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Madurodam
onder de kerstboom
Een casino, een aantal kroegjes, een bierbrouwerij: allemaal gebouwen die Danny Danckaert (44) uit Grubbenvorst in zijn kamer heeft staan. Niet in ware grootte
gebouwd, maar in miniatuur, onder zijn kerstboom.
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Het begon allemaal met een paar
huisjes. Danny verzamelde kersthuisjes
en langzaamaan werd het één groot
dorp. “Mijn eerste huisjes had ik ergens
gekocht. Op een gegeven moment
vond ik deze zo leuk dat ik poppetjes
ging kopen. En dat liep een beetje uit
de hand. Ik heb de woonkamer
volstaan met een groot kerstdorp.
Dit jaar staat er zelfs een tweede dorp
in de keuken.”
Het kost veel tijd om het dorp op
te zetten, vertelt Danny. “Het zwaarste werk is alle dozen naar beneden
brengen. Ik moet vaak op en neer
want het zijn heel veel dozen. Dan leg
ik de elektriciteit aan. Elke lantaarnpaal en elk huisje moet verlicht zijn.
Dit zijn heel veel kleine kabels waarbij
je geen details over het hoofd mag
zien. Om deze draden weg te werken,
gooi ik er kleine kiezels overheen. Ik
heb verschillende soorten kiezels, dus
je moet ze ook goed uit elkaar halen.

Dan mogen de huisjes, mensen en
andere gebouwen erin.”

Kost veel tijd
De kersthuisjes zijn natuurlijk een
grote hobby van Danny, maar hij kijkt
er elk jaar toch een beetje tegenop om
alles op te bouwen. “Het kost gewoon
veel tijd. Ik ben best groot, dus ik
moet veel bukken om alles neer te

zetten. Als de kerststal dan eindelijk is
opgebouwd, dan kan ik weer genieten
en ben ik blij dat alles af is. Nu staat
alles aan en rijdt er een treintje rond,
maar normaal gesproken staat alles
overdag niet aan. Je wordt gek van al
dat gepiep. ‘s Avonds is het dorp in
leven.”
Lees verder op pagina 03
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Museum exposeert herinneringen
aan overledenen
Bidprentjes zijn er in alle soorten en maten. Met een foto van de
overledene op de voorzijde of van de plek waar hij graag kwam.
Met een gedicht, alleen een kruis of afbeelding van een heilige.
Er zijn grote verschillen tussen een prentje van 100 jaar geleden en nu.
Museum de Kantfabriek in Horst heeft uit haar grote collectie bidprentjes
een selectie gemaakt en opgenomen in de tentoonstelling Ter
Herinnering.
Door middel van bidprentjes
worden overledenen herdacht, vandaar
ook wel de naam gedachtenisprentjes.
Het gebruik van de bidprentjes is een
gebruik in het katholieke geloof, weet
U vindt deze week in HALLO
Carool van Kuijck. Zij is vrijwilliger bij
de volgende bijlagen:
Museum de Kantfabriek en heeft meeWelkoop Sevenum
geholpen bij het tot stand komen van
gehele gemeente
de tentoonstelling. De collectie
van het museum telde al 45.000
CV d’n Ezelskop
exemplaren. Na een oproep zijn er
alleen in Sevenum
nog eens enkele duizenden bijgekomen. Het is de bedoeling dat al deze
bidprentjes g
 edigitaliseerd worden.
“Vooral mensen die hun stamboom
HALLO Horst aan de Maas
uitzoeken, maken hier gebruik van”,
is een gratis uitgave van
vertelt Van Kuijck. “Je kunt namelijk
Kempen Media b.v. en verschijnt
veel uit de tekst van een prentje halen.
elke donderdag in de gemeente
Niet alleen waar de mensen geboren
Horst aan de Maas.
zijn en wanneer gestorven, maar soms
Oplage 18.800 exemplaren
ook wat voor leven ze hebben geleid.”
www.hallohorstaandemaas.nl
De oudste bidprentjes die het
museum
in bezit heeft stammen uit
Redactie en webredactie
het
midden
van de negentiende eeuw.
077 396 13 52
Daarnaast heeft ze ook kopieën van
redactie@hallohorstaandemaas.nl
prentjes uit begin 1800. Tot ongeveer
Marieke Vullings
de jaren zeventig van de vorige eeuw
Kris Wijnands
stond er op de voorzijde van een
Redactionele bijdragen
gedachtenisprentje vaak de afbeelWim Coenen, Anne Gubbels,
ding van bijvoorbeeld Jezus of Maria
Niels van Rens, Berend Titulaer en
met een begeleidende Bijbeltekst.
Rosanne Vromen
Nog oudere prentjes hebben tekeninFotografie
gen van doodskoppen, grafzerken en
Jos Derks en Bas Kleuskens
knekels. Deze staan vaak ergens symbool voor. Zo kan een palm naar de
Commercieel adviseurs
eeuwigheid verwijzen. “Vroeger was
077 396 13 56
het heel gewoon wanneer de pastoor
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Bijlagen

Colofon

Dorothé Gijsen-Verhaeg
Marianne Pirlo
Fabienne ten Horn
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.

media
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

of koster de tekst op een bidprentje
bepaalde”, zegt Carool. “Ook waren er
voor mensen die zich geen persoonlijk
prentje konden veroorloven, voorgedrukte kaartjes waar je alleen nog de
naam en datum op hoefde te zetten.”
In de tentoonstelling zijn voorbeelden
van zulke voorgedrukte exemplaren
te zien. Net als het oudste kaartje
van het museum uit 1841 van Anna
Gertrudis Graus. De expositie richt zich
voornamelijk op bidprentjes uit Horst
aan de Maas. “We hebben enkele
bijzondere prentjes, waaronder ook
dat van Toon Kortooms en Hub van
Doorne.” Er zijn ook enkele gedenkprentjes die niet zo zeer een link heb-

ben met de regio. Wat te denken van
het gedachtenisprentje van bijvoorbeeld prinses Diana van Engeland of
dat van koning Boudewijn van België?
Ze zijn te vinden in het museum.
In de tentoonstelling zijn ook
enkele zogenoemde aflaatprentjes
opgenomen (met een aflaat konden
de zonden kwijtgescholden worden
zodat men zeker was dat de overledene een plekje in de hemel kreeg,
red.) en slikhostieprentjes. “Dit zijn
religieuze afbeeldingen gemaakt
van hetzelfde materiaal waar ook
de hostie van is gemaakt. Wie
vroeger niet in de gelegenheid was
om de hostie in de kerk te ontvan-

gen, vanwege bijvoorbeeld ziekte,
kon een stukje van een slikhostieprentje nemen. Dit zou de genezing
ook bevorderen.” Al met al zijn de
vrijwilligers ongeveer een jaar bezig
geweest met het samenstellen van
de expositie. De officiële opening
vond zondag 13 december plaats.
De tentoonstelling is tot en met
21 februari te zien. Deze maakt
deel uit van de internationale
tentoonstellingenreeks met als
thema Hemelwaarts. Zowel in het
Niederrheingebied als in Limburg
vinden tot maart tentoonstellingen
en evenementen plaats in het kader
van dit thema.

Bezwaar tegen natuurvergunning
pluimveebedrijf
Coöperatie Mobilisation for the Environment (Mob) heeft bezwaar gemaakt tegen de door provincie Limburg verleende natuurvergunning voor een
pluimveebedrijf aan de Witveldweg in Grubbenvorst. Op dinsdag 22 december vond de zitting voor de Raad van State plaats.
Het pluimveebedrijf met
1,1 miljoen kippen, waarbij ook een
slachterij en een bio-energiecentrale
horen, is samen met een varkenshouderij onderdeel van het Nieuw
Gemengd Bedrijf (NGB).
Coöperatie Mobilisation for the
Environment (Mob) verzet zich tegen

de natuurvergunning. Volgens haar kan
het pluimveebedrijf niet voldoen aan
de stikstofnormen in de natuurvergunning. Daarom had het provinciebestuur
de vergunning niet mogen verlenen.
Verder is volgens de bezwaarmaker
alleen vergunning verleend voor
het pluimveebedrijf en niet voor de

HALLO met oud
en nieuw
In verband met oud en nieuw verschijnt HALLO Horst aan de Maas
op woensdag 30 december in plaats van op donderdag. Ook de
aanlevertijden van persberichten en advertenties zijn daarom
gewijzigd.
Advertenties dienen uiterlijk
maandag 28 december om
17.00 uur ingestuurd te zijn via
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Persberichten, teksten en foto’s kunt
u tot maandag 28 december 12.00 uur
aanleveren. Deze mag u sturen naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

slachterij en de bio-energiecentrale.
Volgens Mob had het provinciebestuur
vergunning moeten verlenen voor (het
veroorzaken van) een bepaalde hoeveelheid stikstofneerslag en niet zozeer
voor de pluimveehouderij. Mob is van
mening dat de uitstoot van stikstof gaat
toenemen waardoor natuurgebieden in

de omgeving worden aangetast.
Dit komt doordat er minder vrijgekomen stikstofrechten zijn dan waarvan
het provinciebestuur is uitgegaan,
aldus Mob. Ten slotte is de stikstofuitstoot volgens haar niet goed berekend.
De rechtbank doet over enkele weken
uitspraak.

Aanbieding

Tien-rittenkaart zwemmen
incl. consumptie

€50,00

€25,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Grubbenvorst heeft
eerste vissluis in Limburg

Heerlijke kerststol

Waterschap Peel en Maasvallei is woensdag 16 december officieel gestart met de beekherstelwerkzaamheden
aan de Everlose beek in Boekend en Grubbenvorst. Een onderdeel daarvan is de bouw van een vissluis nabij de
Slottermolen in Grubbenvorst. Deze vissluis is de eerste vissluis in Limburg.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

bezorger Sevenum m/v
Op dit moment stroomt de Everlose
Beek door natuurgebied Koelbroek.
Om dat gebied verder te laten ontwikkelen gaat het Waterschap de Everlose
Beek over een afstand van ongeveer 2 kilometer omleiden naar de

Onvoltooide Noordervaart. Om ervoor
te zorgen dat er vanuit de Maas weer
vissen de beek in kunnen en richting
Koelbroek kunnen gaan, wordt er in
Grubbenvorst op het terrein van de
Slottermolen een vissluis gemaakt.

Deze sluis overbrugt een hoogteverschil van 4,5 meter.
De officiële start voor de werkzaamheden bestond uit een menselijke
slinger die symbolisch vissen weer de
beek op liet zwemmen.

Kempen Media b.v. is op zoek naar een bezorger voor het buitengebied
van Sevenum voor nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke bijverdiensten.
Arbeidsvoorwaarden:
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.

Interesse of informatie?
Mail naar Dorothé Gijsen:
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 56

T 077 396 13 56 • www.hallohorstaandemaas.nl
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artikelen. Dan moet ik ze weer kopen.
Maar ik zeg altijd tegen iedereen:
begin er niet aan. Als je het eenmaal
leuk vindt, dan loopt het uit de hand.
Nu heb ik mijn hele kamer volstaan.
Volgend jaar zullen er vast weer
nieuwe huisjes, poppetjes of andere
spullen bij komen. Op zolder heb ik nog
heel veel spullen staan die nog niet
beneden staan. Ieder jaar denk ik weer
‘ik heb te veel spullen’.”
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krijgen we Pasen. Dan staan er kuikentjes, kippetjes en bloemetjes voor het
raam. Als de herfst begint tot en met
Halloween dan hebben we ons herfstthema. We hangen dan onder meer
grafzerken voor het raam.”
Danny zegt dat zijn hobby de
laatste jaren flink gegroeid is. “De afgelopen drie jaar is het echt toegenomen.
Lemax, het merk kersthuisjes dat ik
verzamel, komt elk jaar met nieuwe

Aanrijding?

OP S
C

” ’s Morgens ook, dan kom ik
beneden en dan is alles zo stil. Ik pak
dan een bak koffie en zet alles aan.
Even heerlijk genieten.”
De huiskamer van Danny wordt
vanaf eind november bewoond door
de inwoners van het kerstdorp.
Eind januari ruimt hij alles op. De kamer
staat de rest van het jaar niet leeg.
“Als dit er uit gaat, dan komt alles vol
te staan met carnaval. Na carnaval
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OP VERH
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‘Passie voor vak overbrengen aan de k
 inderen’
Jos Poels (65) uit Meerlo is een gepensioneerd meubelmaker met passie voor zijn vak. Onlangs kreeg hij de kans slapen van jouw stoel’, zei ik tegen
hem.” Jeu vult aan: “Toen is hij meteen
om die passie over te brengen toen groep 5 van de basisschool uit Ysselsteyn naar zijn werkplaats kwam om te
naar me toe gekomen en heb ik het
leren over houtbewerking en meubels maken.
ontwerp laten zien. Dat klikte erg
goed en sindsdien hebben we samen
handgemaakte meubels gemaakt.” Jos:
“Tot vorig jaar. Ik ben nu met pensioen,
maar ik kan mijn vak maar moeilijk
loslaten.”

Timmerles van opa
als verjaardagscadeau

Jos is op zijn 56e voor zichzelf
begonnen, na altijd voor bedrijven
meubels gemaakt te hebben.
Jos: “Alles gebeurde steeds meer met
computers. Het vakmanschap was

eruit. Toen ben ik van de ene op de
andere dag weggegaan en voor mezelf
begonnen. Ik kwam op een verjaardag
Jeu van Helden tegen, een grafisch
ontwerper van meubels. Hij had nog

een ontwerp van een stoel liggen
die hij nooit had gemaakt, vertelde
hij. Toen ik die avond naar huis ging,
liet die stoel mij niet los. ’s Ochtends
belde ik hem op: ‘Jeu, ik kan niet meer

Afgelopen maart was Jos op de
verjaardag van zijn kleindochter. “Ik
vroeg wat ze nou voor verjaardagscadeautje wilde. Ze antwoordde: ‘timmerles van opa’. Toen hebben we haar
kinderfeestje hier gegeven en hebben
al die meiden zelf juwelendoosjes
gemaakt. Met mijn hulp natuurlijk. Ze
waren zo enthousiast en creatief, dat
verbaasde me echt. Ze kregen er geen
genoeg van. Haar moeder had ook van
dat versiergerei gekocht en toen hebben ze die helemaal versierd.”
Jeu: “Ik liet het resultaat aan een
vriendin zien die les geeft op de basisschool in Ysselsteyn. Zij vond dat zo
leuk, dat ze vroeg of wij dat ook niet
op haar school konden doen. Ik heb
toen twee keer een uur les gegeven
over de geschiedenis van stoelen en
hoe je nou zoiets ontwerpt en wat daar
allemaal achter zit. Ik had ook krukjes
ontworpen die in totaal uit veertig
panelen bestaan. Zo kon ieder kind uit
de klas zijn eigen paneel beschilde-

ren. Eerst hebben we ze een ontwerp
laten maken op echt schaalpapier.
Vervolgens mochten ze de panelen
in de klas schilderen en toen zijn ze
woensdag naar de werkplaats van
Jos gegaan om de krukjes in elkaar te
zetten.”

Kerstboompje maken
Jos: “Toen kwamen die kinderen
dus allemaal hier. In twee groepen
van twintig kwamen ze langs om hun
krukjes in elkaar te zetten. Dat mochten
ze zelf doen met een heel makkelijk
systeem. Daarnaast mochten ze van
afvalhout ook kerstboompjes maken.
Daar boorde ik dan gaatjes voor ze in,
zodat ze deze in elkaar konden zetten.
De kinderen vonden het echt geweldig.
Ze waren zo creatief en konden zichzelf
helemaal uit. Ik heb er zelf ook veel
van geleerd. Als je als oude vakman,
zoiets over kan brengen aan jongeren,
dan is dat echt geweldig.
“In mijn tijd had je als doener
niet zoveel”, gaat Jos verder.
“Op school kreeg je niets praktisch.
Nu kan dat veel meer. Zoiets als wij
hebben gedaan nu in samenwerking
met Cultuurpad, een organisatie die
kinderen in aanraking met cultuur en
nieuwe studievormen wil brengen,
dat was er toen niet. Het is van belang
om goede sturing ook voor doeners te
hebben. Het draagt bij aan een betere
keuze. Als je een vak leert, dat je echt
leuk vindt, dan heb je volgens mij je
hele leven werk én plezier.”

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Alle soorten bestratingen

Alle soorten tegelwerk

Alle soorten buiten tegels
Alle soorten klinkers

Alle soorten keramische tegels
voor binnen en buiten

Grind, zand en cement

Complete badkamers

Wind- en schaduwdoeken

Piazzetta pelletkachels

Bommetjes maken in De Berkel
In zwembad De Berkel in Horst vond op maandag 21 december het kampioenschap bommetje maken
plaats. Enkele tientallen kinderen lieten in het zwemwater hun allerbeste bommetje zien. In diverse
leeftijdscategorieën deden de kinderen mee aan het kampioenschap en konden daarmee prijzen winnen.

Hoebertweg 6, 5966 ND America

www.vanrengsbestratingen.nl

www.vanveggeltegels.nl
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Fietser aangereden in Horst
In Horst is op vrijdagochtend 18 december rond 09.15 uur een fietser in botsing gekomen met een auto op de
kruising van de Herstraat en de Kloosterstraat. De fietser raakte hierbij gewond.
De auto, die bestuurd werd door
een 57-jarige vrouw uit Meterik, kwam
vanuit de Kloosterstraat en wilde met
een ruime bocht de Herstraat in
draaien, meldt de politie. Een 80-jarige
man uit America kwam vanuit de

Americaanseweg op zijn elektrische fiets
en wilde ook de Herstraat infietsen.
Hierbij kwamen de fietser en de auto in
botsing. De man uit America is met
verwondingen aan handen, armen,
benen, buik en hoofd naar het zieken-

huis gebracht. Daar bleek dat hij in
ieder geval geen botbreuken of
inwendig letsel heeft. Een gedeelte
van de Herstraat en de Kloosterstraat
was vrijdagochtend afgesloten in
verband met technisch onderzoek.
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Onderzoek wijst uit

Recordaantal muggen
in Griendtsveen
Bewoners uit Griendtsveen maken zich al enige tijd zorgen over de overlast van muggen in het dorp. Actiegroep
Houd Griendtsveen Leefbaar denkt dat een verhoging van het grondwater in de Mariapeel de oorzaak is van de
plaag. Gemeente Horst aan de Maas en provincie Limburg hebben naar aanleiding van de zorgen in het dorp hiervan
een onderzoek ingesteld naar de muggenoverlast in het Peeldorp.

nieuws 05
HEERLIJK

GOURMETTEN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com

Ingrid Stam, Arno van Mullekom en Jan van
de Kam van actiegroep Houd Griendtsveen Leefbaar
In het kader van het project LIFE+
Peelvenen van Staatsbosbeheer wordt
geprobeerd om in onder andere
de Mariapeel bij Griendtsveen het
hoogveenlandschap van vroeger terug
te brengen door middel van vernatting. Uit het rapport van gemeente
Horst aan de Maas en provincie
Limburg dat onlangs is verschenen,
bleek dat in delen van Griendtsveen
inderdaad meer moerassteekmuggen
voorkomen dan elders in Nederland.
Ook is gebleken dat de inrichtingsmaatregelen voor het project LIFE+ in
de Mariapeel kunnen leiden tot een
beperkte toename van het aantal
muggen. Ten slotte staat in het rapport
beschreven dat de overlast beperkt kan
worden door ervoor te zorgen dat er
zo weinig mogelijk stilstaand water is
in de Peel en door een bufferzone die
niet geschikt is als schuilplaats voor de
muggen aan te leggen in de verbindingszone tussen Griendtsveen en de
broedgebieden.
Vanuit de dorpsraad is een actiegroep gestart met enkele bewoners die
willen dat de aanbevelingen in het rapport om worden gezet in maatregelen.
De groep is het niet eens met de plannen van het Staatsbosbeheer. Volgens
hen is het verhogen van het water

juist de oorzaak van de muggenplaag.
Ingrid Stam, één van de leden van
de actiegroep, legt het probleem uit.
“Wanneer de periodes van droogte en
natheid zich veel afwisselen, planten
de muggen zich snel voort. Dit moeten
we tegengaan. Je kunt de plaag bestrijden door alles droog te leggen. Dit zal
niet gaan omdat dit de natuur aantast.
Je kunt ook het tegenovergestelde
doen, alles blank leggen. De muggen
zullen dit niet overleven. Maar er komt
dan een ander probleem om de hoek
kijken. De bewoners van Griendtsveen
krijgen dan waterschade aan hun
huizen. We zullen dus een middenweg
moeten vinden.”
In het muggenrapport wordt de
mening van de actiegroep gedeeld.
Hierin staat dat de bewoners veel last
hebben van de muggen. Dit is onderzocht door middel van enquêtes onder
de bewoners. Bijna alle inwoners
zeggen last te hebben van muggen.
Er zijn zelfs nog nooit zoveel muggen
gevonden in Nederland. Een record,
zegt Ingrid. “Door middel van speciale
muggenvallen, werden de muggen
in het gebied geteld. Als er ongeveer
honderd muggen worden gevangen,
dan is dit niveau enigszins acceptabel.
Bij ons zijn er driehonderd á vierhon-

derd muggen gevangen in een gebied.
Dit is echt te veel.”
Een adviescommissie vanuit
de provincie wil in februari met een
plan komen om het water te verhogen.
Volgens Ingrid is dit te vroeg.
“We hebben nog geen goed beeld
over hoe alles bestreden moet worden.
Griendtsveen is een dorp met veel
reliëf. Sommige plassen liggen diep en
sommige weer hoger. Als je de waterstand aanpast in het natuurgebied,
heeft dit ook invloed op de waterstanden in Griendtsveen. Wij willen
als actiegroep dat onafhankelijke deskundigen gaan kijken naar het gebied,
voordat er maatregelen worden genomen. We denken dat dit ongeveer een
half jaar duurt. De commissie is dus te
vroeg met de maatregelen. Als je het
doet, doe het dan goed.”
De actiegroep wil dat de vergunning die aan Staatsbosbeheer is
verleend om het water te verhogen
wordt ingetrokken. “Er moet opnieuw
worden onderzocht wat er gebeurt
als het water stijgt. Dit moeten de
deskundigen dus zien te ontrafelen”,
zegt Ingrid. “We willen dat er nu een
echte oplossing komt. Ons dorp moet
ook leefbaar zijn voor de volgende
generaties.”

Poging tot inbraak in auto’s
Bij een hotel aan de Tienrayseweg in Horst hebben op zaterdag 19 december twee mannen geprobeerd in te
breken in meerdere auto’s.
Rond 18.45 uur zat een man op
de parkeerplaats in zijn auto te
wachten op zijn vrouw die nog
binnen was. De man hoorde
gestommel aan de achterkant van
zijn auto en merkte dat twee mannen
zijn kofferbak probeerden te openen.
Het lukte de mannen niet de
kofferbak te openen en zij renden

weg. Toen de man even later met een
medewerker van het hotel over de
parkeerplaats liep, zag hij dezelfde
twee mannen bij een andere auto
staan. De mannen vluchtten hierna
weg.
De verdachten zijn rond de 20 jaar
oud, hebben een donkere huidskleur,
dragen donkere jassen en gymschoe-

nen, meldt de politie van Horst.
De politie is nog op zoek naar
getuigen die iets gezien hebben van
de poging tot inbraak. Getuigen of
personen die informatie hebben over
deze zaak kunnen zich melden via
het algemene telefoonnummer
0900 88 44 of via Meld Misdaad
Anoniem via 0800 7000.

Jansen-Noy bouwt aan een nieuwe,
uitgebreide winkel. In aanloop naar de
opening zijn wij op zoek naar versterking
van ons team.

Ervaren Fashion Guides

Modebewuste, gastvrije Fashion Guides met aantoonbare
werkervaring in de modebranche.

Weekendhulpen

Weekendhulpen voor de Dames- en Herenafdeling,
van Arendonk Schoenenstore, Servicepunt en ons
Grand Café.

Oproepkrachten
voor ons Logistiek Centrum
Oproepkrachten voor het verwerken van de
binnenkomende
De
mooiste en goederen.
stoerste

Interieurverzorgster
communie
mode

Interieurverzorg(st)ers
met Store
oog voor
die er iedere
vind je bij de Junior
vannetheid
Jansen-Noy
dag weer voor zorgen dat de winkel schoon is.

Zaterdag 9 januari
2015
Medewerker
Servicepunt

communie shows

Medewerkers Servicepunt zorgen voor een goede
laatste indruk bij onze klanten en voor een juiste
showtijden:
11.00 van
uur -het
13.30
uur - 15.00 uur
afhandeling
kassaproces.
Bezoek voor de volledige functie-omschrijvingen
onze website: www.jansen-noy.nl/vacatures

Jansen-Noy, Guides in Fashion
Pastoor Vullinghsstraat 20 - Sevenum - 077 - 467 29 29

www.jansen-noy.nl
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‘t Is good zoë…

Dankbetuiging

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons gedaan en
betekend heeft, delen wij u mede, dat van ons is heengegaan
mijn lieve man, onze zorgzame vader en lieve opa

Wij willen iedereen bedanken voor de warme woorden
en vele kaarten en bloemen bij het afscheid
van mijn lieve man, paps en opa

Lei Janssen
Mie Janssen-Wismans
Hij overleed, gesterkt door het H. Sacrament der zieken
in de leeftijd van 85 jaar.
Mie
Marjo en Wim
Jeanny en Huub
Jan † en Irma
Gerdie en Sjef
Herman en Treja
Martin
en opa’s kleinkinderen

Horst, 19 december 2015
Librije 9, 5961 VG

Jan Huberts

George Giebels
15 december 2015
Babette Ophof
en Willem Giebels
Parnassusweg 35-4
1077 DD Amsterdam

Hedi Huberts-Claes
Jos Sam
Susan en Louis Manon, Daan
Grubbenvorst, december 2015



Dolblij zijn wij met de geboorte
van onze zoon en lief broertje

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de grote belangstelling,
het medeleven, de kaarten, bloemen en lieve woorden
na het overlijden van mijn lieve man, pap en super-opa

Jan van Helden

Bas

Johannes Ronald
Geboren op 13 december 2015
Eric Vergeldt &
Annemiek Janssen
Broertje van Daan

Dit alles was voor ons een grote steun.
Annie van Helden-Baltussen
Mario en Francien
Rik, Loes

De plechtige uitvaartdienst werd gehouden op woensdag
23 december 2015 in de dekenale kerk van de H. Lambertus
te Horst waarna de crematie in besloten kring heeft plaats
gevonden in het crematorium te Venlo-Blerick.
Wij zijn erg dankbaar voor de liefdevolle verzorging die vader van
Dr. Uyen, Dr. Hermans en thuiszorg Proteion mocht ontvangen.

Hoofdstraat 38
5973 NG Lottum
Wij willen iedereen bedanken
voor de troostrijke woorden,
lieve kaartjes, bloemen en aanwezigheid
bij het afscheid van onze moeder en oma

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven
en uw steun bij het overlijden van

Door Buijssen-Verrijth

Harry Grubben

Fijn dat jullie er allemaal voor ons waren.

Wij kijken met voldoening terug op een mooi afscheid.

Kinderen en kleinkinderen Buijssen

Lies Grubben-Lemmen
Kinderen en kleinkinderen

Sevenum, december 2015

Wij willen iedereen bedanken voor de bezoekjes, de vele kaarten
en de grote belangstelling tijdens het mooie afscheid
van onze lieve dochter, zus en tante

Gerjan
Het maakte ons sterk.
Ze zal altijd in onze herinnering blijven.
Frits & Corrie,
kinderen en kleinkinderen Ermers

Grafmonumenten

Alexander

Dit was voor ons een grote steun.

echtgenoot van

Horst,
Meterik,
Horst,
Horst,
Beusichem,
Horst,
Venlo,

Dolgelukkig zijn wij
met de geboorte
van onze zoon

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Hotstone massage. Ontspannen en
de warmte van de stenen ervaren.
Info: mayproosten@gmail.com /
077 398 61 14.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

jblijvend
Laat u vri naar uw
n
informere gelijkheden
o
prijs en m

HAN-MARK
ARENDSE

urnmonumenten
en restauratie

U I T VA A R T Z O R G

Kom kijken in de ruime toonzalen
met elk meer dan 100 grafmonumenten
en ±450 monumenten op voorraad

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

Venlo T: 077 320 00 88 • Heijen T: 0485 51 23 67 • www.spitnatuursteen.nl

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Geboren

Dylan
14 december 2015
Zoon van
Roy Hoeijmakers &
Jessie van Lipzig
Lief broertje van Ryan
Bosstraat 22, 5963 NZ Hegelsom

Rommelmarkt De Riet
Weltersweide 22 Horst
zondag 10 januari 9-15.30. Info
HH-Marktkramen.nl 06 25 05 18 94.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Hobby Gilde Horst e.o. Wij zijn op
zoek naar een cursusleid(st)er Frans.
Heeft u voldoende kennis van de Franse
taal en interesse om deze kennis over
te dragen neem dan contact op met
Jos Weijs tel. 06 55 19 57 14.

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
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Gezond afvallen. In 8 stappen onder
professionele begeleiding naar een
gezond gewicht. In veel gevallen
vergoeding door zorgverzekeraar.
06 33 18 11 76, www.voeding-id.nl
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij
ons kunt u ook tijdelijk terecht vanaf
E 7,- per maand. Diepvriescentrale
Sevenum, 077 467 38 94.

Voor aanbiedingen in woning
stoffering, zie website
www.leovanhelden.nl of bel
06 19 44 86 46
Achter De Pastorie 32, Melderslo.

Kosten gastouderbureau.
Roodkapje hanteert bureaukosten
vanaf 25 euro per maand per gezin.
Voor meer info 077 374 51 49 of
info@roodkapjehorstaandemaas.nl

www.bengoedkoop.com
Bengoedkoop: dé marktplaats van Horst
aan de Maas voor van alles en nog wat!
Ga naar www.bengoedkoop.com

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

MEDEDELING
Vanwege het overlijden van osteopaat Adri Raaijmakers zal in de
toekomst Rowan van Berlo zijn werkzaamheden overnemen.
Adri Raajimakers was de collega van Harjan van Berlo.
Vanaf heden zijn Harjan van Berlo en Rowan van Berlo werkzaam
in de praktijk te Horst.

Dag en nacht bereikbaar

Voor informatie of afspraak kunt u bellen naar:

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

T (077) 398 70 99 Horst aan de Maas
info@theoarts.com

www.theoarts.com

Hoofdstraat 24A, Horst • T 077 - 398 68 18
E info@praktijk-osteopathie.nl
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Protestactie tegen
bomenkap Griendtsveen
Ongeveer 25 mensen zijn op zondagochtend 20 december bij de Griendtsveense kerk bij elkaar gekomen om te
protesteren tegen het kappen van bomen in het dorp. Dit gebeurde nadat afgelopen week een rij bomen langs de
Sint Barbarastraat gekapt is.

HALLO in Keulen
De inwoners van Griendtsveen
die zondagochtend bij elkaar waren,
zijn verbaasd over de bomenkap.
“We hebben dit georganiseerd omdat
we geschrokken zijn. Het was een
complete ravage. Mensen waren
emotioneel om wat er is gebeurd”,
zegt Ans Coppus, een van de initiatiefnemers van de protestactie.
“Wij vinden het jammer dat de bomen
weg zijn. Met het verdwijnen van de
bomen verdwijnt er ook een stukje
karakter van Griendtsveen.”

Er heerst onrust
in het dorp
Volgens de initiatiefnemers is er
minimaal gecommuniceerd. Ook is het
niet duidelijk hoe deze beslissing tot
stand is gekomen. Om antwoord te
krijgen op die vraag ging de actiegroep dinsdag 22 december naar de
gemeenteraadsvergadering. “We willen graag dat het nu even stil gelegd
wordt zodat we met de betrokken
partijen in gesprek kunnen. Nu heerst
er onrust in het dorp en is het ondui-

delijk wat er precies gaat gebeuren”,
aldus Coppus. “Je weet nu niet als je
thuiskomt of de bomen in je straat er
nog staan.”

Eiken voldoen
niet aan veiligheid
De protestgroep heeft op zondagochtend een rondje gemaakt
langs de plekken waar bomen gekapt
gaan worden. “Verschillende bomen
die op de lijst staan om gekapt te
worden zijn gemarkeerd. Er worden
bijvoorbeeld twee eiken in de Pastoor
Hendriksstraat gerooid en is het de
bedoeling dat een aantal bomen bij
het voetbalveld verdwijnt”, vertelt
Coppus. Er staan volgens haar nog
meer vragen open. “Op welke termijn de bomen bijvoorbeeld gekapt
worden. En of dit onderdeel uitmaakt
van een breder bomenplan van de
gemeente. We weten dat veel mensen
het hier niet mee eens zijn. Als het
nodig is gaan we ook handtekeningen ophalen.” Een woordvoerder
van gemeente Horst aan de Maas

laat desgevraagd weten dat er drie
trajecten in Griendtsveen lopen. “Elk
jaar wordt er onder meer ook in
Griendtsveen de veiligheid van de
bomen gecontroleerd. Daaruit bleek
dat 25 monumentale eiken niet aan
de eisen voldoen en daarom worden
gekapt. Als tweede zorgen een aantal
elzen aan de Pastoor Hendriksstraat
en het Hoefnagelplein al geruime
tijd voor overlast voor burgers en
schade aan wegen. Deze worden ook
geruimd.” Als laatste is er het verjongingsplan voor de lanenstructuur in
Griendtsveen. Alle bomen in die
deel uitmaken van de historische
lanenstructuur worden over een periode van twintig jaar vervangen.
“De bomen die aan de kanaalzijde van
de Sint Barbarastraat stonden, maakten geen deel uit van de lanenstructuur. We hebben ze gekapt om er voor
te zorgen dat de Amerikaanse eiken
aan de overkant van de weg, die wel
bij de historische lanenstructur horen,
voldoende licht en lucht krijgen om
de komende jaren te blijven
groeien.”

Waterschap Peel en Maasvallei

Jo, Nel en Mia bezochten onlangs een kerstmarkt in Keulen.
De regen weerhield de vriendinnen, die elkaar al vanaf de lagere
school in Lottum kennen, niet om hier met de HALLO op de foto te
gaan. Toos en Annie waren er ook bij, alleen wilden zij liever niet
op de foto.

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

WIJ WENSEN IEDEREEN PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN GELUKKIG 2016

L

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Informatieavond over
aanpassing Kabroeksebeek

mooi
haar

In café De Leste Geulde vindt op woensdag 6 januari een informatiebijeenkomst plaats over de ontkluizing
van de Kabroekseweek in Horst. Deze avond begint om 19.30 tot 21.00 uur.
Waterschap Peel en Maasvallei is
sinds een aantal jaar bezig om de
Kabroeksebeek, die onder andere
door Horst stroomt, aan te passen
aan inrichtingseisen voor de
toekomst. In dat kader staat nu de
ontkluizing van de Kabroeksebeek
in Horst op het programma.

Dit betekent dat de ondergrondse,
dichte beekpassage ter hoogte van de
Venrayseweg wordt vervangen door
een bredere, grotere en open
bakconstructie. Momenteel worden er
voorbereidingen getroffen om in de
tweede helft van volgend jaar de
werkzaamheden uit te voeren. Tijdens

de informatieavond informeert het
waterschap, mede namens gemeente Horst aan de Maas, de omwonenden over het beoogde ontwerp en
het traject van de voorbereiding.
Daarnaast wordt een doorkijk
gegeven over het proces van de
uitvoering en de planning.

077 398 64 66 | www.kapperscompanyhorst.nl
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Goud
HALLO kerstverhaal

Door: Marieke Vullings

‘Met grote vreugde geven Jozef en Maria u
kennis van de geboorte van hun eerste zoon: Jezus.
Geboren op 25 december. U bent van harte uitgenodigd
voor het kraamfeest op 6 januari. De geboorte van
onze zoon is al een cadeau op zich. Wilt u ons toch
iets schenken, dan stellen wij een bijdrage voor zijn
toekomstige studie erg op prijs.’

Verbaasd bekeek Melchior het vel perkament dat
hem net per luchtpost was bezorgd. Jozef en Maria?
Wie waren dat in hemelsnaam? Hij bekeek het adres
onderaan de uitnodiging. Schapenstal 7 te Bethlehem.
Dat lag minstens tien dagen reizen van zijn eigen
woonplaats. Peinzend nam hij een slok van zijn wijn.
Maria. Was dat niet de dochter van Anna? Er begon hem
iets te dagen. Roddels die hem ter oren waren gekomen
over een zwangerschap terwijl het meisje ongehuwd was,
nog maagd zelfs. Gelukkig hadden ze nog ergens een
verloofde op kunnen duikelen. Een zekere Jozef, een ver
familielid. Vooraan in de veertig en nog steeds vrijgezel.
Maar wel een afstammeling van koning David. Dus dan
was dit een koningszoon. Melchior snoof. Een koningszoon
in een stal? Het moest niet gekker worden. En dan ook
nog de onbeschaamdheid hebben om hem, de wijze
Melchior, uit te nodigen voor een geboortefeest en geld te
vragen. Wat een onzin. Hij verfrommelde het perkament
en gooide het in de oud-papierbak naast zijn bureau.
Een dag later, terwijl hij op weg was naar huis na een
zakenafspraak, trof Melchior een magere kerel vlak bij
zijn woning aan. Vlug stopte hij het zakje goud dat hij
zojuist gekregen had in de zak van zijn mantel. Het was
tegen de avond en de eerste sterren vertoonden zich aan
de hemel. De man keek vertwijfeld omhoog en toen naar
een kaart die hij in zijn hand hield. Een kameel stond in
een hoekje te suffen. ”Kan ik u ergens mee helpen?”
vroeg Melchior.

”Och waarde heer. Ik vrees dat ik verdwaald ben.
Mijn naam is Balthasar en ik ben onderweg naar
Bethlehem. Kunt u mij helpen?”
”Komt u maar mee naar mijn huis. Dan kijken we
daar verder.”
Dankbaar nam de man een beker wijn aan en liet zich
met een zucht op een bank zakken.
”Zeg eens beste Balthasar, waarom bent u onderweg
naar Bethlehem?”
De man schoof hem een vel perkament toe. Het was
dezelfde uitnodiging die ook Melchior had gekregen.
”Maria is ergens in de verte nog een achternichtje
van me,” verklaarde Balthasar. ‘Ik kan het dus niet maken
om er niet heen te gaan. Ik heb begrepen dat ook mijn
collega van de Sterrenwacht, Caspar, onderweg is.”
Verdorie. Melchior zag de bui al hangen. Als deze twee
zogenaamde wijzen wel gingen en hij niet, dan zou hij
een slecht figuur slaan.
”Weet u wat, Balthasar, we gaan met z’n tweeën.
En dan pikken we uw collega onderweg wel op.”
Zo gezegd, zo gedaan. De 5e januari bevonden de
drie mannen zich uiteindelijk op enkele kilometers van
Bethlehem. Ze besloten in de open lucht te overnachten.
Er had zich in eerste instantie nog een vierde wijze bij
hen aangesloten, een zekere Artaban. Hij kon het echter
niet laten om elke bedelaar die ze tijdens hun reis
tegenkwamen wat toe te stoppen. Ze waren hem daarom
al snel kwijt geraakt en niet zonder spijt.
Terwijl de twee jongere mannen zachtjes praatten,
dommelde Melchior langzaam in. Plots schoot hij wakker
van een fel zoeklicht. Een mager grietje, dat bijna
bezweek onder het gewicht van haar vleugels, cirkelde
boven hen. In het licht van een zaklamp bekeek ze hun
gezichten.
”Oh, gelukkig. Ik was al bang dat jullie niet zouden
komen. Melchior, Caspar en Balthasar, niet waar?”
De drie knikten bevestigend.

”Oké. Nou zoals jullie weten begint het kraamfeest
om 15.00 uur. Dus jullie kunnen morgen rustig aan doen.
Als jullie me willen excuseren, dan ga ik nu op zoek
naar een groep herders die hier ergens in de buurt moet
zitten.” Ze knipte haar lamp weer aan en vloog weg.
”Zeg, wat hebben jullie eigenlijk meegenomen voor
het kind?” vroeg Caspar. ”Zelf geef ik wierook. Komt altijd
van pas.”
”Ik had thuis nog een kruik mirre staan,” antwoordde
Balthasar.
Vragend keken ze naar Melchior. Die kon zichzelf
wel voor het hoofd slaan. Wat moest hij dat kind geven?
Vlug dacht hij na. Wat had hij allemaal in zijn bagage
gestopt? Wat balsem voor zijn ruwe knieën. Nee dat was
niets. Bovendien was het potje bijna leeg. Hij veegde zijn
zweterige palmen af aan zijn mantel. Toen klaarde zijn
gezicht op.
”Goud,” zei hij achteloos terwijl hij het zakje
tevoorschijn haalde. ”Wat is er beter voor een
koningszoon dan goud.”

EINDE
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‘Dit is veel gezelliger dan Kerstmis’
De geur van verse soep hangt in de kamer van Yvonne van Lipzig. De hele familie zit aan tafel met een
bord soep. Over vijf minuten gaan ze weer aan de slag met de jaarlijkse traditie: kerststukjes maken.

Al tien jaar maakt de familie op
de zaterdag na Sinterklaas kerststukjes. Dit zijn geen kleine, simpele
kerststukjes, maar beter gezegd
kerststukken. Yvonne maakt de deco-

raties samen met haar twee zussen
Sandra en Nicole en haar moeder.
Ze organiseert de traditie. “Mijn zussen komen uit Breda en Elst en mijn
moeder uit Geijsteren”,

vertelt Yvonne. “Elk jaar komen ze
naar Melderslo om met z’n allen
gezellig kerststukjes te maken.
’s Middags eten we dan wat lekkers.
Iedereen zorgt voor een deel van het

eten. Ik zorg voor alle benodigdheden tijdens het maken van de
creaties.”
De kerstdagen vieren met
je familie is hartstikke gezellig.
Volgens Yvonne is deze traditie
zelfs nog gezelliger. “Met Kerstmis
zit iedereen aan tafel en dan heb je
vaak die ‘gedwongen’ sfeer.
Je zit daar, schept je eten op en
kletst wat. Nu gaan we met z’n vieren de garage in en maken allerlei
kerststukjes. We kletsen wat en zo
is het veel meer een ongedwongen
sfeer. Dit is eigenlijk veel leuker dan
Kerstmis.”
Het eten is op. Tijd om verder te
gaan met de kerstdecoraties.
De geur van verse soep verdwijnt
en de dames verwelkomen de geur
van verse takken. Duitse muziek
klinkt uit de radio. “We kunnen
nog geen kerstzender vinden op
de radio. We moeten het nu doen
met Duitse muziek, dat klinkt ook
hartstikke gezellig hoor”, glimlacht
Yvonne. De garage ligt vol met
alle versiersels die je maar kunt
verzinnen. Mos, sterretjes, kerstballen, takken, noem het maar op.
Yvonne maakt aan het begin van
de dag een kerststukje, waarna
haar moeder en zussen het stukje
namaken. Daarna verzinnen ze vaak
zelf de ideeën. “Meestal haal ik
de ideeën van internet. Ook doe ik
mijn inspiratie op bij verschillende
bloemenzaken”, zegt Yvonne.

De vrouwen hebben ieder een
eigen stijl die ze in hun decoraties
verwerken. “Alle stukjes zijn strak,
modern en netjes. Daar houden
wij wel van.” Ze beginnen elk jaar
traditiegetrouw om 10.00 uur
’s morgens. Vaste tijden voor koffie
en vaste tijden voor het eten.
“Wij organiseren alles ook altijd
strak en netjes. Eigenlijk komt
onze persoonlijkheid terug in de
kerststukjes.” Het knutselwerk van
vanmorgen is al af. “Het is een tak
met daarop allerlei versieringen.
Een aantal kerstballen, mos en
andere pracht en praal. Deze
artikelen zijn bevestigd met draad
en sommige dingen zijn vastgemaakt via een lijmpistool. Misschien
is dit wel ons mooiste stuk. Normaal
gebruik je oase voor een kerststuk,
nu hebben we alleen een tak waar
we alles tegenaan bevestigen.”
Terwijl de vrouwen knutselen,
zijn de mannen ook volop bezig.
Zij passen ’s morgens op de kinderen en kletsen wat. Ze zorgen
ook voor sommige artikelen die
de dames gebruiken. Zo heeft de
vader van de zussen een kerstboom
in zijn tuin omgezaagd zodat zij de
takken kunnen gebruiken. “De helft
van de kerstboom gebruiken ze
vandaag. Volgend jaar gebruiken ze
de andere helft”, vertelt hij. Opeens
gaan de mannen weg. “Die zijn wel
even weg”, zegt Yvonne. “Ze gaan
met z’n allen naar de Mediamarkt.”

schakelaars over halen of batterijen
eruit halen. Het vergde wel wat
soldeerwerk, maar het is veel beter
zo.”
Het koppel bouwt nu al negen
jaar allerlei kerstversieringen.
Marian licht toe: “Ankie bouwt altijd
haar kerstdorp en ik maak allerlei
kerststukken. Zo heb ik een metalen
ladder onder het dakraam hangen
die ik altijd versier met van alles en
nog wat. We hebben zo allebei onze
dingen die we doen en samen zorgt
dat voor een erg gezellige kerstsfeer.
Onze familie merkt altijd op hoeveel
warmte het allemaal uitstraalt.”
Ankie: “Marian doet dat overigens
niet alleen met kerst, maar ook met
alle andere feestdagen maakt ze
themastukken. Het huis is altijd wel
versierd.”
Ankie bouwde 25 jaar geleden
haar eerste dorpje. Ankie: “Ik had
toen een rijtje huisjes van mijn vader
gekregen. Naarmate mijn collectie
groeide, paste het rijtje er niet meer
zo goed bij. Nu is mijn vader vorig
jaar overleden en om hem toch
een beetje te gedenken heb ik
nu zijn rijtje er weer bij geplaatst.
Het is iets kleiner en dus heb ik het
zo neergezet dat het lijkt alsof het in
de verte is.”
Ankie vertelt over haar hobby:
“Ik ben gek op de Efteling en sprookjes. Zo kan ik mijn eigen wereldje
maken. Het ziet er ook allemaal heel

sprookjesachtig uit.
Het is geen kitsch, maar juist erg
subtiel en gedetailleerd. De boekenwinkel heeft echte boekenkasten
met boeken in de ruit. Het kan dan
ook een vrij dure hobby zijn, maar
wij kopen altijd huisjes net na kerst
of op marktplaats om het een beetje
betaalbaar te houden. Ook gebruik
ik stukken van allerlei andere
modelsets die eigenlijk kapot zijn en
dergelijke. Zo blijft het een uitdaging om er een mo oi geheel van te
maken.”
Marian: “Mensen zijn er altijd
erg enthousiast over. Ze komen langs
om ernaar te kijken of blijven even
voor het raam staan. Ook inspireert
het anderen om hun eigen kerstdorp te maken. Zo is mijn broer ook
begonnen met een eigen kerstdorp.
Ook geven we elkaar tips. Ankie
vertelde hem bijvoorbeeld over
piepkleine schijnwerpers die je kunt
gebruiken om dingen uit te lichten.
Dankzij hem kwamen wij vervolgens
weer op het idee om het dorp onder
de boom te zetten, als een soort
grote kerststal.”
Ankie: “Het is gewoon erg mooi
om zo’n kerstsfeer te creëren en
ik heb er altijd veel plezier van.”
Marian: “Zo halen we de kerst al heel
vroeg in huis. Ik vind het geweldig.
We zijn er allebei helemaal aan
verslingerd. En wie weet wat we
volgend jaar er nog bijbouwen.”

Kerstdorp in de kamer
Ankie Seijkens en Marian Cuppen uit Horst versieren hun huis met kerst altijd uitbundig. Kerststukken in
de serre en de tuin, een vensterbank met een winterlandschap en een heus miniatuurkerstdorp in de kamer.
Alles zorgt voor een gezellige kerstsfeer in het huis.

In november is Ankie Seijkens al
begonnen met het in elkaar zetten
van haar kerstdorp. Ankie: “Er gaat
veel werk in zitten. Het meeste werk

zit in dat wat je niet ziet, bedrading,
kabels en stekkerdozen. Dat moet
allemaal in elkaar gezet worden en
weggewerkt. Dit jaar duurde wat

langer omdat ik het nu zo in elkaar
heb gezet dat ik met één afstandsbediening alle lichtjes aan of uit kan
zetten. Eerst moest je steeds apart
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Extraatje met kerst

Boodschappen afstaan voor de
voedselbank
Het werk van vrijwilligers Marleen en Wilma van de Horster voedselbank gaat ook met Kerstmis gewoon
door. Ook dan zetten zij zich in voor de minderbedeelden in de samenleving. Daarnaast zijn er verschillende
initiatieven die de Horster voedselbank in deze decembermaand ondersteunen. “Mensen geven guller in deze
maand.”

Vrijwilligers van Kiwanis zamelen spullen in
Mensen in de schuldsanering, een
alleenstaande moeder met kinderen
of iemand met hypotheekschulden.
Dit zijn enkele voorbeelden van

groepen die bij de voedselbank
komen. Marleen* (66) en Wilma (63)
uit Horst zetten zich een middag per
week in om iets voor deze mensen te
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Agrocultuur wordt
Vitelia Agrocultuur

betekenen. Elke donderdag delen zij
in ’t Gasthoês in Horst pakketten uit
aan de minderbedeelden. Met kerst
doen ze dit op een woensdag omdat

kerstavond dit jaar op een donderdag valt. In samenwerking met
Kiwanis uit Horst gaat de voedselbank in de aanloop naar kerst
mensen die winkelen in de supermarkten in Horst vragen of zij
boodschappen af willen staan voor
de voedselbank. “Vrijwilligers van de
Kiwanis staan dan in de winkel om
mensen te vragen om spullen aan
ons te doneren”, zegt Marleen. “Dit
komt dan in blauwe kratten naar de
voedselbank”, voegt Wilma toe.
“Mensen doen dit denk ik liever dan
geld doneren”, zegt Marleen. Het zijn
vooral de wat langer houdbare
producten die welkom zijn.
“Denk aan dingen als koffie en
suiker. En één ding doneren is
natuurlijk ook al goed”, aldus
Marleen.
Het is een extraatje bovenop
het pakket dat cliënten van de
voedselbank wekelijks ontvangen.
“In december worden er toch
wel wat extra dingen gedaan. Zo
organiseert een provinciale omroep
ook een inzamelactie voor alle
Limburgse voedselbanken”, zegt
Wilma. Marleen: “Je ziet dat mensen
in deze tijd gul geven.”
De pakketten die de voedselbank uitgeeft zijn met kerst niet
anders. “Maar het is voorgekomen
dat we een partij ijstaarten kregen.
Of kerstkransen. Die doen we er dan
bij. Maar je bent altijd afhankelijk
van wat je van de supermarkten
krijgt”, zegt Marleen. De pakketten van de voedselbank bestaan uit
de voornaamste levensmiddelen

en hebben een waarde van zo’n
25 euro. Op dit moment maken rond
de dertig mensen gebruik van de
Horster voedselbank. Het aantal wisselt: het zijn er ook wel eens rond
de vijftig geweest. In Venray zijn dit
er 65, in Bergen 17 en in Gennep
31. “De mensen die in aanmerking
willen komen voor de voedselbank
moeten een intakegesprek ondergaan. Daarin wordt vastgesteld of ze
minder dan een bepaald bedrag per
maand overhouden”, zegt Marleen.
De Horster voedselbank bestaat
sinds 2012 en het team telt negen
vaste vrijwilligers.

Iets doen voor
medemens
Marleen is er vanaf het begin
bij. Ze werkte in het basisonderwijs
en mocht met pensioen. Ze kwam
bij de voedselbank uit. “Ik wilde iets
doen als vrijwilliger en iets voor de
medemens betekenen. Ik vind het
ontzettend dankbaar werk om te
doen. Je ziet dat de mensen echt
blij met je hulp zijn.” Wilma is sinds
mei dit jaar actief als vrijwilliger.
“Ik kende iemand die al bij de
voedselbank werkte. Die heeft
gevraagd of ik er bij kwam.
Dat wilde ik wel.” Ze vervolgt:
“Je doet het voor de mensen maar
het is ook een leuke club vrijwilligers om mee te werken.” Marleen
beaamt dat. “Het zorgt ervoor dat je
plezier in je werk hebt.”
*In verband met de privacy worden alleen
de voornamen van de vrijwilligers vermeld

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

Agrocultuur groeit verder, onze naam ook. We heten vanaf 1 januari
2016 Vitelia Agrocultuur. Het bundelen van kennis en kracht is onze passie.
Voor ons dan ook een logische keuze om de kracht van de samenwerking
met Vitelia en haar bedrijven ook in onze naam tot uiting te brengen.
Vitelia is een sterke regionale
coöperatie die actief is in verschillende sectoren met haar bedrijven:
Vitelia Voeders, Vitelia Agrocultuur,
Vitelia Winkel en Summa
Adviesgroep. Door ook zaken te
doen met Vitelia Agrocultuur kunt
u lid worden van Coöperatie Vitelia
en profiteren van het lidmaatschap.
Als lid wordt u mede-eigenaar van
Vitelia en ontvangt u certificaten
die recht geven, nu of in de
toekomst, op de coöperatieve
rendementen!
Voor Vitelia Agrocultuur
verandert er naast de
naamswijziging niets. We blijven,
vanuit de locaties Lottum en

Hazerswoude-Dorp, voor u klaar
staan met dezelfde mensen, service
en kwaliteit. Niet anders dan u van
ons gewend bent.
Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Vitelia
Agrocultuur:
077-4637111 (Lottum) of
0172-588585 (Hazerswoude-Dorp)
De medewerkers van Vitelia
Agrocultuur wensen u fijne
feestdagen en een gezond 2016!

Grote brand in Meterik
De brandweer is zaterdagochtend 19 december met groot materieel uitgerukt voor een brand in
Meterik. De brand woedde in een loods van een bedrijf aan de Donkstraat. De grote brand brak rond
07.00 uur zaterdagochtend uit. Onder meer korpsen uit Lottum, Horst, Meerlo en Venray waren aanwezig om het vuur onder controle te krijgen. Bij de brand is asbest vrijgekomen. Het dorp was daardoor
enige tijd afgesloten voor in- en uitgaand verkeer. Zondagochtend werden alle openbare wegen weer
vrij gegeven.
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SamenGroen verzorgt
onderhoud Wonen Limburg
Hoveniersbedrijven Bakker uit Horst en Keuten Van Loon uit Venray hebben hun krachten gebundeld in het
samenwerkingsverband SamenGroen Buitenbeheer V.O.F. Samen gaan zij het groenonderhoud van alle complexen
van woningcoöperatie Wonen Limburg in Noord-Limburg uitvoeren.

SamenGroen is ontstaan omdat
Bakker en Keuten van Loon vinden dat
beide bedrijven samen meer kunnen
betekenen voor partijen als Wonen
Limburg. “We maken gebruik van
elkaars sterke punten en expertise.
Hoveniersbedrijf Bakker kent de
gemeente Horst aan de Maas als zijn
broekzak, Keuten van Loon is in Venray
goed bekend. Bovendien blijven beide
bedrijven ook nog zelfstandig
voortbestaan”, legt Rowan Faassen uit.
“Samen hebben we bij Wonen Limburg

ingeschreven, als pilot. Nu we merken
goed samen te kunnen werken en
elkaar aan te vullen, ligt er zelfs al een
nieuwe uitdaging op de planken voor
SamenGroen.”
Communicatie met de bewoners
van de complexen is voor SamenGroen
heel belangrijk. “Zij moeten weten
met wie ze te maken hebben. Elk complex heeft een meewerkend voorman
als vast aanspreekpunt waar bewoners
met vragen, opmerkingen en klachten
terecht kunnen. Op deze manier den-

ken wij een goede bijdrage te kunnen
leveren aan een betere leefomgeving”, aldus Sjors van Loon.
Tijdens het aanbestedingstraject
is intensief overleg gevoerd met het
Werkhuis om social return (sociaal
maatschappelijk ondernemen) vorm
en inhoud te geven. Het Werkhuis is
sinds twee jaar actief in de gemeente
Venray om mensen met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt vakvaardigheden en werknemersvaardigheden aan te leren.

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, InterMakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

De transitievergoeding bij
blijvende arbeidsongeschiktheid
Door: Paul Van Hoef, advocaat
Laat ik het voor het begrip van dit artikel nog een keer kort uitleggen:
Als een werknemer twee jaar of meer in dienst is, moet de werkgever als
hij hem ontslaat of ontbinding verzoekt een transitievergoeding betalen.
Zegt de werknemer de arbeidsovereenkomst op of verzoekt hij ontbinding,
dan heeft hij geen recht op een transitievergoeding, tenzij de opzegging of
het verzoek het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van
de werkgever.
Transitievergoeding
Werkgevers vinden het nogal
onbillijk dat zij aan een werknemer
die blijvend arbeidsongeschikt is
en aan wie zij zonder dat er een
arbeidsprestatie tegenover stond al
twee jaar - of na een loonsanctie zelfs
al drie jaar - veel geld uitgegeven
hebben bij ontslag of ontbinding óók
nog eens een transitievergoeding
moeten betalen. ‘Transitie’ betekent
immers ‘het overgaan naar’, namelijk
naar een nieuwe baan. Wat moet dan
iemand die niet meer werken kan
met een transitievergoeding? Deze
redenering kent te veel betekenis aan
het woord ‘transitie’ toe. De transitievergoeding is namelijk óók bedoeld
om inkomensverlies te compenseren
en dat heeft een arbeidsongeschikte
evenzeer als een werkloze.
Slapend dienstverband
Na twee jaar - of met een

loonsanctie na drie jaar - ziekte van de
werknemer geldt weer: geen arbeid,
geen loon: de werknemer werkt niet en
dus hoeft de werkgever hem geen loon
te betalen. Er ontstaat een ‘slapend’
dienstverband. Mag een werkgever ervoor kiezen dit slapende dienstverband
niet op te zeggen of geen ontbinding
te verzoeken om zo te voorkomen dat
hij een transitievergoeding betalen
moet? Ja, dat mag. Nergens staat de
verplichting voor de werkgever om het
dienstverband in dit geval op te zeggen
of de ontbinding ervan te verzoeken.
Alleen maar onfatsoenlijk
Op 2 december heeft te kantonrechter te Utrecht uitspraak gedaan in
een zaak, waarin de arbeidsongeschikte
werknemer zélf ontbinding verzocht en
een transitievergoeding vroeg stellende
dat de werkgever ernstig verwijtbaar
handelde door het slapend dienstverband te laten voortbestaan om zo de

transitievergoeding te ontlopen. Het
verzoek om een transitievergoeding
werd afgewezen en de werknemer mocht zijn ontbindingsverzoek
intrekken: het laten bestaan van
een slapend dienstverband om geen
transitievergoeding te hoeven betalen
was wel onfatsoenlijk, maar niet
ernstig verwijtbaar.
Deskundig advies
Voor advies over arbeids- en
ontslagrecht kunt u zich vrijblijvend
tot ons kantoor wenden.
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Marskramer stopt
Marskramer in Horst houdt op te bestaan. Eigenaren Jos en Liesbeth
van Lin vinden het tijd om met pensioen te gaan.
“Het is mooi geweest”, zegt Jos
van Lin (65). “Het is tijd om van de
kleinkinderen te gaan genieten.”
Van Lin en zijn vrouw runden 26 jaar
lang de Marskramer in Horst.
Daarvoor hadden ze een zaak in de
Schoolstraat. Volgens Van Lin komt er
nog niks nieuws in het pand. “Er komt
in ieder geval geen huishoudwinkel
meer. Dat is jammer voor de mensen
in Horst, want wij waren de laatste.”
De ondernemer noemt de hoge
huursom als belangrijkste reden dat
er zich nog niemand gemeld heeft.
“Wij zitten bij de Marskramer-filialen
in Nederland die de meeste huur
betalen. Met de resultaten die er nu
worden gehaald is dat voor nieuwe

huurders in deze branche eigenlijk
niet meer op te brengen.” Een andere
reden die het onaantrekkelijk maakt
voor dit soort winkels is de totale
concurrentie in de branche, zegt Van
Lin. “Iedereen verkoopt tegenwoordig
onze artikelen. Hierdoor loop je als
Marskramer 10 tot 15 procent omzet
mis.” Van Lin ziet de toekomst voor
de winkels in Horst somber in. “Als je
kijkt naar voorspellingen van experts
dan is er over een aantal jaren niks
anders meer dan een supermarkt in
een plaats met de omvang van Horst.
Er is dan niemand meer die het risico
wil aangaan”, aldus Van Lin. Voor hem
zit het er in ieder geval op. “Wij gaan
eerst nog helemaal leegverkopen.”

Cheque voor Pluryn
Bewoners van Pluryn aan de Frans Woltersstraat in Horst hebben een
cheque ontvangen van NTS Hermus waarmee zij een paar dagen naar de
Efteling kunnen gaan. Een groep van acht jongvolwassenen met een licht
verstandelijke beperking gaat naar het pretpark.
Door de speciale begeleiding en
hulpmiddelen die bij hierbij komen kijken
moest er een manier gevonden worden
om geld bij elkaar te krijgen. Bart
Duijkers van NTS Hermus en zijn vrouw
Wil, die werkzaam is bij Pluryn, kwamen
erachter dat de wens om naar de Efteling
te gaan bij de bewoners leefde.
NTS Hermus kent de Goede Doelen

Cheque op. Medewerkers van NTS
Hermus leveren elk jaar een van hun
snipperuren in en het hiermee verdiende
geld gaat naar de Goede Doelen Cheque.
De directie verdubbelt dit bedrag.
Jaarlijks wordt er bekeken aan welk goed
doel de cheque wordt uitgereikt. Dit jaar
is dat het reisje voor de Pluryn-bewoners
voor enkele dagen naar de Efteling.

Nieuwe eigenaar
Meulendijks
Sportzaak Sport 2000 Meulendijks in Horst heeft een nieuwe eigenaar
gevonden. Per 1 januari is Danny Caelen uit Venray van webshop teamwearwinkel.nl de eigenaar van de winkel.
Bart Meulendijks is blij dat zijn
winkel een sportzaak kan blijven. “De
nieuwe eigenaar heeft al een internetbedrijf en heeft veel contacten in de
voetbal- en verenigingswereld”. Veel
zal er volgens hem niet veranderen.
“Er staat vanaf januari alleen iemand
anders achter de toonbank. Dat is
eigenlijk alles wat de mensen zullen
merken. Uiteraard zal ik waar nodig de
nieuwe eigenaar in het begin ondersteunen.” Met de verkoop komt er een
einde aan het tijdperk Meulendijks in
Horst. De zaak bestaat al sinds 1897 en
is sinds 1947 in handen van de familie
Meulendijks. Omdat Bart Meulendijks’
kinderen andere ambities hebben, zette
hij de winkel vorig jaar in de etalage.

Hij hield er rekening mee dat het even
zou kunnen duren voordat de zaak
verkocht zou worden. Die deal is nu
beklonken. Meulendijks is opgelucht.
“Het is toch een proces waar je jaren
mee bezig bent. Ik ben blij dat het
bedrijf onder iemand anders gewoon
door kan gaan. Dat is goed voor het
personeel, de sportclubs en de klanten”.
Meulendijks is 61 en moet nog
‘uitvogelen’ wat hij nu gaat doen.
“Ik ben gedurende een hele lange tijd
actief geweest in de winkel. Vaak zes
van de zeven dagen aan het werk.
Ik heb hobby’s en kleinkinderen dus ik
denk dat het allemaal wel goed komt.
En misschien komt er wel weer ander
werk op mijn pad.”

Informatieavond
LoopCentrum
Het LoopCentrum uit Horst organiseert op maandag 11 januari een
informatieavond over een nieuwe cursus hardlopen voor beginners en
starters. De informatieavond begint om 19.30 uur.

Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
vanhoef@putt.nl

De groepen bestaan uit maximaal
vijftien personen. De trainingen zijn
bedoeld voor mensen die net zijn
begonnen met hardlopen. Tijdens de
cursus train je twee keer thuis en een

keer onder begeleiding van een
gediplomeerde hardlooptrainer van
het LoopCentrum. Er wordt aandacht
besteed aan loopscholing, rompstabiliteit en looptechniek.
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opinie

Wat
zeg je?
De angst zat er in Frankrijk na de aanslagen in Parijs van 13 november goed in.
Fransen werd vanwege de dreiging van
nieuwe aanslagen aangeraden drukke
plekken te vermijden. In Horst aan de Maas
geeft 41 procent aan grote Europese steden te
vermijden naar aanleiding van de aanslagen
in de Franse hoofdstad. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
De terreurdreiging was in de periode na
de aanslagen in verschillende Europese steden
voelbaar. Zo werd de voetbalwedstrijd tussen
Nederland en Duitsland in Hannover afgelast en
in Brussel patrouilleerden het leger en de politie
dagenlang over straat. Ruim 40 procent van de
inwoners van Horst aan de Maas geeft aan door
de dreiging liever niet meer naar grote Europese
steden te gaan. “Het lijkt opeens geen ver-van-

Inwonerspanel

1.672 leden
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik laat me niet afschrikken
door terreurdaden’
36%
oneens

41%
eens

22%
neutraal
Ik vermijd na de
aanslagen Europese
steden

je-bedshow meer”, geeft iemand aan. Toch voelt Iemand anders geeft aan dat media niet altijd
36 procent zich niet onveiliger sinds de gebeurte- een reëel beeld schetsen en dat zaken manipulatief kunnen zijn. Een vijfde van de mensen vindt
nissen in Parijs. “Ik laat me niet afschrikken door
niet dat media een invloed hebben. “De gebeurterreurdaden.”
tenissen zelf doen dat.”
Ook vermijdt 49
Dicht bij huis voelt
procent van de onder‘Je moet het niet opzoeken’
bijna iedereen zichzelf
vraagden niet drukke,
‘Ik laat me niet gek maken.’
wel veilig. Bjina honderd
openbare plekken. “Dat
procent geeft aan zich in
is namelijk precies wat
‘Ik zou bepaalde steden
het eigen dorp veilig te
terroristen willen”, zegt
op dit moment mijden’
voelen.
iemand. Zo’n 22 procent
doet dit wel. De media
hebben veel aandacht besteed aan de gebeurteTipHorstaandeMaas is een
nissen in Parijs. Zij kunnen hierdoor een rol spelen samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
bij het gevoel van veiligheid van de mensen.
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
Meer dan de helft in Horst aan de Maas vindt dat resultaten of aanmelden voor de volgende
media hun gevoel van veiligheid beïnvloeden.
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
“Het gevoel van onveiligheid wordt bevorderd
Reageren?
door de urenlange journaals over de aanslagen.”
www.hallohorstaandemaas.nl

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!
Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat
binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel
aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Een betere coöperatie, een betere bank
Rabobank Horst Venray belooft de inwoners van haar werkgebied een
‘betere coöperatie, een betere bank’. Een beetje grootspraak is het wel.
De rente op spaarrekeningen
is laag. De verschuldigde rente op
hypotheken is ook laag.
Rentemiddeling is het middel
voor een lagere hypotheekrente
en dus lagere maandlasten.
Rentemiddeling geeft enig soelaas
voor rentedalingen. Alleen de bank
moet dat willen. De Rabobank biedt
pas half 2016 rentemiddeling.

Een uitgelezen kans om
daadwerkelijk te tonen dat de
klant centraal staat en proactief
aan het belang van de klant werkt.
Tot die tijd dus geen verlichting
van de maandlasten voor heel
veel huiseigenaren van heel veel
hypotheeknemers van de Rabobank.
Vaker heeft het eigen belang van
de bank voorrang op dat van

de klant bijvoorbeeld de verkoop
van rentederivaten aan bedrijven.
Nog steeds de opgelopen schade
niet gerepareerd. Ook in deze regio
zijn rentederivaten verkocht.
De directievoorzitter heeft daarvan
geen spijt. Nog een voorbeeld: de
schaalvergroting en de daarmee
gepaard gaande overcreditering van
bedrijven in het recente verleden.
Rabobank telt 25.000 ondernemers
in bijzonder beheer.
Per 1 januari 2016 gaan alle

lokale banken op in één coöperatie.
Rob Knoops: “Maar we blijven een
decentrale organisatie…Ook wordt
de invloed van onze leden sterker.”
Lokale banken zijn filialen van de
grote coöperatie. De ledenraad van
de Rabobank Horst Venray heeft niet
meer dan één honderdste macht in
het hoogste orgaan, de Algemene
Ledenraad. Zeggenschap van leden,
waarmerk van een coöperatie
verdwijnt, over blijft slechts ‘inbreng’.
Draijer zoekt het coöperatieve

van de bank in ‘dichtbij klanten,
bankshops, service punten,
samenwerking met crowdfunding
en lokale initiatieven’, terwijl
negenduizend banen verloren gaan.
Is er nog wel personeel en tijd om de
klant centraal te stellen? Ongetwijfeld
zullen de eerste jaren in het teken
staan van personele onzekerheid
en interne onrust. De klant wordt er
zeker niet beter van.
Henk Steenbekkers
Gussekuulke, Melderslo

EEN UNIEK WOONCONCEPT
Ontdek samen met een persoonlijke stijladviseur uw eigen stijl. Met een keuze uit meer dan 10.000 ideeën in een inspirerende ruimte
creëren we uw droominterieur! Loop vrijblijvend eens binnen en laat u verrassen.

vies
persoonlijk ad
volop inspiratie

elke zondag open van
11.00 - 17.00 uur KER 2E

STDAG
GEOPEND
van 11.00
u
tot 17.00 ur
uur

in samenwerking met:

Industriestraat 13, Horst
tel. 077 - 398 32 29

www.poels.nl/atelier
krijtverf | behang | raamdecoratie | shutters | gordijnen | pvc | parket | laminaat | tapijt | vinyl | karpetten | meubels | woonaccesoires
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Bespreking Poll week 50

Vuurwerk is cultureel erfgoed
Iets meer dan de helft van de stemmers, 56 procent, vindt het een goed
idee dat het consumentenuurwerk is toegevoegd aan de Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Dit is een initiatief van de werkgroep Behoud Consumentenvuurwerk Nederland. Zij wil hiermee de veilige
omgang met consumentenvuurwerk vergroten, onder meer door het gebruik
van veiligheidsmiddelen te stimuleren. Alleen zo kan er naar hun mening een
toekomst zijn voor dit gebruik. De meerderheid geeft hen gelijk en vindt ook
dat deze traditie bij oud en nieuw hoort en behouden moet blijven. Henk Jansen

uit Horst reageert op onze site: “Vuurwerk is geweldig en dat is het al een eeuwigheid. Ben blij dat het nu bij het cultureel erfgoed staat, een positie die het
zich moeiteloos toegeëigend heeft, net als zwarte piet.”
De overige 44 procent vindt dit toch echter te ver gaan. Op de lijst staan
oer-Hollandse tradities en rituelen als het Bloemencorso in Zundert, Draaksteken
in Beesel en de Nijmeegse Vierdaagse. Allemaal typisch voor Nederland.
Vuurwerk past niet in dat rijtje thuis, dit is toch niet iets wat alleen in Nederland
plaatsvindt.

Wandelen zonder veiligheidshesje is onverantwoord
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Wie in deze tijd van het jaar gaat wandelen of rennen, doet er niet verkeerd
aan er voor te zorgen goed zichtbaar te zijn. In de winter zijn de dagen vaak
donker en grijs waardoor bijvoorbeeld wandelaars niet altijd goed te zien zijn.
We zijn waarschijnlijk allemaal wel eens geschrokken van een renner die plotseling voor ons opdook, waardoor we hem nog maar net op het laatste moment
zagen. Daarom zou het goed zijn wanneer iedereen die zich op de openbare weg
bevindt er voor zorgt dat hij opvalt. Bijvoorbeeld door het dragen van een veilig-

heidshesje. Dat is een stuk veiliger.
Aan de andere kant is dit natuurlijk ieder zijn eigen verantwoordelijkheid.
Het is gewoon een kwestie van goed opletten. Nadert er een auto dan zorg je er
zelf voor dat je aan de kant gaat. En als je op de stoep blijft tijdens het wandelen
of rennen is er toch helemaal geen probleem? Daarbij zijn de straten in Horst aan
de Maas over het algemeen goed verlicht.
Wandelen zonder veiligheidshesje is onverantwoord. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 51) > Goed als de supermarkt ook op eerste kerstdag open is > eens 15% oneens 85%

Geldig van 21 t/m 26 december 2015

Kinderdagverblijf ‘t Hommeltje
...is op zoek naar een oproepkracht!
Ben jij gediplomeerd, flexibel en gemotiveerd?
Heb jij ruime ervaring in de kinderopvang
en ligt je hart bij het werken met kinderen?
Stuur dan uiterlijk 30 december
je sollicitatie met CV en foto naar
kdvhommeltje@home

www.kdvhommeltje.nl

Wij wensen iedereen
fijne feestdagen toe
en de beste kant
van het leven in 2016.
Tot ziens in ons museum.

Lichtpuntjes

Het leven van Rambo en
Redneck is kort maar wel
krachtig zullen we maar
zeggen. Een lont in hun
achterwerk, aansteker er
tegenhouden en Bam!
Lachen joh.
Ik geef het toe: ik ben niet
zo’n fan van vuurwerk. Ja,
siervuurwerk kan mij nog wel
bekoren. Veilig in huis, achter
het raam, terwijl een paar
honderd meter verderop de
pijlen de lucht in gaan. Of
‘sterrenpitsers’, die zijn ook
niet zo’n probleem.
Maar rotjes, zevenklappers
of vuurwerk met namen als
Rambo en Redneck, kortom
alles wat knalt mag van mij zo
de prullenbak in. Daar zie ik de
lol niet zo van in. Het geeft
alleen maar een hoop herrie en
rotzooi en als je niet uitkijkt
afgerukte vingers. Het idee om
alleen nog maar professionele
vuurwerkshows te organiseren,
juich ik alleen maar toe. Het is
veiliger, je hoeft daags erna
niet door een zee van afval te
waden of bang te zijn dat dat
een doorweekte rotje toch nog
ontploft. En dan alstublieft ook
wat strenger controleren op
illegaal vuurwerk als het kan.
Dan schrik ik tenminste twee
weken voor oud en nieuw
’s nachts om 01.00 uur niet
wakker van een knal in
de parkeerkelder onder de
Librije.

Vrijwilligers Museum de Kantfabriek

Soms zijn ze groot,
soms zijn ze klein.
Je hoeft ze niet te zoeken,
je kunt ze ook zijn.

Fijne feestdagen en een goed
nieuwjaar! www.sijbersbouwbedrijf.nl

Lezers van HALLO, ik wil
jullie voorstellen aan Rambo
en Redneck en hun vrienden
Rambak en Iron Warrior.
Rambo en zijn posse gaan
ervoor zorgen dat jullie op
oudjaarsavond, en
waarschijnlijk al eerder,
mogen genieten van een
grote bak herrie gevolgd
door een hoop rotzooi op
straat.

...of ni?

©Wil Fritsma

www.museumdekantfabriek.nl

www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
23 december 2015
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gewijzigde afvalinzameling
Kerstmis en Nieuwjaarsdag
Op Eerste Kerstdag, vrijdag 25 december,
en op vrijdag 1 januari wordt er geen afval
ingezameld.
• Inwoners die hun afval normaal gesproken
op 25 december zouden aanbieden, kunnen
PMD en restafval op de eerstvolgende reguliere ophaaldag aan de straat zetten (vrijdag
8 januari, vóór 07.00 uur). Dit geldt voor een
deel van de adressen in Sevenum.
• Inwoners die normaal gesproken hun afval op
1 januari zouden aanbieden, kunnen PMD en

restafval op zaterdag 2 januari (vóór
07.00 uur) aan de straat zetten. Dit geldt
voor adressen in Sevenum, Kronenberg,
Evertsoord, Hegelsom en America.
Keukenafval kan op de eerstvolgende reguliere
ophaaldag worden aangeboden.
U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op
uw eigen digitale afvalkalender via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Aan het werk in het
Berkelsbroekpark!
Wij informeren u graag op onze website www.
horstaandemaas.nl over de voortgang van de

voorbereiding ten behoeve van de werkzaamheden in het Berkelsbroekpark.

Afwijkende ophaaldata papier
en metaal rond Kerstmis
• Horst-Noord: inzameling oud papier op
woensdag 30 december (in plaats van
zaterdag 26 december).
• Norbertusparochie: inzameling metaal op
woensdag 30 december (in plaats van
zaterdag 26 december).

• America: inzameling oud papier op zaterdag
2 januari 2016.
• Meterik: inzameling oud papier op zaterdag
2 januari (in plaats van zaterdag 26 december).
• Swolgen: inzameling oud papier op zaterdag
2 januari (in plaatst van zaterdag 2 januari).

Openingstijden gemeentehuis
tijdens de feestdagen
Het gemeentehuis en gemeentewerken zijn tijdens de feestdagen geopend op:
Kerst
- Geopend maandag 21 december 2015
- Geopend dinsdag 22 december 2015
- Geopend woensdag 23 december 2015
- Geopend donderdag 24 december 2015 tot
16.00 uur
- Gesloten vrijdag 25 december 2015
(1e Kerstdag)
Nieuwjaar
- Geopend maandag 28 december 2015
- Geopend dinsdag 29 december 2015
- Geopend woensdag 30 december 2015
- Geopend donderdag 31 december tot
12.00 uur
- Gesloten vrijdag 1 januari 2016 (Nieuwjaarsdag)
- Geopend maandag 4 januari 2016 vanaf
10.00 uur (Nieuwjaarsreceptie personeel)
Voor dringende meldingen met betrekking tot
gemeentewerken die niet uitgesteld kunnen

monitor SOCIAAL DOMEIN
monitor SOCIAAL DOMEIN

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 2016 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.

Bestuur en medewerkers gemeente Horst aan de Maas

wensen u fijne feestdagen
en een goed en gezond 2016

X
X

Hoe zit het met de aantallen?
Hoezo vraagverheldering?
Hoe zit het met de aantallen?
Ondersteuning aan jeugd?
Hoezo vraagverheldering?
Ondersteuning aan jeugd?

?? !!
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Nieuwjaarsreceptie
Op 5 januari 2016 willen we u van harte uitnodigen voor de Nieuwjaarsreceptie, die gehouden
wordt in de gemeente Horst aan de Maas. Ook nieuwe inwoners zijn van harte welkom.

Swolgen
Legert 6

Bezoek nu een van onze
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND
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BOERENKAMPLAAN 143

T0493 441111

T0493 441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG
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Meterik

Kronenberg

Griendtsveen

Lottum

Grubbenvorst

Sevenum
Swolgen

Meerlo
Veestraat 6

Namens het bestuur van
gemeente Horst aan de Maas
Burgemeester,
ir. C.H.C.
van‘t Gas
Rooij
thoês
Cultureel Centrum
/ 5961 GA Horst
Gemeentesecretaris,
Gasthuisstraat 25
drs. J. van der Noordt MMO

Tienray

Meterik
Reindonkerweg 11

Meerlo

Kronenberg
Meerweg 32

Melderslo

Grubbemvorst
Horsterweg 66 a
Land van Gelder 6

Hegelsom

Melderslo
Broekhuizerdijk 48
Vlasvenstraat 54

Horst

Horst
Steenstraat Vonderstestraat/
Wittebrugweg/Gastendonkstraat

Broekhuizenvorst

America

America
Zwarte Plakweg 62
Kabroekstraat 10

Broekhuizen

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.

Evertsoord

Bekendmakingen

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET

Vanaf 18.00 uur bent u welkom
in cultureel centrum ‘t Gasthoês aan de Gasthuisstraat in
Horst, waar vanaf 18.30 uur
een boeiend programma begint.
Burgemeester Kees van Rooij
gaat in zijn rede in op de veranderingen in de samenleving en
de nieuwe stip aan de horizon
voor Horst aan de Maas. Een
cabareteske terugblik op het
dan voorbije jaar 2015 maakt
ook onderdeel uit van het
programma. Omstreeks 19.30
uur volgt een gezamenlijke toost
op het nieuwe jaar, waarna u
nog in een gezellige ambiance
met elkaar kunt napraten of
vooruitkijken.

Aanmelden is niet nodig.

2E
KERSTDAG
EN 27
DECEMBER
GEOPEND
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Een veilig Horst aan de Maas, dat is prettig wonen
De gemeente vervult een regierol in als het gaat over veiligheid
en doet dit door samen te werken met partners in het veld, maar
natuurlijk ook wij burgers zelf spelen hier een rol in. Onlangs spraken
we met de raad en een aantal mensen uit het veld over veiligheid in
Horst aan de Maas. Dit ter voorbereiding op het veiligheidsbeleid
2016-2019.
Er was een vertegenwoordiging
van politie, de veiligheidsregio,
Synthese, het Zorg en Veiligheidshuis
alsook een aantal mensen vanuit

de organisatie actief op gebied van
veiligheid. Een aantal thema’s werd
door de raad naar voren gebracht als
extra aandachtsgebied voor komende

tijd, noem de verloedering van openbare ruimte, alcohol- en drugsgebruik
onder jongeren, verkeersveiligheid
alsook de voorbereiding op rampenbestrijding. In zijn algemeenheid is
het in ieder geval goed te realiseren dat veel mensen actief zijn op
het gebied van veiligheid en dat zij
gezamenlijk ook enorm veel in beeld
hebben. Tegelijkertijd moeten we
ons realiseren dat absolute veiligheid

een illusie is. We zullen in 2016 als
raad het veiligheidsbeleid 2016-2019
vaststellen. Heeft u nog ideeën tips
over opmerkingen rondom veiligheid
in Horst aan de Maas? Laat ons dit
weten, we nemen ook op dit punt
graag uw mening mee.
Tot slot wens ik u natuurlijk heel
fijne feestdagen toe.
Loes Wijnhoven,
CDA Horst aan de Maas

Kerstboodschap
2015 was een bevlogen jaar, dat zowel op gemeentelijk als op landelijk
niveau vooral in het teken stond van vluchtelingen die voor veiligheid en
een betere toekomst naar ons land kwamen.
Als hele raad van Horst aan de
Maas hebben we hier op een mooie
manier op gereageerd, door als
volledige raad een motie aan te
nemen waarin we aangaven dat

vluchtelingen hier welkom zijn.
De gemeente is hier mee aan de slag
gegaan en de eerste vluchtelingen
zijn al opgenomen in de gemeente.
We willen iedereen bedanken voor

ondersteunende en kritische opmerkingen. Uw opmerkingen zijn altijd
welkom. We zijn er voor uw belang en
zullen proberen dat binnen onze
principes zo goed mogelijk te behartigen. Hebt u opmerkingen, laat het ons
weten. Daar zijn we voor. We zijn, zoals
velen weten, iedere eerste zaterdag van
de maand in de bibliotheek in Horst van

11.00 tot12.00 uur om met u over uw
problemen of opmerkingen te praten,
maar u kunt ons uiteraard ook mailen of
bellen. Het afgelopen jaar hebben we
ons, net zoals andere jaren, ingezet om
een meer open en transparante politiek
te bewerkstelligen in Horst aan de
Maas, waarbij dualisme een kernbegrip
vormt en waarbij alle partijen van

dezelfde informatie voorzien worden.
Gewoon open en eerlijke politiek.
Ook in 2016 zullen we daar weer
voor gaan, u kunt op ons rekenen.
Voor nu wensen we u prettige
feestdagen en een gezond, gelukkig
en voorspoedig 2016.
Jim Weijs,
D66 Horst aan de Maas

zulke angsten zouden moeten ondergaan? Zouden wij vluchten? Hopend
op een toekomst voor onszelf en onze
kinderen?
Natuurlijk, we moeten niet naïef
zijn. Het gaat hier vaak om mensen
met een andere cultuur, andere normen
en waarden. Maar het zijn en blijven
mensen van vlees en bloed. Op zoek
naar veiligheid en geborgenheid en die

kunnen wij hun bieden. Laten we dat
ook doen en vanuit die veiligheid en
geborgenheid verder bouwen aan een
toekomst waar plaats is voor iedereen. En laten we hopen dat wij nooit
voor een deur komen te staan met de
vraag: “Mag ik nu bij jou”.

Mag ik dan bij jou?
Een hype van dit moment: de top 2000 met daarin als hoogste stijger
Claudia de Breij: “Als er oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik
dan bij jou?”
Op 22 september hebben we als
Partij van de Arbeid Horst aan de
Maas, samen met de overige fracties,
een motie ingediend om samen te
zoeken naar plaatsen binnen onze
gemeente waar we asielzoekers op

kunnen vangen. We nemen onze
verantwoordelijkheid maar met
aandacht voor de vragen die leven.
Wat zijn de praktische consequenties
van de opvang? Wat zijn de oplossingen
hiervoor? Wij zijn er van overtuigd dat

dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor ons als land, als gemeente
en als medemens.
Wij vragen ons af wat u en ik zouden doen als wij met ons gezin, je kind
op je arm, vluchten van huis en haard
omdat we bang zijn voor het geweld
in ons land. Of omdat we bang zijn om
om te komen in situaties van oorlog of
geweld. Wat zouden wij doen als we

Wietje Selen,
PvdA Horst aan de Maas

sinds 1927

Prettige feestdagen
en een gelukkig en
waterdicht 2016

Noordsingel 11, Horst

www.kiesessentie.nl

www.kiesessentie.nl
It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

Schildersbedrijf Wim Peeters

Wij wensen iedereen prettige feestdagen
en een kleurrijk 2016!
Americaanseweg 74 | 5961 PD Horst | www.wimpeeters.nl
wim peeters

kleur je leven

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

www.its-clean.nl

www.thdak.nl
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Natuurlijk Ondernemend!

Aanmoedigingsprijs
De Verbinding uitgereikt
Natuurlijk Ondernemend! heeft vrijdag 18 december De Verbinding uitgereikt aan Stichting Natuur en Jeugd,
Baas van Horst aan de Maas, Dorpscoöperatie America, Grubbenvorst-Online, Dorpsdagvoorziening Broekhuizen/
Broekhuizenvorst en Dorpshuiskamer Sevenum.

Vogelmarkt
in ‘t Brugeind
Vogelvereniging de Gevleugelde Vrienden Wanssum houdt op
zondag 27 december haar maandelijkse vogelmarkt in ’t Brugeind in
Meerlo. Op de markt kan iedereen vogels kopen en verkopen.
Er zullen hierbij ook vogelhandelaren aanwezig zijn. Ook kan men
terecht voor vogelbenodigdheden
zoals vogelvoer en nestkastjes.

Duiven en kwartels worden niet
toegelaten. Het maximum vogels per
kooi is twee. De vogelmarkt duurt van
09.30 uur tot 12.00 uur.

Seniorenmiddag
Hegelsom
Carnavalsvereniging D’n Tuutekop uit Hegelsom organiseert op
zaterdag 16 januari een Seniorenmiddag. Onder toeziend oog van prins
Ruud I zijn er dan optredens van dansgardes, de winnaars van het
Liedjesmatinee en het trio Opgestoekt.
Ook het duo Corrie en Ria,
Pierre van Helden en Noud Bongers
treden op. Het evenement wordt
muzikaal opgeluisterd door

Jos Hoebers. Op zaterdag 2 januari
vindt de kaartverkoop plaats van
14.00 uur tot 15.00 uur in Zaal
Debije.

Winterwandeling
in Meerlo
Stichting Natuur en Jeugd, Baas
van Horst aan de Maas en Dorpscoöperatie America, mochten uit handen
van wethouder Birgit op de Laak een
financiële bijdrage van 750 euro in
ontvangst nemen, terwijl Grubbenvorst-Online, Dorpsdagvoorziening
Broekhuizen/ Broekhuizenvorst en
Dorpshuiskamer Sevenum een cheque

van 450 euro overhandigd kregen van
Marjon Minten van Rabobank Horst
Venray.
Natuurlijk Ondernemend! is een
samenwerkingsverband van bedrijven
en organisaties actief in Horst aan de
Maas. De Verbinding is een aanmoedigingsprijs voor bijzondere projecten of
evenementen in de gemeente Horst

aan de Maas. De prijs werd dit jaar
voor het eerst uitgereikt.
Naast de financiële tegemoetkoming zijn de initiatieven een jaar
lang partner van Natuurlijk
Ondernemend! en kunnen rekenen
op ondersteuning bij het maken
van nieuwe verbindingen.

De Kammeräöj van carnavalsvereniging de Vöskes uit Meerlo
organiseert op zondag 3 januari een winterwandeling. Deze vindt voor
de veertiende keer plaats.
De start is zoals altijd in café Oud
Meerlo. Dat is tevens het eindpunt.
Tijdens de wandeling is er traditiegetrouw een pauzeplek.
Dit jaar is dit bij de oud prins
carnaval Johan I. Hier kunnen

wandelaars zich ten goede doen
aan glühwein, koffie of warme
chocomel. Inschrijven kan op de dag
zelf van 10.00 uur tot 13.30 uur.
De wandeling is tussen de 10 en
15 kilometer lang.

(Foto: Maarten Dings- Sevenum)

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

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2016!
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
dan 21 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Autobedrijf

Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

KOOPZONDAG 27 DECEMBER
12.00 - 17.00 UUR

*tenzij anders aangegeven

• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice

50%
KORTING
OP DE WINTERCOLLECTIE

*

%
AANBIEDINGEN MET KORTING TOT WEL 70

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

actie geldig vanaf 27 december 2015

Fer van Lin
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Speculaasactie
Citaverde College

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

De jaarlijkse speculaasactie van de leerlingen van het Citaverde College in Horst is afgelopen. Met deze actie
hebben zij geld ingezameld voor de realisatie van een kindertehuis in Nebé van mama België. De actie is samen
met Stichting Nativitas op touw gezet.

Toernooi voor keten
Het Jongerenwerk van Synthese hield op zaterdag 19 december
een zaalvoetbaltoernooi voor jongerenketen uit Horst aan de Maas.
Het toernooi werd gespeeld in Sporthal de Kruisweide in Sevenum.
Aan het zaalvoetbaltoernooi namen zo’n tien keten deel. Het
Jongerenwerk is de afgelopen jaren actief met het Test Je Keet
project. Hiermee probeert Synthese onder meer de veiligheid van
keten te verbeteren en zicht te krijgen op overlast en drankgebruik.

850 euro voor
Serious Request
Basisschool Onder de Wieken in Meterik heeft 850 euro opgehaald voor
Serious Request. Leerlingen, leerkrachten en ouders hebben op donderdag
17 december met onder meer een kerstmarkt dit bedrag gerealiseerd.
Er is een avondvullend programma
neergezet. De cheque is door
leerlingen en docenten van Praktijkschool ’t Wildveld uit Venlo overhan-

digd aan de dj’s in het Glazen Huis.
Het goede doel van Serious Request
is dit jaar jongeren in conflictgebieden.

Met deze actie werden de
leerlingen bewust gemaakt van de
omstandigheden waarin leeftijdsgenoten elders op de wereld in kunnen
verkeren. In totaal zijn er 5.040 pakken
speculaas verkocht. Dat zijn er minder

dan vorig jaar. De opbrengst van
de actie is nog niet bekend; waarschijnlijk is het genoeg om het kindertehuis te realiseren. Hiervoor is een
totaalbedrag van 25.000 euro nodig.
De organisatie hoopt dat de opbrengst

van de actie samen met enkele extra
giften en met de extra opbrengst van
een speculaasactie elders genoeg zal
zijn. Op dinsdag 15 december werd
de actie afgesloten met een workshop
Balinees dansen.

HALLO voordeelpas
Deelnemers

Op vertoon van de HALLO voordeelpas
krijgt u direct voordeel bij de volgende
deelnemende bedrijven:

ANBISE afslank- detox- hypno coaching

HUIS van de STREEK

anco lifestyle centre

IJssalon & Lunchroom Lo Solé

Beej Mooren

Lunchroom Lekker Gewoën

Blauwebessenland

Museum de Kantfabriek

www.anbise.com, Sevenum

Venrayseweg 11, Horst

Groenewoudstraat 1, Horst
Dorperpeelweg 1, America

Steenstraat 2, Horst

Maasbreeseweg 1, Sevenum

Kloosterstraat 14a, Grubbenvorst

Boerderijwinkel Lenders

Grubbenvorsterweg 34, Sevenum

Americaanseweg 8, Horst
My-LifeSlim www.mylifeslim.com
Sevenum en Swolgen

Bootcamp Power

Paramedische Voetzorg Horst

Camps Optiek

Pearle Opticiens Horst

Center Parcs Het Meerdal

Praktijk Ik Leer

De Golfhorst

Ristorante La Rondine

DMS-Service

Slender You Fit

Duet Kappers

Staatsie 1866

Eetcafé ’t Dörp

Stichting Booremert, Vers vaan Hôrs

Eethuis BRaM

Studio for Hair

FotoID

Toffedag.nl

Goed Haar en Visagie

Toffe Dagstrand

Het Aardbeienland

TVI Computers

Het LoopCentrum

Ut Snoephuuske

Het Maashotel

VARG Outdoor & Travel

www.bootcamppower.nl, Horst
Sint Lambertusplein 2, Horst
www.dagjemeerdal.nl, America
Raamweg 8, America
Ulsheggerweg 2b, Lottum
Peperstraat 12a, Sevenum
www.aldvors.nl, Broekhuizenvorst
Generaal Dempsystraat 11, Swolgen
St. Lambertusplein 2a Horst
Hofstraat 2, Meerlo

Kreuzelweg 3, Horst

Stationsstraat 137, Hegelsom
Veerweg 11, Broekhuizen

Hof van Kronenberg

Kronenbergweg 19, Kronenberg

Hof te Berkel 1-9, Horst
Steenstraat 3, Horst

Pieter Belsstraat 34, Horst
Meterikseweg 84, Horst
Weltersweide 1, Horst
Stationsstraat 151, Hegelsom
Lambertusplein, Horst

Vlasvenstraat 4c, Melderslo
www.toffedag.nl
Dagstrand Kasteelsebossen, Horst
Venrayseweg 10, Horst
Kerkstraat 26, Horst

Gebr. van Doornelaan 90, Horst
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Ga naar www.hallovoordeelpas.nl
voor meer informatie over de acties en de HALLO voordeelpas

Voordeelpas
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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

Niels Verbeek
15 jaar
Grubbenvorst
Dendron College

Welk nummer heb je grijs
gedraaid?
Clarity van Zedd. Ik vind het een heel
mooi nummer, omdat ik van pop- en
dancemuziek hou. Maar ik heb wel de
slechte gewoonte om één nummer
heel veel te draaien in een korte tijd,
waardoor ik het nummer daarna wat
minder leuk vind. Dit heb ik al met
veel nummers gedaan.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je
eerste bestemming?
Als ik eindelijk mijn rijbewijs gehaald
heb, zou ik gewoon ergens heen
gaan rijden. Ik wil al heel lang mijn
rijbewijs, dus ik zou lekker lang doel-

loos rond gaan rijden.
In welke historische tijd had je
willen leven?
In de tijd van Grieken en Romeinen,
omdat ik erg gefascineerd ben door
de ‘oude tijd’. Ook de mooie gebouwen spreken me erg aan. Ik weet er
best veel over, want deze tijd hebben
we al behandeld tijdens de lessen
geschiedenis op school.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een reis naar Australië
willen maken, vooral vanwege het
mooie landschap. Ook woon ik al
zo lang in een heel klein dorp en
daarom lijkt het me leuk om een
ander deel van de wereld te zien.
Ik zou samen met mijn vriendengroep of met familie gaan.
Als je een dag van je leven alles

aan
Niels Verbeek

mocht doen en geld speelt geen
rol, wat zou je dan doen?
Ik zou in van alles investeren, zodat
ik de volgende dag al die spullen nog
steeds heb. Dat kan van alles zijn wat
veel geld kost.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden,
wie zou je dan ontmoeten?
Ik zou graag mijn opa willen ontmoeten die overleden is. Mijn opa zou ik
graag willen zien en spreken. Ik zou
hem dan vragen wat er na de dood
is. Ik geloof namelijk in reïncarnatie,
dat betekent dat als je dood gaat dat
je ziel dan terug komt in een ander
lichaam. Graag zou ik willen weten
of er inderdaad sprake is van reïncarnatie.
Wat deed je als kind het liefst?
Naar mijn oma en opa gaan.

FIJNE FEESTDAGEN
Bedankt voor het vertrouwen in het afgelopen jaar! Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2016!
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN:
Sevenum: Donderdag 24 december zijn wij vanaf 16.00 uur gesloten.
Daarnaast zijn we gesloten van vrijdag 25-december t/m zaterdag 2 januari.
Horst: Donderdag 24 december zijn wij vanaf 16.00 uur gesloten.
Dinsdag 29 en woensdag 30 december normaal geopend.
Donderdag 31 december vanaf 16.00 uur en op zaterdag
2 januari zijn wij gesloten.

Wij wensen u alvast veel fietsplezier
in 2016 waarin wij tevens ‘graag samen
met u’ ons 60 jarig bestaan vieren!

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

Winkel Sevenum:
Winkel Horst:

jongeren 19

Peperstraat 54
Kloosterstraat 12

5975 BW Sevenum
5961 GE Horst

Het was altijd heel gezellig en ik kan
dan ook wel zeggen dat dat de beste
tijd van mijn leven was. We kaartten,
tv kijken en soms gingen we ook
bessen plukken.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
De angst dat ik bang ben wat andere
mensen over mij denken. Dat is
natuurlijk normaal voor iemand van
15, maar toch zou ik het heel graag
willen overwinnen. Ik verwacht
naarmate ik ouder word, dat ik me
minder van mensen aan ga trekken.
Dan hoop ik meer zelfvertrouwen te
hebben.
Als je een dier zou zijn, welk dier
zou het zijn en waarom?
Een arend. Dan kan ik namelijk hoog
vliegen en dus de wereld van boven
bekijken. Bovendien is de arend een
dier dat niet gedood wordt door
andere dieren. Ik zou de wereld
gaan verkennen.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Gelukkig getrouwd met drie kinderen, wonend in Limburg. Qua werk
zou ik iets in de maatschappij of
iets sociaals willen doen. Laatst heb
ik een beroepstest gedaan en daar
kwam uit dat beroepen in de maatschappij me erg liggen. Bijvoorbeeld
leraar sociologie of helpen in bejaardentehuizen.
Als je ooit iemand ten huwelijk zou
vragen, waar zou je dit dan doen?
Dat weet ik nog niet, want dat zou ik
graag aan willen passen aan de persoon die ik dan ten huwelijk vraag.
Ik zou het dan vragen op een plaats
die voor ons bijzonder is, waar
de eerste date was bijvoorbeeld.
Natuurlijk zou ik ook traditioneel op
de knieën gaan.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb niet één beste vriend of vriendin. Maar ik heb wel meerdere beste
vrienden. Een aantal van mijn vrienden heeft erg sarcastische humor
en daar kan ik hard om lachen.
Vaak spreken we af of gaan we naar
de bioscoop. De meeste vrienden ken
ik via school of via het werk.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou een tatoeage nemen die heel
bijzonder is voor mij. Bijvoorbeeld
mijn vrouw, moeder of mijn beste
vriend. Het belangrijkste aan
een tatoeage vind ik dat het een
bepaalde betekenis heeft.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dan zou ik graag de kracht hebben
om mensen te genezen. Ik zou afreizen naar ziekenhuizen over de hele
wereld. Dan kan ik mensen écht blij
en gelukkig maken.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Ik ben een echte geldverspiller, dus
je kunt me niet echt vertrouwen met
geld. Het meeste geld geef ik uit
aan snacks of broodjes en aan leuke
dingen doen met mijn vrienden.
Dat laatste zou ik waarschijnlijk met
mijn laatste 50 euro doen, omdat ik
mijn vrienden heel belangrijk vind.

Sneeuwfakers
‘Let it snow! Let it snow! Let
it snow!’ galmt het knus uit de
boxen van de stereo-installatie. Een waterig zonnetje
verlicht de knoppen van de
boom achter het huis.
Vetbolletjes blijven onaangeroerd en een paar eenden
dobberen op het fonkelende
water van de vijver.
Wanneer hadden we
eigenlijk voor het laatst een
witte kerst? En was de tuin een
landingsbaan voor begerige
kleine vogeltjes, die duelleerden
om de laatste pinda? Waren de
eenden gevlucht voor de kou en
schaatste ik over een dikke laag
ijs die de vijver toedekte?
Wanneer was de laatste keer dat
een pak sneeuw balanceerde op
de boomtakjes?
De natuur is van slag.
De dagtemperatuur ligt rond de
15 graden en de krokussen
beginnen al nieuwsgierig hun
kopjes boven de grond te
steken. Half december kwamen
zelfs drie geitjes ter wereld in de
Van Douverenstraat in Horst.
Op de Noordpool verdrinken
ijsberen omdat de poolkappen
smelten. Ongeveer honderd
miljoen ton aan afval drijft op de
Stille Oceaan, ook wel de
plasticsoep genoemd. Vee wordt
gefokt om het tot hamburgers te
verwerken. Het slachtvee van
een bekende fastfoodketen
verorberd maar liefst tweederde
van de internationale graanproductie. Om dat graan te kunnen
verbouwen, wordt regenwoud in
het Amazonegebied platgebrand. Hierbij komt veel CO2 vrij.
Deze gruwel begaat de mens.
We ruïneren ecosystemen en
versterken het broeikaseffect.
Een witte kerst wordt het
volgens mij niet meer dit jaar.
Maar daarom doen we iets waar
wij mensen heel goed in zijn:
Als het er niet is, dan doen we
net alsof. We draaien rondjes op
kunstmatig ijs (waar aardig wat
energie voor nodig is om het
bevroren te houden), sjezen over
artificiële skipistes en spuiten
sterren op het raam met
nepsneeuw – uit een spuitbus.
‘Let it snow!’, letterlijk.
Rosanne
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Terechte nederlaag voor RKSV
Melderslo
Door: voetbalvereniging RKSV Melderslo
Dat het geen gemakkelijke middag zou gaan worden was vooraf
bekend. Het eerste team van RKSV Melderslo mocht het in een thuiswedstrijd op zondag 20 december opnemen tegen koploper HBSV uit Blerick
dat in elf wedstrijden 28 punten vergaarde met een doelsaldo van 33 voor
en 9 tegen.

Melderslo E2 kampioen
Door: voetbalvereniging RKSV Melderslo
De E2 van RKSV Melderslo had zaterdag 19 december een spannende dag. Onder een lekker winterzonnetje werd een spannende wedstrijd gespeeld tegen Meterik/America E2. Melderslo E2 moest
winnen om het kampioenschap binnen te halen. Bij gelijkspel zouden ze gedeelde eerste worden en bij
verlies zou Leunen kampioen zijn. Dit laatste team was ook met een delegatie naar Melderso afgereisd
en beleefde spannende momenten. Al vroeg in de wedstrijd kwam Melderslo op voorsprong. Daarna
volgden nog vele kansen voor de thuisploeg waar blijkbaar de zenuwen parten speelden, het bleef
echter 1-0 voor het team uit Melderslo. Na het eindsignaal kon dan toch het kampioensfeest gevierd
worden in Melderslo. Het E2 team bestaat uit Loek, Lars, Tom, Stijn, Eryk, Loek, Teun, Jesse, Suu, Joris
en Devy, die er niet bij kon zijn vanwege proefzwemmen voor zijn diploma.

Door het ontbreken van routiniers
Martijn Kallen (schorsing) en Rob
Driessen (blessure) zag trainer
Vievermans zich ook nog eens
genoodzaakt om het elftal op een
aantal posities te wijzigen. HBSV liet
mede door het aangaan van een aantal
stevige duels merken dat het van plan
was om weer drie punten op zijn conto
bij te schrijven. De eerste 25 minuten
had HBSV ook het betere van het spel.
In de 26e minuut werd de stand op het
scorebord gewijzigd: 0-1 voor HBSV.
Vanaf dat moment kwam Melderslo
beter in de wedstrijd en dit leidde tot
enkele kansen voor Peter Spreeuwenberg. In de 41e minuut zorgde Rik
Spreeuwenberg door zijn inzet ervoor
dat Paul Vullings in balbezit kwam.
Zijn voorzet werd maar net gemist.
De verdediger van HBSV toucheerde
de bal wel. Doordat de goed leidende
scheidsrechter constateerde dat dit
met de hand gebeurde, floot hij terecht
voor een stafschop. Jeroen Kallen
mistte. Wellicht nog niet helemaal

bekomen van deze gemiste strafschop
liet de thuisclub in de 45e minuut ook
nog de 0-2 toe.
De tweede helft was nog maar
goed 5 minuten bezig of een leuk
genomen vrije trap door HBSV
leidde tot het nodige tumult voor
het Melderslose doel. Maar het met
gestrekt been inkomen door de nummer 14 van HBSV leverde niet het
derde doelpunt op, wel zijn tweede
gele kaart deze middag.
In de 70e minuut behoedde doelman Bas van Westerveld zijn ploeg
zelfs nog voor een 0-3 achterstand.
De aanvalslinie van Melderslo miste
deze middag de echte creativiteit om
de verdediging van HBSV te slechten.
En ook het middenveld slaagde er
deze middag niet in om de tegenstander onder druk te zetten zoals dat in
voorgaande wedstrijden wel regelmatig lukte. Langs de lijn zagen de
toeschouwers en beste stuurlui
de wedstrijd als een nachtkaars
uitgaan.

WIJ WENSEN IEDEREEN
SV Oxalis te sterk
PRETTIGE FEESTDAGEN

voor SVO

Door: korfbalvereniging SV Oxalis
Nadat de dames van Oxalis vorige week nog hadden verloren, was het
even de vraag of de teamspirit van de laatste wedstrijden nog steeds zo
aanwezig was tijdens de uitwedstrijd van zondag 20 december tegen SVO uit
Millingen aan de Rijn. De dames stonden er voor elkaar, dat bleek ook uit de
uitslag: winst met 6-11.
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SV Oxalis vertrok naar Millingen
aan de Rijn om daar lekker te korfballen tegen SVO. Oxalis begon scherp.
Vrijwel meteen wist Oxalis de bal te
onderscheppen waardoor Oxalis lekker
kon gaan aanvallen. Oxalis hield het
tempo hoog waardoor er verschillende
mooie kansen waren. De afronding
was goed en de voorsprong was een
feit. Ondanks het aantal uitgespeelde
kansen in de rest van de eerste helft
en het veldoverwicht, kon Oxalis niet
echt afstand nemen. Dit resulteerde in

een 2-5 ruststand. Na de rust wist SVO
weer aan te haken, 4-5. Het duurde
even voordat de dames van Oxalis
weer wakker werden en het spel weer
naar zich toetrokken. Oxalis maakte
lange aanvallen en de dames stonden er voor elkaar. Ze konden lekker
schieten aangezien iedereen voor
elkaar werkte. De einduitslag 6-11 was
ook zeker verdiend. De dames stonden
er wederom als team en gingen er
voor de volle 100 procent voor. In het
nieuwe jaar gaan ze dit voortzetten.

De Merels wint royaal
Door: Aniek van den Brandt, korfbalvereniging De Merels
De Merels 1 speelde zondag 20 december tegen hekkensluiter VVO 1
uit Hapert. De wedstrijd werd gespeeld in sporthal ’Eureka’ in Hapert.

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

De Merels begon niet op volle
sterkte aan de wedstrijd, waardoor
het VVO in de eerste helft de kans
gaf bij te blijven. Toch wist De Merels
met een minimale voorsprong van
8-9 de rust in te gaan. Na rust was
De Merels veel scherper dan in de
eerste helft. Er werden ontzettend

mooie acties gemaakt en de
dames uit Melderslo beloonden
zichzelf nu wel met doelpunten.
De Merels wist maar liefst vijftien keer te scoren in de tweede
helft, waardoor de wedstrijd royaal
werd gewonnen door het team uit
Melderslo met 10-24.

en zo 21
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GEPLUKT Piet Renders

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.

is ongeveer 100 jaar geleden
helemaal verdwenen. Het was een
knalgele kanarie met een diepzwart
uiteinde van de staart en vleugels.
Een hele scherpe aftekening dus.
Hij was erg populair, maar ik denk
dat ze hem op een gegeven moment
niet meer konden kweken.”

Al hele leven
timmerman

Hij heeft de uitgestorven kanariesoort London Fancy opnieuw kunnen kweken en werd vorig jaar Champion of
the UK met deze vogel. Daarnaast is hij gepassioneerd timmerman en familieman. Deze week wordt Piet Renders
uit Hegelsom geplukt.
De 60-jarige Piet Renders uit
Hegelsom is enorm begaan met zijn
hobby: het houden en kweken van
vogels en dan vooral kanaries.
Piet: “Van jongs af aan heb ik al wat
met vogels. Toen ging het met een
zelfgemaakt kooitje en dan proberen
ze te vangen. Tegenwoordig heb ik
twee volières en een broedkamer.
Een grote buiten en een kleine op

zolder. Ik vind het echt geweldig om te
doen. De charme is dat je nooit echt
weet wat er uit een koppeltje gaat
komen. En het gefluit, dat vind ik zo
mooi hè.”
Piet is voornamelijk trots op
zijn grootste prestatie: de titel van
Champion of the UK. “Voor dat verhaal
moeten we een tijdje teruggaan”,
vertelt hij. “In 1999 las ik in een vogel-

houdersblad over een uitgestorven
kanarie: de London Fancy. Dit vogeltje
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De balie is GESLOTEN
van donderdag 24 december 2015 vanaf 15.00
uur
t/m vrijdag 1 januari 2016.
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De storingsdienst is telefonisch
dag en nacht bereikbaar:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

T (0478) 5 018 97
info@mulderswellerlooi.com

VROUW & VITAAL
Praktijk voor gezonde
voeding en vitaliteit
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VROstart in 2016
Eerste 5 aanmeldingen

10% korting!

www.vrouwenvitaal.nl

BEKRO
B.V.
Installatietechniek
Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
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Oplossing vorige week:
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Voor al uw
ww
bou erkzaamheden!
www.mulderswellerlooi.nl

Bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen.
Fijne Feestdagen
en een Voorspoedig 2016 !!

Tel. 0478-544 200 www.keijsersmanders.nl
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Die wij van Piet is zijn familie.
“Dat is mijn vrouw Elly met wie ik al
35 jaar samen ben. En twee zonen van
30 en 27 die samenwonen met een
vriendin en een dochter van 24 die
nog hier woont. We hebben nog een
hond en mijn dochter heeft een kat.”
Op de vraag wat zijn familie vindt van
die 350 vogels in huis antwoordt hij
lachend: “Elly vindt het soms wat veel.
Maar ze weet hoeveel plezier ik er aan
heb. Daarom gedoogt ze het.”

MULDERS BV

Ons installatiebedrijf is gesloten van donderdag
24 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016.

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.

Plezier

aannemingsbedrijf wellerlooi

PUZZEL
7

Piet vond dit wel een uitdaging
en is wat koppeltjes op gaan zetten.
“Ik heb toen kleurkanaries met Lizard
kanaries opgezet, dat is familie van
de London Fancy. En in 2002 was het
eerste teken dat ik op de goede weg
zat: ik kreeg een spangled back kanarie. Dat is in zekere zin een broertje
van de London Fancy en heeft dezelfde
kleuren, maar ook allemaal stippen
op de rug. Twee jaar later is het me
toen gelukt: ik had London Fancys
gekweekt. Ik heb toen gewacht tot
een grote tentoonstelling in Meijel om
ze te openbaren. Dat trok toen wel
aandacht.”
Vorig jaar kwam Piet op een
tentoonstelling in Rosmalen Andy
Early tegen. Dat is de PR-man van de
London Fancy club in het Verenigd
Koninkrijk. “Hij vroeg of ik niet een
keertje naar een tentoonstelling van
die club in Stafford kon komen. Ik heb
toen even gekeken of dat ging en ben
toen met mijn zoon die kant uitgere-

den met veertien vogeltjes.
Nou heb je op zo’n tentoonstelling
twaalf klasses die beoordeeld worden.
Iedere klasse krijgt een winnaar en
dan wordt uit de winnaars nog een
kampioen gekozen. Toen in Stafford
is een van mijn vogeltjes kampioen
geworden. De kooi werd echt overladen met vaandels, nou dan voel
je je wel trots.” Naast enthousiast
kanariehouder is Piet in het dagelijkse leven timmerman op de bouw.
“Ik ben eigenlijk al mijn hele leven
timmerman. Dan ben ik van begin tot
eind betrokken bij een project. Als je
dan uiteindelijk een mooi huis aan
een familie mag opleveren en je ziet
hoe blij ze er mee zijn, dat voelt altijd
erg goed. Ik doe mijn baan met veel
plezier. Het huis hier in Hegelsom heb
ik ook zelf gebouwd, toen wij in 1980
hier zijn komen wonen. Ik ben namelijk opgegroeid in Mierlo.”
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www.bekro.nl

Verwarming
CV-ketels
vervanging en onderhoud ■
■

■

■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

> 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
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Last Christmas beste kerstnummer

Wham wint HALLO Kerst top 10
Ook dit jaar konden lezers van de HALLO Horst aan de Maas weer stemmen op HALLO Kerst top 10. Net als
vorig jaar staat ook nu het nummer Last Christmas van Wham op nummer 1. Flappie van Youp van ’t Hek staat
op de tweede plaats, gevolgd door een gedeelde derde plaats met Do They Know it’s Christmas? van Band Aid
en Mariah Carey’s All I Want for Christmas is You.
Vorig jaar deelde Wham de eerste
plaats nog met Mariah Carey, maar
dit jaar wist Last Christmas in zijn
eentje de meeste stemmen te veroveren. “Ik ben als kind opgegroeid
in de jaren dat Wham nog ‘hot’ was
en dit nummer is altijd mijn nummer
1 gebleven”, vertelt mevrouw Smits
over het winnende nummer.
De nummer twee van de lijst is
Flappie geworden, een nummer
dat het al jaren goed doet. In 2013
stond het lied nog bovenaan de top
10, maar vorig jaar daalde het naar
een vierde plek. Do They Know it’s
Christmas? stond in 2012 voor het
laatst in de top 3, toen het nummer ook al brons behaalde. “Blijft
een prachtig lied”, aldus één van de
stemmers.
Op de vijfde plek is Chris Rea

met Driving Home for Christmas te
vinden, dit nummer steeg twee
plekken ten opzichte van vorig jaar.
“Het ultieme kerstgevoel”, zegt
mevrouw Driessen over dit nummer.
Ook Guus Janssen heeft gestemd op
Chris Rea. “Zelfs mensen die niets
met kerstmuziek hebben vinden
dit een mooie plaat. Zelf geniet
ik er altijd van om op de dag van
kerstavond Chris Rea al rijdend naar
huis keihard door de speakers te
knallen om mezelf klaar te stomen
voor twee-en-een-halve dag heerlijke
kerst”, motiveert hij zijn keuze. Bruce
Springsteen staat met het nummer
Santa Claus is Coming to Town op
de zesde plek. Op zeven vinden we
Abba met de nieuwjaarsklassieker
Happy New Year. Net als vorig jaar
staat de lokale band Afterpartees

Genieten...

met het nummer Oh Santa in de lijst,
dit jaar op plek acht. The Pogues &
Kirsty MacColl met Fairytale of New
York scoorde afgelopen jaren altijd
hoog, maar staat dit jaar met een
negende plek nog maar net in de
top 10. Wethouder Ger van Rensch
van Horst aan de Maas heeft wel op
dit nummer gestemd. “Ongeschaafd,
een beetje ontluisterend, maar
authentiek en oprecht. Echte
kerstgedachte”, legt hij zijn keuze
uit. De top 10 wordt afgesloten met
Wonderful Christmas Time van Paul
McCartney.

Een hart onder
de riem
Ook veel liedjes die buiten de
top 10 zijn geëindigd, hebben een

6-dgn halfpension

Carnavalsreis
OOSTZEECRUISE EN
HELSINKI - FINLAND

3-dgn logies/ ontbijt

NIEUW!

Vertrekdatum: 6 februari 2016
7-dgn halfpension

Vertrekdatum: 12 februari 2016

€ 460,-

€ 695,-

Vertrekdatum: 6 februari 2016
6-dgn halfpension

Carnavalsreis
KRAKOW POLEN

€ 395,NIEUW!

Vertrekdatum: 6 februari 2016
9-dgn halfpension

€ 195,-

Carnavalsreis
BLANKENBERGE
BELGISCHE KUST

NIEUW!

€ 695,-

Winnaar van het kerstpakket van boerderij ’t Platteland ter
waarde van 50 euro is Ardi Faessen.
De clips van de HALLO Kerst top 10
zijn binnenkort op www.hallohorstaandemaas.nl te bekijken.
Daar is ook de rest van de 25 hoogst
genoteerde liedjes te vinden.
Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.

€ 590,Carnavalsreis
BERGEN AAN ZEE
NOORD-HOLLAND – NL
Vertrekdatum: 6 februari 2016
5-dgn halfpension

4-dgn halfpension

€ 295,-

Vertrekdatum: 6 februari 2016
5-dgn VOLPENSION!

Vertrekdatum: 6 februari 2016

Vertrekdatum: 8 februari 2016
3-dgn halfpension

5-dgn logies/ ontbijt

€ 250,-

€ 280,-

Carnavalsreis
BERLIJN

Vertrekdatum: 6 februari 2016
5-dgn MORE-INCLUSIVE!

€ 450,-

€ 425,-

Carnavalsreis
DE KOOG
TEXEL – NEDERLAND

€ 450,-

Carnavalsreis
PRAAG

Vertrekdatum: 7 februari 2016

Carnavalsreis
RIJS FRIESLAND –
NEDERLAND

Carnavalsreis
HLUBOKÁ BOHEMEN –
TSJECHIË

Clips op website

Tijdens deze 9-daagse excursiereis maken we uitgebreid kennis met de stad Barcelona,
bezoeken we het wereldberoemde kloostercomplex van Montserrat, maken we een rondrit
langs de Costa Brava en bezoeken we de historische stad Tarragona. Deze reis is op basis
van halfpension en o.a. incl. afscheidsdiner en stadsrondrit Barcelona o.l.v. Nederlandssprekende gids.

Carnavalsreis
LONDEN
ENGELAND

Vertrekdatum: 6 februari 2016

Slade. “De glazen denderen in de
kast als dit nummer op de radio
komt. Heerlijk”, zegt zij. Frank van
der Sterren koos voor een eigen
inbreng. “Santa’s Party is mijn
nummer 1”, laat hij weten.
“De laatste week voor de kerstvakantie heb ik onder begeleiding van
mijn gitaar dit nummer met de kinderen in mijn groep 7/8 op basisschool de Kroevert ingestudeerd.
Ik denk dat zowel de kinderen als
ikzelf dit liedje nu wel kan
dromen.”

Carnavalsreis BARCELONA & CATALONIË

Vertrekdatum: 6 februari 2016

Carnavalsreis
GOSLAR
DUITSLAND

speciale betekenis voor stemmers. Zo koos Roos Keijsers voor
De Kerstezel van Kinderen voor
Kinderen. “Het herinnert mij aan
de kerst toen ik klein was. In de
kerstvakantie stond dit nummer op
in de auto en zongen we met z’n
alle mee”, licht ze toe. Mevrouw
Hovens heeft op New Years Day
van U2 gestemd, een nummer dat
net buiten de top 10 viel. “We zijn
dit jaar naar een concert van U2
geweest. Ze zijn niet alleen muzikaal geweldig, maar ook begaan
met alles wat er momenteel in de
wereld gebeurt. Na de aanslagen
in Parijs kwamen ze daar optreden
op die beladen plek. Zo steken ze
iedereen een hart onder de riem.
Een echte kerstgedachte”, zegt
zij. Niet ieder lied hoeft een echte
kerstgedachte te verwoorden, sommige kerstnummers zijn gewoon
het leukst als je ze lekker hard kunt
afspelen. Zo stemde Ardi Faessen
op Merry Christmas Everybody van

Nú verkrijgbaar:

vakantiereisgids 2016

Vakantiereizen

en
| excursiereiz
| fietsreizen
kreizen
rondreizen
nd® | muzie
n | disneyla
stedenreize

Kans op

€100,-d
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zaKg
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(zie blz.

Vraag voor ons volledige aanbod de gratis reisgidsen en Winterdagtochtenfolder aan!
tel.: (077) 3071988
www.ghielen.nl
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‘Het is de gezelligste tijd van het jaar’
De een brengt kerst samen met familie door, de ander moet tijdens de kerstdagen werken. Sommigen trekken erop uit en anderen brengen Kerstmis het liefste thuis door. HALLO Horst
aan de Maas ging de straat op en vroeg aan de inwoners hoe zij kerst vieren.

Hay (74) en Toos (73) Peters uit Horst
“Wat we met de kerst gaan doen? Dat is nog niet helemaal zeker,” zegt Hay. “In ieder geval
gaan we met de kinderen eten en gezellig samenzijn.” “Daar gaat kerst toch om?”, valt Toos bij.
“Ik vind de sfeer heel leuk. Wij hebben een kerstboom met versieringen staan en op de radio
komt kerstmuziek alweer voorbij. Wij kunnen er wel van genieten; het is de gezelligste tijd van
het jaar, ieder jaar weer.”

Joep (69) en Gré (69) Geurts uit Horst
“Wij vieren kerst altijd heel eenvoudig”, vertelt Gré. “’s Ochtends houden we een kerstonbijt
bij een van de kinderen met de hele familie en ’s avonds gaan we bij de buren langs. Altijd heel
erg gezellig allemaal.” Joep: “Ik vind de sfeer ook wel erg leuk. Iedereen is net iets vriendelijker met de feestdagen. We hebben het huis ook versierd met een kerstboom en verschillende
kerststukjes door het huis verspreid.” Gré valt bij: “Veel groen allemaal. Dat vind ik nu eenmaal
bij kerst passen. Al hoop ik dat het rond kerst ook nog gaat sneeuwen. Dan nog wat kerstmuziek
erbij en dan is het kerstplaatje helemaal compleet.”

Sharon Seuren (21) uit Horst en Gino Peters (24) uit Den Bosch
Gino: “Met de kerst ga ik werken. Ik vind eerste kerstdag altijd erg gezellig, maar daarna ga
ik gewoon lekker werken. Ik moet voor mijn baan heel veel rondrijden, dus ik hoop dat als er
sneeuw komt, dat die dan beperkt blijft tot de kerst zelf. Anders is het zo glad en krijg je veel
troep en ongelukken.” Sharon: “Ik ben vrij met de kerst. Ik volg nog een opleiding dus heb ik
kerstvakantie. Dat komt goed uit want ik ben altijd dol op kerst. We hebben nog geen precieze
plannen, maar ik vind het altijd zo fijn als de hele familie bij elkaar komt. Dat lukt niet altijd,
maar als het lukt is het sowieso gezellig. Wat sneeuw betreft, hoeft het na de kerst zelf van mij
ook niet zo. Maar met de kerst zelf hoop ik echt dat het sneeuwt. We hebben de boom al staan
met verlichting door het huis. Misschien volgt komende week nog een kerststalletje.”

Frans Theunissen (58) en Annie Lenssen, beide uit Horst.
Frans: “Met de kerst doe ik niet al teveel bijzonders. Een beetje op de bank liggen, tv kijken en
uitrusten. Ik heb dan niet al teveel met van die zoetsappige kerstfilms, maar ik kijk eigenlijk ieder
jaar The Lord of the Rings. Dat is echt een van mijn favoriete films. We hebben wel een kerstboom
in huis en mijn vriendin is nu op het moment nog een kerststukje aan het kopen. Op de achtergrond heb ik dan ook vaak de Top2000 opstaan. Dat hoort er ook een beetje bij. Als kind vond ik
de sneeuw met kerst altijd het leukste wat er was: sneeuwbalgevechten, sneeuwpoppen bouwen
en sneeuwengelen maken. Maar nu liever niet eigenlijk. Het geeft al heel gauw zo’n troep.”

Peter Maessen (53) en Ruuth Wijnhoven (58) uit Horst en kleinzoon Giel Engels (7 weken)
Peter vertelt: “Met eerste kerstdag vieren we kerst met onze drie kinderen. Dan gaan we
buiten barbecueën bij een vuurkorf. Dat is nu zo’n beetje traditie. We hebben het vorig jaar ook
gedaan en dat beviel erg goed. En was ook erg lekker.” Ruuth: “Vorig jaar was mijn moeder er
ook nog bij, maar die is kort geleden overleden. Dus met kerst zullen we even terugdenken aan
haar. Maar we vieren het ook met onze nieuwste aanwinst voor de familie: kleine Giel hier. Heel
gezellig om met de familie bij elkaar te zijn met kerst.” Peter: “We hebben het huis eigenlijk vrij
simpel versierd. We hebben een plastic boom uit respect voor de natuur. Verder versturen we
altijd kerstkaarten en krijgen we er dus ook een hoop terug. Die hangen we dan in een slinger
door het huis.” Ruuth: “Of we iets met sneeuw hebben? Bah, ik vind het echt verschrikkelijk.
Ik durf dan bijna niet te rijden met die zooi op de weg.”

Tim (27) en Denise (26) van der Sterren en Ard Gerards (28) uit Horst
Tim, Denise en Ard zitten gezellig bij de ijsbaan in Horst naar hun kinderen te kijken. Tim
zegt lachend: “Met kerst gaan we natuurlijk veel eten.” Denise valt in: “Wij doen met kerst ook
kleine cadeautjes voor de hele familie. Op eerste kerstdag gaan we naar Tims moeder en tweede
kerstdag naar mijn ouders. Op kerstavond zitten we in de kerk. Onze dochter zingt namelijk in
het kerkkoor.” Ard vertelt: “Met kerst doen wij het hele huis altijd versieren. Kerstboom, slingers,
lichtjes, van alles. Eerste kerstdag vieren we gewoon thuis en tweede kerstdag gaan we met
de kinderen naar mijn ouders.” Op de vraag of ze zin hebben in sneeuw vertelt Tim: “Ik heb de
eerste sneeuw al gezien. Ik zit namelijk op de vrachtwagen en reed laatst door Zwitserland.
Als het valt, ziet het er echt prachtig uit. Maar als het ligt, wordt het al gauw heel glad. Wat ik
verder wel leuk vind is op de vrachtwagen het liedje Driving Home for Christmas te draaien.
Dat past dan wel, zeg maar.”
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Kleeven vertolkt
Chopin in Cambrinus
Horster pianist Loek Kleeven vertolkt op zondag 27 december Chopin
in café Cambrinus in Horst. Werk van Liszt, Debussy, Schubert en Ginastera
komt ook aan bod.

Nieuwjaarsconcert in Meterik
Meriko Vocaal en muziekvereniging Concordia uit Meterik brengen op zaterdag 2 januari hun
traditionele nieuwjaarsconcert. Beide verenigingen stonden onlangs nog op de bühne met de voorstellingenreeks Sagas. Het nieuwjaarscocnert vindt plaats in het MFC te Meterik en begint om 19.30 uur.

Grubbenvorst met vier nummers
in halve finale LVK
Bij de zestig halve finalisten voor het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer zitten vier nummers uit Grubbenvorst. De inzendingen uit Grubbenvorst zijn de enige uit Horst aan de Maas die in de halve finale staan.
In totaal zijn er zestig liedjes door
naar de halve finale van het LVK. Uit
228 inzendingen selecteerde de
hoofdjury aan de hand van de onderdelen tekst, muziek en carnavaleske
waarde welke nummers goed genoeg

waren voor de halve finale. Tijdens de
eerste halve finale op zaterdag 2 januari
treedt Bjorn van Berkel op met het
nummer Met vastenaovend en laat APC
(Ald Prinse Convent) het lied Dreij met
mich meij horen. In de tweede halve

finale op vrijdag 8 januari is het de
beurt aan PATS! met het nummer
Leefde vur de meziek. Ten slotte treedt
Bjorn van Berkel met zijn tweede lied
Kin neet zonder! op in de laatste halve
finale van vrijdag 15 januari.

Kleeven is in Horst een bekende
klassieke pianist. Hij speelde zijn
Chopin-vertolkingen al in de jaren
80 in ’t Gasthoes. Ook verving hij
indertijd een zieke Daniël Wayenberg
voor een optreden in de Maasport in
Venlo.

Daarna bleef Kleeven, die cum laude
afstudeerde op het conservatorium,
in de luwte om nieuwe inspiratie
op te doen.
Dit concert begint om 16.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

De Locht tijdens
kerst
Museum De Locht in Melderslo is op zondag 27 december geopend.
Het museum is deze dag gehuld in kerstsfeer. Op oudjaarsdag is er een
wandeling.

Banden - Accu’s - Carwash

Hét adres voor
alle auto- en
motorbanden
Ook uw elders gekochte banden
monteren wij voor u!

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Dealer van Gritzner naaimachines.
Met het befaamde boventransport, draadinrijger etc.
Tevens ruime keuze uit
gebruikte naaimachines

Gritzner - Pfaff

Verkoop, Onderhoud & Reparatie (op afspraak)
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst

HUISARTSENPRAKTIJK

Per 1 januari 2016 neemt dokter De Groen afscheid als huisarts.
Zijn praktijk wordt overgenomen door
Karin van Rosmalen-Nooijens
Zij is in 2016 aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.
De overige dagen kunt u terecht bij de vaste waarnemer.
Wilt u meer informatie?
Kijk dan op onze website: www.huisartsenpraktijknieuwhuys.nl
óf bel naar de praktijk: 077-4658999
Huisartsenpraktijk Nieuw Huys, Americaanseweg 35, 5961 GN Horst
Telefoon: 077-4658999, Spoedlijn: 077-4658999, kies optie 1, fax 077-4642622
Online kunt u afspraken maken, recepten bestellen of een e-mailconsult aanvragen.

Op zondag 27 december is er
onder meer muziek in het museum.
Ook kunnen belangstellenden
kerststalletjes bekijken.
Op oudjaarsdag is De Locht ook
open. Dan zal het museum het
start- en eindpunt zijn van het
Melders Ommetje: een wandeling

van ongeveer 6 kilometer.
De vertrektijden zijn 11.00 uur en
13.00 uur. Een gids begeleidt de
wandelaars. Na afloop krijgt elke
wandelaar een kop erwtensoep.
In de kerstvakantie is het museum
verder elke dag, op eerste kerstdag
en nieuwsjaardag na, geopend.

Proclamatie tiende
Zomerpreens Horst
In café De Beurs in Horst komt op maandagavond 11 januari de tiende
Zomerpreens uit. Dit gebeurt nadat eerst op zaterdag de Dreumelprins en
zondag de jeugdprins zijn uitgekomen. De moandagavundclub organiseert dit evenement.
Rond 21.00 uur wordt er
afscheid genomen van de huidige
Zomerpreens Bart, prinses Astrid
en adjudanten Peter en Louis. Rond
22.11 begint de proclamatie van de
opvolgers. Presentator Harrie Vissers
zal de avond aan elkaar praten en
de muziek wordt verzorgd door dj
Arie.

Daarnaast zijn er nog optredens
van andere artiesten. Op zaterdag
16 juli breekt de zomercarnaval los.
Omdat de moandagavundclub hier
niet op wil wachten organiseert
ze een op zondag 31 januari een
oefenreceptie voor de Zomerpreens.
Iedereen is die dag vanaf 14.11 uur
welkom in café De Beurs.

Lezingen over Peel
LGOG Kring ter Horst organiseert in het kader van een wintercursus
een drietal lezingen over de Peel. Twee sprekers vertellen in Museum
de Kantfabriek in Horst over de geschiedenis van het gebied.
Hans van Laarschot neemt de
eerste twee lezingen voor zijn
rekening. De eerste op dinsdag
26 januari gaat over de zogeheten
Koningshoeven in Helenaveen.
Op 16 februari vertelt hij over de
beelden die mensen in de vorige
eeuw over de Peel hadden.

Vervolgens zal Piet van den
Munckhof op dinsdag 23 februari
schetsen hoe het hoogveen
ontstaan is. Aanmelden kan via
secretariaat@lgogterhorst.nl of via
077 398 41 40. Dat kan tot woensdag
20 januari. Voor meer informatie,
kijk op www.lgogterhorst.nl
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Nieuwe ambassadeur
Truckrun Horst
Marleen Theeuwen uit Horst is de nieuwe ambassadeur voor de Truckrun Horst geworden. Ook meldde zij zich
als eerste aan als Vriend van de Truckrun.

Rabobank
Rabobank
Horst Venray
Rabobank
fijne feest-fijne feestHorst Venray
Horst Venray
fijne
feestdagen
en een
wenst
u en
dagen
een
wenst
u
wenst u dagen en
een
mooi 2016!
mooi
2016!
mooi
2016!
Openingstijden rondrond
en
Oud &en
Nieuw
Openingstijden
Kerst
Oud & Nieuw
Openingstijden rond
Kerst en OudKerst
& Nieuw

Op donderdag 24 en 31 december zijn onze kantoren geopend tot 16.00 uur.

donderdagzijn
24onze
en 31kantoren
december
zijn onze
kantoren
Op donderdag 24 enOp
31 december
geopend
tot 16.00
uur. geopend tot 16.00 uur.
Met
Kerstmis en op Nieuwjaar
zijn wij gesloten.
Met
en
op
Nieuwjaar
zijn wij gesloten.
GraagKerstmis
tot ziens
hetgesloten.
nieuwe
jaar!
Met Kerstmis en op Nieuwjaar
zijninwij
totjaar!
ziens in het
nieuwe jaar!
Regel
uw
dagelijkse
bankzaken
via: rabobank.nl
Graag tot ziens in hetGraag
nieuwe

Marleen Theeuwen was jarenlang mede het gezicht van Stichting
Peelkabouters Horst. Marleen: “De
Truckrun is een geweldig evenement
voor alle mensen met een beperking.
Toeterende kinderen en jongvolwassenen in een vrachtwagen die de dag

van hun leven hebben. De deelnemers komen uit de hele regio NoordLimburg. Daar doen we het toch voor.”
Marleen gaat zich voornamelijk
bezighouden met het opzetten van een
nieuw sponsorbeleid en het vergroten
van de naamsbekendheid bij onder

Regel
uw dagelijkse
bankzaken via: rabobank.nl
Regel uw dagelijkse
bankzaken
via: rabobank.nl

Een aandeel in elkaar
nemers en bedrijven in Noord-Limburg.
De eerste activiteit waarmee zeEen
start
is
Een aandeel in elkaar
aandeel
in elkaar
ervoor zorgen dat mensen Vriend van
de Truckrun kunnen worden.
Voor meer informatie, kijk op
www.truckrun.nl of mail naar
vriendenworden@truckrun.nl

Alde Knoeper voor duo
De Ald Preense van carnavalsvereniging d’n Dreumel uit Horst reiken op woensdag 13 januari de Alde Knoeper
uit aan Chris Winkelmolen en Huub Cox. De uitreiking vindt plaats in Zaal de Lange om 20.11 uur.
De Alde Knoeper wordt dit jaar voor
de 42e keer uitgereikt aan degene die
zich volgens de Ald Preense verdienstelijk heeft gemaakt voor de carnaval
in het algemeen en voor d’n Dreumel
in het bijzonder. Chris Winkelmolen
en Huub Cox zijn al 20 jaar actief met
het schrijven van liedjes voor carnaval. Vanaf 1999 nemen ze ook als duo
deel aan de carnavalsoptocht. Dat hun

onderwerpen en de vormgeving daarvan in de optocht, ook door optocht jury
op prijs wordt gesteld blijkt uit hun vele
eerste prijzen die ze kregen toebedeeld.
Datzelfde geldt voor hun deelname
aan de liedjesavonden van d’n Dreumel.
Het schrijven van de teksten en de
muziek deden ze vaak in samenwerking
met andere schrijvers en muzikanten.
Maar ook hun eigen inbreng in tekst en

muziek, bracht hen diverse malen op
de Dreumel-cd.
Huub Cox was in 1991 met zijn
vrouw Marjo, Boerebruidspaar bij
RKsv Wittenhorst. En hij was in 1994
adjudant bij Prins Ber I van d’n Deumel.
Chris Winkelmolen schrijft ook liedjes
voor de jeugdige Dreumels. Beide
zijn ook al jaren vrijwilligers bij RKsv
Wittenhorst.

Nieuwe workshops in
Museum de Kantfabriek
Museum de Kantfabriek start in januari weer met nieuwe workshops en cursussen. Zo bieden ze mensen de
mogelijkheid om zogenaamde Vastenoavesjassen te maken en geven ze workshops tassen maken.
Ook wordt een start gemaakt met
de workshop patchwork met de
naaimachine. Verder wordt er aan de
slag gegaan met het maken van sjaals,

borduren met kralen en pailletten en
knopen. Verder geeft Liny Pouwels nog
een maal de cursus ‘Borduren voor
gevorderden’ en blijft er een aanbod

Koninklijke Harmonie Unie Sevenum opent het jaar op zondag 3 januari met een nieuwjaarsconcert in
De Wingerd in Sevenum. De zaal is geopend vanaf 13.30 uur.
meteen een voorproefje van het Proms
concert dat in juli gehouden gaat
worden. Dit heeft namelijk als thema
‘Made in Holland’.
Om 14.00 uur vertrekt het vliegtuig
met de blokfluit groep. Hierna gaat de
Jeugdunie enkele stukken spelen en

Heerlijke vers gebakken

oliebollen

voor kantklossen. Ook kan er nog altijd
gepuncht, gevild en met verdwijnvlies
gewerkt worden. Voor meer informatie,
kijk op www.museumdekantfabriek.nl

Nieuwjaarsconcert Koninklijke
Harmonie Unie Sevenum
De harmonie geeft elk jaar
traditiegetrouw een nieuwjaarsconcert.
Dit jaar is het thema een reis rond de
wereld. Via muzikale stukken uit
diverse landen wordt de reis uitgestippeld. Uiteindelijk eindigt de reis in
Nederland. Hiermee krijgt het publiek

www.haardstede.nl

worden diverse landen muzikaal
aangedaan. Na een tussenlanding
gaat ook de harmonie enkele stukken
spelen. De Jeugdunie staat onder
leiding van Marjolein Vermeeren, de
harmonie wordt geleid door Robbie
Snoek.

10 stuks voor

5

95

van maandag 28 t/m donderdag 31 december 2015

Elke zondag open van 11.00 tot 17.00 uur
Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Kijk voor onze gewijzigde openingstijden op www.jumbo.com/sevenum
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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.
Hobby Gilde. In januari 2016 starten
wij met de cursus Windows. Het
betreft een vervolgcursus. Opgave via
de site www.hobbygilde.nl
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst, 077 398 60 16,
ma t/m vr na 13.30 uur.

23
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Cassandra Creatief Castenray.
Mooie stoffen, naai- en quilt-artikelen.
Naailessen vanaf 8 jaar. (Beginners)
cursus quilten. Meer info via www.
cassandra-creatief.nl of 0478 57 10 45.
Vrijwilligers gezocht. Gasterij
Bergerbaan zoekt vrijwilligers met
ervaring in houtbewerking en de
bijbehorende machines. Die het een
uitdaging vinden om samen met
ouderen van hout leuke dingen te
maken. Inlichtingen 06 29 18 46 31.

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk. Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Nieuw douglashout kapschuren.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

Voeding testen. Praktijk Keuten
Kleuren Therapie Broekhuizen
06 24 24 45 80.

Gevonden Heart Beads armband
in de Schoolstraat (Horst) op zondag
13 dec. Tel. 06 49 94 62 56.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Tuin leeghalen, haag
inkorten. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Cursus valpreventie.
Angst om te vallen? Vanaf 17 februari
start de groepscursus valpreventie
o.l.v. ergo- en fysiotherapeut inl.
bel: 06 22 69 81 46 of
ergotherapiepraktijkdomi@outlook.com
locatie: Deken Creemersstaat 57a Horst.

De hoelahoep specialist.
Hoelahoepen is: plezier, afvallen,
slankere taille, stressverlagend.
Iedereen kan het, jij ook! Advies
op maat bij jou thuis is mogelijk.
Lizzy Coppens 06 46 38 86 25.
Vandaag besteld, morgen in huis!
Hobby Gilde Horst e.o. Wij zijn
op zoek naar een cursusleid(st)er
beeldhouwen. Voor informatie kunt
u bellen met de voorzitter, Jos Weijs
06 55 19 57 14.
Uw feest in Cambrinus? Uw feest
op maat in de intieme ambiance van
huiskamercafé Cambrinus? Informeer
naar de vele mogelijkheden bij Jan
& Henny. Catering mogelijk. Info:
077 398 30 09/06 13 62 39 59 of
cambrinushorst@home.nl
T.k. gevr. landbouwmachines
o.a. ploeg-frees-schudder-harkmaaier-bloter-mesttank-weisleepmaiszaaimachine-kipper-tractor enz.
06 19 07 69 59.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Hobby Gilde. In januari 2016 start
de cursus digitale fotobewerking.
U kunt zich hiervoor opgeven via de
site www.hobbygilde.nl
Huishoudelijke hulp gevraagd
maandag- of donderdagmorgen.
Bel of app naar 06 23 63 05 03.
Knallende dagen 2015. Kleding
groen € 1.00, alles 50%, brocante
25% 22, 23, 29, 30 dec. 12-17 uur.
Twedde Kans Kringloop en Brocante
Hal Limburg. Fijne feestdagen.
Gesloten 24 en 31 dec. en 1 en 2 jan.
Speulhofsbaan 7a Meterik.

Info gezocht buks-schutter.
Afgelopen donderdagochtend is mijn
kat beschoten en geraakt met een
buks, wrs omg Pelslap-Clapvaeren’t Veldje-Slooyerbroek-Stuksbeemden.
Wie heeft iets gezien/gehoord/info
over de schutter? 06 46 43 88 28.
Campers te huur.
Huur een camper, voor een
top vakantie! Camper verhuur
de Witte. L. Boekestijn Horst - Venlo
077 382 25 85/06 43 47 63 39.
Livemuziek voor je feestje?
Jack & Jolanda! www.jackenjolanda.nl
M.: 06 54 63 00 25.

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Broekhuizenvorst
Mc Vors kerstwandeling
za 26 december 13.00 uur
Organisatie: Mc Vors
Startlocatie: café ‘t Dörp

Hegelsom

Kerstmanifestatie
do 24 december tot za 1 januari
Locatie: OJC Phoenix

Liesbeth’s
Muzieklokaal XL
zo 27 december
Locatie: Liesbeth’s Grand Café

zo 27 december
Organisatie: Landschap
Horst aan de Maas
Locatie: Kasteelpark Ter Horst

Horst

wo 23 december 10.00-12.30 uur
en 13.30-16.00 uur
Locatie: bibliotheek

De Hôrster Kwis
ma 28 december
Organisatie: De Hôrster Kwis
Locatie: Liesbeth’s Grand Café

Kasteelloop

za 26 december 18.00 uur
Locatie: Liesbeth’s Grand Café

Optreden Loek Kleeven

Op zoek naar werk?
Gestopt met je studie en zoek je werk?
Ben je tussen de 17 en 22 jaar?
Van maandag t/m vrijdag kunnen we
nog hulp gebruiken. Heb je interesse,
bel ons op 06 55 58 00 90.

Optreden The Hedge

Swingparty
vr 25 december 20.00 uur
Locatie: OJC Canix

zo 27 december 11.30 uur
Locatie: OJC Canix

Meerlo

za 26 december 18.00 uur
Locatie: OJC Merlin

zo 27 december
Org.: Vogelvereniging
Gevleugelde Vrienden
Wanssum e.o.
Locatie: ’t Brugeind

Beej Stroucx giët ut plat
di 29 december
Locatie: Liesbeth’s Grand Café

Sevenum
Kerstbal

Liedjes oet de klapper
wo 30 december
Locatie: Liesbeth’s Grand Café

Kronenberg

do 24 december
Locatie: café Croes Moeke

Optreden
Deptclegg Dellis

Levende kerststal

za 26 december 21.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

do 24 december 18.00 uur
Locatie: kerk

Popquiz

Winterwandeling
za 26 december 21.00 uur
Locatie: café D’n Tap

do 24 december 20.00 uur
Locatie: OJC Canix

Vogelmarkt

Workshop techniek

Top 2000 met Roger
Corneille en Joep

Kerstavond in OJC Canix

Bad Monday
zo 27 december 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

za 26 december 10.00 uur
Organisatie:
Scheidsrechtersvereniging
Horst-Venray
Locatie: Kasteelse Bossen

Lottum

Filmmarathon

Optreden Loek Kleeven

za 26 december 18.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

‘t Winkeltje, Herstraat 44. Wij zijn
van 28-12-15 t/m 01-01-16 gesloten
zodat wij onze carnavalsafdeling in
kunnen richten! Wij wensen iedereen
fijne kerstdagen en een mooie start
voor 2016. Tot spoedig ziens in
’t Winkeltje!

zo 27 t/m 30 december
18.00-03.00 uur
Locatie: OJC Niks

Kerstwandeling

Oude loods, schuur te koop gevraagd.
Kippen- of varkensstal.
Tel. 06 44 13 36 56.

Pilates. Stabiliteit, souplesse, balans.
Wekelijks groepslessen in Horst
overdag en ’s avonds.
Info/opgave: 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl

Nonstop 2000

zo 27 december 12.30 uur
Startlocatie:
sportpark De Heesbergen

zo 27 december 19.30 uur
Organisatie: de Sevewaeg
Locatie: De Gaper

Muzikantine presenteert cd
De Muzikantine presenteert vrijdag 8 januari ‘Groetjes Uit Het Popdorp van Limburg’, een cd met daarop alle
liedjes die geschreven zijn tijdens het Muzikantine weekend in september. De presentatie vindt plaats in café de
Beurs in Horst vanaf 21.00 uur.

Massage!!! Kleuren Therapie Nard
Keuten Broekhuizen 06 24 24 45 80.

Amarillis te koop. Biologisch geteelde
amaryllis te koop. Bloemenstalletje
Meterikseweg 124 Horst.
Gezocht poetshulp, enkele uren per
week. Centrum Horst. 06 28 71 06 88.
Hobby Gilde. Op 6 januari 2016 start
de cursus Engels voor beginners.
Opgave via de site www.hobbygilde.nl
Te koop Rasspe bindmachine,
Douve veldspuit 12m, Reldair
mistinstallatie, rooiploeg met
schudzeef. Tel. 06 23 05 08 22.

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

Winterwandeling
Kronenberg
Voor de vierde keer vindt er op zondag 27 december een winterwandeling plaats in Kronenberg. Van 12.30 tot 14.00 uur kunnen deelnemers
starten vanaf het sportpark aan de Meerweg in Kronenberg.
De tocht voert langs de open
velden van Kronenberg en wordt
voortgezet door de nabijgelegen

bossen van het sportpark. Na afloop
van de ongeveer 6 km lange
wandeling staat er erwtensoep klaar.

De gelegenheidsformaties Sjrøm,
Funkus, Damascus en Charcoal werden
gevormd tijdens het tweede Muzikantine weekend in september dit jaar.
Uit 28 muzikanten werden de vier
bands samengesteld. Ze repeteerden
het hele weekend om twee nieuwe
liedjes te schrijven en op zondag een
optreden te verzorgen op het OP
Festival in Horst.

De liedjes zijn in november
opgenomen in de Muzikantine door
producer en muzikant Bart Lommen en
verschijnen 8 januari op cd.
De cd is een muzikaal streekproduct
waarmee de Muzikantine de muzikale
voedingsbodem van Horst aan de Maas
wil laten zien. De opbrengsten van
de verkoop gaan naar de Muzikantine
Spaarkas, een investeringspot voor

voorzieningen voor muzikanten en
bands in Horst aan de Maas.
Tijdens de presentatie in café de
Beurs treden de vier bands nog een
keertje op. Ook is er een mini popquiz verzorgd door Stichting Popslag
en komen de Afterpartees plaatjes
draaien. De cd is vanaf 8 januari te
koop bij Miez-D en het Huis van de
Streek.
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Medische Religie
zorg
Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 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

Huisartsenpost

America

Hegelsom

Lottum

Sevenum

Kerstavond 24 december
Kindje wiegen		
Gezinsmis			
1e Kerstdag 25 december
H. Mis (gemengd kerkkoor)
zondag
Heilige mis

Kerstavond 24 december
nachtmis (Egelsheim)
1e Kerstdag 25 december
woorddienst voor kinderen
2e Kerstdag 26 december:
Heilige mis (Happy Sound)
zondag
Heilige mis

24 december		 Gezinsmis 18.00
25 december		 Hoogmis
09.30
26 december		 Woord en
			Communie 09.30
27 december		 Geen Heilige Mis

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

16.30
17.30

11.00
11.00

Broekhuizen
Kerstavond 24 december
Nachtmis			
21.00
1e Kerstdag 25 december
Hoogmis (fanfare)
11.00
Bezichtiging kerststal 14.00-16.00
zondag
Heilige mis
09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

De Schuilplaats
zondag
		

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Venlo

Grubbenvorst

(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
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

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

(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
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

10.30
10.30
09.30

zondag
donderdag

Horst (Lambertus)
Kerstavond 24 december
Woorddienst Dichterbij
15.30
Gezinsmis (kinderkoor Igona) 18.00
Nachtmis (gemengd koor Cantate) 23.00
1e Kerstdag 25 december
Hoogmis (Horster Mannenkoor) 11.00
2e Kerstdag 26 december
Heilige mis			
11.00
zondag
Heilige mis
10.30
maandag
Heilige mis
18.30
dinsdag
Heilige mis
09.00
		
Aanbidding
09.25
woensdag Heilige mis
18.30
donderdag Heilige mis
18.30
vrijdag
Heilige mis
18.00

Heilige mis

19.15

Inwoners van Lottum die geen
vervoer hebben, slecht ter been zijn of
het lastig vinden om alleen te komen
kunnen zich melden bij de Harmonie.
Zij worden dan opgehaald en weer

thuisgebracht. Voorzitter Eric Brouwers:
“We willen graag door middel van
muziek mensen samenbrengen.
Wanneer kan dat beter dan met kerst?
Door mensen op te halen verlagen we

Alarmnummer

112

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

19.00
09.30
17.30

Meterik

Kerstavond 24 december
Kinderviering/woorddienst
Nachtmis			
Nachtmis Poolse gem.
1e Kerstdag 25 december
H. Mis			
		
zondag
dinsdag

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

Tienray

Kerstavond 24 december
H. Mis (Cantarello)
1e Kerstdag 25 december
H. Mis			
woensdag Rozenkrans
		

18.30
20.00
24.00
11.00

Heilige mis
Heilige mis

Dringend een priester nodig?
T 077 398 14 16 (alg. secretariaat)
(werkdagen tussen 10.00 en 12.00)
Deken A. de Graaf Woutering
T 06 21 22 49 38 (alleen voor sterfgevallen)
Kapelaan K. Mielnik
T 06 31 74 40 26
kapelaan Marcin
T 06 29 89 91 69
kapelaan Terrence
T 06 31 97 85 15

Parochiecluster Maasdorpen
10.30
19.00

Grubbenvorst, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 366 12 28

de drempel voor mensen die alleen
zijn of door andere omstandigheden
niet met dierbaren Kerstmis kunnen
vieren. Zo hoeft niemand deze
tweede kerstdag alleen te zijn.”

Opgeven voor deze vervoersservice kan door voor vrijdag
25 december te mailen naar
harmonielottum@gmail.com of te
bellen naar 06 81 88 33 01.

REPARATIE
EN ACCESSOIRES
SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

Tandarts

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

Melderslo

Koninklijke Harmonie Lottum houdt op tweede kerstdag een kerstconcert in de Lottumse kerk. Belangstellenden die niet op eigen gelegenheid kunnen
komen, worden door de harmonie opgehaald. Het concert begint om 09.30 uur.

Gemeente Horst aan de Maas
T 077 477 97 77
ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur

Verloskundige zorg

09.00
09.00

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Vervoersservice voor Lottums
kerstconcert

Gebiedsteams

Spoedgevallendienst
24 t/m 30 december 2015
Bielen J.G.M.
Middelijk 26, Horst
T 077 398 34 18

Heilige mis
Heilige mis

Swolgen

Kronenberg
zaterdag

Meerlo

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

IN NIE
HO UW
RS
T

Venray

22.00

wenst u fijne feestdagen en een gelukkig 2016!
Graag weer tot ziens.

Kranestraat 33 • 5961 GX Horst • Tel. nr. 077-374 57 17

PERFECT FINISH BV

ASBEST?

VOOR PROFESSIONELE ASBESTVERWIJDERING
• BINNEN- EN BUITENSANERINGEN
• SNELLE EN CORRECTE AFHANDELING
• ERKEND ASBESTVERWIJDERAAR
• COMPLEET VEILIG & BETROUWBAAR
www.perfectfinishbv.nl
+31 6 48 35 24 27
Facebook.com/perfectfinishbv
info@perfectfinishbv.nl
Linkedin.com/perfectfinishbv Zwaanen Heike 10B, 5973 PV Lottum

REPAIRGSM HORST | HERSTRAAT 1A HORST | HORST@REPAIRGSM.NL
REPAIRGSM PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A PANNINGEN | PANNINGEN@REPAIRGSM.NL

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

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

[

IR OK

]

WELKOM
zondag 27 december 13.00-16.00
meldersloseweg 6 horst
www.irok.nl

28

HO

HO

HALLO
voordeelpas

doe de voordeelpas cadeau
bestel deze op
www.hallovoordeelpas.nl

