
lager zaten.”
Daartegenover staan volgens de
burgemeester ook vele innoverende
bedrijven. “Die ondernemers wachten
niet af en bepalen zelf hun toekomst.”
Van Rooij stond ook stil bij de
gemeenteraadsverkiezingen, die op 19

maart gaan plaatsvinden. Daarnaast
besteedde hij aandacht aan de samenwerking met onze buurgemeenten:
“Vorig jaar meldde ik nog dat we
als gemeente als preferente samenwerkingspartner voor Venray hebben
gekozen (…) Een jaar later blijkt dat
een nieuwe partner in het spel is
gekomen, Gennep. Samen met Venray
opteren zij voor een ambtelijke fusie.
Dat is voor ons letterlijk en ﬁguurlijk
een brug te ver.” Volgens Van Rooij

betekent dit echter niet een einde
aan de discussie over gemeentelijke
samenwerking. Aan het einde van de
toespraak zette de burgemeester vele
mensen in het zonnetje die volgens de
dorpsraden van de gemeente een extra
pluim verdienen. “Dank aan hen en al
die anderen die elke dag weer bijdragen aan verbinding en een leefbare
samenleving.” (Foto: archief)
Lees de hele tekst van de toespraak
op www.hallohorstaandemaas.nl

Vertraging voor
ﬁetspad Melderslo –
Broekhuizen
Het ﬁetspad tussen Melderslo en Broekhuizen is later klaar dan
gepland. Reden daarvoor is dat gemeente Horst aan de Maas nog niet
alle gronden heeft kunnen aankopen die nodig zijn voor de aanleg.
Voorheen werd ervan uitgegaan
dat met de aanleg van het ﬁetspad al
in het najaar begonnen kan worden.
Het ﬁetspad zou dan in het eerste
kwartaal van 2014 in gebruik kunnen
worden genomen. Nu blijkt echter dat
voor de aanleg van sommige stukken
van het ﬁetspad nog een aantal horden moeten worden genomen.

Verkoop stagneert
Volgens een gemeentewoordvoerder stagneert het plan bij de
verkoop van een aantal percelen.
“Sommige eigenaren willen de grond
niet verkopen of willen het onderste
uit de kan halen qua vergoeding.”

De werkzaamheden voor de aanleg
van de stukken ﬁetspad waarvan
de gemeente wel al in bezit van de
grond is, gaan volgens de woordvoerder binnenkort van start.
Hoewel de aankoop door een
extern bureau geregeld wordt, gaat
verantwoordelijk wethouder Paul
Driessen binnenkort zelf in gesprek
met de eigenaren van de gronden.
Zo hoopt hij alsnog medewerking
te verkrijgen. Wat er gebeurt als
de eigenaren alsnog niet willen
verkopen, is nog niet duidelijk.
De voorkeur van de gemeente gaat
volgens de woordvoerder niet uit naar
een onteigeningsprocedure.

Complete check-up van
jouw computer of laptop

Cursus Fit & Slank

€65,00

€32,50

€117,95

€58,95

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Brug tussen America en Sevenum

Eerste deel Zwarte Plakproject gelegd
Na een voorbereiding van ruim anderhalf jaar worden de eerste resultaten van de drie projecten van Stichting
Cultureel Erfgoed Zwarte Plak (CEZP) zichtbaar. Op maandag 30 december werd de brug gelegd die de wandelroutes
van Stichting KnopenLopen verbindt met het wandelpad naar het uitzichtpunt Zuringspeel in America.

Het plan is mede mogelijk gemaakt de Koninklijke Heidemij en Stichting
door gemeente Horst aan de Maas, pro- Landschap Horst aan de Maas.
vincie Limburg, Rabobank Horst-Venray, (Foto: Chantal Versleijen, CEZP)

Crist Coppens
kalfsschnitzels
4 stuks € 7,50
Shoarmapakket
500 gram vlees, 150 gram saus,
5 broodjes € 5,95

geldig tot en
met zaterdag
4 januari 2014

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Met het plaatsen van de brug is
het uitzichtpunt bereikbaar geworden
voor wandelaars. Eerder al werden ter
plaatse knooppuntenpaaltjes geplaatst.
Op het uitzichtpunt Zuringspeel bij
de Golfhorst in America werd het
door kunstenaar Ruud van der Beele
ontworpen kunstwerk geplaatst: een
offertafel.
Op de tafel staat een schaakbord
afgebeeld, dat symbool staat voor
het schaakspel tussen mens en
natuur. Om het bord te zien, moeten
voorbijgangers het kunstwerk via

de achterkant beklimmen. Daarnaast
staat op de tafel een schaal: wanneer
het regent, zal deze vol- en overlopen.
Stichting CEZP legt uit dat het water
dan een onvoorspelbare route over
de tafel en de poten zal lopen,
symbolisch voor de sporen die mensen
achterlaten in de natuur. Deze sporen
zie je vanaf het uitkijkpunt ook weer:
kerktorens, de Innovatoren, de Duitse
windmolens. “De offertafel staat er
om mensen bewust te maken van en
na te laten denken over die sporen die
ze achterlaten in de natuur… áls ze ze

www.coppens.keurslager.nl

willen zien”, laat de stichting weten.
Stichting CEZP is al een tijd bezig
met de aanloop naar het realiseren
van het landmark de Kamiël van de
Piël, de brug die verdere verbinding
mogelijk maakt tussen de wandelroutes
van het KnopenLopen-netwerk, en het
realiseren van een kunstwerk op het
uitzichtpunt De Zuringspeel, de heuveltop van de voormalige stortplaats in
America. Ook werkt zij aan de realisatie
van het monument De Legende van
Rowwen (Christiaan) Hèze, ter ere van
de historische dorpsﬁguur.

In het zonnetje gezet

De mooiste mensen op
Facebook
Het geheimzinnige tweetal (beide 22) uit Horst aan de Maas achter de Facebook-pagina De mooiste mensen
uit Horst a/d Maas wil haar identiteit graag geheim houden. HALLO Horst aan de Maas wist toch enige achtergrondinformatie over de pagina los te peuteren.
Als je op Facebook zoekt op
‘De mooiste mensen uit´ kom je veel
pagina´s tegen, elk aangevuld met
een willekeurige plaatsnaam. Voor
Horst aan de Maas bestond zo´n
pagina tot voor kort nog niet. Daar
moest volgens het anonieme tweetal
verandering in komen. “We zagen
dat dit voor verschillende dorpen
en steden was opgezet. Dan kan
Horst aan de Maas natuurlijk niet
achterblijven.” De mooiste mensen
uit-pagina´s bieden inwoners de
kans iemand (anoniem) even extra
aandacht te geven. De inzenders
hoeven de beheerders alleen een foto
met een korte motivatie te sturen.
“De mooiste hoeft voor ons niet

letterlijk de mooiste te zijn. We willen
met deze pagina gewoon iemand in
het zonnetje zetten.”

Veel likes
De pagina bestaat nu zo´n twee
weken. Binnen de kortste tijd stroomden de likes binnen. “We zijn ontzettend verbaasd over het succes van de
pagina. Dit hadden we nooit verwacht.
Als iemand een foto instuurt van een
vriend, vriendin of familielid, kijken
deze mensen natuurlijk ook weer op
de pagina. Zo verspreidt het heel snel.”
Komen er veel foto´s binnen? “Na
twee dagen hadden we al ongeveer
tien foto´s binnengekregen. Veel
mensen liken de pagina waardoor de

groep natuurlijk steeds groter wordt.
Hierdoor hopen we ook dat er meer
mensen zijn die een foto in zullen
sturen.”

Reacties
“We hebben tot nu toe vooral
leuke reacties gehad. Er zat wel een
enkeling tussen die het minder leuk
vond en negatief commentaar gaf. Als
iemand commentaar op ons heeft,
vinden we dat niet erg. Maar kwetsend commentaar op foto’s wordt
verwijderd.” Stel dat iemand niet met
een foto op de pagina wil staan? “Dan
verwijderen we deze foto natuurlijk.
We willen het toch vooral leuk houden voor iedereen.”

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

BOXMEER HORST VENRAY

MET EEN
HELDERE
BLIK HET
NIEUWE
JAAR IN!

>PU[LYIHUKLU^PZZLSLU&

:[H[PVUZZ[YHH[/VYZ[;LS ^^^IVZJOJHYZLY]PJLOVYZ[US

04

nieuws

Verhuizing ABN AMRO

Nieuwe geldautomaten
Horst
ABN AMRO bank gaat nieuwe
geldautomaten realiseren aan de
achterzijde van DA drogisterij en
parfumerie Hoeben in Horst.
De huidige automaten aan het
Wilhelminaplein in Horst zullen
verdwijnen.

02
01

Verhalen van de straat
6/16

Meester ter Voert Griendtsveen

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

Naast de entree van Albert Heijn
Horst komt een geldautomaat waar
je geld kunt storten en opnemen en
een sealbagautomaat voor zakelijke
klanten van ABN AMRO bank, laat
een woordvoerder van de bank
weten. Deze automaten worden
waarschijnlijk in het eerste kwartaal
van 2014 geplaatst, omdat de huidige
automaten niet gecontinueerd worden.
Het is nog onduidelijk wat
er met hun oude locatie aan het
Wilhelminaplein gaat gebeuren.

Autobrand in
Griendtsveen
In Griendtsveen woedde op
dinsdagochtend 31 december rond
05.15 uur een autobrand op een
parkeerplaats aan de Lavendellaan.
Brandweerpost Horst kreeg een
melding binnen van een autobrand in
Griendtsveen. De brandweer kwam
ter plaatse en heeft deze brand
vervolgens geblust. Het bestelbusje is
volledig uitgebrand.
Een woordvoerster van de
brandweer laat weten dat de oorzaak
van de autobrand nog onduidelijk is,
maar dat de brand vermoedelijk is
aangestoken.

Meester ter Voert en zijn eigen kinderen die op dat moment
naar de lagere school gingen, omstreeks 1947. (Foto: Familie ter Voert)
In Griendtsveen ligt de Meester
ter Voertstraat. Zoals de straatnaam
al doet vermoeden, was meester
ter Voert onderwijzer. Heinrich
Gerhard ter Voert is geboren op
24 maart 1905 in Hüthem in
Duitsland uit Nederlandse ouders.
Hij trouwde op 18 november 1930
met Johanna Bernardina te Kaat.
Samen kregen ze tien kinderen.
Ter Voert volgde een opleiding

tot onderwijzer en werkte als onderwijzer in Didam.
Op 25-jarige leeftijd werd hij hoofd
van de openbare lagere school in WestDongeradeel in Friesland. Die school
werd drie jaar later echter opgeheven
omdat ze een gebrek aan leerlingen
had. Op 1 mei 1935 werd ter Voert
benoemd tot hoofd van de openbare
lagere school in Griendtsveen. In 1939
schreef ter Voert een brief over de

slechte hygiëne en omstandigheden
van het schoolgebouw, gericht aan
gemeente Horst. De familie herkent
dat Heinrich ter Voert vaker opkwam
tegen vermeend onrecht en onhoudbare situaties. Ter Voert is hoofd van de
lagere school in Griendtsveen gebleven
tot 1970, toen hij op zijn 65e met
pensioen ging.
Tijdens de oorlogsperiode is het
hele gezin ter Voert bij de verplichte

evacuatie uit Griendtsveen samen
met veel dorpsgenoten ondergebracht in Helenaveen. Bij een
razzia werd Heinrich ter Voert echter
meegenomen en samen met veel
anderen tewerkgesteld in Duitsland.
Zijn familie geeft aan dat hij over
deze periode later nooit heeft willen
vertellen.
Naast zijn baan als hoofd
der school was Heinrich ter Voert
ook schrijver van veel historische
publicaties. Het onderzoeken van de
geschiedenis van gemeente Horst
was, naast zijn werk, zijn grote passie. Zo heeft hij onder andere een
artikel geschreven over het eerste
bejaardentehuis van Horst, Berkele
Heem. Hier kwam hij in 1983 te
wonen, toen hij vanuit Griendtsveen
naar het verzorgingscentrum moest
verhuizen. Hij schreef ook verhalen
die werden gepubliceerd in De Echo
van Noord-Limburg.
Ter Voert is ook lid geweest
van de straatnaamcommissie van
gemeente Horst. Wie het voorstel heeft gedaan om een straat
in Griendtsveen naar hem zelf te
vernoemen, is echter onbekend.
Wel geeft de familie aan dat het hen
bekend voorkomt, dat hun oudste
broer hierin een rol zou kunnen
hebben gespeeld.
Heinrich ter Voert overleed op
4 november 1984 in Venray. Hij is
79 jaar geworden. Hij ligt begraven
in het dorp, waar hij het grootste
deel van zijn leven doorbracht.
Zijn naam leeft, mede dankzij de
straatnaam, nog steeds voort in
Griendtsveen.
Bron: Familie ter Voert

Laatste weekend: carnavalsfestijn en buikschuiven op het ijs

Stichting: ijsbaan centrum Horst geslaagd
Stichting IJsbaan Horst kijkt nu al weer terug op een geslaagde editie
van Horster kunstijsbaan. De winter was tot nu toe erg zacht en schaatsen op
natuurijs was dus niet aan de orde. Schaatsen in Horst was echter wel in trek
bij vele duizenden jonge en oudere bezoekers.
Inwoners uit Horst aan de Maas
maar ook vakantiegangers waren
volop te gast in hartje Horst. De extra
activiteiten vielen ook dit jaar goed
in de smaak, aldus de stichting.
Het begon met de icebumbercars
tijdens de opening, diverse ijsdisco’s,
joekskapellen en zaterdag nog
een opmaat naar de carnaval. Op
zondag wordt afgesloten met de
tweede editie van het Open Horster
Buikschuiven op het ijs. Kijk voor alle
activiteiten op www.ijsbaanhorst.nl

Limburgs
carnavalsfeestje
Vrijdagavond is Pieter
Joosten weer actief voor de
laatste, swingende ijsdiscoavond.
Zaterdagavond vanaf zeven uur is
het volop joeks op de ijsbaan. Er
komen Horster carnavalsartiesten de
baan op. Zij brengen live de Horster
carnavalskrakers van 2014 ten gehore.

Ook de jeugd laat van zich horen.
Ondersteund door dj Peter Wijnen
belooft het een écht Limburgs feestje
te worden.

Buikschuiven in
creatieve uitdossing
Voor de tweede keer sluit de organisatie het ijsbaanseizoen af met het
buikschuiven op het ijs. Deelnemers
kunnen zich aanmelden via info@
ijsbaanhorst.nl of bij het paviljoen van
de ijsbaan.
Er zijn dit jaar vier categorieën
in de buikschuifwedstrijd: zo is er
een onderscheid tussen kinderen
en volwassenen en daarbij wordt
de verdeling badkleding of freestyle
gemaakt. Badkleding spreekt voor
zich en freestyle is elke ander vorm
van creatieve uitdossing waarmee
deelnemers over het ijs willen glijden.
Om 17.00 uur begint het spektakel en
er zijn prijzen te winnen.
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Mies
Column

15 VRAGEN

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.

aan
Bram van der Sterren

Zó 2013
Nu 2013 ofﬁcieel tot de
geschiedenis behoort, wordt
het tijd om het jaar eens goed
onder de loep te nemen en
2014 te verwelkomen met
een aantal mooie
voorspellingen en goede
voornemens. Als ieder ander
jaar is ook in 2013 weer een
heleboel gebeurd en
ontstonden ook dit jaar trends
met een enorm hoge
’hipsterdichtheid’.
Een van de grootste trends,
en stiekem ook een van de
grootste missers dit jaar, vind ik
de beanie. Duizenden beaniekoppies stroomden afgelopen
zomer de festivalterreinen op.
Kom op: wie draagt er nou een
muts als het buiten dertig
graden in de schaduw is?
Nee, niet meer doen, in zomer
2014 kan dat echt niet meer.
Maar niet alleen met de
winter- en zomercollectie werd
gehusseld, ook met veel logo’s
van bekende designers werd
gedold: Bucci in plaats van Gucci
bijvoorbeeld. Je werd er mee
doodgegooid, met deze
grappige designerlogo’s. Leuk
voor een jaartje, maar dan
hebben we het wel weer
gehad, zo grappig zijn ze nou
ook weer niet. Don’t worry, in
2014 komen er vast nieuwe
’grappen’ op de markt. Ik hoop
in ieder geval deze ’grappige’
logo’s niet meer te zien.
Behalve met logo’s waren
we in 2013 ook creatief met de
vorm van kleding: denk aan de
cropped top, een top die ergens
tussen de buste en de navel
ermee ophoudt. Hartstikke leuk
… voor mensen die het wél
mooi staat. Voor de rest van de
wereld die niet gezegend is met
een strak buikje: er gloort
zoveel ander moois aan de
horizon voor 2014, echt waar.
En dan heb ik het niet over
kledingtrends. 2014 heeft veel
meer te bieden dan dat.
De getallen 2 en 14 zijn niet
voor niets uitgekozen tot de dag
van de liefde: Valentijnsdag, om
maar even iets te noemen.
Het jaar 2014 biedt nieuwe
kansen en ervaringen. Alles uit
2013, van kledingtrends tot
ervaringen of gebeurtenissen,
kunnen we achter ons laten
want hey, eerlijk is eerlijk: dat
is toch zó 2013?
Mies

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Bram van der Sterren
17 jaar
Horst
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dat ik dan voor de klas sta.
Na de middelbare school wil ik graag
de pabo gaan doen, dus ik hoop dat
ik over tien jaar een baan heb in het
basisonderwijs. Waarschijnlijk wil ik
naar Helmond naar school gaan, maar
binnenkort ga ik nog naar een paar
meeloopdagen, dus misschien dat het
toch nog Nijmegen wordt.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Ik heb er vijf jaar geleden mee ingestemd om te ruilen van kamers met
mijn zusje. Ik had toen een hele grote
kamer en heb toen geruild met haar
hele kleine kamer. Mijn bed is zelfs
ingekort, omdat het er anders niet in
past. Waarom ik geruild heb, weet ik
eigenlijk ook niet meer.
Je ideale verjaardagscadeau,
wat zou dat zijn?

Ik heb in de herfstvakantie mijn rijbewijs gehaald en 5 januari word ik 18,
dus het zou wel ﬁjn zijn als ik dan een
auto krijg waar ik mee rond kan scheuren. Ik zou een niet te luxe auto willen,
want zo ben ik niet. Ik zou graag een
grappig, klein, compact autootje willen.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
Dan zou ik voor een dagje in de huid
van mijn moeder willen kruipen. Ik zou
wel eens willen weten hoe het is om
met mij te moeten leven. Ik zou willen
ervaren hoe irritant en druk ik soms
ben.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Ik denk toch dat dat mijn vriendin is. Ik
heb afgelopen zomervakantie samen
met een vriendin van mij opgetreden
op de Harmoniefeesten. Zij kwam daar
ook kijken en dat klikte toen wel.
Origineelste plek om iemand ten
huwelijk te vragen?
Boven op een ﬂatgebouw. Dan zou ik
zeggen: “Je kunt veel zien vanaf hier
hè. Ik kan je nog veel meer van de

wereld laten zien, maar dan moet je
wel met me trouwen.”
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Aan de ene kant vind ik het ontzettend
handig, je kunt buiten school met heel
veel mensen praten. Aan de andere
kant is het wel ontzettend opletten:
wat zet je op het internet en wat niet?
Want wat op internet staat, blijft op het
internet staan.
Wat is uniek aan jou?
Ik denk mijn gevoel voor humor.
Mensen vinden het soms lastig om
mijn grappen te waarderen. Mijn mond
is vaak sneller dan mijn gedachten.
Soms zeg ik iets, waarna er een doodse
stilte valt. Dan was het duidelijk dat het
voor andere mensen totaal niet grappig
was.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik dat ik dan toch wel minstens de
helft aan mijn moeder zou geven. We
hebben het thuis niet zo breed, dus het
is wel handig om daarvan te kunnen
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leven. De rest zou ik denk ik uitgeven
aan dingen waar ik daarna waarschijnlijk toch nooit meer naar kijk.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Hele simpele wortelstamppot. Ze
gebruikt altijd crème fraîche, in plaats
van melk. Ook maakt ze het altijd af
met een laagje gesmolten kaas en dan
gaat het in de oven. Daar kan ik wel
een hele schaal van leeg eten.
Wat is de laatste droom die je je kan
herinneren?
Ik heb vannacht toevallig gedroomd dat
ik een of ander uitstapje met school
ging maken. De bus stopte voor mijn
huis, maar toen ik in wilde stappen,
bedacht ik me dat ik binnen nog iets
moest pakken. Toen ik weer buiten
kwam, zag ik dat de deur van de bus
dichtklapte als een vliegtuigdeur,
waarna hij wegreed en ik erachter aan
rende.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 6,5 voor maatschappijwetenschappen. Daar was ik wel heel erg
trots op, omdat het de enige voldoende
is die ik voor dat vak gehaald heb. Ik
vind het niet eens heel oninteressant,
maar het is altijd gewoon heel erg veel
stof die je in een keer moet lezen.
Zon of sneeuw?
Dan kies ik sowieso voor zon. Ik heb
nooit gesnapt wat mensen leuk vinden
aan sneeuw. Ik hoef gelukkig maar drie
minuten te ﬁetsen naar school, maar
nee, bah, sneeuw is niets voor mij.
Druk of rustig?
Ik ben zelf heel erg druk. Ik heb ADD en
mijn gedachten gaan altijd alle kanten
op. In mijn hoofd is het heel erg druk,
ik kan me totaal niet concentreren. Als
ik bijvoorbeeld met iemand aan het
praten ben dan hoor ik ook alles om
me heen, dan kan ik me niet focussen.
Stad of dorp?
Dan kies ik een dorp. Op het moment
dat ik in de stad kom, is het veel te
druk in mijn hoofd, daar kan ik me
totaal niet concentreren. Een stad is
veel te groot en te druk, dat kan ik er
niet bij hebben.

mr. Stéphanie Hoppers
advocaat

Nancy Hermans
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Rommelmarkt
Mèrthal Horst
Zon 5 januari 9.30/15.30 u

Woningstoffeerderij
R. van den broek
TRAPPENAKTIE
TRAPBEKLEDING va €150,00!
incl. tapijt, gestoffeerd&garantie!

Gasthuisstr 5961 GA A73 afrit 11

19 Jan Markt
Reuver de Schakel

Advies & verkoop bij u thuis is al
9 jaar als erkend stoffeerbedrijf
onze service! GRATIS offerte bel:
tel. 077-3871782 of 06-16374514

www.carbootsalehorst.nl

woningstoffeerderijvandenbroek.nl

Deelnemen zie:
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Dankbetuiging

Geboren

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd,
tijdens de ziekte en na het overlijden van

Rens van Neerven
Een ieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van
woorden, bloemen, praktische hulp of een luisterend oor.
Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt.
Corrie van Neerven
Hans en Ivonne
Maarten

Anne
23 december 2013
Dochter van
Geert-Jan en Anja
Evers-van der Werf
Pastoor Hendriksstraat 48
5766 PG Griendtsveen



Kiekeboe!! Heej bin ik dân
Enige en algemene kennisgeving

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons betekend heeft,
delen wij u mede dat plotseling van ons is heengegaan
onze dierbare broer, zwager en oom

Trenn
13 december 2013
Zoon van
Roel Pouwels & Shirley Thuijls
Irenestraot 3
5971 BS Grubbevors

Henk Theunissen
Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar
Marinus † en Ria
Eugène
Toine en Rikie
Marie-Berthe
Neven en Nichten
Horst, 19 december 2013
Correspondentieadres;
van Myrlaerstraat 32, 5864 BN Meerlo
Op vrijdag 27 december 2013 hebben wij in kleine kring afscheid
genomen van Henk in crematorium Boschhuizen, Venray.

DVD’s voordeligst bij Ster!
Wij hebben weer een groot aantal nieuwe ex-verhuur ﬁlms die wij
verkopen:
5 ﬁlms voor € 15,- of 10 ﬁlms voor
€ 25,-. OP=OP! Ster Media Store,
Venloseweg 2, Horst. Iedere week de
nieuwste ﬁlms te huur!
Gouden armband verloren op
woensdag 25 december, waarschijnlijk vanaf Dijkerheideweg in Horst via
Ulfterhoek naar centrum Sevenum.
Tel 077 398 19 43.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
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.
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
Verloren: zilveren schakelarmband
Zondagmiddag 22 dec. tussen de Lidl
en Plus supermarkt Horst ben ik mijn
zilveren schakelarmband verloren.
Hebt u hem gevonden?
Bel 06 42 57 63 69 t.n.v. J. Baltussen.
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, opschonen,
(draadloos) internet, virusverwijdering,
beveiliging, laptopreparatie! Bel mij
gerust op 06 14 51 11 20.

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
€ 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.
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.
Fiets- en bromﬁetsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Te huur: werk/opslagruimte
+/- 380 m2, +/- 78 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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
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.

Ov-chipkaart gevonden. Staat een
foto, geboortedatum en naam op.
Geb.dat. is 09-06-1997. Is gevonden op
de Kortestraat in Horst in een hoesje.
Meer details bel 06 42 19 66 59.
Hartelijk bedankt!
De actie van 24Fit Club Horst voor
Serious Request was een groot succes.
Dank jullie wel voor jullie inzet en
enthousiasme. Zelf de Fit club ervaren?
Meld je aan voor gratis proeﬂes:
06 27 02 17 83.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Voor treinreizen op de lijn tussen
Nijmegen en Roermond gaat het
basistarief met een cent omhoog,
in overeenstemming met de
landelijke aanpassingen. De prijzen
van treinkaartjes uit de automaten
worden landelijk verhoogd met
3,38 procent. Dat geldt ook voor de
lijn Venlo-Eindhoven, die door de NS
beheerd wordt.

Kilometertarieven voor mensen
die met een OV-chipkaart met de
bus reizen, worden 0,148 euro in de
spits en 0,119 euro in de daluren.
De papieren streekritkaart voor de
bus in Noord- en Midden-Limburg
wordt vijftig cent duurder dan voorheen en kost vanaf 2014 4,50 euro.
Dagdalkaarten worden 5,50 euro,
ook een stijging van vijftig cent.

Al voor Nieuwjaar
vuurwerkoverlast
Nog voor de ofﬁcieel toegestane tijd waarin men vuurwerk af mag
steken, kwamen ruim veertig meldingen binnen van vuurwerkoverlast
in Horst aan de Maas. Dat blijkt uit cijfers van Meldpunt Vuurwerkoverlast.

YOGA IN SEVENUM
Is bewegen en ontspannen jouw
voornemen voor 2014? Maak dan kennis met Yoga. Nieuwjaarsaanbieding:
5 lessen voor € 35,-. Kijk voor meer
info op www.y-motion.org of bel me:
06 44 89 29 09. Wees welkom!
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Verloren: zwarte Samsung Galaxy Ace
met roze hoesje met glitters.
Op 20 december op ﬁetspad tussen
Sevenum en Horst. Tel. 077 398 88 63.
Gewicht en energie
Wilt U graag afvallen, aankomen en
meer energie?
www.gewichtscoachingdriessen.nl
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).

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

Dag en nacht bereikbaar

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

Inwoners van Horst aan de Maas die binnenkort met de trein of bus
willen reizen, zijn duurder uit dan vorig jaar. Veolia past in overleg met
Provincie Limburg en reizigersvereniging ROL de tarieven aan. Aanleiding
hiervoor zijn de hogere kosten voor de vervoersorganisatie.

Herberg de Lindehoeve
Geniet van een bourgondisch nieuwjaarsontbijt zondag 5 januari 2014
van 9.00-12.00uur bij Herberg
de Lindehoeve, Horsterweg 51,
Grubbenvorst. Reserveren gewenst.
Tel: 327 01 35 of via
www.herbergdelindehoeve.com

ID-kaart verloren
Vrijdagavond ID-kaart verloren bij
Blok10 of De Lange. Graag contact
opnemen met 06 46 32 18 40.
Zeilmakerij Sevenum
Langer genieten van uw terrasoverkapping!
www.zeilmakerijsevenum.nl

Bussen Horst aan de
Maas duurder

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

www.theoarts.com

Opvallend in Horst aan de Maas
is het aantal meldingen dat werd
gedaan in Meterik, waar negen
klachten van vuurwerkoverlast zijn
binnengekomen. Ook in Lottum en
Hegelsom (vijf meldingen) en Meerlo
(vier meldingen) werd ruim voor de
jaarwisseling al hinder ondervonden
van vuurwerk. In totaal kwamen voor
31 december 10.00 uur 41 meldingen
binnen bij het meldpunt van overlast
binnen Horst aan de Maas.
Ofﬁcieel mag men van dinsdag
31 december 10.00 uur tot 1 januari
02.00 uur ’s nachts vuurwerk afsteken. Toch gebeurt het regelmatig dat
voor die tijd al vuurwerk wordt afgestoken. Dat was vorig jaar aanleiding
voor vijftien lokale GroenLinks-fracties
om het landelijk meldpunt vuurwerk-

overlast te openen. Dat meldpunt
wordt ondersteund door de vereniging van oogartsen, het Nederlands
Oogheelkundig Gezelschap. “Steeds
meer mensen storen zich aan de toenemende vuurwerkoverlast rond Oud
en Nieuw. De overlast wordt vooral
veroorzaakt door harde knallen, te
vroeg afgestoken vuurwerk en onveilige situaties op straat. Jaarlijks zorgt
vuurwerk voor miljoenen euro’s aan
schade en honderden gewonden”,
stellen de initiatiefnemers.
Doel van het meldpunt is in
beeld brengen hoeveel mensen last
hebben van vuurwerk. Begin 2014
wordt een rapport van de meldingen
aan de Tweede Kamer aangeboden.
Vooralsnog denkt die nog niet aan
een verbod.
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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.

Bea Geurts
Bea Geurts (62) is altijd bezig. Is ze niet druk met haar kruidenbedrijf,
dan is het wel met haar baan als lerares of met een deeltijdstudie. Daarbij
maakt ze ook graag tijd vrij voor haar vriend Piet, om een lekker stuk te
wandelen of, nog beter, om op vakantie naar Nieuw-Zeeland te gaan.
Deze week wordt Bea Geurts uit Horst geplukt.

nog deeltijdstudies milieukunde en
psychologie gedaan. Op het moment is
ze bezig met een studie cultuurwetenschap. “Ik heb eigenlijk altijd dingen
gecombineerd. Daar voel ik me het
prettigst bij. Vroeger was dat studie
en werk en tegenwoordig combineer
ik mijn eigen bedrijf met een baan als
lerares en een deeltijdstudie. Daarbij
let ik er wel goed op dat ik dingen
niet hapsnap ga doen. Ik vind het wel
belangrijk dat alles goed gebeurt.”

Rekenen
en economie
Bea heeft op verschillende scholen
en opleidingen lesgegeven en werkte
ook een tijdje voor het Ministerie van
Landbouw. Op het moment geeft ze
nog even les op het Citaverde College
in Horst, voordat ze met prepensioen
gaat. Ze onderwijst daar rekenen
en economie, maar vroeger gaf ze
plantenteelt en was ze examensecretaris. “Ik vind het gewoon ﬁjn om
meerdere dingen te doen. Zo werk ik
een aantal dagen per week thuis voor
mijn kruidenbedrijf. Dat is heerlijk rustig
en ben ik vooral fysiek bezig. Op school
heb ik juist veel collega’s om me heen
en moet ik met mijn hoofd werken in
plaats van met mijn handen. Op deze
manier kan ik het werk afwisselen en
verveel ik me nooit.”

Kruiden telen
Met haar vriend Piet deelt ze een
interesse voor kruiden. Die interesse
leidde er zo’n dertig jaar geleden al toe

dat ze grond kocht om kruiden te telen.
Dat stukje grond groeide uit tot een
bedrijf waar ze haar eigen biologische
gezondheids- en keukenkruiden teelt.
“Er waren al genoeg tuinders die
tomaten of komkommers kweekten,
dus ik dacht: ik ga kruiden kweken.
En daarbij, ik ben biologe, dus ik heb
graag veel verschillende plantjes om
me heen”, zegt ze lachend. Bea teelt
en verwerkt haar kruiden zelf. Daarna
worden de kruiden in de winkel bij
haar thuis verkocht. “Maar ik verkoop
bijvoorbeeld ook veel kruiden aan
natuurvoedingswinkels.”

Met pensioen
maar niet rustig aan
Ook buiten haar studie, bedrijf
en baan is Bea altijd actief bezig.
Ze heeft lang gevolleybald, loopt
bij De Peelrunners, tennist graag en
samen met Piet wandelt ze heel wat
af. “Soms gaan we gewoon naar de
Schaak of naar de Kasteelse Bossen,
maar als het lekker weer is maken
we ook langere wandelingen. Zo zijn
we bezig om het Maas-Niederrhein
pad te lopen, lekker de Maasduinen
in.”
Volgend jaar gaat Bea met
pensioen, maar van rustig aan doen
is zelfs dan geen sprake. “Dan heb
ik natuurlijk wel wat meer vrije tijd,
maar ik kan ook weer meer tijd in
mijn bedrijf steken. En het eerste wat
ik ga doen is in januari met Piet op
vakantie naar Nieuw-Zeeland, waar ik
oude vrienden op ga zoeken.”

Koken met

Randy

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.

Spaghetti
met geitenkaas en
groene kruiden
Benodigdheden:
wWK
wVGGPVLGUMPQHNQQM
wQNKLHQNKGQOKPVGDCMMGP
wTQFGRGRGT
wEQWTIGVVG

AUTO ACCU’S
VANAF € 39,WWW.STERACCU.NL

wCWDGTIKPG
wTQFGRCRTKMC
wITCOURCIJGVVK
wXNGGUVQOCCV
wJCNHDQULGVKLO
wJCNHDQULGDNCFRGVGTUGNKG
wJCNHDQULGDCUKNKEWO
wITCORKLPDQQORKVVGP

Bea is geboren en getogen in Horst,
maar heeft heel wat omzwervingen
gemaakt voordat ze voor de tweede
keer neerstreek in het dorp. “Ik heb
veel verschillende studies gedaan en

daardoor heb ik ook meerdere banen
gehad. Ik woonde in Weert en Den
Bosch, maar ook in Canada en NieuwZeeland”, vertelt ze. Bea is tuinder
en biologe en daarnaast heeft ze ook
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Reparatie en Onderhoud
077-3987973 / 06-38518702

DE GOEDKOOPSTE UIT DE REGIO
DAGELIJKS IN HORST AF TE HALEN

OP AFSPRAAK 06 19 20 81 96

PUZZEL

Sudoku

Een voorspoedig en gezond 2014!

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

www.restauranthetmaasdal.nl

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.

DINGEN
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Oplossing vorige week:
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Magere hamlapjes
v/h scharrelvarken
Tartaartjes
Kipsaté schnitzel

100 gram € 0,95
100 gram € 1,25
4 stuks

€ 5,00

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

wQNKLHQNKGGZVTCXKGTIG
wITCO\CEJVGIGKVGPMCCU

Bereiding:
DY`Ybgb]ddYfXYi]/
dY`Ybgb]^XXY_bcÃcc_Â^b/
jYf\]hc`]Y]bYYb_cY_YbdUbYb
Zfi]hXYi]Yb_bcÃcc_/
jYfk]^XYfXYnUUX^Ygi]hXYdYdYf
Ybgb]^XXYnYÂ^b Zfi]hXYdYdYf
'a]bihYbaYY/
gb]^XXYWcif[YhhYYbUiVYf[]bY
]bghi_^Yg/
jYfk]^XYfXYnUUX`]^ghjUbXY
paprika en snijd de paprika in
ghi_^Yg/
jcY[cda]XXY`\cc[jiifXY
aubergine, paprika en de
courgette toe en bak circa
*a]bihYbaYY/
VfYb[kUhYfaYhYYbVYYh^Yncih
aan de kook en kook de spaghetti
[UUf/
gb]^XXYhcaUUh]bghi_^YgYbfcYf
XYhcaUUhXccfXY[fcYbhY/
d`i_XYh]^a d`i_Ybgb]^XXY
dYhYfgY`]YÂ^b/
fcYfXYh]^aYbdYhYfgY`]YXccfXY
groente en breng op smaak met
ncihYbdYdYf/
fccghYfXYd]^bVccad]hhYb]b
*a]bihYb[ciXVfi]b/
d`i_YbgW\YifXYVUg]`]Wia"
Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.
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Winnaar dinercheque
HALLO enquête bekend

Starter in de Regio
Stoer met Steiger

De winnaar van de dinercheque, die werd verloot onder de deelnemers aan het onderzoek naar nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas, is bekend. Dré Tholen uit Swolgen mag uit eten bij het Boscafé in Horst.

Elly en Dré Tholen en Wouter Hoeijmakers van het Boscafé
“Toen ik gebeld werd met de
boodschap dat ik de winnaar van de
dinercheque was, voelde ik me zeer
vereerd. Ik neem regelmatig deel aan
enquêtes, vooral omdat ik er nu veel

tijd voor heb. Mijn drijfveer om deel te
nemen was niet de dinercheque, maar
toch het gevoel dat je wat in de melk
te brokkelen hebt door je stem te laten
horen”, vertelde Dré. De dinercheque,
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Tel. 077 - 398 49 71
www.slen
Weltersweide 1, Horst

beschikbaar gesteld door het Boscafé
in Horst, werd uitgereikt op donderdag
19 december, aan een van de vele
inwoners van Horst aan de Maas die het
lezersonderzoek van HALLO invulden.

Bedrijf
Stoer met Steiger
Eigenaar Roy Teluij en
Yvonne Joppen-Smets
Adres
Peperstraat 57
Plaats
Sevenum
Telefoon 06 19 16 06 43
info@stoermetsteiger.nl
E-mail
Website www.stoermetsteiger.nl
Start
2 november 2013
Activiteiten
Bij Stoer met Steiger kan men
terecht voor een complete
kinder- of tienerkamer. Ook wie
op zoek is naar leuke accessoires
of een stoer cadeautje, is bij
Stoer met Steiger aan het juiste
adres. In de showroom aan
Peperstraat 57 in Sevenum
kunnen geïnteresseerden een
greep uit het assortiment
bekijken. Wanneer een klant een
mooi meubel ziet, maar het is
net niet wat hij zoekt, dan kan
samen bekeken worden wat de
wensen zijn en kan het meubel
op maat gemaakt worden. De
meubels worden in de werkplaats naast de showroom
gemaakt en onderscheiden zich
in originaliteit en kwaliteit. Het
steigerhout wordt geschuurd en
nabehandeld met lak of met

krijtwas. Het hout wordt op een
dusdanige manier bewerkt,
zodat het nagenoeg niet meer
gaat ’werken’ en klanten
jarenlang van een prachtig
meubel kunnen genieten. Ook
voor de verdere complete
inrichting van de slaapkamer kan
men bij Stoer met Steiger
terecht. Stoer met Steiger heeft
een eigen assortiment verf,
origineel behang, dekbedovertrekken, lampen, kussens,
poefjes, bankjes en knuffels:
alles om tot een sfeervolle,
stoere, of gezellige slaapkamer
te komen vindt men terug bij
Stoer met Steiger. Kortom alles
onder een dak.
Doelgroep
Iedereen met kinderen in de
leeftijd van 2 tot 16 jaar, die op
zoek is naar een mooie, originele
stoere slaapkamer, waarbij
kwaliteit voorop staat.
Onderscheidend vermogen
Zeer goede prijskwaliteitsverhouding, een
strakke afwerking, maatwerk,
korte leveringstermijn, goede
service en totaalconcept.

50
%
korting
op monturen uit
de opruiming
Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61 www.kruytzeropt iek.nl
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Centrum Management over zondagsopenstelling

‘Wij gaan voor eenheid met de ondernemers
van Horst-centrum’
De gemeenteraad van Horst aan de Maas ging vorige week niet akkoord met de vrije zondag openstelling in
Horst aan de Maas. Dit betekent dat de bestaande afspraken en regelingen voor het Horster centrum blijven
gehandhaafd. Centrum Management in Horst heeft zich hiervoor sterk ingezet. De ondernemers en het bestuur van
het Centrum Management waren verontwaardigd en onaangenaam verrast door dit besluit van de gemeente.
Voorzitter Jan Nabben legt in HALLO Horst aan de Maas hun bijzondere standpunt uit.

opbrengen om zo vaak open te zijn.
Het is niet overal rozengeur en maneschijn bij de ondernemers.”
Nabben pleit voor maatwerk.
“Het centrum van Sevenum heeft
andere wensen dan Horst-centrum. Kijk
wat daar mogelijk is. We hebben goede
afspraken gemaakt met de supermarkten in Horst-centrum. De twaalf
koopzondagen zijn voor sommigen niet
genoeg, voor anderen meer dan voldoende. We houden ook rekening met
de kleinere supermarkten in de dorpen
van Horst aan de Maas”, zegt Nabben.

Beperkte leegstand

Jan Nabben: “Net of wij niet met
de tijd meegaan. Dat vind ik bijna een
belediging. Wij zijn voortdurend bezig
met veranderingen, zoals winkeltijden aanpassen of de ontwikkelingen
op internet. Natuurlijk verandert de
tijd, daar zijn we echt niet blind voor.
Wij laten ons zomaar niet leiden door
onderbuikgevoel, maar laten ons door

brancheorganisaties adviseren. En die
zeggen: loop niet te hard van stapel.”
Het Centrum Management deed
onderzoek in de regio en hoorde in
Panningen dat veel ondernemers
daar terug willen naar het model
van gestructureerde koopzondagen.
“Het Centrum Management heeft hard
moeten werken om eenheid in het

centrum te krijgen. Vroeger was het
ieder voor zich. Van honderdtwintig
ondernemers in het centrum van Horst
wil een aantal geen koopzondagen en
willen een paar er meer. Maar als je
de zondagsopenstelling vrij laat, dan
gaat de eenheid verloren. Daar heb ik
de grootste zorgen over. De kleinere
ondernemers kunnen het niet meer

De voorzitter van het Centrum
Management in Horst vindt dat met
de huidige ontwikkelingen de tijd niet
teruggezet wordt. “Ondernemers zitten
niet te wachten op het inzetten van
meer personeel. Kijk ook eens naar
de verenigingen. Als jongeren meer
moeten gaan werken, dan heb je ook
de club die spelers mist. Er wordt gauw
gezegd: zet alles maar open. Dat vinden wij niet goed”, zegt Nabben.
Ook leegstand is voor Nabben een
extra argument om te pleiten tegen
vrije zondagsopenstelling. “De beperkte
leegstand hebben we bereikt door
samen op te trekken. Ondernemers te
ondersteunen, waar mogelijk en samen
activiteiten te organiseren. Als dat niet
meer gebeurt, dan heeft dat verstrekkende gevolgen. We kunnen niet elke
zondag een activiteit organiseren.”
Nabben: “Kleine ondernemers moeten
roeien met de riemen die ze hebben.
Janssen Noy in Sevenum is een grote
jongen, die doet het fantastisch. Maar
zoals wij vernemen willen zelfs die

geen 52 zondagen open. Wij komen op
voor de kleine ondernemers waar Horst
groot mee is geworden.”
Nabben is niet bang dat toeristen
en het winkelend publiek het centrum
van Horst links laten liggen. “We spelen
in de zomermaanden al in op de
bezoekers en toeristen, dan zijn de
supermarkten elke zondag open. Horst
is een boodschappencentrum. Daar
moeten wij het van hebben, van extra
service en sfeer. Als we dat doen, dan
komen we er wel”, zegt Nabben.
Als de gemeenteraad akkoord was
gegaan met de vrije zondagsopenstelling, dan zou volgens het Centrum
Management een versnippering zijn
opgetreden waardoor er op zondagen
maar een enkele ondernemer open zou
zijn. “Dit komt de aantrekkingskracht
van het centrum niet ten goede en zo
weten de bezoekers niet meer waar ze
aan toe zijn. Dan hadden we een paar
uitschieters gehad die wel open waren
gegaan, maar we zouden zeker overlegd hebben met de ondernemers.”
Dat ondernemers regels vragen aan
de overheid, vindt Nabben eigenlijk in
principe zelf ook vreemd. “Tegenstrijdig
lijkt het bijna. Maar soms moet je
regels hebben om ondernemers te
laten functioneren. Wij houden nu met
moeite de kikkers in de kruiwagen.
Anders springen ze aan alle kanten
eruit, zoals we jaren geleden ook allemaal deden.”
Volgens Nabben zijn andere
oplossingen mogelijk, maar geen
52 koopzondagen. “We hebben een
aantal ondernemers dat vaker open wil.
Dat is prima, maar wel met duidelijke
afspraken.”

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur

Theo van Eeuwijk
IS BINNEN!
EL
N
A
FL
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N
E
WIJ RUIM OVERTRPEK: KEN
ALLE FLANELLEN DEKBED
MET GROTE KORTING!

MARKTMERK
35+ GERIJPT
Heerlijke pikante kaas
met minder vet

500 gram

Toos en Rob
Wagenaar

5,50

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

Zorgadvies en Regelhulp stopt m.i.v. 1 januari 2014 met haar wekelijkse spreekuren
in Horst en Sevenum. Onze zorg- en dienstverlening blijft doorgaan.
Onze bereikbaarheid op kantoor blijft ongewijzigd:
7 dagen per week 24 uur per dag per telefoon en E-mail
Open inloop/spreekuur op maan- en vrijdag van 09.00- 10.30uur
Het avondspreekuur wordt verplaatst naar maandagavond van 18.00-19.30 uur

Voor al uw vragen en informatie over zorg en dienstverlening:
Zorgadvies en Regelhulp, Zandterweg 48, 5973 RC Lottum.
Telefoon 077-463238; Mobiel 06-12217828 E-mail;info@zorgadvies en regelhulp.nl

meer kopen = meer korting*
1 stuk = 25% korting speciale
2 stuks = 30% korting aanbiedingen
met kortingen
3 stuks = 40% korting tot wel 75%!
4 stuks = 50% korting

*tenzij anders aangegeven.

BEDMODE BADMODE TAFELMODE

Spoorstraat 1, Tienray - T. 0478-691271 - www.modehuiscruysberg.nl
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Nieuwe leeftijdsgrens voor alcohol geldt sinds 1 januari

Geef jij een 17-jarige een
biertje?

Zestig procent van de inwoners van Horst aan de Maas zou zich houden aan de nieuwe alcoholleeftijd als zij achter de bar stonden. Twee op de vijf inwoners zou een 17-jarige bekende echter
gewoon een biertje meegeven. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
toch een alternatief”, vindt een ander.
“Als het mijn eigen zoon of
Een stemmer begrijpt de regeling wel:
dochter zou zijn, zou ik hem of haar
thuis onder
“Ik zou ‘m adviseren het door “Ik werk in de
gezondheidszorg
toezicht wel
een 18-jarige te laten kopen” en af en toe ook
alcohol laten
nuttigen”, zegt
“Regels zijn regels en op die in de kroeg. Ik
één van de
leeftijd kun je nog beter niet kan uit ervaring
vertellen
stemmers. Dit
drinken”
hoeveel ellende
geeft het idee
weer dat onder “Deze wet stimuleert alleen het overmatig
alcoholgebruik
veel inwoners
drinken in keten”
kan
leeft: wettelijk
mag het niet meer, maar ach, wat kan veroorzaken. Helaas weten veel
het nou voor kwaad? “De jeugd zoekt jongeren en ouders niet hoeveel

waren. Eén op de vijf
inwoners geeft aan
een jaar te wachten. Hetzelfde
aantal geeft
aan naar een
plek te gaan
waar minder
toezicht is.
Jeugdzorgmedewerkers
verwachten dan
ook een toename
van het alcoholgebruik in

weet niet
13%
20% ja
5%
stiekem

gevolgen
alcohol kan
hebben
op jonge
leeftijd.”
Op de
vraag wat onze
inwoners zouden
doen als ze nu 17
waren, zegt meer dan
de helft dat ze gewoon zouden
bestellen. Velen pleiten dan ook
voor een overgangsregeling voor de
jongeren die voor 1 januari al 16 jaar

62% nee

keten.
Een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas geeft aan dat
zij het huidige handhavingsbeleid

voortzet. Daarnaast gaat zij op bezoek
bij keten en in gesprek met jongeren.
“Hierbij wordt de gemeente vergezeld
door politie, brandweer en verslavingszorg. Door samen in gesprek te
gaan, kunnen we het veiliger maken
voor alle partijen. Juridisch gezien kan
de gemeente weinig uitrichten, aangezien de keten zich op privégrond
bevinden.”
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

Verhuftering van deze maatschappij, ook in Horst
Naar aanleiding van de ingezonden brief van Joop Peeters wil ik nog
een andere ergernis naar voren brengen waarvan ik niet dacht dat dit zich
in onze gemeenschap voordeed.
Op donderdag 17 oktober
ging ik met de auto naar de
begrafenis van een mij zeer dierbaar
iemand. Om 10.20 uur sta ik op
de Vonderseweg (komende uit
Melderslo) voor het viaduct te
wachten op het mij tegemoetkomend
verkeer, dat hier voorrang heeft en
zie in een ﬂits in mijn spiegel een

achteropkomende auto, gevolgd door
een enorme knal.
Ik stap uit met pijn in mijn nek en
er komt een mevrouw uit de andere
auto. Zij maakt een foto van mijn auto
en stelt dat er niet veel aan de hand is
met mijn vervoermiddel. Ik geef aan
dat ik naar een begrafenis onderweg
ben en dat ik daar niet te laat wil

komen. Ik ben zo naïef om voor te
stellen om, indien noodzakelijk, later
schadeformulieren in te vullen en we
wisselen telefoonnummers en namen
uit. Vervolgens gaan we ieder onze
weg.
‘s Avonds ga ik naar mijn garage en
bij opening van het koffer wordt toch
schade vastgesteld die waarschijnlijk
groter is dan de waarde van de auto.
Dus ik neem via mijn verzekering contact op met de betreffende vrouw. De
voicemail wordt ingesproken met het

verzoek of we op maandagavond de
schadeformulieren kunnen invullen.
Hier wordt in dat weekend niet op
gereageerd, dus bel ik haar maandagmorgen op. Haar reactie is bijzonder
negatief en bijna krijg ik de schuld in
de schoenen geschoven dat zij achter
op mijn stilstaande auto is gereden.
Als ik haar kenteken vraag, sluit ze het
gesprek af met de opmerking dat haar
verzekeringsman nog contact met mij
opneemt.
Daarop ben ik nu nog aan het

wachten! Waar zijn onze normen en
waarden? Zelfs in een gemeenschap
als Horst gedraagt men zich al alsof
men in de Randstad woont. Kan
ik mijn dorpsgenoten al niet meer
vertrouwen? Ik moet zeggen, dit was
echt een klap in mijn gezicht.
Al met al ga ik er nog steeds
van uit dat niet elke Horstenaar zo in
elkaar steekt en blijf ik vertrouwen
houden in de mensheid.
Henk Nellen,
Broekhuizenvorst

SOS Meerlo - Wanssum
bouwt een speciale school
voor dove kinderen
in het dorpje
Jiboro (Gambia)

Helpt u mee?
Bankrekeningnr.: 13.25.91.189
www.sos-meerlowanssum.nl
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Bespreking Poll week 51

Kerst is voor mij genieten

Nu het nieuwe jaar al weer
enkele dagen oud is, is het niet
meer de tijd om terug te kijken
maar vooruit. Er ligt een nieuw
jaar voor ons met allemaal
kansen en uitdagingen,
zoals dat zo mooi heet. We
gaan niet meer denken aan
wat er vorig jaar allemaal mis
is gegaan, maar met onze blik
vooruit kijken wat er in 2014
anders kan.

Uiteraard valt er ook wel wat te
wensen voor het nieuwe jaar.
Dingen waar je zelf vooral beter
van wordt: een nieuwe auto of
een vast contract. Maar ook
wensen waar iedereen van mee
aU[dfcÂhYfYb"CaXUhX]hXYh]^X
van de lijstjes is, heb ik er ook
een gemaakt. Een lijstje met
wensen voor heel Horst aan de
Maas:
 9Yb[fcYbUZjU`VU_^YkUUf
iedereen in Horst aan de Maas
tevreden mee is
 9YbnkYaVUX]bY`_Y_YfbjUb
de gemeente (en als we dan
toch bezig zijn, ook meteen
een sporthal en multifunctioneel centrum in elk dorp)
 9Yb\]dd]gW\WYbhfiaXUhcc_
echt geld op gaat leveren
 9YbjYfVcik]b[cZkUg\Yh
toch meer een opknapbeurt?)
van het Kloosterhof in Horst
die ook daadwerkelijk plaats
gaat vinden
 9YbÂYhgdUXjUbAY`XYfg`c
naar Broekhuizen zonder
onderbrekingen
 9YbjYf_]Yn]b[gi]hg`U[X]Y\Yh
politieke gezicht van Horst aan
XYAUUgÃ]b_[UUhjYfUbXYfYb
 ;YaYYbhYfUUXgjYf_]Yn]b[Yb
waarbij de beloftes van de
politieke partijen daags na de
uitslag niet meteen in de
onderste lade belanden
 9YbV]cgWccd]b<cfghUUbXY
Maas. Ergens. Maakt niet uit
waar. Als-ie er maar komt
 9YbhfUdjY`X^Y]b<Y[Y`gca
waar je ook kunt voetballen
zonder je zwembroek aan te
moeten trekken
 D`UbbYbjccf\YhWYbhfiajUb
Horst die wél het predicaat
Horster maat mogen dragen
 9YbY]bXYUUbU``YV]V`]ch\YY_!
perikelen

eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het thema van de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Kees van Rooij was
het heft in eigen handen nemen. De burgemeester hoopt dat inwoners van Horst
aan de Maas in 2014 zelf hun lot bepalen in plaats van af te wachten. Met de
toespraak speelt de burgemeester in op het thema van zelfredzaamheid dat door
de gemeente de afgelopen tijd werd ingezet: inwoners moeten meer zelf gaan
doen en de gemeente gaat slechts nog faciliteren. Precies wat ik nodig had, zo’n
uitspraak. Ik kan inderdaad veel meer dan ik altijd gedacht heb. Misschien zijn we

www.horstaandemaas.nl

ook wel wat verwend geraakt door een overactieve overheid en zijn we met z’n
allen wat lui geworden. Ik ga de uitdaging in 2014 aan: ik ga meer zelf doen en
mijn eigen toekomst bepalen. Aan de andere kant: je hebt makkelijk praten. Wat
als ik mijn lot niet zelf kan bepalen? Wat als ik onlangs werkloos ben geworden
en maar niet aan de gang kom? Ik vind dat de gemeente best wat meer voor mij
mag zorgen. Ik heb recht op hulp van de overheid, daar betaal ik toch ook al die
belasting voor? Ik ga in 2014 mijn eigen lot bepalen: wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 52) > 2013 was voor mij een topjaar > eens 39% oneens 61%

van het

Kamperen,
dineren en recreëren
in Limburg!

www.haardstede.nl

broodje van de week

Pistolet
met pesto, rosbief,
rucola en pijnboompitten

1.95

Zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur

Cateringservice
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Kom genieten van het

zondagsmulfestijn,
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een 4-gangen dinerbuffet met
een speciaal

week

kinderbuffet!

www.schatberg.nl | Sevenum | T 077 467 77 77

Zondag 5 januari zijn wij open van 12.00 - 17.00 uur

Jolanda Pouwels
VERBOUWINGSOPRUIMING!

Aantrekkelijke
aanbiedingen

Mocht het nou zo zijn dat
over twaalf maanden niet álle
wensen zijn vervuld, dan
volsta ik met iedereen in elk
geval een gelukkig 2014 te
wensen.

...of ni?

het weer de knusse sfeer binnenshuis niet te beïnvloeden en gaan de geplande
feestelijkheden gewoon door.
Kerst is echter niet voor iedereen een feest van gezelligheid en bezinning.
Voor 35 procent is het een verplichting. Zij ziet de Kerstman met zijn rendieren
liever gaan dan komen. De werkplicht roept of zij deelt de dagen liever op een
andere manier in. Tijd met vrienden en familie doorbrengen kan ook op andere
momenten. Al die extra aandacht rondom kerst is onnodig: doe maar gewoon,
dan doe je al gek genoeg.

Ik ga mijn eigen lot bepalen

geldig vanaf 2 januari t/m 8 januari

Marieke
ment...

Voor een meerderheid (65 procent) van de stemmers is kerst een gezellige
periode waarin genieten voorop staat. De kerstdagen zorgen voor een gemoedelijke sfeer: de kerstboom staat, de lichtjes branden en de pakjes liggen onder
de boom. Voor deze 65 procent stonden er verschillende activiteiten op het
programma. Gezellig tot in de late uurtjes tafelen met familie of vrienden, met
z’n allen luisteren naar de Top 2000 of liedjes zingen bij de kerstboom.
Wellicht had u zich deze kerst anders voorgesteld: met wit besneeuwde wegen
in tegenstelling tot de winderige dagen die u nu heeft beleefd. Uiteraard hoeft

Korting
tot 70%

Hobby-Gilde
Horst e.o.
Bij aanvang van het nieuwe
jaar zijn nog plaatsen vrij bij
de volgende cursussen:
s COMPUTEREN
- basiscursus Windows 8
op woensdagavond
- iPad

s FOTOGRAlE
s KRALEN MAKEN VAN &IMO KLEI
s BRIDGE
- voor beginners op maandagmiddag
- wedstrijdbridge op woensdagmiddag

Wij wensen u een
smaakvol 2014!

s BADMINTON
Voor meer informatie en/of opgave:

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

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
%

]gY^[U\`\UjYUbt`Qb[UbU^f__bTUTUeb

www.hobbygilde.nl
of tel. 077 - 398 89 15
(tussen 17.00 en 19.00 uur)
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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.

GD.<cfghUUbXYAUUggW\U`]Y[Ugjf]^
Op woensdag 18 december besprak de gemeenteraad van Horst aan de
Maas het voorstel van de SP om geen proefboringen voor schaliegas in de
gemeente toe te staan. Afgelopen jaar is de discussie over winning van
schalie- en steenkoolgas ﬂink opgelaaid.
Minister Kamp wil proefboringen
toestaan om het gas te winnen dat
zich op kilometers diepte bevindt.
De winning gebeurt door water en

chemicaliën in harde steenlagen te
pompen, waardoor het gas naar boven
komt.
Er zijn nog veel onduidelijkheden

over de winning van schalie- en steenkoolgas. Drinkwaterbedrijven vrezen
voor de gevolgen voor het drinkwater,
omwonenden vrezen voor overlast
door stank of geluid en medici vrezen
voor de gevolgen voor de gezondheid.
Daarom hebben meer dan negentig
gemeenten en provincies moties
aangenomen om proefboringen op hun

grondgebied te verbieden.
Omdat in de bodem van Horst aan
de Maas steenkoolgas op winbare
diepte zit, is het zeker niet ondenkbaar
dat er ook in onze gemeente naar gas
wordt gezocht. Aangezien hier te veel
risico’s aan zitten, heeft de SP voorgesteld om Horst aan de Maas schaliegasvrij te verklaren. Helaas steunde

alleen de PvdA-PK de motie van de
SP. De andere partijen stemden tegen
omdat het college nog geen standpunt had, men op voorhand niks uit
wilden sluiten of onomwonden voor
de winning van schaliegas waren. Een
gemiste kans.
Thijs Coppus,
SP Horst aan de Maas

2014: Een kleinere overheid en minder bestuurders
Het jaar 2013 ligt inmiddels achter ons. De lokale politiek kijkt vooruit
naar de aankomende verkiezingen voor de gemeenteraad op 19 maart.
Essentie zal daarbij inzetten op een gemeente die haar kerntaken goed uitvoert. Met minder budget, minder ambtenaren en minder bestuurders.
De afgelopen jaren is het aantal
ambtenaren al ﬂink terug gelopen. In
2010 was er ruimte voor 304 fulltime
banen (fte) bij de gemeente Horst
aan de Maas, nu zijn dat er nog maar
260. De ambitie is om de komende
jaren met nog minder mensen de

gemeentelijke taken op te pakken: de
gemeente zal in 2018 nog maar ruimte
hebben voor 220 fte.
Dat is ook hard nodig. De gemeente
concentreert zich meer op haar kerntaken, anders wordt de begroting niet
sluitend. En dat is voor Essentie één van

de allerbelangrijkste punten: er mag
niet meer geld worden uitgegeven dan
dat er binnenkomt. Het mindere budget
wil Essentie opvangen door minder te
investeren. Het gaat immers best goed
in Horst aan de Maas. Voor Essentie
betekent dat: wat we al goed doen,
verbeteren.
Andere taken worden alleen opgepakt als de gemeente een toegevoegde
waarde kan bieden voor het geheel.
Het is lang niet meer vanzelfsprekend

dat de gemeente zich overal mee
bemoeit, dat gaan we dus ook niet
meer doen. Het is ook realistisch om
met minder mensen hetzelfde werk te
verzetten. Door digitalisering verandert
de bereikbaarheid van de gemeente
bijvoorbeeld, veel zaken kunnen efﬁciënter afgehandeld worden.
Naast minder ambtenaren is
het vanaf 2014 ook tijd voor minder
bestuurders. Het aantal raadsleden (27
in totaal) zal gelijk blijven, daar heb-

ben wij geen invloed op. Het aantal
wethouders willen wij wel graag
terugbrengen. Nu is daar 4,25 fte voor
beschikbaar, vanaf 2014 is er in de
begroting nog maar ruimte voor 3,0
fte. Ook dat vinden wij een goede
zaak en daar zullen wij ons ook aan
houden als Essentie weer mag deelnemen aan een coalitie. Maar daar
gaat u als kiezer over op 19 maart.
Bram Hendrix,
lijsttrekker Essentie

zorg. We hebben vaak te maken met
landelijk beleid, dat door de VVD
en PvdA wordt bepaald. Het gaat
er ons om dat we vooral werkbaar
beleid hebben, dat positief merkbaar
is voor mensen. Of het nu gaat
om ouderen, jongeren of mensen
met een beperking: we hebben de
verantwoordelijkheid om vanuit de
menselijke maat, degenen die daarom
vragen respectvol te voorzien in
datgene wat men echt nodig heeft.
Wonen, werken en welzijn, dat zijn

onze thema’s. Ons goede voornemen
is om daar verder aan te werken, voor
u. Samen bouwen we verder aan een
gemeente waar het goed wonen,
werken en leven is. Daar mag u de
mensen van het CDA op vertrouwen
en aanspreken, want daar staan we
als CDA voor. En dat gaan we ook in
dit nieuwe jaar weer gewoon samen
doen.

Gelukkig Nieuwjaar
In deze eerste dagen van 2014 wil ik u, mede namens alle mensen van
het CDA, een heel gelukkig en gezond Nieuwjaar toewensen. We stappen
allemaal vol verwachting weer een nieuw jaar in. Sommigen met goede
voornemens voor zichzelf, anderen met de beste intenties om iets voor
elkaar te betekenen. Ook het CDA doet dat. Het CDA gaat verder met het
werken aan drie belangrijke thema’s voor alle mensen in Horst aan de Maas.
Allereerst het thema wonen.
Het CDA zet zich in voor bouwen
naar behoefte op alle kernen.
Woningbehoefte is er, dus woningen
moeten er komen, in verschillende
soorten. We zijn begonnen met het

loslaten van te strakke kaders, we
zoeken naar ﬂexibiliteit. Dat vragen we
ook van de woningbouwcorporaties
waar we mee samenwerken.
Een ander thema is werken.
Werkgelegenheid is juist in deze tijd

van cruciaal belang. Werkgelegenheid
stimuleren we door initiatieven van
inwoners en ondernemers te belonen
en regels te beperken. Daarnaast
vinden wij het belangrijk dat iedereen
die het kan, aan het werk gaat.
Daarbij niet zoekend naar argumenten
om dat niet te doen, maar eigen
verantwoordelijkheid nemen en
aan het werk gaan. Alleen met die
instelling helpen we onze maatschappij
en de economie vooruit.
Het derde thema is welzijn, de

Rudy Tegels, fractievoorzitter
CDA Horst aan de Maas

Een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden
2013 was een bewogen jaar. Een jaar met positieve en minder
positieve zaken. Positief is dat we, ondanks de economische crisis, een
sluitende meerjarenbegroting vaststelden zonder lasten voor burgers en
bedrijven extra te verhogen. Ook positief is dat we een systeem voor
afvalinzameling hebben dat door inwoners positief wordt gewaardeerd en
dat de plannen voor het hippisch centrum waarschijnlijk toch worden
uitgevoerd.
Er waren ook teleurstellingen.
Op de eerste plaats de afronding
van de Floriade. Het rapport van
de onderzoekscommissie gaf geen
antwoord op vele vragen, maar de
coalitiepartijen (CDA, Essentie en

PvdA-PK) wilden daar niet over praten
en blokkeerden een raadsenquête.
Dus zullen we het naadje van de kous
nooit weten. Teleurstellend was ook
dat het doek viel voor de bibliotheken
in Grubbenvorst en Sevenum en dat

een nieuw gemeentelijk verkeers- en
vervoersplan (GVVP) werd vastgesteld
waarin onvoldoende aandacht is voor
veiligheid van ﬁetsers en voetgangers.
D66 heeft in 2013 de aanzet
gegeven tot enige beleidswijzigingen,
die in de loop van 2014 verder worden
uitgewerkt, zoals overleg met dorpsraden over de werkelijke woningbehoefte per kern, waardoor het coalitiebeleid van kannibaliseren van de kleine
kernen kan worden aangepast. Wij
hebben ook gepleit voor kosten-batenanalyses en concrete doelen, taken en

verantwoordelijkheden voor samenwerkingsverbanden en projecten en dat
lijkt nu uitgevoerd te gaan worden.
Er valt nog veel te verbeteren.
Bijvoorbeeld in de uitvoering van de
zorg. Wij zullen ook in 2014 in de raad
en commissies positief kritisch blijven,
onze zorgen uiten, voorstellen voor
verbetering aangeven en goede voorstellen van anderen steunen. D66 blijft
zich inzetten om uw geld zorgvuldig en
efﬁciënt te besteden voor uw welzijn
als inwoners. Met inzet en zonder
terughoudendheid.

En nu vooruit het nieuwe jaar in
met nieuwe uitdagingen en nieuw
elan.
Als u hierover en over andere
politieke kwesties met ons wilt
praten, dan kan dat. Wij zitten elke
eerste zaterdag van de maand en dus
ook zaterdag 4 januari van 11.00 tot
12.00 uur in de bibliotheek van Horst
klaar met een kopje kofﬁe.
D66 Horst aan de Maas wenst u
een gelukkig 2014.
Henk Kemperman, fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas
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Nieuwe openingstijden balies
gemeentehuis
Vanaf 1 januari 2014 veranderen de openingstijden van de balies in het gemeentehuis. De
grootse verandering is wel dat u voor het
ophalen van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs
van 08.00 tot 17.00 uur terecht kunt bij de
receptie/snelbalie van het gemeentehuis. Met
de snelbalie voor ‘kant-en-klaar’-producten,
waaronder het afhalen van de reisdocumenten, is in 2013 proefgedraaid en de resultaten
zijn positief. Daarom krijgt de snelbalie een
vaste plek in ons toch al ruime aanbod van
openingstijden.
De veranderingen in openingstijden zijn:
Vrije inloop balies Burgerzaken, Vergunningen,
Belastingen en Werk, Inkomen en Zorg dagelijks
(op werkdagen) van 09.00 – 12.00 uur. Op maandag kunt u bij de balies van Burgerzaken terecht

van 09.00 tot 20.00 uur (met avondopenstelling).
Snelbalie (ophalen paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
GDJHOLMNVYDQ±XXU
Daarnaast is het tijdens de openingstijden van het
JHPHHQWHKXLV YDQWRWXXU PRJHOLMN
een afspraak te maken voor alle producten en
diensten van Burgerzaken. Dit kunt u heel eenvoudig online doen via onze website.
Digitale dienstverlening
Op onze website is het ook mogelijk om een
aantal producten digitaal af te nemen. Bij de producten staat rechts een knop met de tekst “direct
UHJHOHQ´+LHUYRRULGHQWL¿FHHUWX]LFKRQOLQHPHW
DigiD en u betaalt ook direct online. Naar het
gemeentehuis komen is dus vaak helemaal niet
meer nodig. Altijd dichtbij, gemakkelijk geregeld.

Sluiting gemeentehuis
2SGLQVGDJMDQXDULLVKHWJHPHHQWHKXLVHQJHPHHQWHZHUNHQJHVORWHQYDQDIXXULQYHUEDQG
met de nieuwsjaarsreceptie van het personeel.

Tijdelijke afsluiting spoorwegovergang Broekhuizerdijk
De spoorwegovergang op de Broekhuizerdijk
in Melderslo wordt afgesloten op de
volgende data en tijden.
9DQZRHQVGDJMDQXDULXXU
tot donderdag 9 januari 8.00 uur
9DQGRQGHUGDJMDQXDULXXU
tot vrijdag 10 januari 8.00 uur

Op bovengenoemde tijden wordt door Strukton
5DLOVDPHQPHW3UR5DLOHHQRYHUZHJYRRU¿HW
VHUVDDQJHOHJGDOVRQGHUGHHOYDQKHW¿HWVSDG
0HOGHUVOR%URHNKXL]HQ
Voor vragen kunt u terecht bij Ton Peeters via
het centrale nummer van de gemeente


Commissie bezwaarschriften
en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op
dinsdag 14 januari bij elkaar voor een
hoorzitting.
De hoorzitting gaat over een bezwaarschrift
gericht tegen het besluit van burgemeester tot
tijdelijke sluiting van een woning op grond van
de opiumwet.

De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting
YLQGWSODDWVLQKHWJHPHHQWHKXLVYDQ+RUVW
(ingang via hoofdingang) en is openbaar.
Aanvang om 18.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
PHYU$6FKDWRUMH/LQGHUVWHO

Wat gebeurt er met ons afval?
Sinds de introductie van het nieuwe afvalsysteem op 1 januari 2012 zamelen we een groot aantal
afvalstromen gescheiden in. Maar wat gebeurt er na de inzameling? Dat is een veel gestelde
vraag. De afgelopen maanden gaven we u regelmatig een kijkje achter de schermen van de afvalverwerking. Deze week: plastic verpakkingen.
Plastic afval kun je beter scheiden
,Q+RUVWDDQGH0DDV]DPHOHQZHSODVWLF
verpakkingen apart in van ander huishoudelijk
DIYDO+HWSODVWLFZRUGWJHUHF\FOHGWRWQLHXZH
grondstoffen. Daar worden dan weer producten van gemaakt zoals jerrycans, truien,
speelgoed, tuinstoelen en opbergbakken.
Hoe werkt het?
Na inzameling worden de zakken met plastic
naar een overslagstation en vervolgens naar

een sorteerbedrijf gebracht. Daar worden de
zakken opengescheurd en losgeschud. Een
opeenvolging van sorteermachines scheidt de
YHUVFKLOOHQGHVRRUWHQSODVWLFYDQHONDDU+HW
plastic wordt tot snippers vermalen, gereinigd
HQWRWNRUUHOVJHVPROWHQ+LHUYDQZRUGHQ
QLHXZHSURGXFWHQJHPDDNW0HHULQIRUPDWLH
over het recycleproces vindt u op
www.plasticheroes.nl.
Wat levert het op?
+HWUHF\FOHQYDQSODVWLFYHUSDNNLQJHQ
bespaart grondstoffen en vermindert de
CO2-uitstoot. De energie die we daarmee
in Nederland besparen, is vergelijkbaar met
het energieverbruik van ongeveer 100.000
huishoudens. Zo kan een 60W-lamp zes uur
branden van de energie die wordt bespaard
GRRUKHWUHF\FOHQYDQppQSODVWLFÀHVMH
Restafval in plasticcontainers?
,Q+RUVWDDQGH0DDVKDOHQZHPRRLHUH
VXOWDWHQPHWRQVDIYDOLQ]DPHOV\VWHHP+HHO
veel inwoners scheiden hun afval op de juiste
manier. Toch vinden we regelmatig restafval in
de plasticcontainer. Daardoor kan het plastic
niet meteen gerecycled worden maar is extra
nascheiding nodig. En dat kost extra geld.
Reden voor de gemeente om de plasticcontainers te gaan controleren. Zit er restafval in
de plasticcontainer? Dan wordt er eerst een
waarschuwing aan de container gehangen.
Als er vaker restafval in dezelfde container
zit, kan de eigenaar een boete krijgen van
minimaal € 90.
We doen het samen!
Door het afval op de juiste manier te scheiden, zorgen we samen voor een afval
inzamelsysteem dat goed is voor het milieu
en dat service biedt tegen de laagst mogelijke
kosten. Bedankt voor uw medewerking!

Het echtpaar de Graaff – Liem vierde afgelopen week haar 60 – jarig huwelijk. Namens de gemeente
Horst aan de Maas feliciteerde burgemeester Kees van Rooij de jubilarissen persoonlijk.

Bekendmakingen
'HRI¿FLsOHEHNHQGPDNLQJHQYDQGHJHPHHQWH+RUVWDDQGH0DDV
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.
Gemeente Horst aan de Maas
Diverse locaties langs provinciale
wegen
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Griendtsveen
St. Barbarastraat 16
St. Barbarastraat 14
St. Barbarastraat 12

Horst
Kreuzelweg 23
Tienrayseweg 9a
+RIWH%HUNHO
Meerlo
'H&RFTYDQ+DHIWHQVWUDDW
Meterik
6W-DQVVWUDDW

Sevenum
Frankrijkweg 19
*URRWH0ROHQEHHN
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zondag 5 jan.

koopjes
zondag
12.00 - 17.00 uur

AGENDA
Horst Centrum

2-4 maart

Carnaval
23 maart

Rode Loper Show
12-13 april

PowerMan
27 april

Horst Centrum
Leeft

Mega uitverkoop door
ondernemers in Horst centrum
De feestdagen zijn achter de rug en het nieuwe jaar is begonnen. In het gezellige
centrum van Horst staat op 5 januari de eerste koopzondag van 2014 op het
programma. Het Centrum Management in Horst trekt in het nieuwe jaar een
nieuw jasje aan. Voorzitter Jan Nabben licht toe.
Jan Nabben: “We zijn erg blij met onze nieuwe
huisstijl, logo en slogan. We hebben veel gesprekken
gevoerd met Kempen Communicatie uit Horst, onze
werkgroep pr en communicatie, bestuursleden en
verschillende ondernemers uit het dorp. Voorheen
deed iedereen maar wat en zat er weinig lijn in.
Er was geen eenheid en we maakten onnodige
kosten”, aldus Nabben. “Met de nieuwe huisstijl
hebben we aan onze uitstraling gewerkt. Onze
ondernemers zien het wel zitten”, aldus Nabben.

Financieel voordeel
De ondernemers uit het centrum van Horst
behalen een ﬁnancieel voordeel door voordelig
hun advertentie op deze pagina te plaatsen.
“De uitstraling van Horst Centrum is door deze
pagina veel beter. Het mes snijdt aan twee kanten”,
aldus Nabben. “Communicatiestrateeg Jeroen
Schobbers van Kempen Communicatie hee ons
erg verrast met zijn aanpak. We werken nu met een
matrix, zodat iedere ondernemer weet waar hij aan
toe is. We kunnen dan op tijd beginnen. Zo is het
duidelijk bijvoorbeeld welke verschillende kanalen

je gaat gebruiken, zoals social media, Omroep
Reindonk en nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
Daar zijn we erg blij mee.”
“Het stramien van deze pagina is elke keer
vergelijkbaar. Per koopzondag worden nuances
aangebracht. Zo staat de kleur geel voor lifestyle en
dan is de slogan buitengewoon compleet. Groen staat
voor food en het is dan buitengewoon smakelijk in
Horst Centrum. Rood vertegenwoordigt de horeca
waar het dan buitengewoon gezellig is. We moesten
zelf wennen aan de kleur bruin van de pagina,
maar onze uitstraling moest tijdloos zijn en ook niet
schreeuwerig. Dat is prima gelukt.”

Vernieuwde website
Begin 2014 wordt de website van Centrum
Management aangepast. “Dit zorgt ervoor dat we
een nieuw gezicht krijgen. Er zijn plannen om met
de gezamenlijke ondernemers uit Horst op de Hiltho
te gaan staan. Dan zien bezoekers ons nieuwe logo
en denken: hé Horst Centrum. Die herkenbaarheid
triggert mensen om naar Horst Centrum te komen”,
aldus Nabben.
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Acties en aanbiedingen van deelnemers:
10% extra kassakorting
tijdens Koopjeszondag

HORST

alles in het rek
70% korting

Kerkstraat 10

Hoofdstraat 14

tijdens deze koopzondag

DE HELFT VAN DE HELFT

10% extra korting op
VROUW
alle afgeprijsde artikelen

OP aangegeven artikelen

WO M E N ’ S

Steenstraat 4

verbouwingsopruiming
1e etage 50 tot 70% korting
begane grond 10% korting

Lambertusplein 6

W E A R

Kerkstraat 28a

Spetterende
magazijnopruiming
Korting tot wel 75%!

10% extra kassakorting

Kortingen tot 75%

op alle afgeprijsde artikelen

m.u.v. standaard en nieuwe collectie

Kerkstraat 2

schoenmode

Steenstraat
14
Kerkstraat
10a

Kerkstraat 17

USB-stick/SD of
micro-SD kaart 8GB
per stuk € 7.95

Winterse spot prijzen
Coenders Electro
Kerkstraat 11

Kerkstraat 10a

WINTEROPRUIMING
T/M 70% KORTING

10% extra kassakorting
op afgeprijsde artikelen
VAN 2 t/m 5 januari 2014

Tevens de 1e lente collectie voor
een altijd kinderlijke prijs

Wilhelminaplein 1

Kerkstraat 20a

Buitengewoon compleet!
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Trainer Sporting ST
stopt na seizoen
Peter Groenen heeft bekendgemaakt dat hij na dit seizoen gaat stoppen
als trainer van het eerste elftal bij Sporting ST. Peter heeft in een gesprek
met het bestuur van de voetbalvereniging uit Swolgen en Tienray
aangegeven te willen stoppen.
Groenen was in 2012 opvolger van
Henk de Bijl. Hij trainde daarvoor onder
andere SVEB en Ysselsteyn. Hij heeft bij
het bestuur van Sporting ST aangegeven dat hij dit seizoen met het eerste
elftal tot een goed einde wil brengen
en dat hij zich hiervoor voor de volle

100 procent zal inzetten. Dit heeft hij
ook uitgesproken tegenover de spelers
van de selectie en hen gevraagd om
hier samen voor te blijven gaan. Het
eerste elftal speelt momenteel in de
vierde klasse. Wie Groenen op gaat
volgen, is nog niet duidelijk.

Gemeentebeker
handboog naar Horst
Op zaterdag 21 december werd bij De Schutroe in Horst de gemeentebeker voor handboogschutters verschoten. Vier handboogverenigingen uit
Griendtsveen, America, Tienray en Horst streden om de winst.

Athos MC1 kampioen
De meisjes C1 van volleybalvereniging Athos uit Sevenum behaalden op zaterdag 14 december het
kampioenschap in hun poule. In een overvolle sporthal wisten de meiden de maximale winst binnen te
halen, waardoor het kampioenschap hen niet meer kon ontgaan. De kampioenen worden gehuldigd op
vrijdag 10 januari tijdens de kampioensreceptie in sporthal De Kruisweide in Sevenum. Van 19.00 tot
19.45 uur is iedereen welkom om de kampioenen een handje te komen geven.

De schutters moesten voor
aanvang van de wedstrijd aangeven
welk aantal punten ze dachten te
schieten. Na drie proefpijlen werd
met de wedstrijd van dertig pijlen
begonnen. Na vijftien pijlen was
het tijd voor een korte pauze. Nadat
alle pijlen verschoten werden, werd
geteld. America had 1.286 punten,
maar had 1.340 aangegeven,

zij hadden dus een min van 54.
Griendtsveen moest 2.730 schieten
maar haalde 2.649, een min van
81. Tienray had een min van 41 met
een uitslag van 2.814 en een vooraf
aangegeven puntenaantal van 2.855.
Horst moest 1.929 schieten en zat
daar met 1.925 slechts vier onder. De
Schutroe uit Horst won daarmee de
gemeentebeker 2013.
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80 jaar lid van de fanfare

‘Je kan wel zeggen dat ik getrouwd was
met dat instrument’
school gezeten en mijn instrument,
een sopraansaxofoon, heb ik toen
meegenomen naar Voorhout.
We hebben daar toen een schoolorkest opgericht van ongeveer
twintig man en zijn gaan spelen bij
toneeluitvoeringen. In 1942 ging
ik terug naar Broekhuizenvorst.
De fanfare lag daar toen stil. Als je
door wilde gaan met de fanfare moest
je je aansluiten bij de Nederlandsche
Kultuurkamer.”

De fanfare lag stil
in 1942
De Nederlandsche Kultuurkamer
was een instituut dat door de Duitsers
werd opgericht tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Iedereen die cultuur
bedreef zoals schrijvers, kunstenaars,
maar ook de fanfare, moest zich
daar aanmelden. Als je niet werd
geaccepteerd door de Kultuurkamer
en toch cultuur bedreef, riskeerde je
een boete die kon oplopen tot 5.000
gulden.

Jan Hendriks (89) uit Broekhuizenvorst is volgend jaar 80 jaar lid van fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen. Het
begon allemaal toen het hoofd van de school naar hem toe kwam. “Ik zat in de vierde klas. Het schoolhoofd kwam
naar me toe om te vragen of ik lid wilde worden van de fanfare. Mijn vader was al bij de fanfare en het schoolhoofd
zei dat ik nooit meer van de fanfare af kwam. Hij had gelijk.”
“In 1934 begon ik aan een
opleiding. Ik ging naar de kostschool

in Voorhout, dat ligt bij Den
Haag in de buurt. Het was een

De Plaggenhouwers

Jeugd- en
Kinderprinsenbal
De jeugd- en kinderprins en kinderprinses van Gekke Moandaagsvereniging (GMV) De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst worden tijdens
het jeugd- en kinderprinsenbal op zondag 12 januari bekendgemaakt.
Nadat op zaterdag 11 januari de
nieuwe prins van De Plaggenhouwers
is uitgekomen, is het op zondag 12
januari de beurt aan de jeugd.
Huidige jeugdprins Luc I treedt
om 16.11 uur af. Om 17.11 uur komt
de nieuwe jeugdprins tevoorschijn.

vakschool, ik5leerde daar voor
bakker. Ik heb daar drie jaar op die

Deﬁleren bij Paleis
Soestdijk
“Ik ben ook nog geëvacueerd
naar Meerlo, toen heb ik mijn
sopraansaxofoon ook meegenomen.
Je kan wel zeggen dat ik getrouwd
was met dat instrument”, herinnert
Jan zich. “Na de oorlog begonnen

Voor een compleet verzorgd diner,
\`W VeRWV]`WWVVdeSV_efSZ[`_d
RR_YVe[fZdeVRUcVd

De Vonkel
stzaal

café-fee

Grubbenvorst • 077 366 13 09

www.devonkel.nl

aantal Ierse volksliedjes en om
in de kerstsfeer te blijven, enkele
kerstliederen.
Tijdens de middag van het
nieuwjaarsconcert worden ook
enkele leden van de fanfare gehuldigd worden voor hun verdiensten
voor de fanfare. Het concert vindt
plaats in BMV De Schakel en begint
om 14.00 uur. Toegang tot het
nieuwjaarsconcert is gratis.

“Memorabele avonden waren
de vrijdagavonden als iemand zijn
verjaardag hield. Dan repeteerden we
eerst tot 22.30 uur en daarna gingen
we naar diegene toe. Dan gingen we
daar eieren bakken en bier drinken. Dat
duurde soms wel te lang. Enkele keren
ben ik meteen door gegaan naar mijn
werk in de bakkerij. Ja, je bent jong en
je wilt wat,” blikt Jan lachend terug.
“Ik heb ook nog 20 jaar bij een
zangkoor gezeten. Dit was een mannenkoor. Het schoolhoofd was dirigent,
dat was een leuke groep samen. Maar
mijn hart ligt toch bij de fanfare. Nu
speel ik niet meer bij de fanfare. Ik ben
nu erelid”, zegt Jan trots.
Op 5 januari tijdens het nieuwjaarsconcert wordt Jan gehuldigd.

Banden - Accu’s - Carwash

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

OUDE
VIDEOTAPES
OP DVD 4,95
Vraag naar de voorwaarden

Nieuwjaarsconcert
Broekhuizenvorst
Tijdens het nieuwjaarsconcert
van fanfare Broekhuizenvorst en
Ooijen worden diverse soorten
muziek ten gehore gebracht.
Op het programma staat onder
andere een uitvoering van een
tubasolo, een medley van bekende
liedjes van Rob de Nijs die worden
gezongen door Roel Verheggen,
een uitvoering van het nummer
November van Rowwen Hèze, een

Hart voor de fanfare

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Basisschool De Kameleon levert
dit jaar de kinderprins en kinderprinses, die ook bekend worden
gemaakt tijdens het jeugd- en kinderprinsenbal. Het bal wordt gehouden in zaal ’t Haeren in Grubbenvorst
en begint om 15.00 uur.

Fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen organiseert op zondagmiddag
5 januari na elf jaar weer een nieuwjaarsconcert. Als gast treedt zanger
Roel Verheggen op. Ook de jeugd in opleiding draagt haar steentje bij.

we met weinig instrumenten. Zo zijn
we weer begonnen met de fanfare
met ongeveer twintig mensen en zijn
zo weer uitgegroeid tot een echte
fanfare. Het repeteren, de festivals
en concours waren erg leuk. Vooral
zo’n festival was echt een uitstapje.
We gingen er met het instrument
achter op de ﬁets naar toe. Later
hoefden we de instrumenten niet
meer zelf mee te nemen, ze werden
vervoerd. De hoogtepunten waren de
concoursen en het deﬁleren bij Paleis
Soestdijk in de jaren 70. Dat was wel
spannend. Alles moest heel goed
ingestudeerd zijn.”

€1

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

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

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

s 3HUVRRQOLMNDGYLHVRSPDDW
s 2SDIVSUDDNELMXWKXLVRIRSXZZHUN
s 6QHOOHVHUYLFHHQDOWLMGoXSWRGDWHpUHLVLQIRUPDWLH
s =HNHUKHLG $1956*5 YHLOLJHQYHUWURXZG
s 2RN]HOIRQOLQHERHNHQPDDUPÅWSHUVRRQOLMNHDIKDQGHOLQJ

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

Reisbureau at Home
Sandra Vestjens
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Voorstellingen in Norbertuskerk

Dinner for Once op wintertournee
Deze winter gaat Dinner for Once op tournee door Noord-Limburg.
Toneelgezelschap …op Locatie! speelt dit stuk dat is geïnspireerd op de
theaterhit Dinner for one. De première is op 13 december in de INNOfabriek
in Reuver. Op 4 en 5 januari wordt de voorstelling in de Norbertuskerk in
Horst gespeeld.
Artistiek leiders Nard Reijnders en
Cees Rullens hebben het traditionele
bacchanaal bewerkt tot een geheel
nieuwe versie. De tekst is grotendeels
vervangen door composities van
Nard Reijnders uit Broekhuizenvorst.
Hij licht toe: “We hebben het oorspronkelijke stuk dat meer voor de
televisie is geschreven voornamelijk
als inspiratie gebruikt. Het origineel is
vooral komisch bedoeld. Wij hebben
er meer diepgang, spanning en sfeer
in gestopt. Ook wordt het stuk bij ons
bijna helemaal door muziek vertolkt,
wat het totaalplaatje helemaal heeft
veranderd.”
Cees Rullens en Lana Nasser tekenen voor de regie en spelen de rollen
van butler James en barones Sophie.
In het stuk staat de relatie tussen deze
twee personages centraal, samen met

de grote hoeveelheid drank die zij
nuttigen. De voorstelling, met absurde
fantasieën, ﬂashbacks, muzikale krankzinnigheid, vergrijzing en verdwazing
laat zien hoe pijnlijk het leven kan worden als je nooit zegt wat je voelt, nooit
doet zonder te denken en je nooit durft
te laten gaan. Nard Reijnders: “We zijn
heel trots op dit theaterstuk. Met alle
muzikanten, zangers en acteurs hebben
we hard gerepeteerd en we hebben
er alle vertrouwen in dat het een
prachtige voorstelling gaat worden.”
De voorstelling is onder andere
zaterdag 4 en zondag 5 januari te zien
in de Norbertuskerk in Horst. Zaterdag
begint de voorstelling om 20.30 uur
en zondag om 15.00 uur. Voor meer
informatie en overige speeldata,
kijk op www.klassiekoplocatie.nl
(Foto: Sjaak Peeters)

Bierbrouwen als hobby

‘Je kunt brouwen wat je lekker vindt’

Ooit wel eens bier gehad waar brandnetels in verwerkt zijn? Mat Vullings bedacht dat hij brandnetels kon
toevoegen aan zijn bier: “Het geeft toch net weer een andere smaak, alleen moet je er wel veel van in doen.”
De 59-jarige Horstenaar brouwt zijn eigen bier en begon hiermee in 1994.

Door een collega kwam Mat in
aanraking met bierbrouwen: “Een
collega was kopieën aan het maken
van een cursus bierbrouwen, zo ben
ik er mee in aanraking gekomen. Ik
had thuis al attributen staan voor het
maken van wijn, maar toch ben ik
overgestapt op bier. Inmiddels zijn we
met vijf collega’s die bierbrouwen. We
hebben elk jaar een avond waarop
we samenkomen en dan gaan we de
verschillende zelfgemaakte bieren
proeven. We werken in de chemische
industrie, dus dan heb je toch net wat
meer verstand van de processen.”
Bij het bierbrouwen heb je veel
mogelijkheden: “Het is ontzettend
gevarieerd. Je kunt zelf maken wat
je lekker vindt.” Mat doet ook af en
toe mee met bierbrouwwedstrijden.
“Wedstrijden zijn leuk, maar het
brouwen doe ik echt voor mezelf. Als ik
bier moet brouwen voor een wedstrijd
en ik vind het niet lekker, dan zou ik
echt stoppen met mijn hobby.”
Al het bier wordt niet alleen zelf
opgedronken: “Ik geef ook wel eens
een zelfgemaakt biertje als bedankje.
Iedereen lust wel bier, alleen moet
je ze het goede bier voorzetten. In
de zomer op een terras kun je beter
lichtere biertjes drinken. ’s Avonds
kun je dan weer een zwaarder biertje
drinken. De bieren die ik zelf maak,

vind ik lekkerder dan de bieren van de
bekende merken. Je kunt brouwen wat
je lekker vindt, juist omdat je zo kan
variëren.”
Mat zit bij Sint Rombout, een
amateurbierclub. “Om de twee of drie
maanden komen we bij elkaar en gaan
we bieren proeven en vergelijken.
Op deze avonden delen we ook de
ervaringen die we hebben met het
bierbrouwen en geven we elkaar tips.
Veel wordt er op die avonden niet
gedronken, het moet wel bij proeven
blijven. Bier proeven is anders dan wijn
proeven. Wijn wordt niet opgedronken
tijdens het proeven. Bier moet je echt
drinken, dit vanwege de nasmaak
die ook belangrijk is. Bier proeven is
toch een mensenzaak. Wat de ene
persoon lekker vindt, hoeft de andere
niet lekker te vinden. Ook is het een
kwestie van experimenteren, dit vind ik
er ook zo leuk aan.”

Net een groentesoep
“Toen ik net begon met
bierbrouwen vond ik het niet makkelijk,
maar je vraagt hulp aan anderen en
als je eenmaal de basis hebt dan kun
je beginnen met experimenteren.
Ik vergelijk het altijd met een
groentesoep maken: de basis blijft altijd
hetzelfde maar met de verschillende
ingrediënten kun je variëren.”

VERGADERRUIMTE NODIG?

Op uw verjaardag all-in arrangement

Bij ons kunt u vergaderen v.a. €9,95 p.p.

GRATIS!*

- Ruimte tot 18 personen
- Lunch mogelijk
- Audiovisuele hulpmiddelen beschikbaar

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

Kijk voor alle mogelijkheden op www.beejmooren.nl
&QNDMDVNTCRSQ@@Såå'NQRSååråå3åæ

*ga voor de voorwaarden
naar onze website

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

’Gelukkig dit jaar niet door de sneeuw’
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

De Kasteelloop wordt
georganiseerd door de
Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray.
Jos Bouten hoort bij de organisatie. Hij
vertelt: “De loop komt voort uit een
conditietraining die de scheidsrechtersvereniging ieder jaar op tweede
kerstdag hield. Nu is dat uitgegroeid
tot deze Kasteelloop, waarvan vandaag
alweer de 21e editie is.”

Lopers uit heel
Limburg

Tweede kerstdag start voor veel mensen rustig, bijvoorbeeld met een uitgebreid kerstontbijt. Zo niet voor de
deelnemers van de Kasteelloop in Horst. Deze sportievelingen kozen voor een actieve kerst en legden een afstand
van 1, 2, 5 of 10 kilometer af door de Kasteelse Bossen.

Meerlo omarmt
NaoberZorgPunt
De inwoners van Meerlo hebben het nieuwe initiatief NaoberZorgPunt
omarmd, bleek tijdens de muzikale middag Muziek Verbindt, die op
zondag 22 december plaatsvond in ontmoetingcentrum De Speulplats.

NaoberZorgPunt is een initiatief van burenhulp in Meerlo. Het
moet ervoor zorgen dat de inwoners
samen een positieve bijdrage leveren
aan de leefbaarheid. Tijdens de
muzikale middag, die georganiseerd
was door de Muziekfabriek en het
NaoberZorgPunt, was er naast muziek
en theater ook aandacht voor deze
vorm van burenhulp.
Uit de reacties van de aanwezigen bleek dat de inwoners van
Meerlo staan te popelen om met
NaoberZorgPunt van start te gaan.
Het devies: klein beginnen en dan
groeien. “Zorg voor een centraal punt
en ga van daar uit aan het werk”, was

een veelgehoorde reactie uit de discussie. Ook kinderen uit Meerlo droegen hun steentje bij. Op grote vellen
papier schreven zij allerlei mogelijkheden om als jongste inwoners
van Meerlo een bijdrage te kunnen
leveren aan het NaoberZorgPunt. De
kinderen boden aan om boodschappen te doen met of voor ouderen,
met ouderen te gaan wandelen of
ramen te wassen. Er waren ook kinderen die aanboden om bij ouderen of
gehandicapten te gaan voorlezen.
De initiatiefnemers van
NaoberZorgPunt Meerlo komen begin
volgend jaar weer bij elkaar om de
gemaakte plannen uit te voeren.

Op deze tweede kerstochtend is
het gezellig druk bij het Kasteelpark
Ter Horst. Langs het parcours staan
toeschouwers de lopers aan te
moedigen en overal zijn deelnemers
die nog niet aan de beurt zijn alvast
een warming-up aan het doen. Lopers
zijn er in alle soorten en maten, want
de Kasteelloop is voor jong en oud
en zowel voor liefhebbers als voor
wedstrijdlopers. Er zijn dan ook vier
verschillende afstanden om te lopen.
De jongste renners kunnen deelnemen
aan de 1 of 2 kilometer en voor de
senioren is er de afstand van 5 en 10
kilometer.
De deelnemers komen niet alleen
uit de regio, uit heel Limburg zijn lopers
en toeschouwers naar Horst gekomen.
Niek Min uit Roermond staat langs het

parcours. “Ik heb zojuist mijn nichtjes
aangemoedigd”, vertelt hij. “Ik was nog
nooit eerder hier geweest, maar de
sfeer is heel gezellig.” Ook Henk Tijssen
uit Broekhuizenvorst is erg te spreken
over de sfeer tijdens deze Kasteelloop.
Hij staat in de kantine van de scheidsrechtersvereniging nog even op te
warmen voordat hij aan de 10 kilometer afstand gaat beginnen. “Deze loop
is gelukkig niet zo massaal, de sfeer is
juist heel gemoedelijk. Gelukkig ligt er
dit jaar ook geen sneeuw, want dat is
ook wel eens het geval geweest”, aldus
Henk. Dat de Kasteelloop op tweede
kerstdag plaatsvindt, is voor Henk geen
probleem. “Zo kan ik mooi het kerstdiner van gisteren er weer aﬂopen”, zegt
hij lachend.

Een echte
kersttraditie
Ook Annemarie Wintels uit Venlo
doet al jaren mee met de Kasteelloop.
Zij heeft net de 5 kilometer gelopen.
“Het was erg leuk, maar ook wel
afzien. Ik doe ieder jaar samen met
mijn man, zoon en vrienden mee”,
vertelt ze. “De Kasteelloop is een heel
knus evenement en het is voor ons
echt een kersttraditie geworden. Straks
gaan we naar huis om lekker met z’n
allen een kerstbrunch te eten.”
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‘Hoe kunnen we het nog gekker maken?’
Voor het Übergeile Winterfest heeft
JDBS een tent over en om de jeu de
boulesbaan gebouwd naast café en
zaal Wilhelmina. In de tent klinkt Duitse
muziek en gaan de pullen bier rond.
“JDBS is drie jaar geleden opgericht
door een vriendengroep, zodat we in
de zomerstop van het voetbal ook wat
te doen hadden. In die drie jaar is de
club gegroeid en nu houden we, buiten
een voorjaarscompetitie om, voor
het eerst een wintertoernooi”, vertelt
voorzitter Geert Groen van JDBS. “We
bedachten wat we nog meer konden
doen om de club en de competities
nog gekker te maken. Ook wilden we
het dorp erbij betrekken. Iedereen
uit Swolgen mag meedoen met deze
wintercompetitie”, zegt Groen. De
achttien leden van de club waren blij
verrast door de hoeveelheid aanmeldingen. “We hebben 56 aanmeldingen
gekregen, die meedoen in tweetallen.
Er doen dus 28 teams mee. Dat is meer
dan we verwacht hadden.” Volgens de
voorzitter ligt dat aan de gezelligheid
van de club en het toernooi en omdat
iedereen mee mag doen.
Bij de baan zijn Hans en Gijs van
team The Hawkings aan zet. “Wij heb-

ben onszelf vernoemd naar de Britse
natuurkundige Stephen Hawking. Zijn
genialiteit passen wij toe in ons spel.”
Een ander team bestaat uit Pim en
Tom en heeft als naam Omelette du
Fromage. “Wij kwamen op de naam
op een avond in de kroeg, toen we
een paar pilsjes ophadden”, lachen de
jongens. De doelstelling van de heren
is om eerste te worden. “Dat gaat tot
nu toe goed, want we hebben net met
4-0 gewonnen.”

Er komt zeker een
tweede editie
Eigenaresse Ellie van café-zaal
Wilhelmina vindt het er gezellig uitzien. “Jong en oud komt er op af. Op
deze manier wordt het dorp levendig
gehouden.” Er klinkt intussen gejuich
langs de jeu de boulesbaan. Groen
treedt op als scheidsrechter. “Het is nu
al zeer geslaagd. Volgend jaar volgt er
zeker een tweede editie. Waar we het
nog grootster willen aanpakken. Wel
houden we hetzelfde winterthema.”
Het duo Tim Groetelaers en Erik
Kerstjens, alias Mini & Maxi, heeft het
eerste toernooi gewonnen.

De Locht houdt drie
wisselexposities



Museum De Locht in Melderslo toont vanaf zondag 5 januari drie
wisselexposities.
De drie exposities hebben ieder
hun eigen onderwerp. De eerste
twee exposities zijn tot 21 april te
bezichtigen. Altbier en Winterbier
gaat over altbier en regionale
kleine bierbrouwers uit de vorige
eeuw en hun speciaalbieren. Van
legende tot volksgebruik laat zien
waar de belangrijke feesten, zoals
Driekoningen, carnaval, Sint Maarten
en vele andere vieringen voor staan.

De expositie Bij ons thuis aan
de muur is van hele andere aard
en staat tot en met oktober. De
expositie is een verzameling vol
nostalgie met familieportretten,
diploma’s, vrome afbeeldingen,
kruisbeelden, heilwensen en nog
veel meer.
Voor meer informatie en de
openingstijden van het museum,
kijk op www.delocht.nl

Nieuwjaarsconcert
Koninklijke Harmonie
Het nieuwjaarsconcert van de Koninklijke Harmonie Horst vindt plaats
op zondag 5 januari in ’t Gasthôes in Horst. Het optreden begint om
14.00 uur.
Het thema dit jaar is
volksmuziek. Het nieuwjaarsconcert
wordt geopend door het jeugdorkest
onder leiding van Mannie Beckers.
Nieuw dit jaar is dat de harmonie














onder leiding van Björn Bus en
de slagwerkgroep onder leiding
van Hans Vloet samen het podium
betreden en diverse werken ten
gehore zullen brengen.

Nieuwjaarsconcert
The Sparks
The Sparks verzorgen op zondag 5 januari hun jaarlijkse
nieuwjaarsoptreden bij café Kleuskens in Meterik. Dit optreden is al
zo’n tien tot vijftien jaar de start voor een nieuwe serie optredens van
de band.
Het optreden van The Sparks
in Meterik begint om 18.00 en
zal tot ongeveer 22.30 of 23.00
uur. The Sparks spelen muziek

uit de jaren 60 en 70. Voor meer
informatie over het optreden en het
programma van The Sparks, kijk op
www.desparks.nl
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Toneelvoorstelling Tovri Meterik

Ik weet van niks
Toneelvereniging Tovri uit Meterik speelde op 27 en 28 december in MFC de Meulewiek haar voorstelling Ik weet
van niks. Het stuk werd aangekondigd als een hilarische klucht en het publiek is het daar helemaal mee eens.
“Absoluut heel grappig,” vindt meneer Janssen uit Horst.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

en de misverstanden stapelen zich op.
In de pauze is het publiek al razend
enthousiast. Meneer en mevrouw
Janssen uit Horst zijn komen kijken
om te zien hoe hun zoon de rol van
Herman Pijnenburg vertolkt. “Het
stuk is echt schitterend. Omdat wij de
hoofdpersoon kennen, is het natuurlijk
extra leuk voor ons.” Ook Jos en Mien
van der Sterren uit Meterik zijn onder
de indruk. “Het zijn allemaal erg goede
spelers. Tot nu toe hebben we al ﬂink
gelachen en na de pauze zal het nog
wel spannender worden,” aldus Mien.

Niet door de
mand vallen
Mien krijgt gelijk, want na de pauze
is het even spannend of de voorstelling
wel voortgezet kan worden. Er is een
kleine stroomstoring, die snel verholpen wordt. Daarna gaat de voorstelling
weer verder waar deze gebleven was.
De personages moeten zich tot grote
hilariteit van het publiek in steeds
moeilijkere bochten wringen om niet
door de mand te vallen. Uiteindelijk
blijkt dat niets is wat het lijkt en dat
bijna iedereen wel een geheim met
zich meedraagt.

’Alles viel goed
in elkaar’
Het verhaal is geschreven en
geregisseerd door Lisette Leenders en
speelt zich af in de werk- en huiskamer
van Herman Pijnenburg, die de laatste
hand legt aan zijn nieuwste uitvinding.
De professor is nogal verstrooid en
heeft daarom de boekhouding uitbesteed aan specialisten. Deze boekhouders zijn echter niet te vertrouwen,
blijkt wanneer Herman bezoek krijgt

Opvolger Jeroen I

Prinsenbal GMV
De Plaggenhouwers
Op het jaarlijkse prinsenbal van Gekke Maondaagsvereiniging (GMV)
De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst komt op zaterdag 11 januari de
nieuwe prins uit. Het bal wordt gehouden in zaal ’t Haeren in Grubbenvorst
en begint om 20.11 uur.
Huidige prins Jeroen I treedt
samen met zijn adjudanten Geertjan
Hegger en Pim van de Pasch af om
21.11 uur.
Vervolgens worden de nieuwe
prins van De Plaggenhouwers

van een zeer speciale belastingambtenaar. Als er ook nog een ongewenst
familielid op de stoep staat, wordt
huize Pijnenburg bijna te klein voor alle
komische verwikkelingen en problemen. Om de belastingsambtenaar te
slim af te zijn, bedenken Herman en
zijn vrouw Coby een list, waar ze steeds
dieper in verstrikt raken. Steeds meer
mensen raken betrokken in de chaos

“

Na de voorstelling is Peter Keijsers,
die de opa speelde in het stuk, heel
tevreden. “Het ging heel soepel
vandaag. Ik heb er echt van genoten.
Alles viel goed in elkaar. Die scherpte
moeten we nu nog even vasthouden
voor de volgende voorstelling.” Op
zondag 12 januari wordt Ik weet van
niks nog één keer vertoond, ditmaal in
’t Gasthoês in Horst.

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
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;`UgjYnY`?DB._UbUU`--$
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“

De voorstelling van zaterdag 28
december is helemaal uitverkocht.
Vanaf het moment dat de gordijnen
open gaan totdat deze weer sluiten, is
het hele publiek geboeid en bovenal
geamuseerd. De stuntelende professor Pijnenburg zorgt al vanaf de eerste
minuut voor gegrinnik in de zaal, dat
gaandeweg verandert in steeds luider
gelach.

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag

Geluk zoeken heeft alleen maar zin,
als je het doet
voor elkaar en niet om het gewin

samen met zijn twee adjudanten
bekendgemaakt om 22.11 uur.
Dj Tik Tak Theo begeleidt de avond
muzikaal. Tijdens het prinsenbal vindt
er een speciaal optreden plaats van
Big Benny.

Klassiek en pop

Nieuwjaarsconcert
Unie Sevenum
Koninklijke Harmonie Unie uit Sevenum organiseert op zondag 5 januari
haar jaarlijkse nieuwjaarsconcert. Dit jaar neemt de harmonie het publiek
mee in een mix van klassieke en popmuziek.
Om 13.45 uur gaan de deuren van
De Wingerd in Sevenum open voor het
publiek, dat deze middag kan genieten
van optreden van het A-korps, de startersgroep en de jeugdharmonie. Met
stukken van Robbie Williams, Adele,

Metallica en de klassieke stukken
Legend of the Sultan, Bravissimo en
Irish Dance Master biedt het nieuwjaarsconcert gevarieerde muziek.
De aanvang van het concert is
14.00 uur.

www.peelkabouters.nl
NL58 RABO 0102 5094 84 t.n.v. Stichting Peelkabouters
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Wedstrijd buikschuiven
zo 5 januari 17.00 uur
Locatie:
ijsbaan Wilhelminaplein

Broekhuizenvorst Kronenberg
Nieuwjaarsconcert

Nieuwjaarsreceptie

zo 5 januari 14.00 uur
Organisatie: Fanfare
Broekhuizenvorst en Ooijen
Locatie: BMV De Schakel

zo 5 januari
11.00-13.00 uur
Organisatie: Dorpsraad
Locatie: De Torrekoel

Hegelsom

Dorpsraadvergadering

Bezichtiging kerkgebouw

Meerlo

Horst

zo 5 januari 10.00 uur
Organisatie:
Kammeräöj van CV De Vöskes
Locatie: café Oud Meerlo

do 2 januari 20.30 uur
Locatie:
ijsbaan Wilhelminaplein

Discoavond met dj Pieter
Joosten en Jeroen & Sam
vr 3 januari 19.00 uur
Locatie:
ijsbaan Wilhelminaplein

Carnavalsavond
za 4 januari 19.30 uur
Locatie:
ijsbaan Wilhelminaplein

Dinner for Once
za 4 januari 20.30 uur en
zo 5 januari 15.00 uur
Organisatie:
Klassiek op Locatie... Op Locatie
Locatie: Norbertuskerk

Rommelmarkt
zo 5 januari
09.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Mèrthal

Koopjeszondag
zo 5 januari 12.00-17.00 uur
Locatie: centrum

Melderslo
Kampioensreceptie
voor Rogér Sanders
za 4 januari 20.00 uur
Organisatie:
ACC De Paradijsracers
Locatie: café ‘t Paradijs

Meterik
Paardensportweekend
vr 3 t/m zo 5 januari
Organisatie:
Jumping Indoor Leunen
Locatie:
manege De Molenhorst

Nieuwjaarsconcert
za 4 januari 19.30 uur
Organisatie: MV Concordia en
Meriko Vocaal
Locatie: MFC De Meulewiek

Optreden The Sparks
zo 5 januari 20.00 uur
Locatie: café Kleuskens

Sevenum
Table Stars the Battle

zo 5 januari 13.30 uur
Locatie: ijsbaan Wilhelminaplein

Nieuwjaarsconcert

Nieuwjaarsconcert

zo 5 januari 14.00 uur
Organisatie:
Koninklijke Harmonie Horst
Locatie: ‘t Gasthoês

zo 5 januari 14.00 uur
Organisatie:
Koninklijke Harmonie Unie
Locatie: De Wingerd

AUTOBEDRIJF

tuin

Stichting Landschap Horst aan de Maas organiseerde op 27 december voor de tiende keer een kerstwandeling
in de Kasteelse Bossen in Horst. Bezoekers konden een route van 3,5 kilometer door het bos volgen, die was
aangegeven met een lint van theelichtjes. Het thema dit jaar was bosbewoners.

Winterwandeling

vr 3 januari 09.00 uur
Organisatie:
Tafeltennisvereniging Seta
Locatie: Stapvast

Finale schaatsfeest

‘Hier kun je even rust
pakken na de kerst’

wo 8 januari 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel

wo 8 januari 19.00 uur
Organisatie:
LGOG Kring ter Horst
Locatie: Sint Hubertuskerk

Optreden joekskapel
Kleffe Zök

Kerstwandeling Horst

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s

opschonen

Verkoop van alle merken

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

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Ondanks de regen, is de opkomst
groot. In de verte klinkt een harmonie,
die het ene kerstnummer na het ander
speelt. “De insteek van de kerstwandeling is om iets terug te doen voor de
Horster gemeenschap omdat ze ons
steunen”, zegt Hay Keijsers, voorzitter
van werkgroep kerstwandeling van
Stichting Landschap Horst aan de Maas.

Het bos
’s nachts zien
“De kern van de wandeling is elk
jaar hetzelfde, maar we willen elk jaar
wel variatie doorvoeren. We lopen altijd
dezelfde route, maar die wordt elk jaar
wel een beetje gewijzigd.” Stichting
Landschap Horst aan de Maas heeft
bewust gekozen om de wandeltocht
op derde kerstdag te houden. “Door
de kerstwandeling komen de mensen
weer tot rust na de kerstdagen en aan
de wandeling doen vooral veel ouders
met kinderen mee. Zij hebben op deze
dag allemaal vrij”, vertelt de voorzitter.

Langs de route luisteren de mensen
naar onder andere koor Meriko uit
Meterik en het Horster Mannenkoor.
Zij brengen kerstliederen ten gehore.
Wandelvriendinnen Helene en Toos
horen het ook. “Wij kennen het bos
overdag en willen graag zien hoe het
er ‘s avonds uitziet. Wij lopen al mee,
zolang de kerstwandeling bestaat.
Volgend jaar zijn we weer van de partij”, zeggen de dames.

Steeds bekender en
meer deelnemers
Iets verderop bij een verlichte
kerststal staan vrijwilligers Mariet uit
Meterik en José uit Sevenum. “We
houden het hier bij de kerststal in de
gaten of alles goed gaat. Zonder vrijwilligers kan dit niet bestaan”, zeggen de
vrijwilligsters. De dames geven aan dat
ze het ondanks de regen gezellig druk
vinden. “Dat komt, denk ik, omdat het
ook steeds bekender wordt en meer
mensen meedoen”, zegt Mariet.

Bij het water van de Kasteelse
Bossen proberen enkele wandelaars
met moeite een wensballon op te
laten. De wind en regen helpen niet
echt mee. Iets verder in ’t Zoemhukske
is de verzamelplaats van de zes leden
van de organisatie “Vorig jaar hadden
we ook regen. We hopen dat het na
twee jaar op rij slecht weer volgend
jaar beter is”, zegt Pieter Janssen. Hay
Keijsers geeft na aﬂoop van de wandeling aan dat er 1.320 mensen op af
zijn gekomen. “Dat zijn meer bezoekers dan vorig jaar, maar als het niet
geregend had, dan was dat aantal nog
meer geweest”, geeft Keijsers aan.

Een tijd
voor lichtjes
De familie Ummenthum uit
Sevenum is in ieder geval niet afgeschrikt door de regen. “Het is de eerste
keer dat we meelopen en we vinden
het erg mooi. De periode rond kerst en
oud en nieuw is echt tijd voor lichtjes.”

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

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

Religie

Huisarts en apotheek

America
zondag

Heilige mis

America

Meerlo

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

Broekhuizen

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

Griendtsveen

Sevenum

Hegelsom

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

zondag

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
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

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

zondag

Heilige mis

11.00

zondag

Heilige mis

Heilige mis

19.15

09.45

Grubbenvorst
zaterdag
Heilige mis
19.00
@UDfcj]XYbWY_`ccghYf_UdY`
zondag
Heilige mis
11.15

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

Bezichtiging
Sint Hubertuskerk
Hegelsom

09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag

service 23

Het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) Kring
Ter Horst organiseert op woensdag 8 januari om 19.00 uur een bezichtiging
van de Sint Hubertuskerk in Hegelsom. Jan Kurver, oud-bestuurslid van LGOG
Kring Ter Horst, geeft informatie over de geschiedenis van de kerk.
De ofﬁciële eerstesteenlegging
van de Sint Hubertuskerk in Hegelsom,
vernoemd naar de heilige bisschop
Hubertus, vond plaats op paasmaandag
17 april 1933. Op 8 oktober 1933 werd
de eerste mis opgedragen in de Sint
Hubertuskerk. De Sint Hubertuskerk
is één van de weinige kerken in de
omgeving van gemeente Horst aan
de Maas die niet is verwoest tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 1939

kreeg de kerk van Hegelsom beschikking over een orgel, dat afkomstig was
uit een kerk in Eindhoven. Tot deze
tijd maakte de kerk gebruik van een
harmonium, een toetsinstrument. Het
interieur en de muurschilderingen dateren nog uit de bouwtijd van de kerk.
De bezichtiging begint bij de
ingang van de kerk. De rondleiding
duurt ongeveer één uur en deelname is
gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig.

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Lottum
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
3 t/m 9 januari 2014
Tandartspraktijk Meerlo
De Kievit 8a, Meerlo
T 0478 69 24 65

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

zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de
vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind je
meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons bedrijf.
Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!
Hovenier – Vac.nr. 103898
Je legt tuinen aan, inclusief bestratingen en vijvers. Daarnaast voer je
alle onderhoudswerkzaamheden uit. Je hebt een hoveniersdiploma en
ruime werkervaring.

Zelfstandig teeltmedewerker – Vac.nr. 103897
Je gaat o.a. gewassen planten, de oogstmachine bedienen en de
oogstploeg aansturen. Naast MBO beschik je over ervaring in de
agrarische sector.

kerkdienst
kerkdienst

Je geeft leiding aan medewerkers in de sorteer- en verpakkingshal van
een grote paprikakwekerij. Ook bedien je machines en los je storingen
op. Je hebt ervaring in de glastuinbouw.

Orderpicker AGF – Vac.nr. 103903

De Schuilplaats
zondag

AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Technisch medewerker Loods – Vac.nr. 103893

Tienray
zaterdag
woensdag

Wij werken voor jóu!

10.00
14.30

Parochiecluster Horst

Met een Elektrische Pallet Truck en scanner ga je bestellingen
klaarmaken voor verzending. Je werkt nauwkeurig en hebt relevante
werkervaring.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

Sevenum

112

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Priesternooddienst

Brand, ongeval of misdrijf

T

0478 69 12 17

Alarmnummer

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

T

077 366 12 28

077 354 88 88 (Sensoor)

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83 | www.ab-werkt.nl
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Gewoen Edje uit Horst brengt eigen mini-cd uit

‘Muziek zeg je niet zo gemakkelijk vaarwel’
Ed Crooymans (61) uit Horst is een muzikant in hart en nieren. Als Gewoen Edje schrijft en speelt hij zoals hij het
zelf noemt ‘echte luisterliedjes’, die sinds kort ook op YouTube te beluisteren zijn. “Muziek betekent bijna alles voor
me”, vertelt Ed.

ik heb er nog veel meer voor teruggekregen. Mijn muziek heeft me zeker
door moeilijke periodes geholpen.”
Ed speelde jaren in verschillende coverbands, maar toen ook zijn
coverband Timeless door de recessie
ermee moest stoppen, besloot hij in
zijn eentje verder te gaan. “Ik dacht dat
ik in een diep gat zou vallen nadat de
band stopte. Ik geloofde niet dat ik in
mijn eentje op de bühne zou kunnen
staan, maar achteraf had ik dat al tien
jaar eerder moeten doen,” zegt Ed. “Nu
kan ik alles zelf bepalen.”

De tekst zoekt de
muziek zelf uit

Eigenlijk is Ed altijd bezig met zijn
muziek. “Als ik thuiskom van mijn werk
als koelmonteur, ga ik eerst anderhalf
uur op mijn keyboard spelen. Wel met

een koptelefoon op, anders hebben de
buren er last van.” Op zijn veertiende
begon Ed al met het maken van muziek
en dat is tot op de dag van vandaag zo

gebleven. “Muziek zeg je niet zo
gemakkelijk vaarwel, heb ik gemerkt.
Het betekent nog steeds alles voor mij.
Het heeft me wat offers gekost, maar

Versleijen Installatie Techniek in Oirlo, telt 20 medewerkers en bestaat
uit een bedrijfsbureau, nieuwbouwafdeling en service en onderhoudsdienst. Het werkgebied is Noord Limburg en Oost Brabant. Het bedrijf
is onderdeel van de Versleijen Holding. Door samenwerking binnen
de groep kan Versleijen zijn klanten een totaaloplossing voor aanleg,
onderhoud en service van alle voorkomende installaties bieden. Zie
verder www.versleijen.com.

Wij zijn op zoek naar een ervaren m/v:

Servicemonteur
installatietechniek W
Werkzaamheden: Q Als servicemonteur ben je verantwoordelijk voor
het onderhoud, inregelen en het verhelpen van
storingen aan stooktoestellen, ventilatie units, sanitair,
warmtepompen ed. Daarnaast draai je storingsdiensten
volgens een vooraf vastgesteld schema.
Functie-eisen:






Om voor deze functie in aanmerking te komen:
Q Heb je ruime ervaring als service monteur opgedaan
binnen de installatietechniek (zonder ervaring onnodig
te reageren).
Q Heb je een mbo opleiding afgerond WTB/
Werktuigbouwkunde of installatietechniek (MIT oid).
Q Beschik je over enige kennis van besturingstechniek.
Q Ben je communicatief, representatief en sociaal vaardig.
Q Ben je uiterst gedreven en is techniek jouw ding!

Wij bieden u:





Q
Q
Q
Q
Q



Zeer afwisselend en zelfstandig werk
Ongedwongen werksfeer in een kerngezond bedrijf
Evt. mogelijkheid voor verdere scholing
Prima salaris en toeslagen
Diverse extra’s

Ben je geïnteresseerd? Neem dan, bij voorkeur per e-mail, contact op met:
Versleijen Installatie Techniek, dhr. Koen Arts, koen@versleijen.com
Castenrayseweg 14, 5808 AG Oirlo. Telefonische inlichtingen: 0478-571941.
Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Ed speelt nog steeds covernummers, maar tegenwoordig schrijft hij
daarbij ook eigen liedjes. “Ik wilde na
al die tijd ook wel eens een keer mijn
eigen liedjes gaan schrijven. Ik heb
een wat mindere periode gehad en
daardoor was ik juist wel weer heel
creatief.” Zijn eigen nummers schrijft
Ed zowel in het Nederlands als in het
dialect. Country en andere volksmuziek
vormen zijn inspiratie. Ed: “Het schrijven
gaat soms heel vlot. Meestal heb ik al
een tijdje een idee in mijn achterhoofd
en uiteindelijk ga ik dat dan uitwerken.
Als ik eenmaal de woorden hebt, dan
volgt de muziek eigenlijk vanzelf. Het
lijkt soms wel alsof de tekst zelf de

muziek uitzoekt, in plaats van dat ik dat
doe.” Twee van zijn eigen nummers, De
hoge muur en Ik kan het niet, gaat Ed
bundelen op een mini-cd. “De nummers
die ik schrijf, zijn echte luisterliedjes. Ik
vind het altijd belangrijk dat er gevoel
zit in een nummer. De Hoge Muur is
geschreven voor mensen die een zetje
nodig hebben. Het wil zeggen dat wat
je ook doet, dat je altijd jezelf nog hebt
om op terug te vallen.”

Gewoen Edje op
YouTube
Ed treedt onder de naam Gewoen
Edje op in een avondvullend programma, waarin hij zichzelf begeleidt
op keyboard, gitaar of mondharmonica
en ook covers van bijvoorbeeld Neil
Young en Bob Dylan speelt. Hij speelt
op bruiloften en andere feesten en ook
voor stichtingen zoals de Zorgboerderij
verzorgt hij optredens. “Ik ben een
entertainer, dus ik vind het vooral
belangrijk dat mensen geamuseerd
worden”, aldus Ed. Om wat meer
bekendheid te krijgen, heeft Ed sinds
kort een paar van zijn liedjes op
YouTube geplaatst onder zijn artiestennaam, Gewoen Edje. “Die ﬁlmpjes zijn
al veel bekeken en ik heb daar ook echt
leuke reacties op gehad. Zo zie je maar
weer dat met de moderne technologie
tegenwoordig alles mogelijk is.”

Tecom, met vestigingen in Horst (L) en Asten (N. Br.), is gespecialiseerd
in totaal concepten voor het inrichten van stallen in de ruimste zin van
het woord. Onze opdrachtgevers zijn vooruitstrevende ondernemers
in de veehouderij die waarde hechten aan betrouwbare installaties en
uitstekende service om optimale resultaten te kunnen behalen. Op dit
moment wordt gewerkt aan een nieuw bedrijfspand waardoor de werkzaamheden begin 2014 volledig vanuit Horst worden gecoördineerd.

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden
zijn wij per direct op zoek naar een:

INSTALLATIE MONTEUR
LUCHTWASSERS
Na een gedegen inwerkperiode zullen je werkzaamheden bestaan uit
het zelfstandig installeren van luchtwas systemen voor de
veehouderij. Het werkgebied betreft voornamelijk Zuid Nederland.
Wij vragen:
• Zelfstandig kunnen werken.
• Kennis van kunststof leidingsystemen.
• Kennis van elektra installaties.
• Geen 9 tot 5 mentaliteit.
• Probleem oplossend denkvermogen.
• Rijbewijs B (E is een pre)
Wij bieden:
• Een fulltime baan in een jong team.
• Goede doorgroeimogelijkheden in een dynamische onderneming.
• Een informele werksfeer met korte communicatie lijnen.
• Marktconform salaris volgens CAO Klein Metaal.
Zie jij jezelf als een aanwinst voor ons team? Stuur dan je CV
voorzien van een korte motivatie naar: Tecom Asten BV,
Venrayseweg 101, 5961 AE Horst of info@tecom-asten.nl
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met
Johan van Neerven, 06-16148876 of johan@tecom-asten.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Venrayseweg 101 - 5961 AE Horst - T 077 398 39 62
info@tecom-horst.nl - ww.tecom-horst.nl

