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‘Kerk kan nu voor meer
doeleinden worden gebruikt’
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de restauratie van de H. Naam Jezuskerk in Broekhuizenvorst. Een restauratie die hoognodig was, zeggen Bernard Driessen en
Pieter Litjens van het kerkbestuur. En een die ervoor zorgt dat de kerk nu voor meerdere doelen gebruikt kan worden. Lees verder op pagina 02

Kerst

KERSTBRUNCH € 35,00

1ste en 2de kerstdag vanaf 10:30 uur

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

3-GANGEN KEUZEMENU € 39,50

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

KERSTDINER MET LIVE MUZIEK v.a. € 42,50

Horst-Noord

Adviesrapport steunt bewoners in hun zorgen

Minder bomenkap Mariapeel
De plannen voor de Mariapeel bij Griendtsveen zijn uit te voeren zonder rigoureuze bomenkap en met instandhouding van de cultuurhistorie van het gebied. Dat stelt de Adviescommissie Life+ Mariapeel in een rapport dat zij
maandag 15 december aanbood aan de gedeputeerde van Natuur, Patrick van der Broeck.

1ste en 2de kerstdag vanaf 18:30 uur

A73

Afrit 10

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

Geniet van een luxe Kerstontbijt

2de Kerstdag
10.00 - 11.30 uur

elke
zondag
open

Prijs: € 9,95 p.p.
Kinderontbijt: € 3,50 p.p.

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

geo pend
10 - 17- u

Reserveren via:
info@leurs.nl of
+31 077 321 6000

Het adviesrapport Life+ Mariapeel
werd opgesteld onder leiding van
Servaas Huys uit Grubbenvorst.

in geslaagd, stelt ze. “Geen verliezers
en de Peel leeft voort in al zijn sobere

Compromis
Een tijdelijke commissie met
onder andere een afvaardiging van de
Griendtsveense dorpsraad kreeg de
taak een compromis te zoeken tussen
de plannen van Staatsbosbeheer en de
provincie om hoogveen terug te laten
komen, en de zorgen van omwo
nenden, die vrezen voor water- en
muggenoverlast en het verlies van
cultuurhistorie. Daar is de commissie

11.99

9.99
Krat Hertog Jan

schoonheid en zijn rijke historie”, aldus
Huys. Lees verder op pagina 07

www.ahhorst.nl

2 netten
3.98

1.99
AH mandarijnen

gratis
aanstaande zondag open van 09.00 - 17.00 uur

24 flesjes à 30cl

net 1 kg, 1+1
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‘Kerk kan nu voor meer doeleinden
worden gebruikt’
“Toen we begonnen met de
restauratie wisten we dat het nodig
was. Al snel kwamen we er achter dat
de kerk hoognodig een opknapbeurt
verdiende.” Gezeten in de sacristie van

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente behalve
Broekhuizen(vorst), Lottum,
Meerlo, Swolgen en Tienray
CV d’n Ezelskop
alleen Sevenum

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Wim Coenen,
Rick van Gasteren, Anne Gubbels,
Fabienne ten Horn, Judith van
Meijel, Cleo Schatorjé, Gyonne
Schatorjé, Rosanne Vromen, Nicky
Willemsen en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
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

de kerk vertellen secretaris en vicevoorzitter Bernard Driessen en pen
ningmeester Pieter Litjens over de ruim
achthonderd jaar oude kerk. “De kerk
is in de Tweede Wereldoorlog verwoest
door de bezetter. Hij is daarna wel weer
opgebouwd, maar met de materialen
die toen voor handen waren en die
waren niet optimaal”, zegt Driessen.

Zevenduizend
stenen
Litjens geeft aan dat voordat met
het werk werd begonnen, vijfdui
zend stenen werden besteld die oude
zouden vervangen. “De stenen die
gebruikt zijn voor de kerk, hebben een
afwijkend formaat en moeten speciaal
worden gemaakt. We gingen ervan uit

dat vijfduizend stenen wel genoeg zou
den zijn. Nadat met het voegwerk werd
begonnen, bleken we er uiteindelijk
zevenduizend nodig te hebben.”
Het kerkgebouw is zowel aan de
buiten- als binnenkant aangepakt. De
buitenzijde is bijvoorbeeld opnieuw
gevoegd, goten zijn gerepareerd en
de glas-in-loodramen zijn schoon
gemaakt en waar nodig gerepareerd.
“Het was uiteindelijk een grotere klus
dan gedacht”, aldus Driessen. Ook
het interieur van de kerk heeft enkele
veranderingen ondergaan. Zo is het
priesterkoor aangepast. “Deze aanpas
singen zijn gedaan met het oog op de
herbestemming. Voor de restauratie
hebben we subsidie ontvangen van
zowel gemeente Horst aan de Maas
als provincie Limburg. Voorwaarde

daarbij was dat de kerk voor meerdere
doeleinden gebruikt kan worden. Door
het priesterkoor te verlagen kunnen er
bijvoorbeeld concerten gegeven wor
den. Ook is er nu ruimte voor tentoon
stellingen.”

Katholieke Klokkenen Orgelraad
Het bestuur heeft ook enigszins
noodgedwongen een nieuw kerk
orgel aangeschaft. Het oude bleek
bij het uit elkaar halen niet meer
te repareren. “We zijn toen via de
Katholieke Klokken- en Orgelraad aan
een nieuwe orgel gekomen”, vertelt
Litjens. “Dit orgel is afkomstig uit een
muziekschool in Amersfoort. Het mooie
is dat dit orgel precies past op de plek

van het oude. In de archieven vonden
we trouwens nog een stuk uit 1900
waaruit blijkt dat de raad toen ook al
om advies is gevraagd voor een orgel
voor deze kerk.” Er is al veel gedaan in
en rondom het kerkgebouw. Er staan
echter nog wel enkele dingen op het
lijstje die afgevinkt moeten worden.
Driessen: “We hopen dat voor de kerst
de wandversiering opgehangen kan
worden en de nieuwe geluidsinstallatie
geïnstalleerd. Als laatste komt er een
afscheiding tussen de kerk en de her
denkingskapel voor mgr. Schraven, de
missiebisschop die uit Broekhuizenvorst
afkomstig is en in China door de
Japanners is vermoord. Dit wordt een
hekwerk met camerabewaking zodat
mensen overdag wel de kapel in kun
nen, maar niet verder de kerk in.”

Raad oordeelt over verbouwing Kruisweide

Zware verwijten aan college
Het College van B&W van gemeente Horst aan de Maas is dinsdagavond 16 december tijdens de raadsvergadering door het oog van de naald gekropen.
De gemeenteraad uitte nogmaals zware kritiek op het gehele proces rondom de verbouwing van sporthal De Kruisweide in Sevenum.
Misleiding. Bedrog.
Achterkamertjespolitiek. Deze verwijten
kreeg het college in de persoon van
wethouder Ger van Rensch tijdens de
raadsvergadering om de oren. De wet
houder moest, nogmaals, diep door het
stof. De gemeenteraad nam het hem
zeer kwalijk dat zij te laat werd geïn
formeerd over de overschrijding van de
kosten voor de renovatie van de hal.
Geld werd uitgegeven, zonder dat de
gemeenteraad daar goedkeuring voor
had gegeven. Ze werd daardoor voor
een voldongen feit gesteld, aldus de
gemeenteraad. Eens maar nooit weer,
luidde de uitspraak van de avond.

SP en D66:
Motie van treurnis
SP en D66 verwoordden dit in
een motie van treurnis. De hele gang
van zaken is “goed wethouderschap
onwaardig”, aldus Henk Kemperman,
fractievoorzitter van D66. De overige
politieke partijen namen de motie niet
over, maar waren eensgezind in hun
mening dat het college flink geblun
derd heeft. Thijs Coppus, die deze
avond afscheid nam als raadslid voor

de SP, was zelfs bezorgd dat dit een
trend zou worden. “Dit is de tweede
keer in een paar maanden tijd dat de
gemeenteraad te laat wordt geïnfor
meerd. Ook bij de plannen rondom de
verbouwing van ’t Gasthoês in Horst
en de uitkomsten van het haalbaar
heidsonderzoek is veel misgegaan.”
De overschrijding van het budget
vond onder andere plaats omdat de
technische installatie van het gebouw,
ondanks een eerder onderzoek, niet
voldoende bleek. Van Rensch gaf aan
dat in dit geval de opdracht aan het
bureau niet goed was geweest. Het feit
dat de opdracht aan het onderzoeksbu
reau, waarvan de wethouder in eerste
instantie zei dat het er niet meer was,
toch weer boven water was gekomen,
wekte veel verbazing en ergernis.

Bedrog en
misleiding
De renovatie en verbouwing van
sporthal De Kruisweide in Sevenum vie
len een stuk duurder uit dan begroot.
De overschrijding van het budget kwam
onder meer ook doordat in de opdracht
niet voldoende rekening werd gehou

den met de toegankelijkheid voor
mindervaliden. Zo ontbreekt er een lift.
In eerste instantie werd gedacht dat
een traplift naar de kantine voldoende
zou zijn. Nu blijkt dat er een andere
lift moet komen, waarmee het gehele
gebouw voor mindervaliden bereikbaar
is. Geschatte meerkosten: ruim 100.000
euro. Op verzoek van de gemeenteraad
zal nu nogmaals gekeken worden naar
de kosten voor deze lift.

Wethouder Van Rensch erkende
nogmaals dat er veel mis is gegaan.
Hij had echter grote bezwaren tegen
de termen bedrog en misleiding. “Die
werp ik ver van me af. Hadden we de
raad eerder moeten informeren? Ja. Op
het moment dat we constateerden dat
het budget werd overschreden hadden
we aan de bel moeten trekken. Dit
was een inschattingsfout. Maar ik heb
niemand bedrogen.”

Aanlevertijden
HALLO met kerst
In verband met kerst verschijnt nieuwsblad HALLO Horst aan de
Maas op woensdag 24 december in plaats van op donderdag. Ook
de aanlevertijden van persberichten en advertenties zijn daarom
gewijzigd.
Advertenties dienen
 iterlijk maandag 22 december
u
om 17.00 uur ingestuurd
te zijn via advertentie@
hallohorstaandemaas.nl

Persberichten, teksten en foto’s
kunt u tot maandag 22 december
12.00 uur aanleveren.
Deze mag u sturen naar redactie@
hallohorstaandemaas.nl

Politie waarschuwt
voor circusman
Politie Limburg waarschuwt ondernemers voor een man, die bij
bedrijven langs gaat en RVS wil kopen. De man deelt vrijkaartjes uit voor
een niet bestaand circus en heeft volgens de politie al verschillende
bedrijven in Horst aan de Maas bezocht.
De man is voornamelijk actief
op bedrijventerreinen. Hij bezoekt
vooral bedrijven die met RVS werken
of handelen. Hij rijdt rond in een auto
met Duits kenteken komt via de ach
terkant van de bedrijven binnen. Waar
de man precies op uit is, is volgens

de politie nog niet duidelijk, maar zij
adviseert ondernemers om bij twijfel
om een identiteitsbewijs te vragen en
hiervan een kopie te maken. Mensen
die iets gezien of gehoord hebben,
kunnen contact opnemen met de
politie via 0900 88 44.

Schaatsen én zwemmen
voor 4 personen

€40,00

€20,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Politiebureau Horst
wordt steunpunt
Geen verstandig besluit, zo noemt burgemeester Kees van Rooij het besluit van de overheid om het politie
bureau in Horst te verkleinen naar een steunpunt. Het bureau is één van de vele locaties in het land die moeten
inkrimpen of gaan verdwijnen. Dat stelde minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie maandag 15 december in
een brief aan de Tweede Kamer.

Kerststol,

gewoon erg lekker

www.bakkerijbroekmans.nl

Wil jij op een speelse manier kennis maken
met de zwemsport en bezit jij diploma B en/of C?
Ben je iets ouder en wil je weer gaan zwemmen, dan mag je komen
en hoef je ook niet met het sterrenplan te starten.
Wij vinden wel een leuke groep waar je kunt instromen.
Volgens Opstelten vinden bur
gers steeds vaker via internet en
sociale media hun weg naar de
politie. Daarnaast komt de politie in
de toekomst vaker langs om aangiftes
op te nemen. De politiebureaus zijn
daardoor niet allemaal meer nodig.
De politie gaat daarom werken met
zogenaamde robuuste basisteams.
Er komen 167 basisteams op
basisbureaus. Daarnaast worden
ongeveer vierhonderd politiesteun
punten ingericht: zo’n honderd grotere
steunpunten en ongeveer driehonderd
kleinere. Voor de basiseenheid Horst/
Peel en Maas betekent het besluit een
politiebureau in Panningen en een
groot steunpunt op de plek van het hui
dige bureau in Horst. Een groot steun

punt wordt ingezet om de grote afstand
tot het teambureau te overbruggen.
In zo’n steunpunt komt een onder
steuningslocatie voor het basisteam.
Mensen kunnen hier nog aangifte
doen en het dient als uitvalsbasis van
het basisteam. Kleinere steunpunten
worden bijvoorbeeld in een gemeente
huis geplaatst. Daar kan men aangifte
doen en het kan eventueel dienen als
uitvalsbasis voor een wijkagent.
De politie werkte in dit gebied
al langer als één basiseenheid, maar
vanuit meerdere bureaus. “Als burge
meester was ik niet gelukkig met de
aankondiging. Als gemeente hebben
we, samen met Peel en Maas, bezwaar
gemaakt tegen het voorgenomen
besluit van de minister. Dat bezwaar

werd echter niet gehonoreerd”, aldus
burgemeester Van Rooij. “Wij eisen
dan ook dat de dienstverlening er niet
op achteruit gaat. Dat heeft de chef
basiseenheid van de politie me ook
verzekerd.”
De burgemeester benadrukt
het besluit niet logisch te vinden.
“Wij hadden ingezet op twee gelijk
waardige bureaus, maar er is gekozen
voor één hoofdbureau. Wij vinden het
onlogisch dat alles geconcentreerd
moet worden op één plek voor een
werkgebied dat uitgespreid is van
Meerlo tot Meijel. Maar met dit com
promis zullen we het moeten doen.”
Welke invloed het besluit heeft
op de personele bezetting, is nog niet
duidelijk.

Mocht je ook willen zwemmen op donderdag, dan kun je baantjes
trekken op eigen niveau van 14.00 tot 15.00 uur.
Heb je schoolgaande kinderen, dan ben je op tijd thuis.
Schrijf je nu in voor het

STERRENPLAN
DIPLOMAZWEMMEN
MASTERSWIMM
10 januari 2015 starten we met een nieuwe groep
en er zijn nog plaatsen! (Je mag eerst 3 keer proberen.)
Voor vragen neem kontakt op met Liesanne Janssen
l.bevort@hotmail.com of opleiding@hzpc-horst.nl

zwemmen gezond sportief leerzaam!!!

Kerstbrunch in het Steakhouse
Kerstdiner In de Witte Dame
Beide dagen mogelijk. Bel voor info 077 355 72 00

Pastoor Vullinghsplein 14 Grubbenvorst • www.brasserieindewittedame.nl
AUTO
ONDERHOUD

Tel. 077 - 397 11 30

HALLO op Lanzarote
Annet en Theo van Heijster uit Horst brachten in het najaar samen met Jac en Marie-José Huijs uit
Hegelsom een bezoek aan Lanzarote. Zij doorkruisten drie dagen met de auto het eiland en bezochten veel
bezienswaardigheden waaronder het nationaal park Timanfaya. Op de foto poseren zij met de HALLO bij een
vulkaan in het nationaal park Timanfaya.

Bespaar al snel € 300,- p. jaar
op uw autokosten!

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
50
+ PECHHULP v.a.
p/m

€17,

autoonderhoudplan.nl/horst
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Gemeenteraad blikt terug
De gemeenteraad van Horst aan de Maas keek tijdens de laatste raadsvergadering traditiegetrouw terug op het
afgelopen jaar. Dat gebeurde via het zogenoemde Factsheet, waarin alle cijfers en weetjes over de gemeenteraad in
2014 zijn opgenomen.
Door de gemeenteraadsverkiezin
gen in maart is de samenstelling van
de gemeenteraad het afgelopen jaar
diverse keren veranderd. Raadsleden
vertrokken, kwamen na een lange
periode weer terug of vertrokken zelfs
twee keer. Elbert Joosten (CDA) kreeg
tijdens de verkiezingen te weinig stem
men om in de gemeenteraad plaats te
kunnen nemen. Na het invullen van de
wethoudersposten, kwam hij toch weer

terug om vervolgens in september
alsnog afscheid te nemen vanwege zijn
werkzaamheden. Het oudste raadslid is
Riek Janssen (SP), zij is 72 jaar. De SP
heeft ook het jongste raadslid binnen
haar gelederen: de 24-jarige Bart Cox.
De gemeenteraad vergaderde
in 2014 twaalf keer. De kortste
vergadering duurde twintig minuten.
De langste vergadering bedroeg
vier uur en 45 minuten. Dit was op

28 oktober tijdens de behandeling van
de begroting.
Dat alle politieke veranderingen
soms voor verwarring zorgen, bleek
wel na de gemeenteraadsverkiezingen.
In de vorige raadsperiode fuseerden
PvdA en PK en werd zo PvdA-PK. Na de
verkiezingen veranderde dit weer in
PvdA. Op de officiële naambordjes voor
de raadsleden stond echter nog lange
tijd PvdA-PK.

Kijk voor foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Vier generaties
Dochter Fem Brouwers, geboren op 22 oktober, is het eerste kindje
van mamma Kim Brouwers-Peters (28) uit Tienray en haar man Maikel.
Ze is ook het eerste kleinkind van oma Marij Peters-Vervoort (55) en
opa uit Wanssum én het eerste achterkleinkind van overgrootmoeder
Goen Vervoort-Muijsers (85) en overgrootvader uit Broekhuizenvorst.
“Zowel mama, oma als overgrootmoeder zijn ontzettend trots. Vooral
overgrootmoeder is erg trots dat ze dit nog samen met haar man, die
ook 85 jaar is, mee mag maken”, laat de familie weten.
(Foto: Fotohuis Venray)

Prettige kerstdagen en een gelukkig 2015

Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 691278
www.woninginrichtingpeters.nl

Lintje voor Jo Strijbosch
Jo Strijbosch uit Grubbenvorst heeft woensdagavond 17 december een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Hij kreeg deze uitgereikt aan het einde van het kerstconcert van het Grubbenvorster Mannenkoor.
De 66-jarige Strijbosch is
onder meer voorzitter van het
Grubbenvorster Mannenkoor.
Daarnaast is hij ook voorzitter van
de muziekcommissie van het koor.
In 2012 verscheen een jubileumboek
ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van het mannenkoor.
Strijbosch heeft zich voor dit boek
bijzonder ingespannen. Verder is hij
één van de grondleggers van het

tweejaarlijkse evenement Cultura
Grubbenvorst. Naast het mannen
koor zet hij zich in voor Bridgeclub
Grubbenvorst, waar hij lid is van de
technische commissie en voorzitter
van het Rondje Grubbenvorst, een
bridgetocht door het centrum van
Grubbenvorst. Ook is Jo Strijbosch
ambassadeur van Stichting Wahyu,
die zich inzet voor studiehulp aan
Noord-Balinese jeugd. Hij regelde een

kosteloos transport van computers
naar Bali. Volgens burgemeester Kees
van Rooij wordt hij omschreven als
een bescheiden man die lief en leed
kan en wil delen. “Erg gedreven en
een bestuurder in hart en nieren. Hij
gaat altijd voorop als er iets georga
niseerd moet worden. Men kan altijd
een beroep op hem doen.”
Jo Strijbosch is benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau.

Sfeerverlichting centrum
Horst eerder aan
De sfeerverlichting in het centrum van Horst zal vanaf volgend jaar ook tijdens winkeluren kunnen branden.
Dat laat het Centrummanagement Horst desgevraagd weten. Al een aantal jaren geven aanwonenden en bezoekers
van het centrum aan dat zij het jammer vinden dat de lampen pas aan gaan als de winkels bijna sluiten.

Een fijne jaarwisseling gewenst!

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

www.restauranthetmaasdal.nl

winter
korting
(077) 398 42 20

De sierverlichting in het centrum
van Horst is tot nu toe gekoppeld
aan de straatverlichting. Deze gaat
aan wanneer de lantaarnpalen
aanspringen. Dit resulteert er in dat
de verlichting vaak pas tegen het
einde van de openingstijden van de
winkels aan gaat. Tijdens de donkere
wintermaanden is het volgens
aanwonenden en bezoekers van het

centrum zonde dat de sierverlichting
niet eerder brandt.
Het Centrummanagement Horst
gaf eerder aan bekend te zijn met het
probleem en werkte aan een oplos
sing. Deze lijkt nu gevonden. Gemeente
Horst aan de Maas kijkt bij de nieuwe
inrichting van het centrum in Horst ook
naar de lantaarnpalen. Een woord
voerder van het Centrummanagement

laat weten: “Wanneer ook het nieuwe
verlichtingsplan op de pleinen klaar
is, en dat zal in de loop van 2015 zijn,
zullen ook wij als Centrummanagement
pas de mogelijkheid hebben om het
aan- en uitschakelen van een groot
deel van de feestverlichting zelf in
handen te krijgen. Hiervoor moeten in
2015 aanpassingen worden gedaan aan
de installatie.”
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Handtekening onder de inburgering
Ruim honderd arbeidsmigranten tekenden maandag 15 december een participatieverklaring in ’t Gasthoês in
Horst. Zij sloten hiermee een vrijwillig inburgeringstraject af, waarin zij kennismaakten met de Nederlandse
samenleving en haar normen en waarden. Onder de migranten waren ook deelnemers uit Horst aan de Maas.

Die successen tonen zich volgens de
organisatie bijvoorbeeld in het feit
dat een aantal deelnemers zich heeft
aangemeld voor vrijwilligerswerk in het
eigen dorp en dat de Poolse adviesraad
vijf nieuwe leden heeft gekregen. Ook
voor een vervolg met taallessen is
volgens de gemeenten veel interesse.
De reeks was een pilot die
door het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid werd

gefinancierd. Doel van het ministerie
was nieuwkomers van binnen de
Europese Unie bewustmaken van
de Nederlandse samenleving.
De pilot is in samenwerking met
welzijnsorganisaties Vorkmeer en
Synthese, belangenorganisatie Viva
Polonia, stichting Arka en de Poolse
adviesraad georganiseerd. De regio
kijkt nu hoe het project een vervolg kan
krijgen.

Historische Kring pleit voor behoud graven

Kortere verlengingstermijn grafrechten
Grubbenvorst
Nabestaanden kunnen de grafrechten van graven op de begraafplaats
in Grubbenvorst voortaan ook verlengen met vijf jaar. Momenteel kan dit
alleen nog voor een termijn van tien jaar.

Horst aan de Maas nam samen
met Peel en Maas en Venray deel aan
het project. De ondertekening van de
participatieverklaring was een afsluiting
van een reeks kennismakingsbijeen
komsten. In drie bijeenkomsten leerden

de arbeidsmigranten onder andere over
verschillen tussen Polen en Nederland,
over normen en waarden van de
Nederlandse samenleving en over rech
ten en plichten van arbeidsmigranten.
Ook werd een informatiebeurs gehou

den waar instanties, organisaties en
verenigingen vragen van de immigran
ten beantwoordden.
Burgemeester Kees van Rooij geeft
aan trots te zijn op de inzet van de
deelnemers en de geboekte resultaten.

Klok voor kapel De Locht
Museum Klok & Peel uit Asten heeft donderdag 11 december een klok van klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts
overhandigd aan Museum de Locht uit Melderslo. De klok krijgt een plek in het torentje van de nieuwe kapel in het
Melderslose museum.

Gemeente Horst aan de Maas
wil de kortere verlengingstermijn
invoeren omdat daar volgens haar
behoefte aan is. Nu wordt jaarlijks
45 procent van de graven waarvan
de termijn verloopt, geruimd, omdat
de nabestaanden de grafrechten
niet meer willen verlengen. Volgens
de gemeente verdwijnen daardoor
karakteristieke gedenktekens en
wordt het karakter en beeld van de
begraafplaats aangetast.

Historie
Ook de Historische Kring Grubben
vorst-Lottum ziet de grafstenen
liever niet verdwijnen. “Als de
graven worden geruimd, ontstaan er

allemaal kale plekken op de begraaf
plaats”, vertelt Sraar Voesten van de
Historische Kring. “We zouden daarom
het liefste zien dat de gemeente,
die eigenaar van de begraafplaats is,
deze laat staan. Het is bijvoorbeeld
niet zo we ruimtegebrek hebben
op het kerkhof. We hebben al eens
eerder aangekaart bij de gemeente
de graven te laten liggen, maar die is
er niet voor.”
Een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas geeft aan dat kor
tere verlengingstermijn alleen geldt
voor de begraafplaats in Grubben
vorst. Zij hoopt hiermee nabestaanden
tegemoet te komen, die een verlen
ging van tien jaar te duur vinden.

Prettige kerstdagen en een gelukkig 2015

VO OR ELK FEE ST
AVON DE N
TIJ DE NS KO UD E

Jacques Maas, Arnold van Bergen, Ad Hoefnagels, Harry van der Loo en Henk Kemperman
De kapel in De Locht krijgt een
klokkentoren in de vorm van een dak
ruiter. Museum De Locht nam contact
op met Museum Klok & Peel voor de
bruikleen van een klok en advies over
de installatie. Museum Klok & Peel
selecteerde hiervoor een klokje dat
in 1951 door Koninklijke Eijsbouts in
Asten gegoten werd en een diameter
heeft van 40 centimeter. De nieuwe
kapel en tentoonstellingsruimte op het
terrein van Museum De Locht toont
binnenkort ook glas-in-loodramen, die

het museum in bruikleen heeft van de
Stiftung Forschungstelle Glasmalerei uit
Mönchengladbach. In de kapel wordt
een tentoonstelling voorbereid van
heiligbeelden waaronder het beeld van
Heilige Isodorus, de beschermheilige
van de gewassenteelt.
De bruikleenovereenkomst werd
getekend door museumdirecteur
Henk Kemperman en Arnold van
Bergen van De Locht en voorzitter Harry
van der Loo en Ad Hoefnagels van
Museum Klok & Peel.

Jacques Maas, oud-medewerker
van Koninklijke Eijsbouts en vrijwilliger
van Museum Klok & Peel, verzorgde de
constructie en technische tekening van
de klokkenstoel, zodat het klokje straks
goed geluid kan worden. Koninklijke
Eijsbouts leverde een nieuwe klepel en
de lagers.
Met de ondertekening van de
overeenkomst en de plaatsing van
de klok in het torentje, klinken
binnenkort Astense klanken over het
Limburgse land.

r dan
verhuurt mékéra
en!
alleen markt T 06 25m05 18 94
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Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

HEERLIJK

GOURMETTEN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kan men voor het sterven dankbaar zijn
omdat het komt als een bevrijden

Bedankt voor alle bloemen,
kaarten en felicitaties
ter gelegenheid
van ons 50-jarig huwelijk.

Na jaren van strijd tegen de ziekte van Alzheimer,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw,
ôs mam, schoonmoeder en oma

Mia en Mart
Jakobs

Bets Oomen-Engels
echtgenote van

Suus

10 december 2014
Dochter en zusje van
Gijs Keijsers en Nicole Dieteren
Lotte
Van Bronckhorststraat 22
5961 SM Horst

Geboren op 9 december 2014
Dochter van
Imke & Paul Houben
Zonnedauw 9
5975 TD Sevenum

Jack en Flynn



Zij overleed op 71-jarige leeftijd.
Sevenum, Piet
William en Ingrid
Merijn
Mirthe
John en Miriam
Jip en Nicky
Guusje
Familie Engels
Familie Oomen

Os mam, oma en
super oma Hermkens
is 90 joar.

Sevenum, 14 december 2014

We zijn voor het laatst samen met Bets op zaterdag
20 december om 12.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.

Prettige
feestdagen en
een gezond 2015

In de avondwake op vrijdag 19 december om 19.30 uur
in de parochiekerk van de H.H. Fabianus en Sebastianus te Sevenum
zullen wij Bets bijzonder gedenken.

Ingrid Geurtjens
Hans Alaerds
Eef en Sem
METERIK

‘t Valdere 24, 5975 CH Sevenum

In plaats van bloemen zouden wij een gift, welke ten goede komt
aan het welzijn van de bewoners van de zorgwoningen,
op prijs stellen. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in de kerk
en in het crematorium.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van de
zorgwoning voor de fijne begeleiding en de liefdevolle verzorging.

Bepke Raassens

18-12-2014

Vandaag
10 jaar om precies te zijn ben je weggegaan
weg van ons naar een andere plek
het ging allemaal zo snel
geen tijd om afscheid te nemen
maar wat achterblijft van jou
zijn de vele fijne herinneringen
Jan, Jolanda en Wilbert
Alcindo, Kyjardo, Viyenna, Ciyando
Te huur mooie kamer met eigen
kook gelegenheid in Sevenum,
all-in 395 euro per maand.
Meer info tel. 06 46 26 07 30.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl u wacht!
Ook voor drukkers en inslagknopen.
Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.

Guusje

Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van onze tweeling

Piet Oomen

18-12-2004

Superblij en trots zijn wij
met de geboorte van

Geboren

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Dyslexie/Leerproblemen.
Professionele hulp, begeleiding bij
dyslexie en andere leer- en/of gedrags
problemen. Basisschool, voortgezet
onderwijs, jongeren en volwassenen.
Gratis intake. info@reachup.nl
tel. 06 50 27 1973 www.reachup.nl

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u huishoudelijke hulp?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
In balans. Praktijk voor gezondheid en
welzijn. www.mayproosten.nl
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Leuke kerstversieringen voor in de
kerstboom vindt u in het winkeltje van
Museum de Kantfabriek!
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Binnen vlooienmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22.
Zo. 11 jan. 9-16 uur. Voor meer info
en inschrijven via hh-marktkramen.nl

Geboren op 11 december 2014
Zoontjes van
Rob en Meredith Verheijen-Nolan
16 Castle Hill street
Holland Park, 4121 Brisbane
Queensland - Australia

T.k. gevr. landbouwmachines
o.a. shudder/hark/maaier/ploeg/
kipper/weisleep/mesttank/tractor enz.
vee/paardentrailer 06 19 07 69 59.
Verrassende kerstgeschenken vindt
u in het winkeltje van Museum de
Kantfabriek!
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur
Kerstgroepen en stallen te koop.
Atelier Germalein, Langstraat 25A,
Hegelsom, tel. 077 398 27 76.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
13:30 tot 17:00 uur, zaterdag 9:00 tot
15:00 uur.
Healing creme
huidverzorgende dagcrème, bij branden schaafwonden, ruwe gekloofde
huid, droge plekken, jeukstillend.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.
Te huur in Winterberg 4 persoons
appartement, midden in skigebied.
Deze winter nog vrij, kijk op facebook
pagina Winterberg Appartement inlich.
mail jeanne.verdellen@hotmail.com
Te huur te Melderslo werk/opslagruimte 380 m2 + kantoor/kantine van
96 m2. Werk/opslagruimte 100 m2 +
70 m2. Ruim verhard buitenterrein nabij
A73, voor diverse doeleinden geschikt.
Tel. 06 12 15 62 22 of
077 398 28 96.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Per direct woning te huur in buiten
gebied America aan rand van de Peel,
gemeubileerd. Info tel. 06 83 16 10 81.
Te koop kerstdennen.
Doolgaardstraat 33. Tel. 077 398 54 02.
Grote schoonmaak? Neem contact
op met schoonmaakbedrijf Daniels
www.schoonmaakbedrijfdaniels.nl
Tel. 06 10 84 85 94.
Wij staan voor u klaar.
Gezocht energieke chauffeur voor
bezorgen van aardappelproducten.
Rijbewijs BC, voor circa 20 uur per
week. Ook op zaterdag. www.bexbv.nl
077 462 81 28.
Laatste dagen donderdag en vrijdag
alles voor de helft dus 50% en op
zaterdag alles voor 1/3 dus 66,6%
korting. We sluiten de deuren en gaan
weer open in Meterik 10 en 11 januari.
Twedde Kans Kringloop Horst.
Verloren op 12 december in
Grubbenvorst bril in groene koker
Pearl. Tel. 06 50 92 95 26.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding

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

www.theoarts.com

Wilt u ergens heen en kunt u dit niet
alleen? Kunt u niet weg doordat u thuis
iemand niet alleen kunt laten?
Hebt u wat licht huishoudelijk werk?
Wilt u gewoon eens flink uitwaaien
d.m.v. een wandeling, of hebt u een
hondje dat ook eens wat extra aandacht
verdiend? Schrijf naar: Hallo Horst aan
de Maas. br.o.nr. 801, Handelstraat 17,
5961 PV Horst.
Peutergym start vanaf 10 januari 2015
op de zaterdagmorgen in Sevenum!
Van 8.45 – 9.45 uur kunnen de peuters
en hun begeleider terecht in sporthal
de Kruisweide.Voor meer informatie of
aanmelding, stuur dan een mail naar
ledenadministatie@hosema.nl
Diverse campers te huur vanaf
1 mrt. Prijzen vanaf € 495,00 per week.
Camper verhuur De Witte Venlo.
Luc Boekestijn 06 43 47 63 39.
‘t winkeltje, Herstraat 44 is gesloten
van 25.12.2014 t/m 05.01.2015.
Inbreng van uw gebruikte carnavalskleding in de periode 06.01 t/m
09.01.2015, graag bellen voor afspraak
en details 06 19 45 95 01.
Fijne feestdagen.
Troubadour Math Craenmehr.
Vóór 2015 gaat niet meer lukken.
Daarna kan ik weer Troubadouren voor
opa, oma, pa, ma, oom, tante, broer,
zus, neef, nicht, suikertante, suikeroom
enz. Maar je moet er wel snel bij zijn.
06 22 60 41 88.
20% Korting alle artikelen bij Florale
Vormgevers, Loevestraat 37 Horst.
Boven op de uitverkoopprijs. Dit geldt
niet voor gesigneerd glas. Koopzondag
21 december t/m 24 december.
Open ma-di-wo 13.30 - 17.30 uur.
Aardappelen te koop! Heerlijke verse
aardappelen uit Limburgse bodem.
Hele jaar door te koop, erg gemakkelijk
door de zelfbediening. Mts. KellenaersKusters, Bosstraat 63, Hegelsom
Originele kerstcadeaus vindt u in het
winkeltje van Museum de Kantfabriek!
NatuurWijzer Horst
Vrijdag 19 december 13.30 - 18.00 uur.
Maak onder het genot van een kopje
thee en een versnapering kennis met
de handgemaakte kruidenproducten
van Puur Natuur Kracht en de maker
ervan. Herstraat 3, Horst.
B24fitclubs zoekt 3 dynamische
collega’s die willen leren werken als
welzijnscoach. Bel 06 10 29 17 21.
Wie heeft op dinsdag 16 december mijn
zwarte Pointer omafiets meegenomen
bij Dendron College?
Tel. 06 29 99 37 09.
Mega-restanten uitverkoop
za 20 december van 09.00-16.00
uur. Restanten uitverkoop! Alles mag
weg! Lang houdbare bloemdecoraties,
potterie, cadeauartikelen, glaswerk,
kransen, enz. enz. www.decorato.nl
tel. 06 30 90 94 25 Swolgen.

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

Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl
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Maak kans op een mooi kerstpakket

Vervolg voorpagina

Minder bomenkap Stem nu op
de HALLO Kerst top 10
Mariapeel
Staatsbosbeheer ontwikkelde in
opdracht van provincie Limburg een
plan om de Peel tussen Griendtsveen
en Helenaveen, de Mariapeel, terug
te brengen in de oorspronkelijke staat
van voor de turfafgravingen in de
vorige eeuw. De uitwerking van deze
plannen stuitte afgelopen voorjaar op
groot verzet in de dorpen, toen inwo
ners hoorden dat wellicht 450 hectare
bos zou moeten wijken.

Alleen gekapt waar
noodzakelijk
De adviescommissie stelt nu
dat de doelstelling ook behaald kan
worden met fors minder bomenkap.
Zij stelt dat slechts de kap van net iets
meer dan 50 hectare noodzakelijk
is. Langs het kanaal wordt alleen
gekapt indien noodzakelijk voor de
werkzaamheden. Ook bij verwijdering
van de trosbosbes, die volgens de
planmakers de Peel overwoekert,
worden alleen wanneer nodig bomen
verwijderd. Kenmerkende bomen
en bomen op de kaden moeten
voldoende behouden blijven om de
cultuurhistorie zichtbaar te houden,
vindt de commissie. Daarnaast zullen
door de verhoging van de waterstand
nog bomen afsterven. Hoeveel dat er
precies zijn, is volgens de commissie
moeilijk in kaart te brengen, maar zij
stelt dat veel minder dan voorgesteld
aantal bomen hoeft te wijken om het

eindresultaat te bereiken.
De adviescommissie stelt dat
Staatsbosbeheer de toename van
muggen- en knuttenoverlast zoveel
mogelijk moet voorkomen met
huidige verbetermethoden. Daarnaast
moeten provincie en gemeente de
handen ineenslaan en een weten
schappelijk onderzoek laten doen
naar welke muggen de overlast ver
oorzaken en waar de dieren vandaan
komen. Dat kost waarschijnlijk 26.000
euro. Wie dat gaat betalen, daar doet
de commissie geen uitspraak over.

De eerste week om te stemmen op de HALLO Kerst top 10 is alweer voorbij. Ook komende week kun je jouw
favoriete kerstliedjes nog bekendmaken. Met jouw stem maak je kans op een mooi kerstpakket van boerderij
’t Platteland ter waarde van 50 euro.

Klankbordgroep
Ook wil de commissie dat een
ecoloog bij de werkzaamheden
aanwezig is, onder andere om
de situatie voor beschermde
diersoorten als de gladde slang
in de gaten te houden. Daarnaast
moeten er regelmatige metingen
worden gedaan van de waterstand.
Veranderingen hierin moeten aan
omwonenden en agrariërs worden
gecommuniceerd. Een klankbordgroep
wordt in het leven geroepen om dat
zeker te stellen.
De commissie werd in augustus
ingesteld en overhandigt nu het
rapport. Die snelheid was geboden:
het plan berust grotendeels op een
EU-subsidie, die verbonden is aan een
deadline. Provincie Limburg stemde
dinsdag 16 december in met de aan
bevelingen van de commissie.

Driving Home for Christmas van
Chris Rea en Wham’s Last Christmas
domineren de lijst ook tot nu toe weer.
Maar ook lokaal bekendere nummers
zoals Oh Santa van de Afterpartees ver
keren in de hoogste regionen. Vergeet
niet, stemmen kan ook op de nieuwste
kerstliedjes. Als je favoriete nummer
niet in de lijst voorkomt, kun je deze
altijd toevoegen.

Staat jouw liedje dit jaar nog niet
in de top? Of staat je favoriet juist hoog
en wil je ‘m daar houden? Breng nu je
stem uit op je favoriete kerstliedjes en
maak daarbij ook nog eens kans op een
goed gevuld kerstpakket van boerderij
’t Platteland ter waarde van 50 euro.
Wat moet je doen? Tot maandag
22 december 12.00 uur kun je je
stem bekendmaken via onze website.

Vergeet niet je motivatie in te vullen
voor je nummer één. Onder de inzen
dingen verloten we het kerstpakket.
In de uitgave van 24 december
presenteren we de HALLO Kerst top 10.
De liedjes zijn dan uiteraard ook op
onze website te beluisteren. Ook de
winnaar wordt dan bekendgemaakt.
Over de uitslag kan niet worden gecor
respondeerd.

Kwestie A73-bord sleept voort
Een perceeleigenaar uit Grubbenvorst heeft de gemeenteraad van Horst aan de Maas via een brief verzocht het
College van B&W op te roepen zijn geld terug te geven. De man moest een dwangsom betalen nadat hij geweigerd
had een bord langs de A73 te verwijderen.

De gemeente besloot eind 2010
alle illegale borden langs de A73 aan
te pakken met oog op de Floriade.
Een boerenkar met een zeildoek en
de tekst ‘Gezondheid eerst, behoud
de parel’ bleef echter staan. Nadat de
gemeente tevergeefs naar de eigenaar
van het bord had gezocht, stelde ze de

perceeleigenaar verantwoordelijk voor
het bord. Deze weigerde echter, zelfs
onder last van een dwangsom, het
bord te verwijderen. Nadat hem een
boete van 2.500 euro was opgelegd,
verwijderde de man de kar, maar
plaatste een schaftkeet met een
vergelijkbaar doek terug. De gemeente

volgde met een tweede dwangsom.
Inmiddels was ook een rechtszaak
gestart over de eerste dwangsom.
De rechter vernietigde daarbij
het handhavingsbesluit omdat de
gemeente het plan niet genoeg
onderbouwd zou hebben. Zij stelt
daarnaast echter ook dat de gemeente

niet onterecht gehandhaafd heeft. De
Raad van State bevestigde de uitspraak
van de rechtbank.
Maar de man stelt dat een afspraak
met de burgemeester gemaakt is,
waarin die beloofde de dwangsommen
alleen in te vorderen als de rechtbank
de gemeente gelijk zou geven. Hij
vindt dat dit niet het geval is, omdat de
rechtbank het besluit heeft vernietigd.
De gemeente erkent de afspraak, maar
vindt dat ze wel gelijk heeft gekregen,
omdat de rechter ook zei dat ze niet
onterecht had gehandhaafd.
De man wil nu de volgens hem
onterecht geïnde dwangsom van 2.500
euro terug. De gemeente weigert dit,
ook na een formele klacht van de
man tegen de burgemeester voor het
verbreken van zijn belofte. De gemeen
telijke klachtencommissie stelde ook
dat de uitspraak onduidelijk is en dat
de gemeente haar excuses moest
aanbieden, maar dat terugbetaling niet

nodig was. Met de excuses verwachtte
de man echter wél teruggave van zijn
geld. Hij verzocht de raad via een brief
het college aan te sporen tot terug
betaling van de dwangsom. De man
zegt hierin: “Dat de gemeente hier
binnen en buiten de marges van het
bestuursrecht rommelt, is overduidelijk,
maar bovenal is het onfatsoen.”
Vanwege een volle agenda
reageerde de gemeenteraad tijdens
de raadsvergadering van dinsdag
16 december niet. Eén partij heeft
een verzoek ingediend de brief in
de volgende vergadering alsnog aan
de orde te stellen. Het college houdt
intussen voet bij stuk. “Het besluit is
juridisch correct, de gemeente staat in
zijn recht”, aldus een woordvoerder.
De perceeleigenaar gaf in zijn brief aan
de kwestie eerst bij de raad te willen
voorleggen, voordat hij zou overwegen
naar de Nationale Ombudsman te
stappen. (Foto: archief)

Schildersbedrijf Wim Peeters

Wij wensen iedereen prettige feestdagen
en een kleurrijk 2015!
Americaanseweg 74 | 5961 PD Horst | www.wimpeeters.nl
wim peeters

kleur je leven
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Arendse Uitvaartzorg
Starter van het Kwartaal
Han-Mark Arendse Uitvaartzorg uit Tienray is Starter van het vierde Kwartaal geworden. Han-Mark Arendse
begon in november 2014 samen met zijn vrouw Kim een eigen bedrijf.

Wij werken voor jóu!
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.

De initiatiefnemers van de Starter
van het Kwartaal zijn gemeente
Venray, Rabobank Horst Venray en
het Venrays Ondernemers Platform.
Wethouder Loonen van Venray:
“Met de ervaring van Han-Mark
Arendse hebben wij er vertrouwen
in dat hij een goede kans heeft om

een bedrijf voor de lange termijn
op te zetten. Er is wel concurrentie,
maar gezien de vergrijzing in het
werkgebeid in de gehele regio zal hij
zeker een markt hebben. Het is een
nieuw bedrijf in een branche die dat
ook goed kan gebruiken.” Met deze
vierde Starter van het Kwartaal in

2014 zijn nu alle starters bekend die
meedingen naar de prijs van 1.000
euro voor Starter van het Jaar. Ook
iDeli Rooy! en Subway uit Venray en
Dosers uit Lottum zijn deelnemers.
Zij presenteren zich in maart bij
de verkiezing van Starter van het
Jaar 2014.

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!

Logistiek Medewerker AGF – Vac.nr. 104705

Je lost vrachtwagens met behulp van een EPT, pickt orders,
scant en verplaatst producten. Je bent communicatief vaardig,
toont initiatief en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.

Boomverzorger – Vac.nr. 104700

Je velt en snoeit bomen, herkent verzwakkingen en voorkomt
en behandelt schade aan bomen. Je hebt een opleiding in het
groen en ervaring in een soortgelijke functie.

Logistiek Medewerker – Vac.nr. 104711

Je sorteert en verpakt producten, laadt en lost vrachtwagens,
bewaakt de kwaliteit en verricht eenvoudige administratieve
taken. Je hebt logistieke ervaring en een geldig
heftruckcertificaat.

Parttime Productiemedewerker
Varkenshouderij – Vac.nr. 104706

Je spuit stallen schoon en behandelt biggen (denk hierbij aan
castreren, enten en couperen). Je bent direct inzetbaar, in bezit
van eigen vervoer en hebt een flexibele instelling.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar:
horst@ab-werkt.nl.

(Advertorial)

Installatiebedrijf van de Lisdonk
reikt gratis cv-ketel uit
Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83 | www.ab-werkt.nl

De familie Verdellen deed mee aan de Hiltho-actie van Nefit en viel in de prijzen. Dankzij het meedoen
aan de Hiltho-actie kan de familie Verdellen jarenlang genieten van zorgeloos comfort in huis. Bovendien
wordt tegelijk bespaard op de energiekosten met de gloednieuwe Nefit HR-ketel.
De winnaars werden in het zonnetje gezet door Johan van de Lisdonk, eigenaar van Installatiebedrijf van
de Lisdonk uit Melderslo, erkend Nefit-dealer in de regio. Hij overhandigde symbolisch het nieuwe toestel,
dat binnen enkele dagen geïnstalleerd gaat worden bij de familie Verdellen.
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Nieuwe tegelshowroom
in America
Van Rengs Bestratingen uit America gaat zijn krachten bundelen met W. van Veggel Tegel- en
Natuursteenwerken uit Someren. De ondernemers openen in januari samen een tegelshowroom aan de Hoebertweg
in America.

winkel&bedrijf 09
Derde plaats voor
oliebollen Gommans
Bakkerij Gommans in Sevenum is derde geworden in de landelijke
oliebollenkeuring van het Echte Bakkersgilde. Joep en Bas Gommans
besloten vorig jaar hun krachten te bundelen met collegabakker Marc
Fleuren. Ze ontwikkelden samen het concept voor De Echte Oliebol.
Voor de oliebollenwedstrijd stuur
den beide bakkers hun eigen product
in. De oliebol van Gommans werd
bekroond met een derde plaats en de
oliebol van Fleuren kreeg een eerste
plaats. In totaal keurde gildemeester
Chris Scholtens, productspecialist
als het gaat om oliebollen, dit jaar
99 inzendingen. Scholtens: “De win
nende oliebollen zijn erg goed.
De structuur is perfect waardoor de
oliebol heel lekker afhapt, niet te vet
is en heerlijk smaakt.” Joep Gommans
is erg blij met een derde plaats.
“We zijn in september al begonnen
met proefdraaien. Het is een kwestie

Mark van Rengs en Willy van
Veggel kwamen elkaar ongeveer
twintig jaar geleden tegen in een café.
Er was meteen een klik en hieruit
ontstond een vriendschap. Mark heeft
zich met zijn stratenmakerbedrijf altijd

bezig gehouden met buiten, waar Willy
met zijn tegel- en natuursteenwerken
meer focust op binnen. De laatste jaren
is er volgens de mannen echter ook
buiten meer vraag naar keramischeen natuursteentegels, waardoor ze

steeds meer samen konden werken.
Ze besloten daarom ook om een
gecombineerde showroom te begin
nen. Van Veggel: “We houden beide
ons eigen bedrijf, maar dan wel samen
onder één dak.”

van blijven letten op de details en
steeds opnieuw proberen. Geweldig
dat onze inzet zo beloond wordt.”
Joep roemt vooral zijn broer Bas, die
volgens hem ontzettend fanatiek is
als het gaat om het maken van de
allerbeste producten.
Dat fanatieke karakter leverde
bakkerij Gommans eerder deze
maand ook al de eerste plaats op in
de kerststollencompetitie van het
gilde. Jaarlijks organiseert het gilde
verschillende competities. De prijzen
werden dinsdag 16 december door
gildemeester Scholtens persoonlijk
aan de winnaars uitgereikt.

MEGA

MAGAZIJNVERKOOP !!

VRIJDAG 19 DECEMBER VAN 12.00 TOT 18.00 UUR

DAMES EN HERENMODE
VELE BEKENDE MERKEN IN ALLE MATEN, NU TEGEN ZÉÉR HOGE KORTINGEN

DAMESPANTALONS MAAT 34 T/M 42

Oh, zit dat zo!

DRYKORN, SANDWICH, JUST B, CLOSED ENZ.
EERST CA. 159,95 NU SLECHTS € 25.DAMESMODE GROTE MATEN

ZIZI, ZAY, EXELLE, TWISTER ENZ.
NU TEGEN MINI PRIJZEN
HERENKOSTUUMS MAAT 46 T/M 66
HEREN

HERENBLAZERS EERST 299,95 NU SLECHTS € 25,HERENPANTALONS EERST 139,95 NU SLECHTS € 20,-

Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

Wat is het financieel
jaaroverzicht?
Door: Sandra Sleegers, Adviseur Particulieren
Op het financieel jaaroverzicht staan de gegevens van uw betaal- en
spaarrekeningen, bouwrekeningen, afgegeven bankgaranties, vreemde
valutarekeningen en hypothecaire leningen. Dit overzicht is handig voor
uw belastingaangifte.
U ontvangt uw financieel jaaroverzicht ieder jaar in januari of begin
februari. Bankiert u via internet, dan
krijgt u het jaaroverzicht digitaal:
in pdf-vorm in de berichteninbox in
Rabo Internetbankieren. Klik, nadat u
bent ingelogd, in het menu onder de
blauwe balk op ‘Berichten’. Als uw
financieel jaaroverzicht gereed is, kunt
u het hier vinden en downloaden. Open
het bericht en open vervolgens de
bijlage. U kunt het overzicht nu opslaan
op uw computer en printen. Bankiert u
niet via internet, dan sturen wij het
financieel jaaroverzicht per post naar u
toe. Dit kan wat langer duren, omdat
we de verzending zoveel mogelijk
combineren met bijvoorbeeld de
verzending van een afschrift. Heeft u
ook bankrekeningen op andere
adressen? Of heeft u rekeningen met
verschillende tenaamstellingen,
bijvoorbeeld een eigen rekening en
een gezamenlijke rekening?

Dan ontvangt u meerdere jaaroverzichten.
Heeft u het voorgaande jaar een rekening
opgeheven, dan staat dat ook op het
financieel jaaroverzicht.
Rente
Op uw financieel jaaroverzicht staat
welk bedrag u het afgelopen kalenderjaar
heeft betaald aan debetrente over uw
betaalrekening(en). De rente die u ontving
op uw spaarrekening(en) staat er niet op,
behalve bij de Rabo Beleggersrekening en
Rabo TopKidRekening. De ontvangen rente
van alle andere spaarrekeningen staat op
de rekeningafschriften van die spaarrekeningen en in het transactieoverzicht van
Rabo InternetBankieren.
Financieel jaaroverzicht kwijt?
Vanaf 1 januari 2015 kost het 5 euro
om een kopie van het financieel
jaaroverzicht van het voorafgaande jaar
op papier aan te vragen.
Instellen ontvangstwijze digitale
documenten
Ontvangt u uw financieel jaaroverzicht

op papier en wilt u overstappen naar
digitaal of juist andersom? U kunt de
ontvangstwijze van het jaaroverzicht
eenvoudig wijzigen via Rabo Internetbankieren.
Tip: stel een alert in voor uw
Berichten Inbox
Om er zeker van te zijn dat u geen
berichten en documenten mist, kunt u
een alert instellen. Zo weet u direct dat
u een bericht heeft ontvangen in uw
inbox. Vragen over uw financieel
jaaroverzicht? Neem dan gerust contact
op, bij voorkeur vóór 1 april.

ALLES MOET WEG !! HANDELAREN OOK WELKOM,

TWISTER / TWINSINTERNATIONAL BV
RUDOLF DIESELWEG 38 A VENLO BLERICK
INDUSTRIETERREIN GROOT BOLLER NR. 6986

HOUTHANDEL

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER
Venloseweg 21 5961 JB Horst
077-3981270 info@mol-hout.nl

www.mol-hout.nl

21 december koopzondag van 12.00 -17.00 uur

NAJAARSSALE 2014
25%-70%

KORTING
najaarscollectie

www.rabobank.nl/horstvenray

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

KERST
KOOPzondag
12.00 - 17.00 uur

Sfeervolle kerstkoopzondag
in Horst-centrum
AGENDA

Horst Centrum

4 januari 2015

Koopjeszondag
29 maart 2015

Rode loper show
26 april 2015

Horst-centrum
Leeft

Deze kerstkoopzondag waan je je in winterse sferen in het centrum van
Horst. De koopzondag op 21 december staat geheel in het teken van kerst
en winterse gezelligheid. De winkels zijn deze dag geopend en er zijn
diverse leuke activiteiten voor jong en oud.
Op 21 december hoe niemand zich te vervelen in
het in winterse sferen omgetoverde Horst-centrum.
Uiteraard zijn alle winkels geopend en kan iedereen
op zoek naar de mooiste kerstcadeaus. Ook zijn de
horecagelegenheden open. Maar er is méér.
Wat te denken van de ijsbaan op het Wilhelminaplein? Leer hier je (klein)kind schaatsen, draai er
de mooiste pirouettes of drink een lekkere kop
warme chocomel met slagroom. Bij de schaatsbaan
tref je bovendien prachtige Dickensfiguren en een
draaiorgel aan.
Ook staat daar Ut Glaze Hoês, een samenwerking
van Omroep Reindonk, het Centrummanagement
en het Horster Horeca Collectief. Drie diskjockeys
laten zich van 19 tot en met 23 december opsluiten
voor het goede doel, Stichting Vrienden van Hospice
Horst aan de Maas. Door het gehele centrum zullen
daarnaast een Kerstman en een Kerstmeisje met
lekkernijen rondlopen. Dit levert vast mooie kiekjes
op.
“In alle winkels en horecagelegenheden in het centrum van Horst staan daarnaast blikken waar je een

donatie in kunt doen. De 23e tellen wij dit allemaal
bij elkaar op en schenken we de opbrengst aan het
Glazen Huis van 3FM”, laat het centrummanagement
weten.
In het atrium van de Lambertuskerk is een levende
kerststal te zien. De figuren nemen je meer dan
tweeduizend jaar terug in de tijd en vertellen het
kerstverhaal. Op het Lambertusplein tref je kersthuisjes aan, die de sfeer van een echte kerstmarkt
oproepen. “Daar vindt je leuke kerststukjes of gratis
glühwein, balkenbrij en roggenbrood en warme chocomelk. Ook is er een muzikaal gezelschap dat mooie
kerstliederen zingt”, aldus Crist Coppens.
Hij voegt toe: “Wanneer de temperatuur het toelaat,
staat de fontein op het plein aan. Bovendien is het de
moeite waard om het watertappunt in de vorm van
een hondje eens van dichtbij te bekijken én uit te
proberen.”
De koopzondag duurt van 12.00 tot 17.00 uur.
Parkeren in Horst-centrum is zoals altijd gratis.
De Kerstman is ook tijdens de weekmarkt voor kerst,
op dinsdagochtend, in het centrum te vinden.
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Acties en aanbiedingen van deelnemers:
op zoek naar een origineel cadeau?

Wij wensen iedereen

alles mooi voor u ingepakt, voor dames en heren

fijne feestdagen en een
fantastisch 2015 toe!

luxe lingerie, nachtkleding,
dusters, geschenkbonnen

Profiteer van onze
speciale kortingen
tot wel 50%

USB-BATTERIJ PACK
PHILIPS
VAN € 34.95 NU

€ 19.00

Kerkstraat 20a

Fishnet Stockings
live vanaf 20.00 uur
Steenstraat 2

Coenders Horst
Kerkstraat 11

15% korting
op cadeau artikelen
in de winkel

uit voorraad, Geldig t/m 24 december 2014

Sint Lambertusplein 11

Kerkstraat 30

(uitgezonderd standaard en nieuwe collectie)

Steenstraat 14

Diverse kerstwijnen
Kerkstraat 17

Zondag koopzondag en
maandagmorgen 22 dec.
extra open vanaf 9.30 uur

SALE
40%
Kleurrijke feestdagen

Wilhelminaplein 13

Halve Prijzen

19, 20 en 21 December

KORTINGSDAGEN
(zie advertentie elders in dit blad)

Wilhelminaplein 10

15%
korting
www.slijterijweijs.nl

Herstraat 58

Bij besteding vanaf 50 euro ontvangt u een

kledingbon 15 euro
t.w.v.

Kerkstraat 7c

Te besteden in januari en februari 2015

Herstraat 1c

Buitengewoon compleet!

12

jongeren
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Citaverde bijt spits af in Wereldpaviljoen
Dertig leerlingen uit het eerste jaar van het Citaverde College uit Horst hebben maandag 15 december een
bezoek gebracht aan het Wereldpaviljoen in Steyl. Het is de eerste school uit Horst aan de Maas die de cultureeleducatieve attractie bezocht.

shopjes met verven en kleien.
Het Citaverde College Horst was
enkele jaren geleden de eerste school
in Noord-Limburg die een intentie
verklaring tekende voor samenwer
king met het Wereldpaviljoen. In dit

paviljoen, waar onder andere het
Nicaraguaanse stadje San Pedro is
nagebouwd, worden de bezoekers
ondergedompeld in een andere cultuur.
Doel is meer begrip te creëren voor
andere culturen.

Skills Heroes

Kapster Imke te
Baerts vierde
Imke te Baerts (19) uit Lottum behaalde op vrijdag 12 december de
vierde plaats tijdens de finale van Skills Heroes in Den Haag, een
vakwedstrijd voor mbo’ers. De derdejaars kappersstudent van Gilde
Opleidingen mag zich hiermee tot de beste kapsters van het middelbaar
onderwijs rekenen.

Leerlingen timmerden kleine autootjes van afvalhout
en bierdopjes. (Foto: Herman Vermazeren, Citaverde College)
Volgens een leerlingbegeleider was
het voor de scholieren een hele beleve
nis. “Het is erg bijzonder om te ervaren
dat je binnen een half uur van het
vertrouwde schoolgebouw een com

pleet andere wereld in stapt. Je waant
je echt in Nicaragua. Zelfs de ‘vlucht’
brengt de gebruikelijke spanning met
zich mee. Het is mooi om te zien hoe
onze brugklassers zich kunnen inleven

in het verhaal en vol enthousiasme de
opdrachten uit het paspoort uitvoeren.”
De kinderen kregen een rondleiding,
leerden Spaanse woordjes, waren actief
in het atelier en deden diverse work

Ter versterking van de afdeling projecten zoeken wij een:

De ideale partner om
m/v
productie- Projectleider
en logistieke processen
ACB is gespecialiseerd in het engineren, produceren
en onderhouden
machines,
effectiever
in tevanrichten
transportbandensystemen en turn-keyprojecten in diverse sectoren
De functie
Als projectleider draagt u bij aan de realisatie van
projecten binnen de gestelde marges, tijd, financiën
en technische aspecten. U geeft leiding aan een projectteam dat verantwoordelijk is voor het ontwerpen,
produceren, monteren en opleveren van klant-specifieke
oplossingen. Daarnaast draagt u zorg voor de
www.acb-solutions.nl
coördinatie en begeleiding van het project, zowel in
het voortraject als tijdens de uitvoering. Gedurende
de uitvoering van het project onderhoud u contacten
met de klant en leveranciers om de projectvoortgang
te bespreken. U herkent zich in onze kernwaarden en
bent gemotiveerd om onze klanten te bedienen en
tevreden te houden.

Daarnaast beschikt u over uitstekende communicatieve vaardigheden en hebt een commerciële, praktische en resultaatgerichte instelling met aantoonbare
leidinggevende capaciteiten.
Wat bieden wij
Een technisch uitdagende en veelzijdige functie
in een organisatie die volop in beweging is.
Een marktconform salaris, enthousiaste collega’s
en een informele werksfeer.

knippen en stylen. Van tevoren had
Imke al aangegeven dat het haar tac
tiek was om iets anders te gaan doen
dan de rest. De kappersstudente hield
woord. “Ik heb met vijf verschillende
kleuringen gewerkt. De jury vond dat
ik het supergoed had gedaan. Het is
helaas niet gelukt om te winnen, maar
ik ben heel blij met alle positieve reac
ties die ik heb gekregen. Ik had deze
dag niet willen missen.”

Nieuw in Venray

Interesse
Bent u diegene die wij zoeken?
Neem dan contact op met Crit Theunissen,
voor meer informatie!

De ideale partner om
Sollicitaties kunnen ingezonden
worden naar:
productie- en logistieke
processen
ACB Solutions, t.a.v. Crit Theunissen,
Postbus 6218, 5960 AE HORST
effectiever
in te richten
Of per e-mail naar: crit@acb-solutions.nl

Uw profiel
U beschikt over HBO technisch werk- en denkniveau
(WTB of mechatronica) en hebt meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie binnen een productieomgeving.

Tijdens Skills Heroes in Den Haag
streden 150 ambitieuze mbo’ers in
verschillende vakgebieden om de
nationale titel. Imke vertegenwoor
digde Gilde Opleidingen in het kappers
vak. “Met een half puntje meer was
ik derde geweest. Het scheelde bijna
niks. Natuurlijk had ik graag gewonnen,
maar ik ben trots op mijn prestatie”,
aldus Imke. De negen finalisten kregen
zes uur de tijd om twee modellen te

wij serveren de echte italiaanse
keuken met
vis- en vleesspecialiteiten,
pizza’s in de steenoven
gebakken, heerlijke pastagerechten, antipasti en dessert
In de wintermaanden zijn wij dagelijks vanaf 16.00 uur geopend.

www.acb-solutions.nl

Kempweg 2b, 5801 VS Venray, telefoon 0478-853260
info@ristorante-lapiazza.nl - www.ristorante-lapiazza.nl
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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.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Maud Maas
12 jaar
Kronenberg
Dendron College

Waar ben je trots op?
Ik ben trots op het behalen van mijn
A-diploma met trompet. Ik speel nu
al een aantal jaar trompet en heb
een paar maanden geleden mijn
A-diploma gehaald. Met het A-diploma
van trompet oefen je in de les om een
bepaald stukje van een liedje uit je
hoofd te spelen en moet je dit liedje
voor de jury spelen. Zij zeggen dan of
je door bent en je krijgt een punt.
Waar en wanneer voel je je
echt thuis?
Met kerst voel ik me echt thuis.
We gaan dan altijd met de hele familie
eten en lekker bij de kerstboom zitten.
Eerste kerstdag vieren we altijd met
het hele gezin en tweede kerstdag met
de oma’s. Alles is dan mooi aangekleed
en we eten eerst soep, dan een
hoofdgerecht en als laatste nog een
toetje.

Wat zou je nog willen doen in
je leven?
Ik zou ooit nog wel op een olifant
willen rijden. Het lijkt me namelijk gaaf
om dit een keertje te doen. Olifanten
zijn niet mijn lievelingsdieren, maar ik
vind ze wel heel leuk omdat ze heel
groot zijn en ik vind het grappig dat
je er dan toch op kunt rijden. Mijn
lievelingsdier is een paard.
Wat is je favoriete moment in de
week?
Dat is elke dag om 16.00 uur en om
19.00 uur. Om 16.00 uur komt er
namelijk een nieuw vlog van Enzo
Knop op YouTube. Hij heeft de hele
dag zijn camera mee en filmt de leuke
momenten. Dit zet hij dan op YouTube.
Om 19.00 uur komt er elke dag nog
een mindcraft-video. Dit is een heel
leuk spel dat hij met zijn vrienden op
de computer speelt. Dit filmt hij dan
en om 19.00 uur zet hij het online op
YouTube. Ik volg Enzo elke dag.
Waarin verschil jij van anderen?
Ik blijf gewoon mezelf. Sommige men
sen doen zich anders voor dan ze zijn.

jongeren 13

aan
Maud Maas
heeft acht millenniumdoelen ontwik
keld die we in 2015 uitgevoerd willen
hebben. Ik en drie andere vriendinnen
doen hieraan mee en hopen dat we
daar ooit mogen helpen. Er zijn ook
ouderen bij het groepje en die zijn
10 december naar India vertrokken.
Wat deed je als kind het liefst?
Paardrijden. Vroeger zat ik op paard
rijden. Dit heb ik ongeveer vier jaar
gedaan, ik vond het heel leuk. Maar
de lessen werden na een tijdje steeds
hetzelfde, toen was het dus niet meer
zo leuk en ben ik gestopt. Als we er iets
van zeiden, dan kregen we een keer
een andere les en daarna gewoon weer
hetzelfde.
Wat moeten we van je weten om je
echt te kennen?
Dat ik een aardig en spontane meid
ben. Ik zit op het Dendron College in
Horst en ik doe daar havo. Ik speel nu
een jaar badminton en speel ook nog
trompet.
Hoe wil je graag gezien worden?
Ik wil graag gezien worden als een
open en spontane meid en ik hoop dat
andere mensen me aardig vinden.
Dit vind ik onzin, want je bent goed
Wat zou je willen veranderen
zoals je zelf bent.
aan jezelf?
Ik kan niet zonder …
Vrienden en familie. Als ik die niet had, Ik ben soms wat brutaal. Als ik dan
brutaal ben geweest en ik er daarna
zou ik niemand om me heen heb
over nadenk, vind ik het eigenlijk niet
ben. Ook zou ik dan nooit iets te doen
nodig. Dit zou ik wel willen veranderen
hebben, niet af kunnen spreken met
aan mezelf.
anderen en eigenlijk altijd alleen zijn,
Binnen of buiten?
dat is saai.
Dat verschilt meestal. In de zomer als
Ben je gelukkig in de liefde?
het warm is en in de winter als het
Ja, ik heb een vriendje, Max. Hij is al
sneeuwt, ben ik graag buiten. Maar
ongeveer anderhalf jaar mijn vriendje.
als het in de winter koud is, ben ik ook
In de zomer gaan we vaak samen
graag warm binnen, lekker voor de
crossen. Achter ons huis is een grote
open haard.
boomgaard en hier crossen we dan
Zonsopgang of zonsondergang?
altijd in de zomer.
Wat voor reis zou je ooit willen
Zonsondergang, dit vind ik heel mooi
maken?
om naar te kijken. Zeker als ik op vakan
Ik zou heel graag naar India willen om
tie ben in een warm land en dan langer
daar arme mensen te helpen. Op school wakker blijf als normaal. Als we dan bui
hebben we het project Helpende
ten zitten en je ziet de zon ondergaan,
Handen. Een man uit India heeft dit
vind ik dat mooi om naar te kijken.
opgericht. Hij was te vondeling gelegd
Chatten of bellen?
op straat en is op straat opgegroeid.
Chatten, dit is fijner en leuker. Het
Met het project vangt hij nu kinderen
kost namelijk geen beltegoed. Ik sms
op die hetzelfde hebben meegemaakt
eigenlijk bijna nooit maar whatsapp
als hij. Onze school doet ook mee en
meestal.
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Het woningaanbod van Woonwenz staat voortaan op
www.thuisinlimburg.nl. Op Thuis in Limburg presenteren diverse
Limburgse woningcorporaties hun woningaanbod. Het woningaanbod van Woonwenz blijft ook zichtbaar op de eigen website,
www.woonwenz.nl. Om op ons woningaanbod te kunnen reageren,
dient u zich zelf in te schrijven op www.thuisinlimburg.nl.
Waarom Thuis in Limburg?
• Gratis inschrijving • Dagelijks nieuw woningaanbod • Groter
aanbod van huur- en koopwoningen, garages, parkeerplaatsen en
nieuwbouw • Toewijzing op basis van inschrijfduur • Overzicht van
uw reacties met inzicht op welke plaats u bent geëindigd • U kunt
dagelijks tipberichten ontvangen • Voor alle woningzoekenden is
er een passend zoekmodel

Kijk voor meer informatie op www.woonwenz.nl
Bezoekadres: Molenbossen 618, 5923 AJ Blerick
T 077 - 389 31 31 | info@woonwenz.nl

Privacy
Het is alweer december,
een maand waarin je gaat
terugkijken op het
voorafgaande jaar. Voor
bepaalde mensen niet zo’n
goed jaar. Neem nu Onno Hoes.
Albert Verlinden die hem
verlaten heeft (wat je erg
noemt trouwens), zijn
aangekondigde vertrek als
burgemeester van Maastricht,
maar natuurlijk als
‘hoogtepunt’ de actie van
PowNews waarbij een jongen
van twintig hem in de val
lokte. Wat een ellende.
Onno Hoes zal wel denken,
why? Kan die man even gaan
uithuilen bij Trijntje Oosterhuis.
Ik zie die twee wel beste
vrienden worden. De
songfestivalhit van Trijntje
bestaat namelijk voor zestig
procent uit ‘why’. Bij mij kwam
in ieder geval de vraag op ‘why’
Trijntje in hemelsnaam naar het
Songfestival wordt gestuurd.
(En ‘why’ ze ook niet even naar
de sportschool gaat).
Waar gaat het naar toe in
Nederland? Een jongen genaamd
Robbie Hasselt filmde met een
verborgen camera beelden
waarin Onno Hoes zijn kritiek
over de gemeenteraad uitte. Wat
is daar erg aan, zal je denken?
Hij vertelde echter ook in
smeuïge details hoe ze de nacht
samen gingen doorbrengen.
Ik zal je die details besparen,
maar je begrijpt dat de pers hier
van smult. Terecht of niet?
Privacy is een woord dat ze
beter af kunnen schaffen.
Er vliegen satellieten door de
lucht die je dag en nacht in de
gaten kunnen houden,
criminelen kunnen webcams
hacken waardoor ze je als het
ware in de huiskamer kunnen
zien dansen en zoals je ziet kan
er ook zomaar eens ergens een
verborgen camera zitten. Wat is
er nu nog ‘privacy’ aan deze
wereld?
Wellicht kunnen de
producenten van PowNews even
babbelen over het leven in de
gevangenis met de zus van
Onno, Isa Hoes, die een hoofdrol
speelt in de gevangenisserie
Celblok H. Ze horen namelijk
naar mijn mening in de
gevangenis thuis, vanwege
schending van het privacyrecht.
‘Dit is mijn uitspraak, en daar
moet U het mee doen.’
Liefs,
Anne
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Haar afknippen voor goede doel

Mollenbestrijding
‘De laatste hoop’
Overlast van mollen
bel dan de
mollenbestrijder
Tel. 077 398 61 03
of 06 36 08 66 35
Bekwaamheidscertificaat nr. L 200110000945

Banden - Accu’s - Carwash

WINTERBANDEN
155/65R14 v.a. E 49.00
175/65R14 v.a. E 53.00
185/65R15 v.a. E 60.00
195/65R15 v.a. E 60.00
205/55R16 v.a. E 72.00
225/45R17 v.a. E 79.00

Vlecht en geld voor
Stichting Haarwensen
Elle Fleurkens (12) uit Broekhuizenvorst heeft op woensdag 10 december 150 euro gedoneerd aan Stichting
Haarwensen. Daarnaast liet ze ook haar eigen haar afknippen en doneerde ze de vlecht aan de stichting. “Het grote
moment dat mijn haar werd afgeknipt was heel spannend”, vertelt Elle.

Zolang de voorraad strekt. Prijzen incl. montage,
balanceren, ventiel, verwijderingsbijdrage en btw.

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

WIJ ZIJN

1STE EN 2DE
KERSTDAG GEOPEND
VOOR KERSTDINER
ZOWEL KERSTMENU
ALS A LA CARTE
(RESERVEREN GEWENST)

OUDEJAARSAVOND

ZIJN WIJ GEOPEND VOOR
SYLVESTERDINER
(RESERVEREN GEWENST)

VOOR ALLE INFO EN ONZE
UITGAANSAGENDA CHECK
WWW.BLOK10HORST.NL
OF BEL 077 397 12 24
TEAM BLOK 10
WENST IEDEREEN HELE
FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN FANTASTISCH 2015
wilhelminaplein 10 Horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Ons installatiebedrijf is
gesloten van
ma. 23 december 2014
t/m vr. 3 januari 2015.
De balie is GESLOTEN
van maandag
23 december 2014
t/m woensdag
1 januari 2015.
Bedankt voor het
in ons gestelde
vertrouwen.
Fijne Feestdagen
en een
Voorspoedig 2014 !!
De storingsdienst is
telefonisch
dag en nacht bereikbaar:

Tel. 0478-544 200

www.keijsersmanders.nl

latin funk soul pop jazz

ZO

21
DEC

SAM VLOEMANS BAND 1 6 . 0 0

Stichting Haarwensen zet zich
in voor kinderen in Nederland die
bijvoorbeeld door kanker of andere
ernstige ziekten geen haren meer
hebben. Met het haar dat de stich
ting iedere maand ontvangt, kunnen
pruiken voor de zieke kinderen worden
gemaakt. Woensdag 10 december ging
Elle naar kapsalon Ellen en Nicole uit

Broekhuizenvorst om haar lange vlecht
af te knippen.
Elle heeft weken uitgekeken naar
het grote moment. Ze vertelt. “Ik heb
mijn haar afgestaan, maar daarnaast
ook nog gecollecteerd bij familie, vrien
den, klasgenoten en andere bekenden.
Ik fiets wekelijks zo’n 170 kilometer op
en neer naar het Blariacum in Blerick.

Van 1 september tot 10 december heb
ik elke kilometer die ik gefietst heb
in centen gedoneerd aan de stichting.
Dat was in totaal 1.156 kilometer.”
Elle rondde het bedrag af naar boven
en doneerde vijftien euro uit haar eigen
spaarpot aan Stichting Haarwensen.
Het totaalbedrag van haar donatie werd
daarmee 150 euro.

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

prettige feestdagen
en een goed 2015 !
Expeditiestraat 19, 5961 PX Horst, t 077-3983757

VOCALGROUP HOOR’S OP ZOEK NAAR MANNEN!
Vocalgroup Hoor’s! is een enthousiaste groep zangers en zangeressen uit
Horst en wijde omgeving. Het koor wordt begeleid door een eigen combo.
Wij zijn op zoek naar mannen die het leuk vinden om in een koor
te zingen en samen muziek te maken.
Naast het zingen is er veel gezelligheid in de groep.
Op 27 december zijn we te horen tijdens de winterwandeling in de
Kasteelse bossen. Kom gerust eens luisteren en als je enthousiast bent,
neem dan contact op met Piet Drabbels, tel.nr. 0478-571462
of via info@hoors.nl Zie verder www.hoors.nl

Kerststallen kleien in Meerlo
De kerk in Meerlo zat woensdagmiddag 10 december bomvol met hardwerkende kinderen. Bijna zeventig
jonge Meerlonaren maakten hier hun eigen kerststal van klei. De werkgroepen Gezinsmis en
Kindernevendienst organiseerden de kindermiddag in de H. Joannes de Doperkerk in Meerlo. De kinderen
mochten onder begeleiding van een keramiste en vrijwilligers hun eigen kerststal maken. Na het bakken
worden deze tijdens de gezinsmis op eerste kerstdag getoond in de kerk. Daarna mogen de kinderen de
kerststalletjes mee naar huis nemen.

en zo 15
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GEPLUKT Lei Buijssen

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.

bedrijf, besloot Lei in 2005 om het te
verkopen. “Mijn vrouw en ik dachten
al een tijdje: ‘Is dit nu alles in het
leven?’ Onze kinderen hadden intussen
allemaal hun eigen leventje en geen
interesse om het bedrijf over te nemen.
Dus verkochten we het bedrijf en toen
hadden we tijd om te ontdekken wat
het leven nog meer te bieden heeft.”

“Het is ontzettend leuk om te doen,
maar je moet er wel voor open staan.
De voorbereiding kost veel tijd en ook
tijdens de reis ben je eigenlijk constant
bezig met het helpen van mensen en
dingen regelen.”
Als Lei niet op reis is, dan verzint
hij wel een andere manier om zichzelf
bezig te houden. “Ik ben graag in de
tuin aan het klussen, lekker buiten.”

Op vakantie met een
Nieuwe contacten
groep senioren
“Ik ben redelijk handig”, vertelt Lei. met mensen

Lei Buijssen (59) uit Kronenberg heeft al veel van Europa en de rest van de wereld gezien. In 2005 verkocht hij
zijn goedlopende eigen bedrijf en werd samen met zijn vrouw reisleider bij ANWB kampeerreizen. Deze week wordt
Lei geplukt.
Lei Buijssen werd in Sevenum
geboren, maar verhuisde in 1979
samen met zijn vrouw Ans naar
Kronenberg. “We hebben drie kinderen:
Loes, Els en Jos. Die zijn inmiddels
uitgevlogen. Ons leven is wel wat
rustiger geworden daardoor”, lacht
Lei. Vanuit zijn lievelingsplek in het
huis, de met souvenirs versierde
serre die uitkijkt op hun grote tuin,
vertelt hij over zichzelf. “Van huis uit
ben ik een elektronicaman. In 1994
nam ik de grote stap om samen met
een compagnon een eigen bedrijf in

Altijd maar rennen
Een eigen bedrijf brengt ook veel
stress met zich mee, ontdekte hij.
“Het was altijd maar rennen, want
onze opdrachten moesten op korte
termijn weer af zijn.” Na meer dan tien
jaar hard gewerkt te hebben voor zijn

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

mooi haar

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

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

Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
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Cateringservice
Jolanda Pouwels

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Relaxen doet hij ook graag in de
tuin, met een boek of een puzzeltje
erbij. Lei: “Eigenlijk ben ik altijd bezig.
Ik heb ook in veel besturen gezeten.
Vooral het omgaan met mensen en
nieuwe contacten maken spreekt mij
daar in aan.” Hij was onder andere
voorzitter van de carnavalsvereniging
in Kronenberg en zat in het bestuur
van de Ondernemersprijs en stichting
Sevenums Toeristisch Informatie Punt.
De laatste tijd doet Lei het wat rustiger
aan. “Maar we krijgen onze tijd wel
om. In de toekomst wil ik nog een
verre reis maken. Voor de rest kijken
we wel wat er op ons pad komt en
proberen we niet te ver vooruit te
denken.”

belettering en bedrukking van allerlei
producten te beginnen: Logoproducts.
Een echt avontuur was dat toen. Maar
het liep eigenlijk al meteen als een
tierelier, we hadden een gat in de
markt gevonden.”

PUZZEL
6

“Hier in huis en in de tuin heb ik heel
veel zelf gemaakt. Ik startte daarom
een eigen klusbedrijfje, wat ik nu nog
steeds heb.” In 2008 maakt hij met zijn
vrouw een grote reis naar Australië.
“Toen we terugkwamen, hoorden we
over de ANWB kampeerreizen. We
meldden ons aan en konden al snel
beginnen als begeleiders van deze
reizen. In totaal zijn we sinds die tijd
al twaalf keer met een groep senioren
op kampeervakantie geweest.”
Bijna ieder voor- en het najaar gaan
Ans en Lei erop uit met hun eigen
caravan en begeleiden ze groepen op
verschillende reizen door heel Europa.
Komend voorjaar gaan ze zelfs een
kampeerreis naar Marokko begeleiden.
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Kalfs- en wildragoût met gratis pasteitjes
Malse kalfsoesters gratis saus
Heerlijke kerstpatés en salades
Voor iedere klant een mooi receptenboek
Wij wensen u hele fijne kerstdagen
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Eindig het jaar
smakelijk!
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
18 december 2014
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Openingstijden gemeentehuis
tijdens de feestdagen
Het gemeentehuis is tijdens de feestdagen geopend op:
Kerst
- geopend maandag 22 december 2014;
- geopend dinsdag 23 december 2014;
- geopend woensdag 24 december 2014
tot 12.30 uur;
- gesloten donderdag 25 december 2014
(1e Kerstdag);
- gesloten vrijdag 26 december 2014
(2e Kerstdag).
Nieuwjaar
- geopend maandag 29 december 2014;
- geopend dinsdag 30 december 2014;
- geopend woensdag 31 december 2014 tot
12.30 uur;
- gesloten donderdag 1 januari 2014
(Nieuwjaarsdag);
- gesloten vrijdag 2 januari 2015;
- gesloten dinsdag 6 januari 2015 vanaf
15.00 uur (Nieuwjaarsreceptie personeel).
- balies Burgerzaken gesloten woensdag 7
januari 2015 (technische werkzaamheden)

Voor dringende meldingen met betrekking
tot gemeentewerken die niet uitgesteld
kunnen worden, mag u het storingsnummer
06 - 23 49 82 49 bellen. Het gaat hier dus uitsluitend om dringende meldingen, waarbij direct
gevaar voor de omgeving dreigt.
Ook in het jaar 2015 gelden de volgende
openingstijden:
Telefonische bereikbaarheid op maandag
t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur (op maandagen tot 20.00 uur).
Opening van de publieksbalies: op maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Daarnaast
is alleen de afdeling Burgerzaken op maandag
geopend van 9.00 tot 20.00 uur.
Snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs kan
van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie afgehaald
worden.

Vuurwerk 2014: de regels
Voor het kopen en afsteken van vuurwerk gelden strenge regels. Deze zijn vooral bedoeld
om de veiligheid te bewaren en om overlast te voorkomen. Houdt er vooral rekening mee
dat je deze oudejaarsdag pas vanaf 18.00 uur vuurwerk mag afsteken.
De regels in het kort:
• Afsteken van vuurwerk mag alleen op woensdag 31 december van 18.00 uur 's avonds tot
02.00 uur 's nachts. Buiten deze tijden is het afsteken dus strafbaar.
• Vuurwerk kopen mag alleen als je 16 jaar of ouder bent.
• illegaal vuurwerk is verboden om te kopen, af te steken en in bezit te hebben.
• Vuurwerk kopen kan alleen op de laatste drie werkdagen van het jaar; in 2014 is dat op
maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 december.

Vuurwerk afsteken?

Voortaan alleen op oudejaarsavond
van 18:00 tot 02:00 uur

Vuurwerk afsteken?

Voortaan alleen op oudejaarsavond
van 18:00 tot 02:00 uur

Een volledig overzicht van de regels tref je aan op:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/vuurwerk-afsteken

Ondersteuning en zorg in 2015
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning aan inwoners
van Horst aan de Maas die: een beperking hebben; een beroep doen op jeugdzorg; ondersteuning bij werk & inkomen nodig hebben. Vanuit de gemeente houden wij u op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen en wat die voor u betekenen. Op deze plek lichten we elke
week kort een onderwerp toe. Deze week: speciaal onderwijs en passend onderwijs.
De nieuwe WMO
Het vraagverhelderingsgesprek
Verslag over de bijeenkomsten
van de gebiedsteams
Veranderingen in de Jeugdzorg
Centrum Jeugd en Gezin
Participatiewet
Team Werk & inkomen
Speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Sociale werkvoorzieningen
Wat is dat, passend onderwijs en speciaal
onderwijs?
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen dat zoveel mogelijk kinderen
naar een gewone school in de buurt kunnen
gaan. Scholen hebben hiervoor binnen de
regio een zorgplicht. Dit betekent dat ze elk
kind een passende onderwijsplek moeten geven zo dicht mogelijk bij hun eigen
woonplaats. Bijvoorbeeld door kinderen extra
ondersteuning te geven.
Passend onderwijs is daarom geen schooltype, kinderen zitten niet ‘op’ passend
onderwijs. Kinderen die vanwege hun zorgbehoefte zwaardere ondersteuning en hulp in

het onderwijs nodig hebben kunnen naar het
speciaal onderwijs.
Hoe werkt dat dan?
De scholen werken regionaal met elkaar samen. Binnen deze samenwerkingsverbanden
maken ze afspraken met elkaar om ervoor
te zorgen dat elk kind onderwijs krijgt dat bij
hem past. De school kan meer informatie
aan ouders geven over passend onderwijs
en de ondersteuning en begeleiding die de
school geeft aan kinderen. Heeft een kind
ondersteuning nodig die de school niet kan
bieden? Dan gaat de school in het samenwerkingsverband op zoek naar een passende
plek. Dat gaat dan via een toewijzingsprocedure die scholen met elkaar hebben
afgesproken.
Wilt u meer informatie?
Algemene informatie over passend onderwijs
kunt u vinden op www.passendonderwijs.nl
of op www.steunpuntpassendonderwijs.nl
Mocht u daar niet de informatie aantreffen
die u zoekt, dan kunt u ook contact opnemen
met de school waar uw kind naar toe gaat.
Volgende week vertellen we u meer over
sociale werkvoorzieningen.

Aan de Kloosterstraat 16-A in het centrum van Grubbenvorst opende “Sjokado” onlangs haar deuren.
Sjokado is gespecialiseerd in originele geschenkpakketten en o.a. snoep, wijnen en likeur. Wethouder
Driessen wenste de eigenaren veel succes en bood hen namens de gemeente een bloemetje aan.

Kerst en Nieuwjaar

Gewijzigde afvalinzameling
Bekendmakingen

Op Eerste en Tweede Kerstdag en op Nieuwjaarsdag wordt er geen afval ingezameld.

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te
raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking
op het volgende.
Broekhuizen
Genenberg 21a,
Grubbenvorst
Californischeweg 2

Horst
Gebr. van Doornelaan
Kreuzelweg 23
Herstraat 46
Lottum
Zandterweg 15

Melderslo
Jaegerweg 20

• Inwoners die hun afval normaal gesproken op donderdag 25 december (1e Kerstdag) zouden aanbieden, kunnen op zaterdag 20 december plastic, restafval en blik- en drankpakken aan de weg zetten.
• Inwoners van Sevenum die hun afval op vrijdag 26 december (2e Kerstdag) zouden aanbieden, kunnen
zaterdag 27 december plastic, restafval en blik- en drankpakken aan de weg zetten.
• Inwoners van Meterik en Horst-Oost die hun afval op donderdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) zouden aanbieden, kunnen zaterdag 3 januari 2015 plastic, restafval en blik- en drankpakken aan de weg zetten.
Voor keukenafval is er geen inhaaldag; dit kan op de eerstvolgende reguliere ophaaldag worden aangeboden. U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op uw eigen digitale afvalkalender via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Nieuwjaarsreceptie

Sevenum
Maasbreeseweg 117
Toverlaan 2

Op 1 januari 2015 willen we u van harte uitnodigen voor de Nieuwjaarsreceptie,
die gehouden wordt in de gemeente Horst aan de Maas.

Swolgen
Gen. Dempsystraat, ongenummerd

Vanaf 12.00 uur bent u welkom in cultureel centrum ‘t Gasthoês aan de Gasthuisstraat in Horst,
waar vanaf 13.00 uur een boeiend programma begint. Burgemeester Kees van Rooij gaat in zijn
rede in op het eerste lustrum van de gemeente Horst aan de Maas. Een cabareteske terugblik op
het dan voorbije jaar 2014 maakt ook onderdeel uit van het programma. Omstreeks 14.00 uur volgt
een gezamenlijke toost op het nieuwe jaar, waarna u nog in een gezellige ambiance met elkaar kunt
napraten of vooruitkijken.

Nieuwe sportactiviteiten
Padxpress

Namens het bestuur van gemeente Horst aan de Maas,
Burgemeester ir. C.H.C. van Rooij
Gemeentesecretaris, drs. J. van der Noordt MMO

Zo net voor het nieuwe jaar staan de activiteiten voor blok 3 alweer online op www.
padxpress.nl

Aanmelden is niet nodig.

Vet, recycle het!

In verschillende kernen zijn activiteiten gepland,
zoals taekwon-do, schminken en glittertattoos,
jazzdance en creatief kids atelier.

Van gebruikt frituurvet en restjes bakolie kan biobrandstof worden gemaakt.

In de kerstvakantie kun je bovendien nog deelnemen aan twee activiteiten: “Kampioenschap
bommetje maken” in zwembad de Berkel en het
“Handbaltoernooi voor scholen” in sporthal de
Berkel.

U kunt op steeds meer plekken uw gebruikte vet en olie inleveren, bijvoorbeeld bij
supermarkten. Typ op www.vetrecyclehet.nl uw postcode in en vind snel het dichtstbijzijnde inzamelpunt. Inleveren kan ook elke 1e en 3de zaterdag van de maand van
10.00 tot 14.00 uur bij gemeentewerken, Americaanseweg 43 in Horst.

Kijk op www.padxpress.nl voor alle
informatie!

Tip: Kleine restjes bakolie of -vet? Spoel dit niet door de gootsteen maar verzamel het in een afsluitbare plastic ﬂes.

Bestuur en medewerkers gemeente Horst aan de Maas

wensen u fijne feestdagen
en een goed en gezond 2015
Schitterende kerstcadeaus
en ook kerstpakketten

beste
kerststol
van nederland
2014 - 2013 - 2012

Siepdak-klusbedrijf
Alles voor uw dak

Alles voor uw dak
• Dakbedekking
• Lood- en zinkwerken
• Boeiboord bekleding
• Renovatie & nieuwbouw
• Lekkage oplossingen
Hogeweg 7
5808 BE Oirlo
06 - 53 84 78 92
0478 - 57 11 24
ans-carlossijbers@home.nl

www.siepdak.nl

Gommans

Verkrijgbaarheid Kerststollen:
Winkel Past. Vullinghsplein Sevenum
Jumbo Sevenum
Gratis bezorging (vanaf 3 stollen) in Horst/
Sevenum/TradePort Venlo
Per post met 10 stuks gratis in heel Nederland

Sponsor van:

De Echte Bakker
sinds 1914

P

Bestel direct op
w w w . ve r s br o o d . n l

P1 roductkeuring
plaats
e

2014

BESTE OLIEBOLLEN
VAN NEDERLAND

Kerkstraat 8, Horst • www.horst.wereldwinkels.nl

Reserveer nu
1e kerstdag
Brunchbuﬀet

• Voor alle feesten en partijen
• Aantrekkelijke arrangementen
• Catering op locatie

Fleuren & Gommans
De Echte Bakkers
www.echteoliebol.nl

Noordsingel 75, Horst • 077 398 41 90 • www.delestegeulde.nl
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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.

Kruisweide en Klaver 11
Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag, die een overvolle
agenda kende, zijn de agendapunten Kruisweide en Klaver 11 behandeld.
Twee onderwerpen waarin we als CDA zeer kritisch naar het proces en de
ontwikkelingen hebben gekeken.
Allereerst de verbouwing van
sportaccommodatie De Kruisweide
in Sevenum. Hier is veel mis gegaan
in de gemeentelijke organisatie.
Daarnaast is de gemeenteraad laat
geïnformeerd over de gevolgen hier
van. Als CDA vinden we dat dit niet
weer mag gebeuren. Dit is ook onder

kend door verantwoordelijk wethouder
Van Rensch. Om dit in de toekomst te
voorkomen, zijn drastische organisato
rische maatregelen genomen en is ook
het proces rondom projectrapportages
aangepast. In het verlengde van deze
maatregelen is een voorstel neerge
legd om het ontstane tekort te dekken.

Met deze uitleg en omdat de meerkos
ten begrotingsneutraal kunnen worden
verwerkt, hebben we als CDA inge
stemd met het voorstel ‘Meerkosten
Kruisweide’. Vervolgens hebben we
met het voorstel voor aanpassingen
aan De Kruisweide ingestemd,
enerzijds vanwege de meerwaarde
voor accommodatie en omgeving
en anderzijds omdat het college ook
hiervoor passende dekking voorstelde.
Het Bestemmingsplan Klaver 11 was
een ander ‘stevig’ agendapunt. Feitelijk

bestemmen we slechts het gebied
Klaver 11 (tussen Horsterweg en A73)
ten behoeve van de inrichting in de
komende 10 jaar met agribusinessactiviteiten. Dat moeten we omdat de
geldende bestemmingsplannen die
ontwikkelingen niet toelaten. In Klaver
11 willen twee bedrijven zich vestigen.
Allereerst RMS, een Duits bedrijf dat
zich bezighoudt met biovergisting,
en Twan Heetkamp Trailers (THT),
een logistieke dienstverlener die een
trailerstalling wil realiseren. Wat betreft

RMS is de provincie verantwoordelijk
voor het verlenen van de vergunning.
Dat blijven we kritisch volgen. Met
betrekking tot THT is er een verwachte
toename van verkeersbewegingen.
Om overlast te beperken, willen we
de realisatie van een extra ontslui
tingsweg voor dit gebied naar voren
halen. Ook met dit bestemmingsplan
hebben we ingestemd.
Marcel Beelen,
namens de CDA-fractie
Horst aan de Maas

SP-voorman en idealist stopt met de raad
Zonde voor het debat in de raad en zonde voor Horst aan de Maas:
SP-voorman en idealist Thijs Coppus stopt met de raad. Thijs Coppus heeft
via de burgemeester laten weten dat hij als raadslid per 17 december zal
terugtreden.
Voor sommigen was de krant
sneller dan de mail. Dat is eigenlijk
het enige smetje aan dit bericht.
We betreuren het dat Thijs weggaat
uit de raad, maar hebben er begrip
voor. Als twee banen de kwaliteit
aantasten van het raadswerk zoals

Thijs zegt, dan moet je kiezen. We
weten hoe moeilijk die keuze was en
hebben daarom waardering voor dat
besluit. Thijs is iemand die volgens
ons het meeste had kunnen brengen
in een omgeving met sterke onafhan
kelijke opponenten. Door zijn heldere

fijne feestdagen

mening (waar wij het als D66 overigens
niet altijd mee eens waren, maar wat
ons wel scherper maakte) kon hij een
goede inbreng hebben die tot naden
ken dwong. Vooral in een omgeving
met sterke leiders had dat heel positief
kunnen werken. Heldere en afwijkende
meningen hadden dan tot betere
afwegingen en betere besluiten kunnen
leiden. Dat was niet de omgeving waar
Thijs moest proberen resultaten in de
raad te bereiken. Moeten beargumen

teren is voor sommigen een probleem
en dat zal ook de reden zijn waarom de
SP niet in het college plaats kon nemen.
Wij hebben dat gezien als angst van de
zittende macht. De SP (en Thijs) moest
acteren in een weinig ontvankelijke
omgeving en dat zal helaas nog een
paar jaar zo blijven. Toch was Thijs in
staat in die omgeving zijn inbreng te
hebben en hij heeft met de activistische
wijze van de SP regelmatig de zaak
opgeschud. Denk aan het zwembad,

de bibliotheek en de Floriade waar
we schouder aan schouder onze
meningen hebben gebracht tegen
wil en wens van de coalitiepartijen.
Thijs bedankt. Succes in Den Haag en
voor de opvolger veel succes. Wilt u
over politieke of andere zaken met
ons spreken dan kan dat elke eerste
zaterdag van de maand van 11.00 tot
12.00 uur in de bibliotheek in Horst.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

WIJ WENSEN IEDEREEN
PRETTIGE FEESTDAGEN

en een
gezond 2015
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strategie
creatie
realisatie

Kerkstraat 1 Horst 077 398 26 61 www.kruytzeropt iek.nl

opinie 19

18
12

TipHorstaandeMaas.nl

Wat
zeg je?

‘Ik maak me zorgen
voor de t oekomst’

Inwoners van Horst aan de Maas zijn sterk
gehecht aan hun dorpen. Een ruime
meerderheid, 69 procent, wil dan ook het
liefst zijn hele leven in hetzelfde dorp blijven
wonen. Of er echter ook genoeg voorzieningen
zijn voor ouderen, daar twijfelt 32 procent
over. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
De overheid stimuleert mensen om langer
thuis te blijven wonen en zaken als verzorging
zelf te regelen. Daarbij zijn we ook afhankelijk
van de voorzieningen die er in het dorp zijn, denk
aan een huisarts of dagopvang. “Op dit moment
zijn er genoeg voorzieningen”, reageert iemand.
“ Voor de toekomst maak ik me zorgen, want het
lijkt er op dat het beleid van de gemeente is dat
alles alleen nog maar in Horst in stand gehouden
hoeft te worden.”
Ruim een derde is van mening dat er niet
genoeg voorzieningen voor ouderen in hun dorp
zijn. “Of de zorg toereikend is, zal de toekomst
uitwijzen. Volgens mij is men doorgeslagen
en legt men alle verantwoordelijkheid bij de
burgers zelf.” Iemand anders vult aan: “Als we

oneens
34%

eens
34%

neutraal
32%
Er zijn genoeg voor
zieningen voor ouderen
‘Het kan altijd beter’
‘Er moet niet alleen op
bezuinigd worden’
‘Alle voorzieningen vallen weg’

steeds meer voor elkaar moeten en willen blijven
zorgen, dan moet de leefbaarheid ook goed zijn.”
Hoe langer mensen thuis blijven wonen,
hoe groter de kans is dat er een beroep gedaan
wordt op mantelzorg. Boodschappen doen voor
de buurvrouw die slecht ter been is, je zieke
echtgenoot verzorgen of je bejaarde moeder
helpen in het huishouden: mantelzorg is er in veel
verschillende vormen. In Horst aan de Maas is
een kwart van de bevolking mantelzorger. Veelal
wordt er gezorgd voor ouders of andere familie.
Sommigen denken dat mantelzorg verlenen
over een tijdje vanzelfsprekend is. “Volgens mij
ontkom je niet meer aan mantelzorgen in deze
tijd”, denkt iemand. Bijna drie kwart van de
mensen kent iemand die mantelzorger is. Dat
mantelzorg niet eenvoudig is, dat beseffen de
meesten ook. “Ik ken er heel veel en weet dat die
mensen er vaak aan onderdoor gaan.”
Voor meer resultaten of aanmelden voor
de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

Openingstijden feestdagen:
Zon 21 dec
Ma 22 dec
Di 23 dec
Wo 24 dec
Do 25 dec
Vrij 26 dec
Zat 27 dec

10.00-17.00
08.00-21.00
08.00-21.00
07.30-17.00
gesloten
10.00-16.00
08.00-19.00

077 467 36 07 www.markvanlier.nl
Meerweg 28
5976 NT Kronenberg 06 55 69 36 07 info@markvanlier.nl

Zon 28 dec
Ma 29 dec
di 30 dec
Wo 31 dec
Do 1 jan
Vrij 2 jan

11.00-17.00
08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-17.00
gesloten
08.00-21.00

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Bespreking Poll week 49

Ik wil dit jaar een echte winter
Op de stelling ‘Ik wil dit jaar een echte winter’ antwoordde een op de
drie stemmers twee weken geleden ‘eens’. Winter is voor hen een tijd van
schaatsen, sneeuwpoppen, warme chocolademelk en gezelligheid. Vorig
jaar hadden we een heel zachte winter, zonder sneeuw en met amper vorst.
De jaren daarvoor hadden we echter zeer strenge winters. Een op de drie
stemmers kan zich daar wel in vinden: hoe meer sneeuw, hoe beter.
Twee derde ziet een echte winter echter helemaal niet zitten. Nu de

meteorologische winter weer begonnen is, vrezen zij voor de ongemakken
die de koud met zich meebrengt. ’s Ochtends vroeger opstaan om de ramen
van de auto te krabben, bevroren vingers op de fiets en sneeuwruimen in het
donker: men heeft hier helemaal geen zin in en ziet de winter het liefst zo snel
mogelijk weer plaatsmaken voor de lente. Zon op je bolletje, de krokussen die
hun kopjes laten zien: het kan voor het merendeel van de stemmers op onze
poll niet vroeg genoeg weer komen.

Meer wijkagenten maakt een bureau overbodig
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie kondigde maandag
15 december aan dat een groot aantal politiebureaus in Nederland gaat
verdwijnen. In de plaats daarvan komen er basisbureaus en grotere en kleinere
steunpunten. Voor de basiseenheid Horst/ Peel en Maas betekent dit een
politiebureau in Panningen en een steunpunt in Horst.
Volgens de minister zijn politiebureaus niet meer nodig omdat steeds meer
mensen via internet en sociale media in contact komen met de politie. Ook is het
de bedoeling dat in de toekomst wijkagenten meer bij mensen thuis komen om

aangiftes op te nemen. Dit maakt een bureau voor elke gemeente overbodig.
Aan de andere kant is het niet logisch dat er voor zo’n groot gebied geen
basisbureau is, Horst aan de Maas is qua oppervlakte toch de grootste gemeente
van Limburg. Tel daar het gebied van Peel en Maas nog eens bij op en dan is het
vreemd dat er voor zo’n groot werkterrein maar één hoofdbureau is. Alleen al
voor het veiligheidsgevoel van de burger zou minimaal één bureau per gemeente
geen overbodige luxe zijn.
Meer wijkagenten maakt een bureau overbodig. Wat vindt u?

Dagobert
ducktaks
Dagobertducktaks, hét woord
van 2014, stelt de Dikke Van
Dale. De organisatie achter het
woordenboek selecteert jaarlijks
de meest bijzondere en nieuwswaardige woorden en voegt deze
toe aan het naslagwerk.
De dagobertducktaks, een extra
belasting voor de allerrijksten,
was het meest populaire woord
dit jaar.
Een aantal jaren geleden
werd al een andere Duckstadbewoner vereeuwigd in onze
taal: de term donaldduckstem
beschrijft een piepstemmetje,
soms veroorzaakt door het
inademen van helium. Grappig,
deze woorden. Ze betrekken een
eigenschap van een beroemdheid, in dit geval Donald of
Dagobert Duck, op een algemeen
– vaak nieuw ontstaan – onderwerp om de betekenis hiervan te
verduidelijken.
Leuk, die termen, maar niet
altijd even toepasselijk voor de
lokale situatie. Vandaar dat ik
een gooi wil doen naar het Horst
aan de Maas-woord van het Jaar.
Wat te denken van de meest voor
de hand liggende: de
vanrooijsnor? Een woord dat wijst
op een uiterlijke verandering van
tijdelijke aard die een grote
indruk maakt op de bevolking en
die menig gesprek bij de
koffieautomaat beheerst. Of een
Bôtterpedje-blooper? Dat wijst op
een foutje gemaakt door
onzorgvuldig voorwerk, dat
ontdekt wordt door volhardende
specialisten. Gasthoês-gesteggel:
een debat waarbij minimaal
honderd mensen allemaal hun
eigen puntje aan het
eindresultaat willen toevoegen.
Er zijn ook échte woorden
bijgekomen in de lokale taal. Wat
te denken van het door de
politiek geïntroduceerde
‘rotspots’? Vieze plekken in het
landschap die sommigen een
doorn in het oog zijn. Of ‘Horster
maat’, al jaren gebruikt maar
met een toename in populariteit
sinds de discussies rondom centra
en fonteinen?
Wat ik persoonlijk nog mis, is
een woord om de inwoners van
Horst aan de Maas te beschrijven:
Horst aan de Maas’ers? Horst aan
de Maasenaren? En hun
gewoontes: noem je dat op z’n
Horst aan de Maas’? Ik sta open
voor suggesties. Misschien kan
het resultaat van deze zoektocht
dan het woord van 2015 worden.
What Else?

Uitslag vorige week (week 50) > Een vuurwerkverbod gaat te ver > eens 80% oneens 20%

Nieuws
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VAN RABOBANK HORST VENRAY

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

OOK IN 2014 STEUNT HET COÖPERATIEFONDS
RABOBANK HORST VENRAY LOKALE INITIATIEVEN
De regio Horst aan de Maas/Venray en de dorpen Well en Wellerlooi bruisen van de initiatieven om het maatschappelijke, sociale en culturele leven te
verbeteren. Vaak hangt aan deze initiatieven een flink prijskaartje. Het Coöperatiefonds van Rabobank Horst Venray biedt ook in 2014 uitkomst.

B

eoordelingscommissie honoreert 20 projecten

Op 4 december werden de ingediende aanvragen
beoordeeld door de beoordelingscommissie.
De commissie boog zich over 42 aanvragen
waarvan er uiteindelijk 20 gehonoreerd werden. Deze
commissie bestaat uit maximaal tien personen en vormt
een combinatie van ledenraadsleden én externe experts.
Deze externe experts hebben - naar onze mening expertise op het gebied van leefbaarheid, kunst/cultuur
en jongeren/onderwijs en zorg.
Onder voorzitterschap van één van de ledenraadsleden
beoordeelt de commissie de ingezonden projecten aan de
hand van de richtlijnen en criteria voor toewijzing en kent
vervolgens bedragen toe.

Dorpsraad werkgroep Open Deur Blitterswijck
Project: ontmoetingsruimte realiseren voor jong en oud om
verbinding en versterking tot stand te brengen
OJC Cartouche America
Project: vervanging en vernieuwing interieur jongerensoos
Stg. Alzheimer Noord-Limburg Venray
Project: gastlessen voor jongeren gericht op beleving en
begrip voor dementie. Interactie realiseren tussen jeugd en
mensen met dementie in dagopvang en/of zorgboerderij
Wijkplatform Veltum Venray: Kunstwerk
Project: Ontmoetingsplek in de vorm van kunstwerk realiseren
op centrumplein Veltumse Kleffen
Dorpsraad Tienray commissie Klein Lourdes
Project: brug opknappen bij Bedevaartslocatie Klein Lourdes
in Tienray
Stg. Naoberzorgpunt Meerlo
Project: samenwerking met basisschool voor ‘wat doe jij
voor een ander?’ en opzetten klussendienst voor senioren en
mensen met dementie

OJC Cartouche America

De ledenraadsleden rouleren iedere drie jaar. Voor de
experts geldt geen maximale zittingstermijn.
De beoordelingscommissie bestaat uit de volgende leden:
- Ben van Essen, Senior Strateeg Provincie Limburg en
bestuurslid Synthese
- Jos Schatorjé, directeur Limburgs Museum
- Jan Jenneskens, directeur Dynamiek Scholengroep
- Ton Michiels, voorzitter MKB Limburg,
projectontwikkelaar
- René Kuijpers, ledenraadslid en manager bij Dynamiek
Scholenroep
- Elly Smits, ledenraadslid en laboratoriummedewerker
Viecuri Venlo/Venray

Stg. Odeon Venray: Into Music
Project: aanschaf podium, verlichting en studio-apparatuur
voor oefenruimte
Dorpsraad Smakt Holthees
Project: aanschaf verplaatsbaar podium voor verenigingen en
activiteiten in dorp
Vincent van Gogh voor GGZ Venray
Project: aanleggen tuin voor groenbeleving cliënten en
omwonenden
Stg. Omroep Reindonk Horst
Project: aanschaf regiewagen met apparatuur
Stg. Booremert Horst
Project: oprichting wekelijkse boerenmarkt versproducten uit
de regio
Stg. Wells Forum Dorpsraad
Project: aanleggen wandelpad voor senioren en bewoners
zorginstelling
Stg. Gemeenschapshuis Wellerlooi
Project: vergroting en vernieuwing keuken om grote groepen

Stg. Tuutetrek Hegelsom

Stg. De Meulebèèk Meerlo

- Marian Wijnen, ledenraadslid en eigenaar
E-relatiegeschenken
- Mariet Janssen, ledenraadslid en eigenaar Leliecentrum
Venray
- Marieëtte Nelissen, ledenraadslid en mede-eigenaar
Newtricious

Uitreiking cheques Coöperatiefonds 2014:
Op donderdagavond 11 december werd bekend
gemaakt dat in totaliteit € 125.200,- werd toegekend aan
de 20 gehonoreerde projecten. Cris van Arkelen (directeur
Bedrijven) reikte tijdens een feestelijke bijeenkomst op
donderdagavond 11 december de cheques uit in
MFC ’t Haeren in Grubbenvorst.

mensen te ontvangen
Stg. Geschiedenis Melderslo
Project: aanleg en inrichting nieuwe archiefruimte in De Locht
Stg. Dorpsraad Kronenberg
Project: aankoop speelmateriaal voor school- en
ontmoetingsplein
Jeu de Boules Club Horst
Project: aanleg hal om te boulen in Horst aan de Maas
Stg. Zwembad De Broekberg Wanssum
Project: oprolsysteem om zwembad af te dekken om warmte
te behouden
Stg. Tuutetrek Hegelsom
Project: grensposten plaatsen (kunstwerken) om
herkenbaarheid en leefbaarheid in Hegelsom te stimuleren
Dorpsraad Oirlo
Project: realisatie dorpsplein en - kiosk als ontmoetingspunt
.l.v. dorpscoöperatie
Stg. De Meulebèèk Meerlo
Project: aanleg hekwerk en verlichting op sportpark

Stg. Zwembad De Broekberg Wanssum
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Norbertusfonds nauwelijks aangesproken

Gemeenschapspotje wacht op aanvragen
Stichting Gemeenschapsbelangen Norbertus (SGN) in Horst wil dat verenigingen en stichtingen vaker een beroep
gaan doen op het gemeenschapsgeld, dat in het verleden door vrijwilligers en de verkoop van het voormalige
gemeenschapshuis is verkregen. Nu wordt dat geld beheerd in het Norbertusfonds, maar nauwelijks opgevraagd.

banen realiseren. Voorzitter Toon Rops:
“Van de hal gaan vele mensen uit de
Norbertuswijk gebruikmaken. Ook
mensen met een beperking kunnen we
in de winter in de hal verwelkomen.
Het is een breed gedragen project,

dus we vinden de steun van het
Norbertusfonds fantastisch en positief.”
Verenigingen of stichtingen die ook
een beroep op het Norbertusfonds wil
len doen, kunnen voor meer informatie
kijken op www.norbertusfonds.nl

SV Kronenberg opent
vernieuwde kantine
De kantine van SV Kronenberg is vernieuwd. Wethouder Bos Voster
mans verricht op zondag 21 december rond 14.30 uur de officiële opening.

Het speeltuintje in de Rembrandtstraat werd mede door het Norbertusfonds gefinancierd
Stichting Gemeenschapsbelangen
Norbertus besloot in maart 2011 het
wijkgebouw ’t Ostenriekske te verko
pen aan de huidige exploitanten, die al
eerder de naam van het zalencentrum
hadden omgedoopt tot café De Letste
Geulde. In overleg met gemeente
Horst aan de Maas is toen besloten het
vrijgekomen geld van SGN te storten in
het Norbertusfonds. Het zou ten goede
moeten komen aan de wijk.
Verenigingen en stichtingen
kunnen gebruikmaken van dit fonds,
maar voorzitter Pierre Hendrix en
secretaris Jac Wismans vinden dat
er te weinig aanspraak gemaakt
wordt op het gemeenschapsgeld uit
het Norbertusfonds. “Iedereen die
op enige wijze betrokken is met de
Norbertuswijk kan financiële steun voor
een project aanvragen. Men kan eens
per drie jaar een beroep doen op een
bedrag van 5.000 euro, uitzonderingen

Installatie-en
aansluitservice

daargelaten natuurlijk. Dat kan handig
zijn voor een vereniging die het niet zo
breed heeft”, leggen de heren uit.
Primair heeft het fonds als doel
door middel van samenwerking
en overleg te streven naar een zo
optimaal mogelijk functioneren van
de gemeenschap in de Norbertuswijk,
maar daarnaast biedt ze ook financiële
steun aan plaatselijke verenigingen
en stichtingen op maatschappelijk,
levensbeschouwelijk, recreatief en
cultureel gebied. “Voor zover die
binding hebben met onze wijk”, stellen
de buurmannen, die beiden al jaren in
de Norbertuswijk wonen.
Volgens Hendrix en Wismans zijn
er maar een paar regels verbonden
aan een subsidie van de stichting.
“Het moet een project zijn en geen
exploitatie. De vereniging moet
ingeschreven staan bij de Kamer van
Koophandel en natuurlijk het geld echt

Hay Snellen

Installatieservice
Geeft uw digitale tv of decoder slecht beeld,
blokjes en krakend geluid? Zijn niet alle zenders
te ontvangen? Hebt u meerdere tv’s in huis,
maar het beeld wordt er niet beter op?

Ik kan u helpen met de antenne-installatie.
Gaat u verbouwen of wilt u een stopcontact of lichtpunt bijgemaakt
hebben? Ik kan u helpen met de elektrische installatie.

Aansluitservice
Lukt het niet om de nieuwe hifi-installatie of
lcd-tv aangesloten te krijgen?
U hebt nieuwe meubels,
maar wie sluit nu de installatie weer aan?
U hebt een Ziggo of KPN installatiepakket
ontvangen en hebt moeite met de installatie?
U wilt graag de tv aan de muur bevestigen en
de kabels wegwerken, maar weet niet hoe u dit moet aanpakken?

Kortom, hebt u problemen met het aansluiten, installeren
of gebruiken van uw tv, lcd-tv, plasma-tv, cd-speler,
dvd-speler, Blue-Ray speler of hifi-installatie?
IK KAN U HELPEN.
Het maakt niet uit waar u de apparatuur gekocht heeft.

BEL MIJ!
Hay Snellen 06-12800030 HaySnellen@gmail.com

nodig hebben, omdat ze het project
zelf niet kan betalen.” In het verleden
maakten onder andere Museum
De Kantfabriek en stichting Beheer
Kunstschatten Sint Lambertus gebruik
van de steun van het Norbertusfonds.
De Kantfabriek bracht met de steun
van onder andere het Norbertusfonds
het boek Met Pelerine en toer uit,
geschreven door vrijwilliger Harry
Linskens. “We hebben de prijs van het
boek kunnen drukken en hebben de
steun dus als heel positief ervaren.
In de toekomst sluiten we dan ook
zeker niet uit om nog eens een aan
vraag in te dienen als veel mensen uit
Horst en vooral de Norbertuswijk daar
wat aan hebben”, laat secretaris Jan
Lemmen van De Kantfabriek desge
vraagd weten.
Ook Jeu de Boules Club Horst heeft
een beroep gedaan op het fonds. Zij
wil in 2015 een hal met overdekte

Voor SV Kronenberg was 2014
een goed jaar, stelt de voetbalclub.
Diverse jeugdteams werden
kampioen en oud-lid Paul Verhaegh
speelde mee met het Nederlands
elftal op het WK. Buiten het veld werd
er een nieuwe keuken gerealiseerd
door vrijwilligers en sponsors en
kreeg de kantine een metamorfose.
Het meubilair in de kantine is
grotendeels vernieuwd met moderne
statafels en barkrukken. Deze zijn
geschonken door de Club van 25
en Kronenberg=Oranje, de eerste
Nederlandse fanclub van FC Augsburg

waar Paul Verhaegh speelt. In
de kantine is ook een Wall of KB
gerealiseerd met informatie over de
clubhistorie en mediaberichten over
de sportieve hoogtepunten van (oud-)
spelers van SV Kronenberg.
Ook voor 2015 heeft SV Kronen
berg veel plannen. Er wordt
bijvoorbeeld een Paul Verhaegh
Penaltybokaal voor (jeugd)voetballers
in Horst aan de Maas georganiseerd.
Ook gaat Kronenberg=Oranje een
busreis organiseren naar DortmuntAugsburg om Paul Verhaegh live te
aanschouwen.

Hoogste opbrengst
Clubactie
Verenigingen uit Horst aan de Maas hebben afgelopen jaar 16.775
euro gekregen van de Grote Clubactie. Dat is het hoogste bedrag dat de
afgelopen jaren is binnengehaald. Leden van de verenigingen verkopen
loten om geld in te zamelen voor hun clubs.
Tijdens de Grote Clubactie kunnen
verenigingen een extra zakcentje
inzamelen voor hun club. Volgens de
organisatie deden dit jaar zeventien
verenigingen uit Horst aan de Maas
mee aan de actie. Zij zamelden
samen 16.775 euro in, ruim 500 euro
meer dan het jaar ervoor.
De laatste jaren haalden de clubs
gestaag meer geld op. In 2009 was

dat nog 11.762 euro. Clubs die het
sterkst profiteren van de actie zijn
bijvoorbeeld voetbalvereniging SVEB,
die 1.800 euro kregen, Budoclub
Horst, die 1.763 euro inzamelde
en voetbalvereniging AV America
en gymnastiekvereniging Hosema
die beiden 1.320 euro gekregen.
De Grote Clubactie werd in 1972
opgezet.

HALVE

PRIJZEN

*

*uitgezonderd nieuwe en standaard collectie

schoenmode
Steenstraat 14, Horst | 077 397 01 31 | www.deschoesterschoenmode.nl
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Kletsen en klossen bij ’t Klöske
De dames van kantkring ’t Klöske uit Horst komen een keer per maand bij elkaar. Vooral om gezellig bij te
kletsen, maar er wordt ook fanatiek geklost. “Klossen is heerlijk ontspannend”, aldus Miep Philipsen, de voorzitter.

Tegenwoordig telt de vereniging
27 leden, allemaal vrouwen tussen de
45 en 83 jaar.

Weven met de hand

In 1990 werd kantkring ’t Klöske
opgericht. Miep Philipsen was één van
de oprichters. Zij vertelt: “Eerst klosten
de vrouwen hier in de buurt allemaal
in hun eigen huisje. Maar contact met

andere klossers is ook heel belang
rijk, daarom hebben we de kantkring
opgericht. Het is nu echt een tref
punt geworden voor alle klossers in
Noord-Limburg.” Na een oproepje in

het nieuwsblad De Echo, meldden zich
bijna twintig personen aan voor de
vereniging. Sinds die tijd komen ze
iedere eerste dinsdag van de maand bij
elkaar, nu in Museum de Kantfabriek.

Dorothé Brueren uit Blerick en
An Baltussen en secretaris van de
vereniging Rina Wijnen uit Horst zijn
alle drie al geruime tijd lid van de
kantkring. “Ik kijk altijd heel erg uit
naar de maandelijkse bijeenkomsten”,
vertelt Dorothé. “Eerst wisselen we
dan allerlei nieuwtjes uit en wordt er
bijgepraat met iedereen. Daarna komen
de gemaakte werkstukken natuurlijk
boven tafel. Dan gaan we bekijken
wie weer wat nieuws heeft gemaakt.
En als het dan iets moois is, willen we
natuurlijk allemaal weten hoe het is
gemaakt.”
De vrouwen merken in hun
omgeving dat niet iedereen weet
wat kantklossen is. Terwijl Dorothé
haar kloskussen erbij pakt en een
demonstratie geeft, legt Rina het uit:
“Kantklossen is een soort weven, maar
dan met de hand. Kloskant is een
weefsel dat door een kantwerkster,
met garen dat op klossen is gewonden,
gemaakt wordt. Er wordt gewerkt
op een kussen waarop een tekening
bevestigd wordt. De draden worden
gekruist en gedraaid en met behulp
van spelden op zijn plaats gehouden.”
Met kantklossen kunnen mooie

kleedjes gemaakt worden, maar ook
nog veel meer dan dat. An: “Na een
tijdje heb je wel genoeg kleedjes
gemaakt en dan ga je andere,
modernere dingen proberen.” Miep laat
een aantal werkstukken zien die al af
zijn. Kerstversiering, hele fijne kleedjes,
maar ook driedimensionale voorwerpen
zoals halskettingen en corsages: alles
is zelf geklost. De andere dames zijn
onder de indruk. “Die halsketting is
schitterend, daar wil ik het patroon ook
wel van”, zegt An enthousiast.
Kantklossen is een intensieve
bezigheid. Rina: “Je moet je goed
concentreren, anders lukt het niet.
Maar dat maakt het voor mij juist
mooi.” Een kantkloswerkje kan veel
tijd in beslag nemen. Om die reden
is Miep ook ooit begonnen met
kantklossen. “Met haken en andere
technieken was ik telkens veel te snel
klaar. Dan lag binnen een mum van
tijd mijn hele huis vol met die spullen.
Ik dacht dat dit met kantklossen wel
mee zou vallen, maar uiteindelijk heb
ik het probleem nog steeds”, vertelt ze
lachend. “Ik ben gewoon te productief.”
Ze heeft ook nog een belangrijke tip:
“Niet klossen als je bijvoorbeeld tijdens
het koken even moet wachten. Als
ik klos, dan denk ik aan niets anders
meer. Zo heb ik al heel vaak mijn eten
aan laten branden.” De rest lacht: ze
kennen dit probleem.
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STEM OP JE FAVORIETE TOP 10
KERSTPLATEN ALLER TIJDEN
Kerstmis staat weer voor de deur en net als vorig
jaar wil HALLO Horst aan de Maas een overzicht
maken van de meest geliefde kerstliedjes.
Want wat roept meer kerstgevoel op dan kerstliedjes?
Stem nu op je favoriete liedjes en maak kans op
een kerstpakket van boerderij ’t Platteland
ter waarde van 50 euro!
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Solexclub Proemgas

‘Er hangt een magie om de solex heen’
De solex is volgens voorzitter Ted Herraets en secretaris Lambert Hoeijmakers van solexclub Proemgas een begrip in Horst. De Horstenaren zijn zelf lid
van het eerste uur. De vereniging die opgericht werd in 2000 telt nu 35 leden, maar dit is wel eens anders geweest.

De oprichting van de vereniging
begon met de aankoop van een solex
door vijf mannen uit Horst. Lambert
vertelt: “We wilden graag een club
oprichten. Toen hebben we een flyer
verspreid met een oproep om samen
te komen. De opkomst was groter dan
verwacht. We hoopten op tien mensen,
maar dit werden er 26.” Ted vult
aan: “Het moest toen serieus worden
aangepakt om er een vereniging van
te maken. Alles werd snel opgepakt
en iedereen was enthousiast. Er waren
natuurlijk wel opstartproblemen, maar
die zijn er altijd.” “Over de naam van
de vereniging waren we het wel snel
eens, iedereen schreef een suggestie
op papier en door te stemmen werd
gekozen voor Proemgas”, aldus
Lambert.
In de beginjaren werden er vooral
spontane toertochten georganiseerd
door leden. Lambert: “Het was vrijheid,
blijheid.” Ted: “Dan belden we elkaar
op en dan gingen we er op uit. We
hebben zo verschillende tochten
gedaan.” Een bijzondere tocht was
volgens beide heren een rit in de kou.

Ted: “We gingen midden in de winter
60 kilometer rijden. We zaten echt
te bibberen, maar het had zeker zijn
charme. Maar zo’n tocht in de winter
organiseren we niet meer.”

De solexhype zorgde
voor ledengroei
In de beginjaren werden diverse
evenementen georganiseerd. Ted
vertelt: “We hadden het indoortreffen,
dan kwamen we bij elkaar in de Mèrthal
en gingen leden onderdelen verkopen
en er was onder andere een circuit.
In de beginjaren nam het ledenaantal
snel toe. Op een gegeven moment zaten
we op 142 leden. De solexhype zorgde
ervoor dat er veel leden bij kwamen.
Voor alles wat we organiseerden,
hadden we onze kartrekkers zoals Frank
Hoebers. De leden zijn zo van belang
voor een vereniging en ze verrichten
samen ook veel werk. De hype was
rond 2007 voorbij en het ledenaantal
nam af. Nu zitten we op bijna veertig
leden en zijn we weer terug gegaan
naar de basis: bij elkaar komen en

samen toeren.”
Zes keer per jaar wordt er
getoerd met een grote groep. Deze
toertochten worden uitgestippeld

door de leden van de vereniging zelf.
Lambert vertelt: “We verzamelen op
die zondagen om 10.00 uur bij onze
solexontmoetingsplaats (sop) en

gaan dan op pad. Elke tocht is weer
anders. Zo hadden we een keer een
mokkentocht. Iedereen moest zijn
eigen mok meenemen. Wanneer we
koffie kregen, werden deze gebruikt.
Had je geen mok, dan kreeg je geen
koffie. Natuurlijk hadden we wel
reservemokken bij ons, maar het gaat
om het idee.”
Wanneer de mannen en vrouwen
op weg zijn met hun solex, trekken ze
veel bekijks. Ted: “Wanneer we pauze
houden, komen er vaak mensen naar
ons toe. Het interesseert mensen.
Er hangt een bepaalde magie om
de solex heen. Ik merk dat jongeren
het niet interesseert, maar vanaf
21 jaar komt die interesse op gang.”
Lambert: “Het is heerlijk om lekker
in het zonnetje op je solex te rijden.
Onderweg pak je gezellig een terrasje
met z’n allen en je komt op plekken
waar je nooit komt. Het is altijd een
verrassing waar je heen gaat met
de club.” Ted vult aan: “Het is een
soort schoolreisje-gevoel. Je gaat met
z’n allen op pad en rijdt heel relaxt.”

Stichting Vrienden van Christopher

Presentatie Ghanareis
in Sevenum
Stichting Vrienden van Christopher organiseert op zondagavond 28 december een presentatie van een reis
naar Ghana. Centraal tijdens deze presentatie staan de eerste Afrika-ervaring van zangeres Saskia Vos en de
projectervaring van voorzitter Peter Nellen van de stichting.
Stichting Vrienden van Christopher
werft jaarlijks reizigers die Ghana
willen leren kennen via de stichting.
Tijdens zo’n reis bezoeken de
reizigers de projecten van de
stichting en is er nauw contact met
de lokale bevolking. Dit jaar ging
de reis echter niet door vanwege
gezondheidsperikelen en de angst

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

voor ebola. Voorzitter Peter Nellen en
zijn vriendin Saskia Vos zijn desondanks
op 4 november toch voor drie weken
afgereisd naar Ghana. Peter en Saskia
delen tijdens de presentatie met het
publiek wat ze meegemaakt hebben
in Ghana. Aan de hand van foto’s, een
filmpje en livemuziek geven de twee
een beeld van hun reis. Saskia vertelt

over haar eerste ervaring met het
werelddeel Afrika en Peter kijkt terug
op vijftien jaar projectervaring van
Stichting Vrienden van Christopher.
Ook presenteert hij de lopende
projecten.
De presentatie vindt plaats van
19.30 tot 21.15 uur in De Wingerd in
Sevenum.

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

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

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

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

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09
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Cursus hoogstamfruit
bomen snoeien
Landschap Horst aan de Maas organiseert op donderdag 15 en zaterdag 17 januari een cursus hoogstamfruit
bomen snoeien. Deze cursus is bedoeld voor eigenaars van jonge en oudere hoogstamboomgaarden.

EuroTree Horst BV is een boomkwekerij gespecialiseerd in
het kweken van buxus, heesters, coniferen en snoeivormen.
Kwaliteit en collegialiteit staan bij ons hoog in het vaandel.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Zelfstandig logistiek
medewerker m/v Fulltime
Heb jij:
•
•
•
•
•

minimaal mbo-niveau;
verantwoordelijkheidsgevoel;
communicatieve vaardigheden;
geen 8:00 tot 17:00 mentaliteit;
interesse in groen.
Dan bieden wij jou:

• een afwisselende functie met ruimte voor eigen inbreng;
• prettige werksfeer bij een informeel bedrijf;
• salaris conform CAO open teelten.
Heb je interesse in deze functie?
E-mail dan jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar
admin@eurotree.nl. Voor meer informatie kun je ook kijken
op www.eurotree.nl.

Ons bedrijf teelt vollegrondsgroenten en akkerbouwgewassen op
grotere schaal. Wij zijn van oudsher gespecialiseerd in de teelt van
ijsbergsla voor de versmarkt en de verwerkende industrie. Daarnaast
produceren wij diverse andere soorten bladgewassen, spinazie,
verschillende koolgewassen, suikerbieten en conservengroenten.
Om onze klanten nu en in de toekomst nog beter van dienst te
kunnen zijn, zijn wij op zoek naar:

Vrachtwagenchauffeurs

Voor de vitaliteit van een hoog
stamboomgaard is het van belang dat
de bomen regelmatig gesnoeid wor
den, stelt Stichting Landschap Horst aan
de Maas. Hoogstamfruitbomen moeten
door middel van snoei begeleid worden
in hun verdere groei. Niet of verkeerd

snoeien heeft gevolgen voor de levens
duur van de boom en de opbrengst en
kwaliteit van het fruit.
Voor eigenaren die problemen
ervaren met het onderhoud van hun
bomen wordt deze cursus gehouden.
De basiskennis van het snoeien, zoals

de levensprocessen en de groeiregels,
komen aan bod.
De cursus omvat een theorieavond
en een praktijkgedeelte. Er kunnen
maximaal 25 personen deelnemen.
Kijk voor meer informatie op
www.landschaphorstaandemaas.nl

Imkervereniging heeft
drie generaties imkers
Imkervereniging Horst e.o. sloot zaterdag 13 december het jaar af met de Ambrosiusviering. Tijdens de viering
was er onder meer aandacht voor drie generaties imkers.

m/v

Onze klanten verwachten van ons een hoge servicegraad met
vakbekwame medewerkers. Onze chauffeurs worden dagelijks
ingezet voor het transport van verse groenten naar onze klanten,
hoofdzakelijk binnen Nederland en België. Dit betreft een fulltime
functie.

Wij vragen:

• je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• in bezit van chauffeursdiploma + CE;
• je beschikt over nationale ervaring in het (gekoeld) goederentransport;
• flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit;
• goede communicatieve vaardigheden.

Solliciteren:

Heb je interesse stuur je sollicitatiebrief naar
personeel@groenteproducties.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Lekker! Van onze eigen bakker

verse oliebollen

10 tot 16 uur
n
a
v
g
a
rd
te
za
llenkraam
bij de oliebo

Brood- en
Banketbakkerij

Lucassen

www.plushorst.nl
| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 90

De imkervereniging uit Horst
bestaat in 2015 100 jaar en heeft
voor het eerst in de geschiedenis drie
generaties imkers in haar midden.
Huub Cox (79), zijn zoon Robert (46) en
kleinzoon Joep van 15 zijn allen lid van
de vereniging.
Huub is nog steeds praktiserend
imker. Robert is beroepsimker bij een
bedrijf in Horst. Daarnaast heeft Robert
een eigen bijenstand, waar vader Huub
hem regelmatig bijstaat met raad

en daad. Huub werd zaterdagavond
13 december onderscheiden omdat hij
50 jaar lid is van de imkervereniging.
Kleinzoon Joep heeft de basiscur
sus met goed gevolg afgesloten en
kreeg hiervoor het diploma van de
Nederlandse Bijenhouders Vereniging
(NBV) uitgereikt. Joep was één van
de twintig cursisten die het diploma
kreeg uitgereikt. Piet Rutten uit Horst
werd daarnaast tijdens de viering
onderscheiden vanwege zijn 60-jarig

lidmaatschap van de vereniging. Jos
Steegh uit Grubbenvorst is onderschei
den voor zijn 40-jarig lidmaatschap.
Ook ontvingen drie leden een onder
scheiding omdat zij 25 jaar lid zijn: Jan
Bosch uit Venlo en Frans Valckx en Ger
Welbers uit Bergen. De imkerij in deze
regio is ook op de toekomst voorbe
reid: Ans Hoeijmakers en haar partner
Henk van Gerwen hebben met succes
de opleiding voor bijenteeltleraar
afgesloten.
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Xhofleer blijft
hoofdtrainer GFC’33
Het hoofdbestuur, de technische commissie en de spelersgroep van
voetbalvereniging GFC’33 uit Grubbenvorst geven aan uitermate tevreden
te zijn over het functioneren van trainer Grad Xhofleer. Hij blijft dan ook
komend seizoen aan als hoofdtrainer.
Xhofleer is op dit moment bezig
aan zijn eerste seizoen bij de club
uit Grubbenvorst. Na een moeizame
start van de competitie in de vierde
klasse, waarbij slechts één punt uit
de eerste drie wedstrijden werd
gehaald, verloor de promovendus
in de laatste negen wedstrijden
alleen nipt van koploper MVC’19. De
manschappen van Xhofleer staan

bij het ingaan van de winterstop
op een vierde plaats. Deze
resultaten stemmen het bestuur
van de voetbalvereniging tevreden.
Daarnaast heeft volgens hen ook het
voetbaltechnisch proces dat onder
Xhofleer in gang is gezet, geleid
tot het besluit om ook komend
voetbalseizoen 2015-2016 met elkaar
verder te gaan.

Set Up N5-1 kampioen
Door: Volleybalvereniging Set Up
Het waren twee spannende wedstrijden voor het N5.1-team van volleybalvereniging Set Up uit
Meerlo. Na winst tegen ActiveRooy uit Venray stond de finale tegen Avoc uit America op het
programma, de nummer 1 tegen de nummer 2. Dat leverde een erg spannende wedstrijd op, want het
ging lange tijd op. Alleen winst van de hele wedstrijd zou de meiden van Set Up de kampioenstitel
opleveren. En dat lukte de meiden en de coaches van N5.1, Emma, Jara, Anouk, Meike, Joanne, Else,
Stefan en Harry.

Wij wensen u sfeervolle kerstdagen
en een gezond 2015,
bestuur, directie en medewerkers
Synthese
Rondom de feestdagen zijn wij op 24 december,
29 december t/m 31 december van 8.30-12.30 uur
telefonisch bereikbaar op 0478 517 300.

Duurzaamheidsmaatregelen

Op vrijdag 2 januari zijn wij gesloten.

Opening tennispark
Grubbenvorst

www.synthese.nl /info@synthese.nl

Het nieuwe tennis- en jeu de boulespark aan het Ericaplein in Grubbenvorst werd onlangs in gebruik genomen.
De officiële opening van het tennispark vindt plaats op zaterdag 10 januari om 17.00 uur. Dan wordt ook het
startschot gegeven voor het 50-jarig jubileum van Tennisclub Grubbenvorst.

, fijne feestdagen
en een gelukkig 2015

Het nieuwe tennispark is onder andere voorzien van zonnepanelen
De verplaatsing van het oude park
was noodzakelijk, omdat gemeente
Horst aan de Maas op de oude plek
nieuwbouwwoningen wilde plaatsen.
Dit was aanleiding voor het startschot
voor een compleet nieuw park, een
traject dat ruim twee jaar geleden werd
ingezet. Bij de ontwikkeling van het
park is veel aandacht besteed aan de
samenwerking met andere verenigin
gen, de aansluiting op het bestaande
voetbalterrein en de inpassing tegen
een bestaande woonwijk en de aanwe
zige buurtbewoners.
Het resultaat is volgens voorzitter

Thissen van de tennisclub het resultaat
van een lang en intensief traject van
onderhandelingen met voetbalver
eniging GFC’33, de jeu de boulesver
eniging, Tennisclub Grubbenvorst en
Gemeente Horst aan de Maas.
Veel aandacht ging volgens de
club uit naar duurzaamheidsmaatre
gelen. Met name hergebruik van oude
materialen, isolerende innovatieve
bouwmaterialen, de toepassing van
LED-verlichting op alle banen en in het
gebouw en de toepassing van zonnepa
nelen dragen de komende jaren bij aan
energiebesparing.

Het tennispark beschikt over zes
nieuwe smashcourtbanen, waarvan
één baan kan worden getransformeerd
tot vier rode (mini-)banen. Speciaal
hiervoor zijn twee banen verbreed
aangelegd, zodat nog steeds aan de
uitloopnormen van de KNLTB wordt vol
daan. Ook zijn acht jeu de boulesbanen
gerealiseerd.
Realisatie van het park is mede
mogelijk gemaakt door een eigen bij
drage van de verenigingen en subsidie
van gemeente Horst aan de Maas en
provincie Limburg. Kijk voor meer infor
matie op www.tcgrubbenvorst.nl

Directie, medewerkers en alle bezorgers
van nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas
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22e Kasteelloop Horst
De 22e Kasteelloop vindt tweede kerstdag plaats in kasteelpark Ter Horst in Horst. De scheidsrechtersvereniging
Horst-Venray organiseert de loop waar jong en oud, amateurs en wedstrijdrenners aan deelnemen.
Met zeven man sterk organiseert
het comité van scheidsrechtersvereni
ging Horst-Venray de loop op tweede
kerstdag. De loop trekt inmiddels
deelnemers uit heel het land en zelfs
uit Duitsland en België. Het is dan
ook een van de grootste van Limburg

geworden, mede door het parcours
dat midden door kasteelpark Ter Horst
loopt. De start en prijsuitreikingen zijn
in clublokaal Trefhove van de sche
idsrechtersvereniging. De organisatie
verwacht meer dan zevenhonderd
deelnemers. De Kasteelloop begint om

10.00 uur met trimlopen voor jongens
en meisjes in verschillende leeftijden.
Om 10.45 uur wordt gestart met de
vijf kilometer wedstrijdloop voor vol
wassenen en om 11.30 uur start de 10
kilometerloop. Kijk voor meer infor
matie op www.kasteelloop.nl

Oxalis krijgt les
Door: SV Oxalis
Voor korfbalclub SV Oxalis stond zondag 14 december ONA-Astrantia uit Middelaar op het programma, een
pittige ploeg. De wedstrijd begon fel en in de eerste twee aanvallen wist ONA-Astrantia al te scoren.
Ondanks deze snelle voorsprong
kon Oxalis in dit stadium nog goed
volgen. Aanvallend creëerden de
Horster dames voldoende kansen
maar verdedigend kregen ze
geen grip op de schotkracht van
de tegenstander. Ondanks dat er
halverwege de eerste helft volop op
het afstandsschot werd verdedigd

Vierde dan voor lid
Budoclub Horst
Door: Budoclub Horst
Iwan Roelofs, lid van Budoclub Horst, is geslaagd voor de vierde
dan jiu-jitsu. In het weekend van 13 en 14 december werden in Wijk
bij Duurstede de landelijke examens voor de hogere dangraden voor
jiu-jitsu gehouden. Zondag 14 december was examenkandidaat Iwan
Roelofs met trainingspartner Ger Hegger, ook de jiu-jitsu-leraar, aan de
beurt voor de vierde dan jiu-jitsu. Iwan moest zijn tweede en laatste
deel van het examen laten zien. Roy Hagens fungeerde als derde
persoon voor de onderdelen waar er verdedigd wordt door meerdere
tegenstanders. Samen hebben ze er heel lang en hard voor getraind
om dit resultaat te behalen. Leraar Ger Hegger was trots op zijn
leerling en tevens trainingspartner.

bleven de tegenstanders de ballen
er in gooien. Desondanks liep de
tegenstander niet echt uit en met
een ruststand van 11-7 waren er
zeker nog kansen. De tweede helft
verliep lastiger voor Oxalis. De eerste
tien minuten wist Oxalis nog kansen
te benutten maar daarna verliep de
aanval moeizaam. In de 10e minuut

van de tweede helft maakte Oxalis
de 12-8, daarna wist ONA-Astrantia
drie keer achter elkaar van afstand
te scoren en steeds verder uit te
lopen. In de hele wedstrijd scoorde
ONA-Astrantia in totaal maar liefs
veertien keer van afstand, eindstand
19-9. Conclusie: Oxalis kreeg een lesje
in afwerken.

Set Up meisjes A ongeslagen
najaarskampioen
Door: volleybalvereniging Set Up
De meisjes A van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo speelden zaterdag 13 december hun laatste wedstrijd in
de najaarscompetitie tegen middenmoter ODI uit Middelbeers. De Set Up-meiden waren de bovenliggende partij en
ondanks flink tegenstribbelen van ODI werd steeds aan het einde van de set het verschil duidelijk.
De meeste spanning die in de wed
strijd zat, kwam van de Set Up-meiden
zelf. De concentratie liet af en toe wat
na. Op de momenten dat het nodig
was, werd er goed en bekeken aan
gevallen, was de eerste pass goed naar
de spelverdelers en werden er mooie
aanvallen gemaakt. Het kampioen
schap is uiteraard feestelijk gevierd.

Dat is ook het beeld van de hele
competitie, Set Up was samen met
Polaris duidelijk te sterk voor de andere
teams. De allereerste wedstrijd is
uiteindelijk ook meteen de allerbelang
rijkste geworden: van concurrent Polaris
werd in Helmond met 4-0 gewonnen.
Die achterstand heeft Polaris nooit in
kunnen halen. De andere wedstrijden

gingen relatief gemakkelijk, in totaal
werden twee setjes afgestaan door
Melanie, Loes, Annabel, Eke, Nika,
Anouk, Bente, Dagmar en Emma. Onder
leiding van coach Mark en dankzij de
trainingen van Angelique en Koen
zijn de kampioenen weer beter gaan
volleyballen en is er veel kans op
succes in de komende periode.

Zorg bij Praktijk MLV ook in 2015 gewaarborgd !!
Ook in 2015 staat Praktijk MLV voor u klaar met een zeer breed aanbod aan zorg.
Praktijk MLV biedt u ondersteuning en behandeling op het gebied van psychische klachten, beweging en voeding.
Er wordt gekeken naar welke ondersteuning u zou kunnen helpen zodat u weer beter in uw vel zit.
We kijken naar welke zorg nodig is maar vooral ook naar uw eigen kwaliteiten en mogelijkheden om deze weer te
zien en leren te gebruiken.
Het enige wat voor u verandert zijn de aanmelding en de kosten. Deze lopen vanaf 2015 via de gemeente.
Deze kijkt samen met u naar de hulpvraag en zoekt de meest passende hulpverlener.
Zij vergoeden tevens de kosten van de behandeling.
Hebt u een hulpvraag en wilt u de zorg bij Praktijk MLV aanvragen?
Ik wil u hierbij graag vrijblijvend in ondersteunen!!
Praktijk MLV - Gastendonkstraat 11 - 5961 JW - Horst
Een gezond lichaam en gezonde
geest gaan altijd samen. Zo geeft
Praktijk MLV sinds kort ook de cursus
Fitdankbaby in Horst bij Froxx. Dit is
een fitnessprogramma voor zowel
moeder als baby in de leeftijd van
drie tot acht maanden.
Het is nu al een groot succes!
Moeders kunnen zich blijven
aanmelden via www.fitdankbaby.nl
of mailen naar
marion.lenssen@fitdankbaby.nl.

Praktijk MLV wenst iedereen een gelukkig, sportief en gezond 2015 !!!

WIJ WENSEN U

FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GEZOND 2015
WIJ ZIJN I.V.M. VAKANTIE GESLOTEN
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Wittenhorst sluit jaar af
met winst
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
De slechtste wedstrijd spelen van het seizoen en toch winnen, is ook een kunst. Dit is het resumé van de
wedstrijd van het eerste elftal van RKsv Wittenhorst tegen SC Susteren. De spelers kunnen even op verhaal komen,
want de eerstvolgende partij is pas op 25 januari.

Kampioenen Athos
Door: volleybalvereniging Athos
De jeugdafdeling van volleybalclub Athos uit Sevenum heeft in de
eerste competitiehelft twee kampioenen afgeleverd. Zowel het
jongens B1-team als het N6-1-team van de meisjes won de competitie.
Het B1-jongensteam wist op 29 november al het kampioenschap veilig
te stellen. De jongens wisten tijdens deze competitie alle veertig sets
te winnen. Het jongens B-team bestaat door een samenwerkings
verband uit jongens van HVC uit Hegelsom en VC Athos ’70 uit
Sevenum. Op zondag 14 december was het de beurt aan Athos N6-1.
Slechts drie punten waren al voldoende om kampioen te worden.
De meiden wonnen één wedstrijd en speelden de andere gelijk,
waardoor ze zes punten verdienden. Op vrijdag 9 januari worden de
kampioenen gehuldigd tijdens de kampioensreceptie in sporthal
De Kruisweide. Van 18.30 tot 19.00 uur kan iedereen de kampioenen
een handje komen geven.

Vooraf had Wittenhorst een fel
vechtend team verwacht. Na het
eerste fluitsignaal en de eerste corner
voor Wittenhorst was het gedaan. Er
was geen bezieling. Susteren nam
duidelijk het heft in handen. Het
manco bij deze ploeg was duidelijk het
scorend vermogen, door afwezigheid
van de topscoorder, een geluk voor
Wittenhorst.
Allengs wist Wittenhorst toch
wat beter in het spel te komen.
Susteren-doelman Joshua Cleber kon
eerst nog met een goede actie de 0-1
verhinderen. Snel hierna werd Bram
Rubie door Lars Blenckers de diepte
ingespeeld. Het schot dat volgde was
voor de jeugdige doelman toch te

maandag 22, dinsdag 23 en
woensdag 24 en 31 december
van 10.00 – 16.00 uur

de thuisclub alle gelegenheid kreeg
om terug te komen. De slotfase was
boeiend. Drie minuten voor tijd kwam
de lang verwachte treffer. Randy
Vaessen kon van dichtbij de 1-2 scoren.
Susteren rook vuur en ging met alle
macht op zoek naar de gelijkmaker.
Wittenhorst kreeg hierdoor voorin
alle ruimte om de voorsprong uit te
breiden. Marc van Rens leek de 3-1
binnen te werken, maar hij werd
neergelegd. Bram Rubie was door
zenuwen overmand wat onzeker, want
ditmaal was de doelman sterker. Ver in
blessuretijd floot de scheidsrechter voor
het einde: Wittenhorst behaalde een
zwaar bevochten overwinning op een
fel tegenspartelend Susteren.

Selectieteams Hovoc
sluiten jaar winnend af
Door: volleybalvereniging Hovoc
Beide selectieteams van volleybalvereniging Hovoc uit Horst hebben hun laatste wedstrijd van het jaar
gewonnen. Het eerste damesteam deed dat in Zeeland met 1-3, terwijl de heren voor thuispubliek weinig moeite
hadden met Voerendaal (4-0). Met de eerste helft van het seizoen achter de rug, staan de twee teams
respectievelijk zevende en eerste in de derde divisie en eerste klasse.
Hovoc DS1 had een lange autorit
naar het Zeeuwse Kapelle om zich
mentaal voor te bereiden op haar
wedstrijd, maar begon desondanks
wat slordig. De Horster dames hadden
moeite om in hun eigen spel te
komen, maar behielden gedurende
de hele eerste set wel een kleine
voorsprong, die aan het eind een
setwinst opleverde (20-25). De
tweede set kende een soortgelijk
verloop (20-25), waarna bij Horst
de bewustwording ontstond dat het
nodig was meer te geven.
Dat gebeurde in set drie, waarin
Inge Versleijen Hovoc naar een
onwaarschijnlijke 0-9 voorsprong

Extra openingstijden
voor kerst en oudjaar:

machtig, 0-1.
Na de rust begon Susteren met
name door de balvaste Boyd Stoffels
weer voortvarender. Wittenhorst
kon geen rust in het spel brengen.
Balverlies was dan ook verklaarbaar.
Toch kon de Horster defensie overeind
blijven en zelfs aan uitbraken
denken. Een van deze uitbraken
bracht succes. Daan Verlijsdonk
ging op avontuur. Hij kon binnen
het zestienmetergebied gestuit
worden, maar wel onreglementair. De
toegekende penalty werd door Bram
Rubie binnengeschoten. De wedstrijd
leek op slot te zitten, maar niets was
minder waar. Susteren gaf niet op en
Wittenhorst zorgde er zelf voor dat

serveerde. De puntenmarge op Bok
DS1 bleef en de set werd met 19-25
gewonnen. De vierde set draaide voor
Hovoc helaas op een teleurstelling uit.
Het kwam niet meer in haar eigen
spel en had niets meer in te brengen
tegen het spel van de Zeeuwse dames
(25-9), waardoor het laatste punt in
Kapelle bleef (1-3).
Het eerste herenteam van Hovoc
speelde haar laatste wedstrijd van de
eerste seizoenshelft tegen Voerendaal
HS2. De wedstrijd in de Dendronsporthal kende in de eerste drie sets
eenzelfde verloop. Geconcentreerd
maar gelaten begonnen de Horster
heren aan de wedstrijd om tot de

vijftien punten tegen een achterstand
aan te kijken. Desondanks oogden
ze vol vertrouwen, want er was
op geen enkel moment onrust te
bespeuren. Hovoc-coach Bob Soberjé
maande zijn mannen een enkele keer
een tandje bij te schakelen, en zo
geschiedde. Na een 3-0 voorsprong
in sets (25-19, 25-20, 25-17), werd
er in de laatste set van het jaar wel
doorgepakt. Horst kwam daarin
nimmer op achterstand en won
boven elke twijfel verheven de vierde
set (25-19). Zodoende staat Hovoc
HS1 nog steeds vier punten voor op
de nummer twee en gaat het als
koploper het nieuwe jaar in.
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Optreden beatcover
band Predilection
Op uitnodiging van het Grand Burstin Hotel in Folkstone England gaat de
Horster beat-coverband Predilection weer een aantal dagen optreden in het
hotel. Om hun tournee uit te proberen, wordt er op zaterdagavond
20 december een gratis concert gegeven in café D’n Tap in Horst.
Eerder al gaf Predilection enkele
optredens in een van de grootste
hotels van Engeland. Ditmaal spelen zij
om een door het hotel georganiseerd
weekendfestijn dat geheel in het teken
staat van de sixties en seventies. Naast

de Horster band Predilection, staan in
het voorprogramma Engelse bands als
Memory Lane, Ron & Ash, Tim Green
Wood en de band The Pontiacs. Het
concert in D’n Tap is een voorproefje
van het optreden in Engeland.

BiblioNu Horst viert
kerst
BiblioNu Horst heeft op koopzondag 21 december een voorleesmiddag
georganiseerd, waarbij kerst centraal staat. Om 15.00 uur wordt er een
kerstverhaal voorgelezen.
De bibliotheek is versierd
en er wordt kerstmuziek op de
achtergrond afgespeeld. Kinderen
kunnen van tevoren of op de dag zelf
kerstkleurplaten afhalen en die op
zondag inleveren voor een verrassing.
Daarnaast mag iedere bezoeker
een kerstkaart in de boom hangen
met daarop een wens om iemand een
boekenbon te gunnen en er zelf ook

een te ontvangen. De wenskaarten
zijn in de bibliotheek verkrijgbaar.
De twee mooiste en origineelste
wensen worden begin januari
beloond.
Mensen die op zoek zijn naar
afgeschreven boeken, kunnen tegen
een kleine vergoeding een plastic tas
vullen met boeken. De bibliotheek
is van 12.00 tot 17.00 uur geopend.

Sezako verzorgt intiem
kerstconcert
A-capellakoor Sezako (Sevenums Zang Koor) organiseert een kerstconcert in stapperij De Gaper in
Sevenum. Het concert vindt plaats op zondag 21 december om 15.00 uur. Het kerstconcert is een intiem
concert in huiskamersfeer. Een klein koor uit Heeze, Mixed Melody, is te gast. Ook wordt de muziek
afgewisseld met voordrachten van kapelaan Terrence Ragel, burgemeester Kees van Rooij en Nicolette Seuren.

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Boek Nico Cordewener

De Wereld Vergaat
Horstenaar Nico Cordewener heeft onlangs zijn boek De Wereld Vergaat
uitgebracht. In het boek geeft hij zijn visie op de wereld.
In tegenstelling tot wat de
titel doet vermoeden, voorspelt de
schrijver niet het einde van de aarde.
“Ik reflecteer over het onvermogen
van de mens om kunnen te leven
naar zijn liefdevolle intentie. Dit
onvermogen is de wereld”, aldus
Cordewener. “We maken er met zijn
allen een puinhoop van. Niemand
ziet zijn eigen aandeel in alle ellende.

Daarom krijgen we het niet voor
elkaar om het tij te keren.” Volgens
Cordewener kan de aarde weer
leefbaar worden door zelfreflectie.
“Dat is de enige weg die een oplossing
biedt. De Wereld Vergaat is een
handreiking om aan zelfreflectie te
kunnen gaan doen.”
Kijk voor meer informatie op over
het boek www.dewereldvergaat.nl

Ierse avond
bij Boems Jeu
Bij café Boems Jeu in America vindt op zaterdag 20 december een Ierse
avond plaats. Het duo Simply Folk zorgt deze avond voor de muziek. De Ierse
avond begint om 22.30 uur.
Simply Folk bestaat uit Tim Maas
en Patrick Panjoel, die met enkel een
gitaar en stem Ierse muziek brengen.

Simply Folk speelt allerlei Ierse folkmu
ziek, van de Dubliners tot Christy Moore
en Flogging Molly.

Opening ijsbaan Horst
De ijsbaan op het Wilhelminaplein in Horst werd vrijdagavond 12 december feestelijk geopend met
demonstraties van ijsdanseressen en ijshockeyers. Daarna betraden de eerste kinderen het verse ijs in het
centrum van het dorp, sommigen aarzelend, anderen al heel zelfverzekerd.

Provinciale mededeling
Kennisgeving door Gedeputeerde Staten van Limburg

Muziek in
De Schuilplaats

Bekendmaking Coördinatiebesluit Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat Provinciale Staten op 12 december 2014 hebben besloten de provinciale
coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.33 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum.

In kapel De Schuilplaats in Horst wordt vrijdag 19 december een
muzikale kerstavond georganiseerd. Vanaf 19.30 uur kunnen bezoekers
luisteren naar kerstmuziek.

Tegen het coördinatiebesluit staat geen rechtsbescherming open. De mogelijkheid om beroep in te stellen is uiteraard wel
aanwezig nadat de betrokken besluiten gelijktijdig bekend zijn gemaakt. Als die procedure wordt opgestart, wordt daarover een
aparte kennisgeving geplaatst.

De avond wordt ingevuld met
samenzang van bekende kerstliede
ren, zoals Stille Nacht, Heilige Nacht.
Daarnaast wordt instrumentale muziek
gespeeld, ondersteund met natuur
beelden uit de Alpen. De avond wordt
in samenwerking met muziekgroep

Tehillim uit Wijk en Aalburg verzorgd.
Zij spelen onder andere orgel, dwars
fluit en viool. Tijdens de avond wordt
ook een kerstboodschap uitgesproken
en is er een verhaal voor de kinderen.
Toegang tot de muzikale avond is
gratis.

Voor de realisatie van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zijn vele besluiten nodig. Toepassing geven aan de coördinatieregeling uit de Wro betekent dat de voorbereiding en bekendmaking van het inpassingsplan en de overige te nemen besluiten
met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene Wet bestuursrecht gecoördineerd tot stand komen.

Het coördinatiebesluit van Provinciale Staten is in te zien via de provinciale website www.limburg.nl onder het kopje
‘Bekendmakingen’ en op de site van het Projectbureau Ooijen Wanssum (www.ooijen-wanssum.nl). Bovendien is het besluit
tijdens kantoortijden bij het Projectbureau Ooijen-Wanssum in te zien.
Voor nadere informatie over het coördinatiebesluit kunt u contact opnemen met Tyora van der Meulen van het cluster Juridische
Zaken en Inkoop van de Provincie Limburg (telefoon 043-3897342).
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Musical Emotions
Het Horster Mannenkoor bestaat dit jaar 120 jaar. Op zaterdag 20 december om 20.00 uur en zondag 21 december
om 14.30 gaat het Horster Mannenkoor onder de naam Musical Emotions de jubileumperiode aftrappen met een
concert in de Mèrthal.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie-Balans, Pijnklachten,
Hormonale Balans
Roken en Overgewicht
Rob Coumans

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Het optreden is een grote productie
met ruim 250 zangers en muzikanten.
Het Horster Mannenkoor onder leiding
van Tim Schulteis wordt bijgestaan
door De Koninklijke Harmonie van Horst
onder leiding van Björn Bus en het
Meuleveld Kinderkoor onder leiding van
Jacqueline Fijnaut. Ook Egbert Derix en

zijn combo bestaande uit Norbert Leurs
op basgitaar, Stijn Vullings op drums
en de solisten Judith Weusten en Roy
Verbeek doen mee aan het concert.
Het programma is onderverdeeld in
een aantal blokken met elk hun eigen
thema. In ieder blok zijn alle deelne
mers een keer te horen. Het eerste blok

bestaat uit klassieke muziek, daarna
volgen de thema’s musical en film
muziek. Na de pauze komen spirituals,
blues en pop aan bod. Het concert
eindigt met een blok populaire kerst
muziek. Het hele concert wordt visueel
ondersteund met beelden die op een
groot scherm worden geprojecteerd.

Tapzingen in Sevenum
in
8

SAMSUNG
GALAXY +
CORE 2

ch

Zanggroep De Balkers staan zondagmiddag 21 december op het podium in De Sevewaeg in Sevenum. Zij sluiten
2014 af met een zangmiddag.

MET
GRATIS
TAB!

GRATIS
EROP UIT!
VOUCHER
T.W.V. €75.-

150 min + 500 MB
bijbetaalprijs: €0.-

nu 2 jaar

€21.-/mnd

Vanaf 14.30 uur brengen De Balkers
voor en met het publiek een variatie

Je betaalt €50.- en krijgt €70.- retour via samsung.com/promotions.

Horst
Venray
Venlo

Novocom

Kerkstraat 18 | 077 3987648
Schoolstraat 18 | 0478 512498
Klaasstraat 42 | 077 3518196

Koopzondag 21 december
horst@novocom.nl | www.novocom.nl

van liedjes uit binnen- en buitenland.
Om aan te sluiten bij het seizoen,

staan ook enkele kerstliederen op het
programma.

Slotconcert Seniorenorkest
Het Seniorenorkest Horst aan de Maas houdt op zondag 21 december haar slotconcert in het Horster Parkhotel.
Dit eenendertigste en laatste optreden van het orkest in 2014 vindt plaats van 13.30 tot 17.00 uur.

Het Seniorenorkest tijdens een optreden in de Kasteeltuinen in Arcen
De muziek van het Seniorenorkest
varieert van populaire blaasmuziek en
evergreens tot kerk- en kerstmuziek.
Ieder jaar worden nieuwe stukken aan
het repertoire toegevoegd. Tijdens dit
kerstconcert organiseert het Parkhotel
een high-tea. Daarnaast kunnen

bezoekers ook gewoon komen luis
teren naar het concert. De toegang is
dan gratis. Het Seniorenorkest bestaat
uit muzikanten uit de harmonie- of
fanfarewereld. Bij het Seniorenorkest
wil men op niveau muziek maken voor
de gezelligheid. De leden van het orkest

vinden het een eer dat de heer Van
Rooij, burgemeester van gemeente Horst
aan de Maas, hun beschermheer is.
Belangstellenden kunnen zich altijd aan
melden. Het orkest staat al ruim 21 jaar,
net zolang als het orkest bestaat, onder
leiding van Will Faasen uit Horst.
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De Locht houdt muzikale zondag

Kerstquiz voor
kinderen

Museum De Locht in Melderslo organiseert op zondag 21 december om 14.30 uur een optreden van
zangvereniging Le Rossignol uit Lottum. Daarnaast wordt er een traditionele veiling gehouden en zijn de
wisselexposities te bezichtigen.

Kinderen uit Sevenum kunnen tijdens de heilige mis op zaterdag
20 december meehelpen met het bouwen van een kerstboom van hout.
Iedereen is uitgenodigd.
In het Parochiehuis in Sevenum
kunnen kinderen tijdens de mis
van 18.00 uur een kerstboom van
hout bouwen. In de kerk wordt
verzameld, waarna men naar het
Parochiehuis gaat, om door middel
van een kerstquiz gezamenlijk een
houten kerstboom te bouwen.

Hier leren de kinderen onder
andere waarom en wat met kerst
gevierd wordt. Als de boom klaar
is, mogen alle kinderen een kaarsje
aansteken en in de boom zetten.
Daarna gaat de groep terug naar
de kerk en maken ze de viering
mee af.

Sam Vloemans in
Cambrinus
De Belg Sam Vloemans staat zondag 21 december samen met zijn
band op het podium van café Cambrinus in Horst. Dit concert begint om
16.00 uur.
Vloemans is een creatieve
duizendpoot die moeilijk in een
hokje te duwen is. Er zit zowel funk,
soul en latin in zijn muziek als pop
en jazz. Hij is geboren in Curaçao
en kreeg daar latin met de paplepel
mee, maar evengoed voedt hij
zichzelf met jazz, soul en pop. Sam
Vloemans speelt deze middag met

zijn vaste band. Hij wordt bijgestaan
door door toetsenist Mike Roelofs,
gitarist Bart Oostindie, drummer
Patrick Dorcean, bassist Roberto
Mercurio en Tom Verschoone op
trombone. Tijdens dit concert staat
Vloemans’ cd Otrabanda centraal.
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

De eerste generatie rolstoelen uit de expositie Het Groene Kruis
Zangvereniging Le Rossignol
bestaat uit een veertigtal leden en
biedt een gevarieerd aanbod aan
liederen uit verschillende landen. Naast
hun optreden is er in het museum een
veiling waarbij gebruikgemaakt wordt
van de traditionele veilingklok. De

wisselexposities zijn voor bezoekers
ook toegankelijk.
Bezoekers kunnen onder andere
kijken naar de expositie van het Groene
Kruis. In de expositie Hemelrijk vormen
heiligbeelden het decor en verder zijn
in de Klokkenexpositie bijzondere klok

MOTIVO

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze vijf
inspirerende keukenshowrooms.
BERGEIJK

DEURNE

HEERLEN

DE WATERLAAT 8

STATIONSSTRAAT 67

IN DE CRAMER 148A

T0497 552882

T0493 441111

T045 5506550
Elke zondag geopend

SOMEREN-EIND

TILBURG

BOERENKAMPLAAN 143

APHRODITESTRAAT 2

T0493 441111

T013 5784444

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

PRONORM

ken van klokkenmaker Jean Wilmar te
bekijken.
Het museum is van 11.00 tot
17.00 uur geopend. De demonstraties
beginnen om 13.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

S Y S T E M AT

TWEEDE
KERSTDAG
EN ZONDAG
28 DECEMBER

ALLE VESTIGINGEN
GEOPEND
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
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Hegelsom

Mysterieuze kerstwandeling

Kronenberg
Opening kantine

Kom van je bank-feest met
dj André Bonaparte

za 20 december 20.00-22.00 uur
en zo 21 december 14.30-16.30 uur
Organisatie: Horster Mannenkoor
Locatie: Mèrthal

zo 21 december 14.30 uur
Organisatie: SV Kronenberg
Locatie:
sportpark De Heesbergen

za 20 december 21.00 uur
Locatie: café Metieske

Kerstmanifestatie:
Optreden Mary’s Little Lamb optreden Gerrit Christiaens

Optreden Philo en Dirt bag

Levende kerststal

za 20 december 21.00 uur
Locatie: café Station America

wo 24 december 20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix

za 20 december 21.00 uur
Locatie: café De Buun

wo 24 december 18.00 uur
Organisatie: KJEM
Locatie: jeu de boulesbaan

za 20 december 22.00 uur
Locatie: Croes Moeke

Ierse avond

Kerstconcert

Winter wonderland

za 20 december 22.30 uur
Locatie: café Boëms Jeu

wo 24 december 22.00 uur
Organisatie: zangvereniging
Egelsheim
Locatie: Sint Hubertuskerk

za 20 december 22.30-04.00 uur
Locatie: zaal De Lange

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

zo 21 december 16.00 uur
Organisatie: Tuutetrek
Locatie: start Sint Hubertuskerk

Jubileumconcert Musical
Emotions

America

Aprèsskiparty
wo 24 december 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Evertsoord
Kerstwandeltocht

ma 22 december 18.15 uur
Organisatie: Jong Nederland
Evertsoord
Locatie: start Wertemerweg 6

Horst

Historische kerkgroep
bezichtigen
wo 24 december 20.30 uur
Locatie: kerk OLV Onbevlekt
Ontvangen

za 20 december
Locatie: café D’n Tap

Kerstkoopzondag

do 18 december 18.00-21.00 uur
Organisatie: Stichting Vrienden
van Hof te Berkel
Locatie: verzorgingshuis Berkele
Heem

zo 21 december 12.00-17.00 uur
Locatie: Horst-centrum

do 18 december 20.00 uur
Locatie: De Riet

Slotconcert
zo 21 december 13.30-17.00 uur
Organisatie: Seniorenorkest Horst
aan de Maas
Locatie: Parkhotel

vr 19 december 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 21 december 15.00 uur
Locatie: BiblioNu

za 20 december 22.00 uur
Locatie: stapperij De Gaper

za 20 december 19.30 uur
Organisatie:
gemengde zangvereniging
Le Rossignol en mandoline
vereniging Rosa Musica
Locatie: H. Gertrudiskerk

Tapzingen

Griendtsveen

Opsluiting dj’s Ut Glaze Hoês

za 20 en zo 21 december
14.00-20.00 uur
Organisatie: De Peel Natuurlijk
Locatie: Sint Barbarakerk en
Herberg de Morgenstond

vr 19 december 18.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein

zo 21 december 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Muzikale kerstavond

Kerstknallen met Mistr T

vr 19 december 19.30 uur
Locatie: kapel De Schuilplaats

wo 24 december 22.00 uur
Locatie: zaal De Lange

Muziekcafé De Buun

Optredens Philo
en Dirt Bag

zo 21 december 14.30 uur
Organisatie: zanggroep De
Balkers
Locatie: De Sevewaeg

Kerstconcert

Melderslo
Kerstconcert

zo 21 december 14.30 uur
Organisatie: gemengde
zangvereniging Le Rossignol
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Dorpsraadvergadering
Optreden Sam Vloemans
& Band

Kerst in de Peel

Lottum

Voorlezen kerstverhaal
Quiltcafé

Clublife met dj Marlicious
en Deepcrash

Kerstconcert
Optreden Predilection

Kerstmarkt

Dorpsraadvergadering

Kom van je bank-feest met
Jeopardy

do 18 december 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

Sevenum

zo 21 december 15.00 uur
Organisatie: a-capellakoor
Sezako
Locatie: stapperij De Gaper

Opening schaatsbaan
di 23 december 18.00 uur
Locatie: De Schatberg

Swolgen
Kerstconcert

za 20 december 19.00 uur
Organisatie: Fanfare
Vriendenkring
Locatie: Lambertuskerk

Samen kerstboom bouwen
za 20 december 18.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Bij muziekcafé De Buun in Horst spelen op zaterdag 20 december de
bands Philo en Dirt Bag. De aanvang van de avond is om 21.00 uur.
Philo is een tributeband uit Horst
aan de Maas die muziek speelt van
Thin Lizzy. De band is begin 2012
opgericht door vijf muzikanten die
al jarenlang actief waren in diverse
bands in de regio. Samen willen
zij een ode brengen aan wijlen
Phil Lynott, de frontman, zanger
en bassist van de Ierse rockband
Thin Lizzy. Philo speelt Thin Lizzyklassiekers, zoals The Boys are Back

in Town, Jailbreak, Whiskey in the Jar
en Dancing in the Moonlight.
Dirt Bag is in 2010 opgericht
in Horst. Dirtbag bestaat uit vijf
leden, die allemaal uit verschillende
regionale bands komen. Na optredens
in de regio speelt de band nu met
een nieuwe zanger in het hele land.
Dirt Bag speelt onder andere rock- en
metalklassiekers van AC/DC, Iron
Maiden en Metallica.

Fijne feestdagen
en de
beste wensen voor 2015

Kerstmarkt Sevenum
De geur van wafels en een warm houtvuur kwamen je zondag 14 december tegemoet in het centrum van
Sevenum. Hier organiseerde harmonie Unie haar jaarlijkse kerstmarkt. Er waren optredens, lekkere dingen te
eten, een levende kerststal te bekijken en vele kraampjes met kerstgerelateerde spulletjes.

Joeps kerstmenu’s voor thuis
Ophalen, Opwarmen, Opeten
Het menu vind je op onze website en op Facebook
Meer info of bestellen: bel, mail of kom langs!
Versboerderij De Gastendonk | Gastendonkstraat 39 Horst
www.gastendonk.nl | joep@gastendonk.nl | Tel: 077-398 53 56
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Medische Religie
zorg
America

Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Sevenum
Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 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

Broekhuizen
zondag
woensdag
donderdag
		

Heilige mis
Nachtmis
hoogmis

Broekhuizenvorst

zaterdag
Heilige mis
19.15
woensdag nachtmis
20.30
donderdag hoogmis
09.30
bezichtiging en gebed 14.00-16.00

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

Verloskundige zorg
Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
W verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44

09.45

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

Hegelsom
zondag
woensdag
		

Heilige mis
gezinsmis
woorddienst

09.30
18.30
22.00

Horst (Lambertus)
zaterdag
Heilige mis
18.00
zondag
Heilige mis
10.30
maandag
Heilige mis
18.30
		
Boeteviering 19.00
dinsdag
Heilige mis
09.00
		
Aanbidding
09.25
woensdag Dichterbij
15.30
		
Gezinsmis
17.30
		
Nachtmis
23.00
donderdag hoogmis
11.00
bezichtiging en gebed 14.00-17.00
vrijdag
hoogmis
11.00
bezichtiging en gebed 14.00-17.00
		

Kronenberg
zaterdag
		

Heilige mis

19.15

Lottum
zondag
Heilige mis
09.30
woensdag gezinsmis
18.30
donderdag woorddienst 09.30
bezichtiging en gebed tot 12.00
bezichtiging en gebed 14.00-16.00
vrijdag
hoogmis
09.30

bezichtiging en gebed tot 12.00
bezichtiging en gebed 14.00-16.00

Meerlo
zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Melderslo
zaterdag
Heilige mis
17.30
woensdag Gezinsmis
19.30
donderdag Hoogmis
11.00
bezichtiging en gebed 13.00-17.00
vrijdag
bezichtiging en gebed 13.00-17.00
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
woensdag kinderviering 18.30
		
nachtmis
20.00
donderdag hoogmis
09.30
bezichtiging en gebed voor en
na vieringen
		

Swolgen

maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Tienray

De Schuilplaats

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
zondag

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

kerkdienst
kerkdienst

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen

Sevenum

T
18.00
09.30

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

Glaze Hoês sluit deuren
Naast de ijsbaan op het Wilhelminaplein in Horst staat van vrijdag 19 tot en met dinsdag 23 december Ut Glaze Hoês. Vanaf vrijdag 18.00 uur voeren de
dj’s actie voor Stichting Vrienden van Hospice Horst aan de Maas.
Diskjockeys Martijn Berende uit
Melderslo, Peter Berghs uit Meerlo en
Sanne Scheepers uit Sevenum worden
op vrijdag 19 december om 18.00 uur
door burgemeester Kees van Rooij in
Ut Glaze Hoês opgesloten om er een
continu radioprogramma te verzorgen.
“Het is voor mij de eerste keer”, geeft

Tandarts
Spoedgevallendienst
19 t/m 23 december 2014
Kies Mondzorg Well
t Zandt 15, Well
T 0478 50 19 71

09.45
21.00
11.00

donderdag
bezichtiging en gebed 14.00-17.00
vrijdag
happy sound 10.30
bezichtiging en gebed 14.00-17.00

ZO

21 Dec

ZO

21 Dec

ZO

21 Dec

DI
ZO

23 Dec
4 Jan

ZA

27 Dec

ZA

27 Dec

ZA

27 Dec

ZO

28 Dec

DO

1 Jan

DO

1 Jan

t/m

4 Jan

t/m

Sanne aan. “Ik hoefde echter niet lang
nadenken toen ik gevraagd werd of
ik mee wilde doen.” Peter en Martijn
hebben in eerdere edities al ervaring
opgedaan. “Het blijft altijd een
spannend gebeuren, zeker omdat we
dit jaar voor het eerst in het centrum
van Horst gaan strijden voor een

lokaal goed doel.”
Jan Nabben, voorzitter van
Stichting Ut Glaze Hoês Horst aan de
Maas, vertelt: “We hebben bewust
gekozen voor een lokaal goed doel
omdat we van mening zijn dat
dit binnen de samenleving goed
uitpakt.” Deze editie van Ut Glaze

Het leukste dagje uit voor het hele gezin!

Huisarts en apotheek

zondag
Heilige mis
11.00
woensdag kindje wiegen 16.30
		
gezinsmis
17.30
donderdag hoogmis
09.30
bezichtiging en gebed tot 16.00

Hoês is een samenwerking tussen
het Horecacollectief Horst, Omroep
Reindonk en Centrummanagement
Horst.
Gedurende de actie zijn er
optredens van artiesten als Stef
Classens, Kid de Luca, Keezus Christus
en Crist Coppens.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 9.30 uur - 18.00 uur
Zaterdag & zondag 10.00 uur - 19.00 uur
Vakanties & Feestdagen* 10.00 uur - 19.00 uur

Toegangsprijzen

Ouders en begeleiders Gratis
Kruipertjes 0 t/m 13 jaar € 7,50 per kind
Jaar abonnement € 90,00 per kind per jaar
10 Rittenkaart € 65,00
Peuterochtend vóór 11.30 uur binnen* € 4,50 per kind t/m 4 jaar

Komen k?
jullie oo

Verjaardagsfeestjes

BoegaParty* € 9,50 per kind
BoegaKnalFeest* € 11,50 per kind
BoegaSuperKnaller* € 12,50 per kind

Schoolreisje of groepsarrangement
Schoolreisje / groepen*

*Kijk voor meer informatie op onze site
Like ons op facebook en blijf op de hoogte!

BoegaFun
Keizersveld 55, 5803 AP, Venray
Tel: 0478 - 79 65 10 | Email: info@boegafun.nl
www.boegafun.nl
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Kerstfeest met uw keurslager
ONZE SPECIALITEIT
Diverse rollades
• rundrollade
• kalfsrollade
• varkensrollade
• kiprollade
• kalkoenrollade
• lamsvleesrollade

Ook gevulde rollades
• met fruit
• met kaas
• met appel/kaneel
• met gekruid gehakt
• met tomaat
• met kruidencrème
alles wordt op maat gemaakt

WIJ HEBBEN OOK
VEEL KANT-EN-KLARE
LEKKERNIJEN
• ciabatta
• gevulde stokbroden
• worstenbrood
• saucijzenbrood
• varkenshaas in bladerdeeg
• pasteitje met ragout

GOURMETSPECIALITEITEN

VOOR AL UW WILD

Compleet gourmetpakket,
samengesteld met de
lekkerste ingredienten

Wij hebben een groot
assortiment wild in
huis

• 250 gram vlees per persoon
U kunt 6 verschillende
soorten vlees kiezen:
• kogelbiefstuk
• varkensschnitzel
• kipﬁlet
• kalfsoester
• lamsﬁlet
• lamsrack
• hamburgertjes
• worstjes
• slavinkjes
• kipsaté
• garnalen
• visspiesjes
• Shoarma
• biefreepjes met roerbakgroente
• kipreepjes met roerbakgroente

• saladepakket bestaande uit
stokbrood, kruidenboter,
knoﬂooksaus, barbecuesaus,
cocktailsaus, zigeunersaus,
pastasalade, barbecuesalade,
4 seizoenensalade, aardappelsalade en koude schotel
• gesneden champignons
• gesneden uienringen
• aardappelkrieltjes

Nu slechts € 12,50 pp

Wij hebben de lekkerste
beenhammen voor u klaargemaakt,
in diverse modellen.
Heerlijk zacht gemarineerd in
een heerlijke wijnmarinade.

Laat u eens lekker verrassen!

BESTEL TIJDIG UW
WILD EN GEVOGELTE!
De rest is

100% gegarandeerd
op voorraad!

LEKKER GROOT VLEES
Wij hebben voor u
diverse heerlijke stukken vlees in huis gehaald

BEENHAMMEN

U hoeft de ham alleen maar warm
te maken en te serveren met een
heerlijke romige saus. Wij snijden
de ham graag op maat voor u.

• konijn
• konijnenbout
• hazerug
• hazebout
• eendeborstﬁlet
• wild konijn
• hazenpeper
• reepeper
• reebiefstuk
• hertenbiefstuk
alles met de juiste kruiden
en smaak

DIVERSE HEERLIJKE
PATÉS
• reepaté
• wildpaté
• nootpaté
• cranberry paté
• kerstpaté
• boerenpaté
dit alles met een heerlijke
veenbessenconfiture

• rosbief
• kogelbief
• ossehaas
• kalfshaas
• braadvlees
• fricandeau
• kalfsfricandeau
• lamsvlees
• Argentijnse rib-eye
• T-bonesteak
en ook diverse soorten
in braadzak

EXTRA VOORDEEL
Bij aankoop van een kilo
VARKENSHAAS
krijgt u € 4,00 korting

Verstand van lekker eten!
Crist Coppens
St. Lambertusplein 5, Horst, tel. 077 398 37 94
www.coppens.keurslager.nl

