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Tromp(i)et!
Afgelopen zondag was het feest in Horst. Met hulp van Scouting Horst werd de Merthal voor één dag omgetoverd tot het pakhuis van Sinterklaas. Er kwamen veel kinderen
met hun ouders een kijkje nemen. De kinderen konden klimmen, knutselen, speuren en geschminkt worden. Ook buiten de Merthal was het gezellig in het centrum van Horst
met Sinterklaas en zijn Tromp(i)e(t)ten.

Weisterbeek wèl of géén openbare school?
27 November stond het radioprogramma Argos grotendeels in het
teken van het openbaar onderwijs in Noord-Limburg. In de uitzending
kwam de problematische samenwerking tussen de gemeenten in de regio
Venlo en onderwijsstichting Akkoord aan de orde. Er werd uitgebreid
stilgestaan bij de transformatie van de Weisterbeek van een katholieke
naar een openbare basisschool door onderwijsstichting Dynamiek.
Volgens hulpbisschop De
Jong heeft het bisdom Roermond
zeggenschap bij de wijziging van
de statuten van een katholieke
onderwijsinstelling. Toen de
Weisterbeek een openbare school
werd zijn de statuten van koepelorganisatie Dynamiek gewijzigd.
Het bisdom is hier niet over
geïnformeerd en heeft zich hier niet
over uit kunnen spreken.
Dit betekent dat de Weisterbeek volgens het bisdom niet openbaar is.
Jos Gubbels directeur van de

Weisterbeek: “Daar kan ik weinig over
zeggen. Ik weet echt niet of Dynamiek
de veranderde statuten juridisch heeft
dichtgetimmerd. Ik ga ervan uit dat
ze dat gedaan heeft want de raad
heeft daar goedkeuring aan gegeven
evenals het Ministerie van Onderwijs
en de Raad van State. Het kan zijn
dat koepelorganisatie Dynamiek
verzuimd heeft het bisdom hiervan op
de hoogte te stellen maar dat weet
ik echt niet. De Weisterbeek is een
school met veel culturen. Onze school
is al jaren toegankelijk voor iedereen,

ongeacht ras, godsdienst en cultuur. In
feite is een openbare school een verrijking binnen onze samenleving met
aandacht en respect voor anderen,”
zegt Gubbels.

”In feite is een
openbare school een
verrijking binnen
onze samenleving
met aandacht en
respect voor andere”
Thijs Coppus (SP) zegt op zijn
weblog de situatie zorgelijk te vinden.
“Wel bevestigt de uitspraak van
hulpbisschop De Jong, dat de katho-

lieke kerk nog steeds een stevige
vinger in de pap heeft. En al kiezen
ouders wellicht niet bewust voor
een katholieke school, de invloed
van de kerk is in ieder geval nog op
bestuurlijk niveau aanwezig. Alleen
al hierom moet een openbare school
ook onder worden gebracht bij een
organisatie voor openbaar onderwijs
zoals Akkoord. Een ontmanteling van
Akkoord is onacceptabel en zou een
groot verlies voor het basisonderwijs in
Noord-Limburg betekenen. Openbaar
onderwijs is meer dan een label,
het is voor veel ouders een bewuste
keuze. Je mag verwachten dat de
eindverantwoordelijken, de gemeenten, hier meer oog voor hebben. De SP
in de gemeenteraad van Horst aan de
Maas wil van het college van burgemeester en wethouders weten of de

statuten van onderwijsorganisatie
Dynamiek rechtsgeldig zijn,” zo staat
te lezen op de weblog van Coppus.
Jan Jenneskens lid van het
College van Bestuur Dynamiek
Scholengemeenschap laat weten dat
enkele jaren geleden de staturen
veranderd zijn met het opgaan
van Overkwartier in de Dynamiek
Scholengroep. “Wij hebben toentertijd de statutaire wijzigingen
juridisch laten toetsen. Wij vinden het
vreemd dat hulpbisschop De Jong niet
eerder contact met ons gezocht heeft
alvorens dit naar buiten te brengen.
Wij zullen hem uiteraard om opheldering vragen na zijn terugkomst uit
India waar hij momenteel verblijft.
Volgens ons heeft Dynamiek met de
statuutwijzingen correct gehandeld,”
besluit Jenneskens.
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Inbraak(pogingen)
in Hegelsom
Van maandag op dinsdag
heeft er een aantal inbraken
en pogingen daartoe plaatsgevonden aan de Andreasstraat en de Snellenstraat.
De politie is een onderzoek
gestart en vraagt eventuele
getuigen, of mensen die deze
nacht iets verdachts hebben
gezien of gehoord, contact op te
nemen via 0900-8844. Meld
anoniem tips via Meld Misdaad
Anoniem 0800-7000.
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Publieksprijs PMRO 2009 voor
‘Klein verlaege menke’
Tijdens de uitreiking van de Peel Maas Regio Ondernemersprijs (PMRO)
ontving Thijs den Mulder, directeur van Janssen Staalbouw bv te Horst, de
Publieksprijs 2009. Wie is Thijs den Mulder en wat waren zijn verwachtingen tijdens de PMRO-avond vorige week donderdag?

Colofon
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Thijs den Mulder een ‘klein verlaege menke’
in de kantine van ‘zijn mannen’
Wanneer ik op kantoor aankom
bij Janssen Staalbouw, zie ik grote
bouwtekeningen liggen op tafel.
Directeur Thijs den Mulder schuift
deze snel terzijde en doet zijn verhaal
over die spannende avond daarvoor
in de Mèrthal. “De hele dag was
perfect georganiseerd en de avond
was gewoonweg schitterend. Mijn

complimenten aan de organisatie en
alle vrijwilligers die deze dag tot een
succes maakten”, zegt Den Mulder.
De directeur is ontzettend trots
op de publieksprijs. “Ík heb niet
gewonnen, maar alle medewerkers
van ons hebben gewonnen, zonder
hen ben ik niemand. Jammer dat mijn
moeder er niet bij kon zijn. Zij is ziek

en moest het verstek laten gaan, maar
het is niet anders.”

“Ik heb niet
gewonnen, maar
alle medewerkers
hebben gewonnen”
Thijs den Mulder noemt zichzelf
liever niet directeur, maar gewoon
iemand die tussen en met de mensen
werkt bij zijn bedrijf. Ik kan me dan
ook niet aan de indruk onttrekken dat
hij trekjes van valse bescheidenheid
toont. Met bedrijfsmanagement
heeft hij weinig op en hij laat
zijn personeel de vrije hand in de
uitvoerende werkzaamheden. Aan
functioneringsgesprekken doet hij
niet. “Wat heeft dat voor zin? Collega’s
op de werkvloer corrigeren elkaar
als er iets niet goed loopt. Geef je
medewerkers het gevoel dat het ook
hun bedrijf is, dan nemen ze elke
verantwoordelijkheid die nodig is.
Ze verdienen goed bij ons en wanneer
iemand salarisverhoging wil, krijgt hij
dat, mits hij me weet te overtuigen
waarom”, zegt Den Mulder.
De uit Sevenum afkomstige
ondernemer begon het bedrijf in 1986
samen met de gebroeders Janssen.
Inmiddels staat hij alleen aan het
roer, maar hij heeft de naam Janssen
Staalbouw wel gehouden. Het bedrijf
groeide van zeven werknemers in
1986 naar 36 medewerkers op dit
moment. Het bedrijf brak door met
het vervaardigen van belichtingsunits

voor voetbalstadions en is
inmiddels actief in heel Europa. Alle
medewerkers zijn mannen, op eentje
na: “Mijn zus Jeanne werkt ook bij ons
bedrijf en zij is mijn beste maatje”,
zegt Thijs.
Den Mulder werd tot presteren
gedwongen vanuit zijn jeugd. “Mijn
vader was mijn grote voorbeeld en
ik wilde dat hij trots op mij zou zijn.
Voordat hij in 2001 overleed, heb ik
hem dat ook gevraagd. ‘Natuurlijk ben
ik trots op jou’ was zijn antwoord. Dat
antwoord maakte van mij een ander
mens. Er viel een last van me af die ik
al jaren bij me droeg. Ik kon namelijk
niet zo goed leren als mijn oudste
broer die allemaal negens en tienen
haalde op school. Ik kwam niet veel
verder dan vijven en zessen.
Na de Cito-toets werd gezegd dat
als ik heel erg mijn best deed, ik
misschien naar de LTS kon. Nou, die
opmerking is me altijd bijgebleven en
ik wilde laten zien dat ik kon presteren
en ik wilde me bewijzen. Mijn vader
zei altijd: ‘Gaat niet bestaat niet, ligt
op het kerkhof.’ Ik was vroeger een
‘klein verlaege menke’ en dat ben ik
eigenlijk nog steeds. Ik had daarboven
op het podium nog zoveel willen
zeggen, maar het kwam er niet uit.
Maar het maakt ook niet uit. Ik ben
zoals ik ben, en mijn vader is trots op
me, dat weet ik zeker.”
Thijs den Mulder, directeur Janssen
Staalbouw, wint de publieksprijs
PMRO 2009. Een prijs die Den Mulder
opdraagt aan allen die hem lief zijn,
maar bovenal aan ‘zijn mannen’ en
zijn beste maatje Jeanne.

‘Jo Janssen prijs’ voor
Hans en Mari van der Sterren
Donderdag 26 november werd in een volle Merthal de ‘Jo Janssen-prijs’ uit gereikt. De prijs maakt onderdeel uit van de Peel Maas Regio
Ondernemersprijs 2009 (PMRO).
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De gebroeders van der Sterren ontvingen de Jo Janssen-prijs 2009
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.

Dit jaar mochten Mari en Hans
van der Sterren van het Parkhotel te
Horst de prijs in ontvangst nemen.
De prijs bestaat uit een schilderij
gemaakt door Jack Poels.

Voor de PMRO prijs van dit
jaar waren Peter Timmermans van
Autoschade Herstel Noord-Limburg,
Thijs den Mulder van Janssen
Staalbouw BV, en de heren Paul de

Vlieger en Wilfred van Roij van
Com Connect genomineerd. Winnaar
van de PMRO prijs 2009 werd Peter
Timmermans. Op een gedeelde
tweede plaats eindigden Thijs den

Mulder en de heren Van Roij en
De Vlieger. Het aanwezige publiek
koos Thijs den Mulder, directeur van
Janssen Staalbouw BV te Horst tot
winnaar van de Publieksprijs 2009.
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Auto Schade Herstel
Noord-Limburg
winnaar PMRO-prijs 2009
Donderdag 26 november kwam Peter Timmermans, directeur van Autoschade Herstel Noord-Limburg, als
winnaar van de PMRO-prijs 2009 uit de bus. Daarmee volgt Timmermans Verhaag Parket uit Sevenum op, die vorig
jaar als winnaar werd uitgeroepen.

Onze pasteibakjes
Zò lekker, wachten
zou jammer zijn!
HORST • MAASBREE

Hellen en Peter Timmermans winnaar PMRO-prijs 2009
Bij de balie van Autoschade Herstel
Noord-Limburg is het de dag na de uitreiking van de PMRO-prijs een drukte
van jewelste. Peter Timmermans loopt
steeds met zijn mobieltje aan zijn oor
en neemt felicitaties in ontvangst.
Op het moment dat hij even tijd heeft
voor een interview komt Verhaag
Parket uit Sevenum een bloemetje
afgeven. Het kantoor heeft veel weg
van een bloemenstudio. Met Peter
Timmermans kijken we terug op een
enerverend avondje PMRO.
“In de aanloop naar de uitreiking
van de prijs had ik het er thuis vaak
over met mijn vrouw Hellen. We waren
allebei nerveus en vonden het super
spannend. Toen ik daarboven op het

podium zat, was ik best wel zenuwachtig. Je hoopt natuurlijk te winnen
maar ik had sterke medekandidaten.
Na het zien van de bedrijfsfilmpjes van
de andere genomineerden dacht ik dat
het zeer moeilijk was om te winnen.
Ons bedrijf verschilde met de andere
genomineerden dat wij regionaal werken en de anderen landelijk of zelfs
ver daar buiten.
Ik zag dat voor ons als een nadeel
maar de jury blijkbaar niet. Voor
de jury was het milieu aspect zeer
belangrijk doordat wij ons steentje
bijdragen aan het verkleinen van de
afvalberg, wat ook nog eens een fors
voordeel voor de klant kan opleveren door gebruik te maken van de

CitaVerde College Horst
op Tuinbouwvakbeurs
Van woensdag 9 tot en met vrijdag 11 december vindt bij ZON Fresh
park de Tuinbouwvakbeurs plaats. Op deze vakbeurs presenteert ook het
CitaVerde College uit Horst zich. De tuinbouwvakbeurs wordt voor de
veertiende keer gehouden. De openingstijden zijn van 13.00 tot 22.00 uur.
CitaVerde College in Horst
verzorgt groene vmbo- en mbo-opleidingen op verschillende niveaus.
Hierbij worden de maatschappij
waarin wij leven en het bedrijfsleven
niet vergeten. Dit uit zich bijvoorbeeld in de dag voor de mantelzorg
en de speculaasactie voor een
weeshuis op het Indonesische eiland
Flores. Maar ook het bedrijfsleven
dat meedenkt bij het opzetten van
de nieuwe Greenport Business opleiding. Tijdens de tuinbouwvakbeurs
wordt speciaal de aandacht gericht
op de Greenport businessopleiding.
Deze mbo-opleiding op niveau 3 en 4
is afgelopen schooljaar van start gegaan en richt zich op de hele keten
in de agri-business. De opleiding kent
drie verschillende differentiaties, te
weten: Logistiek, Plantproductie en
Retail. In één van deze drie differen-

tiaties legt de leerling uiteindelijk
een examen af op niveau 3 of 4.
Deze opleiding heeft een
vernieuwend karakter omdat twee
dagen per week op bedrijven geleerd wordt. Via gerichte opdrachten
wordt geleerd van mensen uit de
praktijk. Tijdens de lessen op school
worden deze praktijkervaringen
besproken. Na deze opleidingen
kunnen afgestudeerden aan de slag
bij veilingen, toeleveranciers, als
kwaliteitscontroleur of als zelfstandig
ondernemer. Opvallend is dat door
een samenwerking met AB-Limburg
een baangarantie gegeven kan
worden. Hierdoor hebben leerlingen
van deze opleiding grote kansen in
de agri-business.
CitaVerde College Horst is tijdens
de tuinbouwvakbeurs te vinden in
stand 173.

zogenaamde groene onderdelen. Ook
worden in ons bedrijf alle facetten van
het milieu goed gevolgd. Wij werken
daarom ook met milieuvriendelijke
watergedragen en high solid lakken.
Toen de uitslag bekendgemaakt werd,
was dat voor mij een aangename verrassing,” aldus Timmermans.
In het bedrijf van Timmermans
worden zeer regelmatig vakgerichte
cursussen en opleidingen gegeven,
ook aan andere bedrijven en schadeexperts. Hierdoor blijft men altijd op
de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op schadegebied. Tevens leidt
Timmermans regelmatig stagiaires op,
die vaak na afronding van hun opleiding een vaste werkplek krijgen bij het
Horster bedrijf.
Nog voordat de winnaar bekend
was kregen alle aanwezigen een kort
bedrijfsfilmpje te zien van de genomineerden. Bij de introductie van
Autoschade Hertsel Noord-Limburg op
het witte doek zei hij: “Ons werk mag
niet gezien worden.” Een uitspraak die
toepasselijk is op de werkzaamheden
die bij het bedrijf worden verricht.
“De klant mag niet zien dat er herstelwerkzaamheden zijn verricht aan zijn
auto, anders doen we het niet goed,”
aldus de ondernemer. Wij kunnen
slechts één à twee weken vooruit
plannen en dat maakt bedrijfsvoering
wel lastig. Je weet natuurlijk nooit wanneer er schade aan auto’s ontstaat. Voor
ons breekt nu in feite het hoogseizoen
aan. Met de wintermaanden voor de
deur weet je gewoon dat er ongelukjes
gebeuren. Echtgenote Hellen regelt
daarbij verzekeringstechnische zaken
tussen klant en verzekeraar. Naast het
herstellen van schade aan auto’s heeft
het bedrijf van Timmermans ook een
garage afdeling (Bosch Car Service
Horst) waar onder andere apk-keuringen
en onderhoudsbeurten plaatsvinden.
(zie ook: www.asnoordlimburg.nl)
Autoschade Herstel Noord-Limburg is
trots op de prijs. “Het winnen van de
PMRO-prijs 2009 is voor ons een blijk
van waardering, zeker voor al onze
medewerkers.” besluit Peter.

Gourmetten
Al vanaf

met de feestdagen

71250
all-in

In december bezorgen wij
alle all-in gourmet
gratis aan huis

Vraag onze folder aan of kijk op de site
077 - 464 04 20
06 - 531 845 34

Wouterstraat 36
5966 PR America
info@slagerijhenkaarts.nl
www.slagerijhenkaarts.nl
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Zwarte Piet zamelt geld in voor CliniClowns
Afgelopen zaterdag was het jaarlijkse Sint Nicolaasfeest in kinderdagverblijf, Huize Zeldenrust in Horst. Geheel kosteloos kwamen de zwarte Pieten
opdraven maar vroegen in ruil daarvoor een donatie voor de CliniClowns. De Zwarte Pieten haalden maar liefst driehonderd euro op voor de CliniClowns.
Deze week en volgende week kunnen de ouders nog een donatie in de bus van de CliniClowns doen bij Huize Zeldenrust.
Al vele jaren viert het kinderdagverblijf samen met de kinderen
en hun ouders het Sinterklaasfeest.
Daarbij staan de Zwarte Pieten van de
familie Sikes uit America te popelen
om aan het werk te gaan voor
Sinterklaas en de CliniClowns.
De oprichtster van dit initiatief,
Carla Sikes, zorgde er altijd voor dat de
Zwarte Pieten er perfect uitzagen als
zij aan het werk gingen. Zorgde, want
Carla is vijf jaar geleden overleden
maar haar wens om door te gaan voor
de CliniClowns is al die tijd onverminderd gerespecteerd. En ook dit jaar
togen de Pieten met veel enthousiasme naar Huize Zeldenrust waar zo’n
honderd kinderen met hun papa’s
en mama’s twee uur lang konden
genieten van het Sinterklaasfeest.

”Hartverwarmend,
helemaal
in de geest van
Sint Nicolaas”
Sinterklaas zelf is in z’n
nopjes over ‘zijn’ Pieten-actie:
“Ik ben blij dat ik omringd ben
door zulke aardige Pieten.
Zij denken tenminste mee met
Sinterklaas. Ik wil niemand
vergeten, ook de kinderen die ziek
zijn en in het ziekenhuis liggen niet.
Daarom vind ik het idee dat Carla
vijf jaar geleden heeft opgepakt
hartverwarmend. Helemaal in de
geest van Sint Nicolaas,” laat de
Goedheiligman weten.

Omheining
klooster
klaar
Het voormalige klooster in
Tienray heeft afgelopen week
een omheining gekregen.
Deze was al beloofd aan de
bewoners toen duidelijk werd
dat de asielzoekers in het
gebouw zouden komen.
De houten omheining zorgt
ervoor dat de kinderen die in
het klooster verblijven veilig
kunnen spelen op de binnenplaats. Tevens zal de gemeente
Meerlo-Wanssum ook nog een
speeltoestel, zandbak en
zitgelegenheid schenken.
De omheining is geplaatst met
behulp van de asielzoekers die
in het klooster gevestigd zijn.

Zwarte Pieten op bezoek bij Huize Zeldenrust

Uitgebogen kooideurtjes
voor de rechter

Punkband neemt ‘sabbatical
year’ en verschuift theatertour

De zaak van pluimveehouder Toon van Rens van Boerderij
Wienes in Hegelsom tegen de AID wordt vrijdag 4 december
behandelt voor de Rechtbank Roermond.

Punkband de Heideroosjes uit Horst last in 2010 een pauze in van een jaar. De Horster band wil even bijtanken
en nieuwe energie opdoen. De band, die dit jaar twintig jaar bestaat, is momenteel bezig met een jubileumtour
door Europa. 19 December eindigt de jubileumtoer in Venlo. De nieuwe theatertour, die in februari 2010 van start
zou gaan, verschuift een jaar. Ook de release van de reeds opgenomen theater-dvd schuift door naar 2011.

De zaak draait om de vraag of
door het toepassen van uitgebogen kooideurtjes extra ruimte in
een batterijkooi ontstaat die mag
worden meegerekend als
kooioppervlak. De AID heeft begin
2005 de uitgebogen kooideurtjes
gecontroleerd en proces-verbaal
opgemaakt tegen Boerderij
Wienes omdat hij de oppervlakteeis zou overtreden. Daarop heeft

Toon van Rens een proefproces
uitgelokt waarin hij van NOP en
LTO juridische bijstand krijgt.
De uitspraak in de openbare
strafzitting is voor meerdere
legpluimveehouders van belang
omdat de uitgebogen kooideurtjes
regelmatig worden toegepast om
aan de oppervlakte-eis te voldoen.
Of dit mag is nu aan de rechters
van Rechtbank Roermond.

Juist nu, kies zekerheid voor opvang van uw kinderen

Check onze website!
Venrayseweg 19, 5961 AC Horst tel. (06) 30 46 46 56 www.huizezeldenrust.nl

NatuursteeNbedrijf StaSSar bV
Grafmonumenten
Vele modellen uit voorraad leverbaar
Keuze uit alle mogelijke materialen
en prijs klassen
Lage dijk 2 Helmond
Kievit 2 Beringe (op afspraak)
www.stassarbv.nl

geboren

Marco Roelofs, zanger/gitarist van
de Heideroosjes: “We hebben twintig
jaar onafgebroken doorgewerkt, nooit
rust genomen en we zijn altijd elke
uitdaging aangegaan. Vergelijk het
maar met topsport. Je hele leven
staat in het teken van een groter doel.
Het is geweldig om van je muziek te
mogen leven en de hele wereld rond
te touren, maar het lampje van onze
benzinemeter brandt sinds enige tijd.
Er moet hoognodig getankt worden.
We hebben nog allerlei plannen met
de Heideroosjes en daarvoor hebben
we nieuwe energie nodig. Dat is de
reden om in 2010 even bij te tanken
zodat we daarna weer op volle kracht
verder kunnen gaan.”

”In 2011
weer fit ten tonele”
Eric Schoeber, manager van
de Heideroosjes: “We vinden het
vervelend dat we de theatertour
moeten verschuiven, want er zijn al
veel kaartjes verkocht.
In de theaterwereld worden
tournees anderhalf jaar van tevoren
al vastgelegd en dat breekt ons nu
op. Achteraf gezien hebben we de
drukke agenda van dit jubileumjaar
onderschat. De band begon dit jaar
met een theatertour, nam meteen
daarna een dubbel-album op en
speelde op zomerfestivals. Er volgde
een Europese tour, de inrichting

van een tentoonstelling en de band
produceerde een paar videoclips.
Allemaal zaken waarbij de band zelf
veel regelt. En dat vreet energie.
Daarom is nu rust nodig, opdat de
Heideroosjes in 2011 weer fit ten
tonele verschijnen.”
Nieuwe data voor de reprise
van de theatershow ‘Manie! Manie!’
worden zo spoedig mogelijk bekend
gemaakt via diverse theaters en de
website van Heideroosjes:
www.heideroosjes.com.
De Heideroosjes zijn in december
in Noord-Limburg nog te zien op
11 december in de Bosuil te Weert
en op 19 december in Perron 55
in Venlo.

Gepensioneerde grensarbeiders
hebben recht op meer
Minister Klink legt zich neer bij het vonnis van het Gerechtshof op 7 oktober dit jaar in ’s-Hertogenbosch.
Hij gaat het ‘Arrest Nikula’ uitvoeren. Voor veel gepensioneerde grensarbeiders (Horst heeft er meer dan
honderd) betekent dat een verhoging van hun netto pensioen.
Wat houdt de uitspraak van het
Arrest nu in voor de gepensioneerde
grensarbeiders? Het betekent dat
een gepensioneerde grensarbeider
er in feite op vooruit gaat, indien
hij in Nederland woont met een
ouderdomspensioen (AOW) uit
Nederland en met een een wettelijk
ouderdomspensioen uit een andere
EEG-lidstaat (bijv. Duitsland). Is hij
daarbij vervolgens verzekerd voor de
Nederlandse Zorgverzekering, dan
betaalt hij premie AWBZ en inkomensafhankelijke Zorgpremie, plus
nominale premie. Hij mag echter
nooit meer betalen dan zijn bruto
Nederlandse AOW-uitkering groot is.
Een voorbeeld: een dubbel-

gepensioneerde grensarbeider met
een AOW-uitkering van 900 euro
per jaar (75 euro per maand) hoeft
dus aan totaal van bovengenoemde
premies niet meer te betalen dan
900 euro per jaar. Dit betekent voor
gepensioneerde grensarbeiders een
verhoging van hun netto pensioen.
Elke gepensioneerde grensarbeider kan nu zelf uitrekenen of hij tot
de gelukkigen behoort die van deze
uitspraak kunnen profiteren.
De premie AWBZ plus inkomensafhankelijke premie Zorgverzekering
optellen, minus de heffingskorting
maakt het totaalbedrag aan premies.
Dit totaal mag niet meer bedragen dan
het bedrag dat men aan bruto AOW-

uitkering van Nederland ontvangt.
Indien de te betalen premies groter
zijn dan de door de gepensioneerde
grensarbeiders ontvangen AOW, kan
men hiertegen bezwaar indienen bij
de belastingdienst.
De Belastingdienst gaat nu
bekijken hoe zij de reeds ingediende
bezwaarschriften in overleg met
College voor Zorgverzekering en de
Zorgverzekeraars kunnen afhandelen.
Ook kijkt de Belastingdienst of
grensarbeiders die geen bezwaar
hebben ingediend, alsnog in aanmerking komen voor een herberekening.
Voor meer informatie:
Theo Willemsen, Melderslo, telefoon
077 398 51 24.
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Kroon op het werk
Machinefabriek Van den Munckhof

Cyclamen
B
onze ekzeoek
show!rst-

Vorige week vrijdagnamiddag
ontving Machinefabriek Van den
Munckhof uit Horst het predikaat
‘Hofleverancier’ uit handen van
Gouverneur Leon Frissen.

Potmaat 13 cm.
Per stuk

Nu van 4,99 voor
Geldig van 03-12
t/m 09-12. OP=OP

Daarmee heeft het Horster bedrijf
het recht verworven tot het voeren
van het Koninklijk Wapen. Een en
ander vond plaats ter gelegenheid van
het 125-jarig bestaan van het bedrijf.
Het programma werd gepresenteerd door filosoof-schrijver Govert
Derix. Tevens werd deze middag het
eerste exemplaar van het jubileumboek ‘Bezield door Techniek’ aan
Frissen overhandigd.
Zie ook: www.hallohorstaandemaas.nl

Cyclamen F1

Gouverneur Frissen brengt
Machinefabriek Munckhof het goede nieuws

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrijk.nl

IJsbaan als winters cadeau
voor nieuwe gemeente
Afgelopen maandag maakte de gemeente Horst aan de Maas bekend dat er de laatste drie weken van 2009
een ijsbaan komt in Horst. Van 12 december tot en met 3 januari staat het Wilhelminaplein in het teken van
kerst- en schaatsplezier.
De kosten van de schaatsbaan komen voor rekening van de
gemeente. Ondernemers in Horst
organiseren allerlei festiviteiten
rondom de ijsbaan. Er komt een baan
van ongeveer 8 bij 15 meter voor de
allerkleinste schaatsers en een baan
van 13 bij 25 meter voor volwassenen. Kinderen van de basisscholen
kunnen gratis op het ijs. Er wordt
voor alle anderen een kleine bijdrage
gevraagd. Naast een omkleedruimte
wordt ook een deel gereserveerd
voor kluisjes en schaatsverhuur.
Tevens komt er een verkooppunt
van typisch winterse lekkernijen.
Een gedeelte van de opbrengst van
de schaatsverhuur komt ten goede
aan de verenigingen in Horst aan de

Maas die zorg dragen voor het beheer
van de ijsbaan. Mocht de komst van de
ijsbaan een succes worden, sluit burgemeester van Rooij niet uit dat ook
Horst de komende jaren een ijsbaan
krijgt rond deze tijd van het jaar.
“Maar het moet dan wel zelfbedruipend zijn,” laat de burgervader weten.
Drie weken lang zal de ijsbaan
voor een feestelijke bedrijvigheid
zorgen. Een welkomstgeschenk van de
huidige gemeente Horst aan de Maas
voor alle inwoners van de fusiegemeente. De gemeente Horst aan de
Maas nodigt alle inwoners van de 16
dorpen van de nieuwe gemeente uit
om gebruik te maken van de ijsbaan.
De ondernemers in het centrum van
Horst hebben al aangegeven geza-

menlijk te zorgen voor een aantrekkelijk programma op en rond de
ijsbaan gedurende de periode rond
Kerstmis en Nieuwjaar. Zij zorgen
voor een gezellige winterse aankleding van het centrum en voor de
nodige activiteiten. Ook met diverse
verenigingen wordt contact opgenomen om activiteiten te organiseren
op en rond de ijsbaan.
De gemeente laat weten dat
zaterdag 2 januari volop in het teken
zal staan van de start van de nieuwe
gemeente Horst aan de Maas.
De ijsbaan zal naar verwachting van
10.00 uur ’s ochtends tot 22.00 uur
’s avonds geopend zijn. De officiële
opening van de ijsbaan is op 12
december om 19.00 uur.

3,49

ber
6 decem ur
g
a
d
n
o
z
u
.00
Koop
0 tot 17
van 11.0

Nideeurew
gio
in

Gentiaan 15
5975 TG Sevenum
Tel. 06 27 09 14 69

Stofvrij parket schuren
www.kerstenparketteurs.nl
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Actie t/m 31-12-2009

Kerk straat 20a , 5961 GD Horst

Tel. (077) 398 72 50

www.hallohorstaandemaas.nl

Luc en Mayke Verschueren
uit Grubbenvorst in finale KVL
Omdat wij op de 15e plaats
in de cafetaria top 100 staan,
krijgt U bij inlevering van deze bon

15% korting op
uw rekening!
(geldig van 3 t/m 15 december)
Wij zoeken nog gemotiveerde collega’s
zowel part-time als full-time .

Luc en Mayke Verschueren (Foto: GMV De Plaggenhouwers)
De leerlingen van de Limburgse
basisscholen waren op 18 en 25
november al helemaal in Carnavalssfeer. Op deze dagen hebben de
voorrondes plaatsgevonden van het
‘Kinger Vastenaovend Leedjesfestival’

in respectievelijk Bunde en Belfeld.
In de voorrondes streden bijna
50 inzenders voor een plek in de
finale, waar plaats is voor elf deelnemers. Luc en Mayke Verschueren
uit Grubbenvorst hebben zich tijdens

de voorronde in Belfeld zeker gesteld
van de finale. Ze hoorden bij de beste
drie en plaatsten zich direct voor de
eindstrijd, die zal plaats vinden
op zondag 24 januari 2010 in de
Polfermolen in Valkenburg aan de Geul.
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Sint Nicolaas zet H. Nicolaaskerk
uit Broekhuizen in het licht
Op zondag 29 november kwam Sinterklaas met zijn Pieten per boot aan in Broekhuizen. Deze keer niet
alleen om de kinderen te verrassen. Hij had nog een belangrijke andere taak te verrichten.

Sint Nicolaas bij de H. Nicolaaskerk in Broekhuizen

”Sint Nicolaas zet H. Nicolaaskerk in het licht
onder begeleiding van Fanfare Sint Nicolaas”
De Sint kwam natuurlijk naar
Broekhuizen om de kinderen daar te
verrassen. Net zoals altijd steeg de
spanning onder de jonge kinderen
na zijn aankomst, in afwachting van
het sinterklaasfeest op 5 december.

Dit jaar had de goedheiligman
nog een andere belangrijke taak.
Om half vijf ’s middags schakelde
de Sint de 14 ledverlichtingsbalken
en twee schijnwerpers aan, die de
H. Nicolaaskerk

in Broekhuizen vanaf nu gaan verlichten in het duister.
De door Sinterklaas ingezegende
verlichting is een initiatief van Jules
Peeters van het Maashotel.
Hij heeft mede door financiële
bijdrages van de dorpsraad, de
gemeente Horst aan de Maas en
Rabobank Maashorst gezorgd voor
realisatie van de verlichting.

www.hallohorstaandemaas.nl

Toeristische Informatie Voorziening Horst aan de Maas

Toeristisch Platform lanceert i-punten en website
Woensdag 25 november werd door wethouder Leon Litjens, de nieuwe website www.liefdevoorhorstaandemaas.nl gelanceerd. De site is van Toeristisch Platform Horst aan de Maas. Tevens werden dertien toeristische
informatiepunten in de fusiegemeente gepresenteerd. Toeristen en recreanten in Horst aan de Maas kunnen deze
i-punten en de website gebruiken om relevante informatie te verkrijgen over een fietstocht, etentje, overnachting
of een gezellig dagje uit.
De lancering van de i-punten en
website vond plaats aan het einde van
een bijeenkomst in Recreatiecentrum
De Schatberg. Het project Toeristische
Informatie Voorziening Horst aan de
Maas is onderdeel van een groter
geheel. In heel Noord-Limburg zullen
begin volgende jaar 55 zogenaamde
i-punten beschikbaar zijn voor toerist
en recreant. Ook is er een website
beschikbaar, www.liefdevoorlimburg.
nl, waar www.liefdevoorhorstaandemaas.nl deel van uitmaakt. Het project

is een initiatief van Stichting Promotie
Noord-Limburg, welke samenwerkt
met vier lokale toeristische platforms:
Venray, Maasduinen, Horst aan de
Maas en Peel en Maas.
De i-punten, de gezamenlijke website en het bijpassende foldermateriaal
wordt gecombineerd ingezet met als
uitgangspunt de informatievoorziening naar de recreant en de toerist
verder te versterken. De i-punten
zijn te vinden op locaties waar veel
toeristen, recreanten maar ook lokale

Wonen in de Risselt in Horst?

Zoekt u een passend kado voor uw tuin?
Voederhuisjes van 15, 20, 25 en 28
euro; nestkastjes vanaf 6 euro, bij 3
stuks 12 euro; pottafeltje 13 euro;
voedertafeltje 13 euro. Ger Poels,
Bakhuuske 10
Hegelsom tel. 077-3981553.

DAG r
OPEN
11.00 - 15.00 uu

5 december

Te koop 2 onder 1 kap woning.
Meer weten? Bel 077-3988558
of www.mooiewoning.nl
NIET LEKKER IN JE VEL?
www.chatmailtherapie.nl

Wilt U ook in 2010 Uw oppas blijven
belonen voor de opvang van uw
kinderen d.m.v. de kinderopvangtoeslag, meldt U dan z.s.m. aan, zodat
wij kunnen zorgen dat Uw gastouder
zonder eigen kosten aan de eisen
voor 2010 kan voldoen, (ook als de
opvang pas in 2010 gaat starten).
Aanmelding na 31 december 2009
houdt in dat de gastouder zelf de
kosten voor een EVC-traject moet
betalen. Voor meer info: Heleen van
de Laak, tel. 0628564164 www.
roodkapjehorstaandemaas.nl

en regionale inwoners komen. Denk
daarbij aan verblijfscentra, winkelcentra, horeca en VVV’s.
In Horst aan de Maas zijn negen
i-punten gerealiseerd. Vier i-punten
worden op korte termijn ingericht.
De locaties van de i-punten zijn:
Recreatiecentrum De Schatberg,
Sevenum. Brasserie In de Witte Dame,
Grubbenvorst. Camping ’t Karrewiel,
Meerlo. Museum De Locht, Melderslo.
Parkhotel, Horst. Center Parcs
Het Meerdal, America. Sunparks

Te koop

KERSTBOMEN
Picea Abies, Picea Amorica
en Abies Normania
Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
van 9.00 tot 17.00 uur

De Nieuwe Lind
Venrayseweg 109 Horst
(Ingang via Lindweg)

Limburgse Peel, America. Herberg
De Morgenstond, Griendtsveen.
De Sevewaeg, Sevenum. VVV Horst,
Horst (eerste kwartaal 2010).
Het Aardbeienland, Horst (tweede
kwartaal 2010). De Rozenhof, Lottum
(tweede kwartaal 2010). En tot slot:
Toverland Sevenum (eerste kwartaal
2010).
Via de i-punten kan de gast zelf,
via een aanraakscherm met een
online verbinding, informatie over
onze streek tot zich nemen. Ook is het

mogelijk om informatie en bijvoorbeeld fietsroutes ter plekke te printen
of te sms’en naar een andere mobiele
telefoon. De informatie is netjes gerubriceerd en varieert van wandel- en
fietsroutes, eten, drinken en overnachten tot evenementen die in de regio
of daarbuiten plaatsvinden. Ook de
route naar de geselecteerde locaties
kan via een googlekaartje meteen
geprint worden. De i-punten zijn herkenbaar aan het blauwe Tourist i-logo
aan de gevel.

Kantoor

WAGEMANS
Persoonlijke, gedegen advisering
en begeleiding
voor uw totale onderneming!
Voor het verzorgen van:
• Financiële administraties
• Samenstellen jaarrekeningen en publicatiestukken
• Samenstellen aangiften inkomsten- en
vennootschapsbelasting
• Salarisadministraties
• Begeleiding van startende ondernemers
Vraag vrijblijvend informatie
De Cocq van Haeftenstraat 13, 5864 BA Meerlo
Telefoon: 0478-692197 Fax: 0478-691901
E-mail: info@kantoorwagemans.nl
Internet: www.kantoorwagemans.nl
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HILTHO Niet elke bakker is een
Horst in warme bakker
2010

In Limburg zijn twintig bakkerijen die samenwerken onder de naam De Echte Bakker. Landelijk gaat het
om 220 bakkers met bijna 450 winkels. In ons land zijn ruim 2.000 warme bakkers. Om deel uit te maken van
het Echte Bakkersgilde moet men aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Een bakker die zelf zijn producten maakt en
verkoopt is een warme bakker. Supermarkten en broodwinkels kopen hun producten in bij een industriële
bakkerij. Inhakend op de behoefte aan kwaliteit en ambachtelijkheid werd in 1967 het Echte Bakkersgilde
opgericht.

De laatste `HILTHO Horst`
vond plaats in 2006. Een
nieuwe editie staat voor de
deur. Van vrijdag 1 oktober tot
en met woensdag 6 oktober
2010 zal voor de twaalfde keer
deze succesvolle consumentenbeurs plaatsvinden.
Initiatiefnemer Jan van
Heijster is al enige tijd overleden.
De Veldhovense ondernemer
Delissen nam het over. Zij slagen
erin om met veel bedrijven en
vrijwilligers uit de regio een niet
meer weg te denken beurs te
organiseren.
In 2006 namen 350 bedrijven
deel. Ook overheden en overheidsinstellingen lieten zien wat
ze in hun mars hadden.
Het geheel leverde voor het
publiek een mix op van informatie
en vermaak. In 2006 was bijvoorbeeld een legale hennepplantage
te zien, deze trok veel aandacht
van de media.
Het bezoekersaantal lag rond
de 70.000. De voorbereidingen
voor de beurs in 2010 zijn gestart.
Zie ook: www.deprobeurzen.nl.

Per 1 december heeft
Maasbuurt Taxi haar naam
gewijzigd in Munckhof Taxi
Maasbuurt. In de regio
Gennep en Land van Cuijk is
Maasbuurt Taxi al jaren actief
in personenvervoer.
In 2002 traden zij tot de
Munckhof Groep toe en werd
gestart met een meerjarig
traject om het bedrijf binnen
de Horster organisatie te
implementeren. Dit traject
heeft nu, met de naamswijziging, haar laatste fase
bereikt.
De 20 Echte Bakkers van Limburg
In onze gemeente gaat het om
bakkerij Hendrix in Grubbenvorst,
Gommans in Sevenum en Derix in
Horst. Zowel provinciaal als landelijk
werkt men intensief en collegiaal
samen. Jaarlijks houdt men een
Limburgse (onderlinge) competitie. Ook is er een keer per jaar een
landelijke meting. Beide staan los

van elkaar. Het is niet zo dat uit de
provinciale kampioenen de landelijke
kampioen gekozen wordt.
Het Nederlands Bakkerij Centrum
(NBC) speelt een belangrijke rol bij
de beoordeling van producten en
bakkerijen. Het NBC haalt maandelijks
producten op in de winkels van
De Echte Bakkers en beoordeelt deze.

prinsheerlijk wonen aan de rand van Horst
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Profiteer nu van deze unieke kans en u krijgt
een geweldige korting van € 30.000,-*
4VCTJEJFSFHFMJOHUJKEFMJKLWBOUPFQBTTJOH
*vraag naar de voorwaarden

077 - 398 90 90
www.haegens.nl

Dit telt mee voor de landelijke beoordeling. Hierbij gaat het dus om een
productbeoordeling.
Bakkerij Gommans scoorde op
landelijk niveau enkele keren hoog
met een aantal producten. Provinciaal
wordt naar meer dan alleen het product gekeken. In de eerste plaats is
er een zogenaamde Kampioenendag.
Deze vond op 25 november plaats
in Limbricht. Alle inzenders gingen
daar voor een van de zes provinciale
productkampioenschappen. Bakkerij
Derix zond dit jaar de beste roomboter amandelletter in. Als tweede
telt de maandelijkse productbeoordeling door het NBC mee. Ook worden
de uitstraling en de werkwijze van het
personeel door het NBC beoordeeld.
Als vierde worden producten beoordeeld tijdens gesprekavonden met
vakgenoten. Het past in de filosofie
van De Echte Bakkers dat men ook
van elkaar wil leren. Het resultaat van
deze vier criteria is een lijst van vijf
mogelijke Limburgse kampioenen.

De finalisten dit jaar
zijn: Gommans uit
Sevenum, Snijders
uit Stramproy, Derix
uit Horst, Roubroeks
uit Susteren en
Koolen uit Ell.
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Maasbuurt
Taxi wijzigt
naam in
Munckhof
Taxi
Maasbuurt

horst@intermakelaars.com

De uiteindelijke Limburgse kampioen wordt in januari 2010 bekend.
Om zover te komen, leveren alle
bakkerijen in december 15 producten
aan. Hiervan worden er 6 gekeurd.
Hiermee is wedstrijdbakken uitgesloten. Elk product wordt op basis van 10
kenmerken beoordeeld. Zowel bakkerij
Derix als bakkerij Gommans zitten
bij de 5 hoogst geplaatsten. Vorig
jaar deden beide ook mee; geen van
beide werd echter kampioen. Bakkerij
Koolen uit Ell bleef de topper binnen
het Limburgse Echte Bakkersgilde.
Ook dit jaar wordt het een spannende
eindronde. Afgezien daarvan heeft de
klant met drie Echte Bakkers binnen
de grenzen van de nieuwe gemeente
een ruime keuze.

Jos Poortinga, directeur
Munckhof Taxi divisie, geeft
aan waarom de naamswijziging doorgevoerd werd:
“De taxidivisie van Munckhof is
de afgelopen jaren enorm
gegroeid. We hebben
inmiddels vestigingen in
Arnhem, Nijmegen, Heijen,
Horst en Roermond. Om meer
uniformiteit te creëren voor
zowel intern als onze klanten,
hebben we besloten de
naamswijziging door te voeren.
De naamsbekendheid van
Maasbuurt Taxi dient echter
niet verloren te gaan, vandaar
de keuze om Maasbuurt als
toevoeging te gebruiken achter
Munckhof Taxi.”
De naamswijziging heeft
tot gevolg dat de naam
Maasbuurt Taxi de komende
maanden zal verdwijnen.
Hennie Jacobs, directeur bij
Munckhof Taxi Maasbuurt, licht
toe: “In de praktijk werd de
afgelopen jaren al steeds vaker
gesproken over Munckhof.
Ook een gedeelte van het
wagenpark was al voorzien van
Munckhof bestickering.
Dat proces zal de komende
periode voortgezet worden.
Onze service, kwaliteit en
dienstverlening zullen in de toekomst uiteraard hoog blijven,
het enige wat wijzigt, is dat de
telefoon voortaan aangenomen
wordt met Munckhof Taxi.”

”Onze service,
kwaliteit en
dienstverlening
zullen in de
toekomst uiteraard
hoog blijven”
De contactgegevens van
Munckhof Taxi Maasbuurt
blijven gehandhaafd; het
e-mailadres zal wel wijzigen.
Het nieuwe algemene e-mailadres is heijen@munckhof.nl.
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Starters
in de regio

Bakkerij Gommans
beste Echte Bakker van
Cheque Limburg?
Personeelsvereniging
Gebr. Wijnhoven

aan
kankerstichting
Donderdag 3 december wordt
aan de kankerstichting een
symbolische cheque ter waarde
van 320 euro overhandigd.
De cheque is afkomstig van het
personeel van Gebr. Wijnhoven
uit Horst. In januari van het
afgelopen jaar was er een
bedrijfsfeest waar het idee werd
opgedaan iets te doen voor de
kankerstichting.
Gebr. Wijnhoven is al ruim 30
jaar actief op het gebied van complete woninginrichting.
In januari van dit jaar werd
het bedrijf overgenomen door
Marc Wijnhoven, zoon van Ben
Wijnhoven, voormalig directeur van
het bedrijf. Jos Wijnhoven, eerder
ook werkzaam bij het bedrijf, was
toentertijd ongeneeslijk ziek en
hij overleed in april. Vijftien jaar
eerder was Jac Wijnhoven (een van
de Gebroeders), ook al gestorven
aan kanker.
De personeelsvereniging van
Gebr. Wijnhoven wilde graag iets
doen voor de kankerstichting. Er
werd diezelfde avond nog een
inzameling gehouden onder alle
genodigden. Uiteindelijk werd 320
euro ingezameld voor de kankerstichting.
Op donderdag 3 december
rond 17.00 uur vindt de overhandiging plaats bij het filiaal van Gebr.
Wijnhoven in Horst.

Wie wordt Limburgs beste Echte Bakker van 2009? Dat wordt januari 2010 bekend gemaakt. Een van de vijf
kanshebbers is Bakkerij Gommans in Sevenum. Joep en Bas Gommans vormen de vierde generatie van het bedrijf.
Het familiebedrijf startte in 1914 aan de Kerkstraat in Sevenum. Op deze plek vinden nu nog steeds de bakkerijactiviteiten plaats. De verkoop gebeurt op drie andere plaatsen. Dit geeft ook de taakverdeling tussen Joep en
Bas Gommans aan. Bas regelt het bakken en bezorgen en Joep de rest. Hun passie en inzet voor het vak is
indrukwekkend.
Joep en Bas kregen op 23 november 2006 de prijs ‘beste startend
ondernemer’ in de regio Horst aan de
Maas, Sevenum, Swolgen en Tienray.
Deze startersprijs was een van de
onderdelen van de PMRO-prijs. Een
van de redenen om voor deze prijs in
aanmerking te komen, was het feit
dat ze durfden te veranderen. Zo is de
opzet van het verkooppunt in De Vier
Jaargetijden, het winkelcentrum in
Sevenum, ingrijpend veranderd. Men
ging van de toonbank naar het servicemodel, een combinatie van zelfbediening en persoonlijke aandacht voor de
klant. ”We waren wat uitgekeken op
het oude systeem”, aldus Joep. ”Na
een gewenningsperiode liep de nieuwe opzet goed.” Bakkerij Gommans
verkoopt nu ook via de plaatselijke
supermarkt. ”De klant kan ons product
nu op ruimere tijden kopen en hoeft
hiervoor niet apart naar onze winkel.
We zijn er tevreden over.”

”We waren wat
uitgekeken op het
oude systeem”
Het belangrijkste verkooppunt is in De Vier Jaargetijden in
Sevenum. Daarnaast is er een winkel
in Venray en sinds februari 2007
ook in Swalmen. De verkoop is dus
flink veranderd na de komst van het
winkelcentrum in Sevenum. Het aantal
personeelsleden ligt rond de vijftig.
Twee jaar geleden is een Franse
bakker in dienst gekomen. Zodoende

Bedrijf Villa Kleur
Eigenaar Jolanda Clabbers
Adres
Aan de schakel 7
te Broekhuizenvorst
Telefoon 06 22 74 63 32
E-mail info@villakleur.nl
Website www.villakleur.nl
Sector Creatieve Workshops
Start
september 2009

”Villa Kleur
verzorgt een
spetterende
workshop”
Activiteiten
Villa Kleur verzorgt een spetterende workshop ‘Verf gooien
op canvasdoek’.
U maakt uw unieke kunstwerk door te druppelen, gooien
en spatten met verf op een
verfdoek. Het resultaat is
kleurige kunst, waar u nog jaren
van kunt genieten.
Doelgroep
Deze unieke, spetterende
workshop is bedoeld voor
iedereen, groot en klein, die
eens een eigen ‘kunstwerk’ wil
maken. U hoeft niet per se
creatief te zijn.
Deze workshop is een mooie
invulling voor een familiefeest,
vrijgezellendag of personeelsfeest. Eigenlijk voor elke
feestelijke gelegenheid.

Joep in de rol van broer Bas
is ook Frans brood aan het assortiment
toegevoegd. ”Niet de trend volgen,
maar de trend zetten”, zegt Joep.
”Het moeten wel reële trends zijn;
brood is bijvoorbeeld door vernieuwde
wetgeving bij elke ambachtelijke bakker al zoutarm. Toch wordt zoutarm
brood door de supermarkt als uniek
gepropageerd, dat wordt lastig om op
in te spelen”.
De onderlinge Limburgse compe-

Bami of nasi
mini-snacks
45 stuks  4,50

voor overige aanbiedingen zie:
www.huubkes.nl

titie ziet Joep met plezier tegemoet.
”We zijn concurrenten, maar ook collega’s. In Limburg wordt op behoorlijk
hoog niveau gebakken. Het zal gaan
om de details. We doen mee omdat
we er plezier in hebben. De kwaliteit
wordt er beter door en het motiveert
ons en de medewerkers. Daarnaast
is er de commerciële waarde. Het is
beter als anderen zeggen dat je goed
bent”, zo besluit hij.

Onderscheidend vermogen
Bij Villa Kleur maakt u een
kunstwerk, alleen of met
vrienden, familie of collega’s.
Het unieke kunstwerk krijgt u
mee naar huis. Het kan dan
thuis of op het werk worden
opgehangen. Villa Kleur is met
haar activiteiten uniek in de
regio.

Grandioze
verbouwingsopruiming
Alles moet weg!
Op bijna de gehele
collectie ontvangt u
25% kassakorting

voor al uw bedtextiel!

hoofdkussens
dekbedden

&

Jacob Merlostraat 23 in horst
T (077) 399 81 10
www.herraetsslapen.nl

Alle dames- en
herenjassen halve prijs

Graag tot ziens bij
Mariette Mode!
Gratis parkeren voor de deur!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
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Bakkerij Derix uit Horst
genomineerd voor
Limburgs beste warme bakker
Limburg is al jaren de beste provincie op het gebied van warme bakkers in Nederland. Onze provincie heeft
een hoog aantal top tien bakkers. De laatste 3 jaar is de Nederlands kampioen afkomstig uit Limburg.
Bakkerij Derix zit, net als vorig jaar, bij de laatste vijf. De komende periode zal uitwijzen of het kampioenschap
gevierd kan worden.

op hem en zijn medewerkers. Ook de
klanten hebben hierdoor steeds hoge
verwachtingen. “Dit houdt ons wel
scherp”, vertelt Derix. De prijs waar
bakkerij Derix voor genomineerd is,
gaat over de breedte van hun producten.

Het is duidelijk
dat Derix trotst is
op zijn team van
22 medewerkers

Marc Derix met zijn medewerkers Rozé, Paul, Rianne en Dirk
Eigenaar Marc Derix is als vierde
generatie werkzaam in het bedrijf.
Het bakken zit dus echt in de familie.
De familie Derix is competitief ingesteld. Vader Wie Derix is in het verleden drie keer achter elkaar Limburgs
beste geweest. Ook zoon Marc doet
het goed. Hij is vorig jaar geëindigd als
derde in deze competitie.
Hoe bakkerij Derix zich onderscheidt van de rest, vertelt Marc, die
even stopt met werken om de vragen
te beantwoorden: “Wij zijn de enige
bakker in Horst die nog zelf bakt.
Daardoor hebben we de mogelijkheid
om de producten echt vers in de
winkel te leggen. De Limburgse vlaai
is natuurlijk een van onze traditionele
producten. We onderscheiden ons

verder door diverse buitenlandse
broden te bakken. Dit is een hobby die
ik heb overgenomen van mijn vader.
We bakken broden uit verschillende
landen, waarvan Frankrijk en Italië mijn
favorieten zijn. Deze landen inspireren
mij het meest op broodgebied.

”We bakken broden
uit verschillende
landen, waarvan
Frankrijk en Italië
mijn favorieten zijn”

en kwam met een stokbroodmachine
thuis, die we nog steeds gebruiken”.
Een andere traditie is het bakken
van mikmannen. “We vinden het prachtig als onze klanten met de nog warme
mikmannen de winkel uitlopen.”
Marc Derix doet elk jaar mee met
wedstrijden. Dat legt wel een druk

“Het zou een eer zijn voor mijn
medewerkers om de eerste prijs
te halen. Zeker als je ziet wie onze
concurrenten zijn.” Het is duidelijk
dat Derix trots is op zijn team van 22
medewerkers, van wie twaalf in vaste
dienst. Een van de medewerkers is
Rianne van der Eijnden. Zij heeft dit
jaar de eerste prijs gewonnen met een
roomboteramandelstaaf in de vorm
van een S. Rozé van Wijk en Paul Huijs
hebben samen de derde prijs behaald
met een rijstevlaai. Derix merkt dat
het iets minder gaat door de economische tegenwind. Mensen laten het
extra verwennen toch wat achterwege. Derix vindt het jammer dat er veel
kleine warme bakkers verdwijnen.
Hij zou het verschrikkelijk vinden als
zijn kinderen in de toekomst alleen
maar brood en vlaai zouden kennen
uit de supermarkt. Hij ziet de toekomst
voor zijn bedrijf positief tegemoet.
“Ik ben al een keer Limburgs kampioen wielrennen geweest. Mooi als ik
hier een dubbele van kan maken”,
vertelt Marc Derix en hij gaat weer
snel aan het werk.

Mijn vader verbleef eens een week
in Frankrijk om broodideeën op te doen

MP560 MULTIFUNCTIONAL
- Printen, kopiëren en scannen
- Draadloos WLAN netwerk
- Vijf gescheiden inkttanks
- TFT-scherm van 5 cm en Easy-Scroll Wheel
- PictBridge en geheugenkaart lezer

€ 135,Ook nog verkrijgbaar: Canon MP550 € 93,- (incl. USB Kabel)
PRIJZEN INCL. 19% BTW - TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

XARMAC SYSTEMS BV
BROEKWEG 22 - 5961 JG HORST
TEL: 077-3982706 - FAX: 077-3987745
E-MAIL: verkoop@xarmac.nl - URL: www.xarmac.nl

Derix, De Echte Bakker
Kerkstraat 14, Horst
Tel. (077) 398 10 85

Café
Het Centrum
scoort
opnieuw
Tijdens de jaarlijks terugkerende verkiezing van het beste
café van Nederland heeft café
Het Centrum een flinke stijging
weten te boeken. Voor de vierde
keer op rij wist Het Centrum een
stijging te realiseren van elf
plaatsen, waardoor het café nu
op een 24e plek staat. Naast café
Het Centrum staan ook Herberg
De Morgenstond (14e) uit
Griendtsveen en De Sevewaeg uit
Sevenum (49e) in de Top 100.
De organisatie van ‘Café van het
Jaar Top 100’ is in handen van
Misset Horeca.
Een prestatie van formaat, als
je bedenkt dat er meer dan 10.000
cafés zijn die meedoen. Men kan
zichzelf als café niet opgeven of
aanmelden om mee te doen aan
de Top 100. Men wordt ‘gespot’
door een jurylid, of iemand geeft
de naam van het café door aan
de redactie van Misset Horeca.
Vanuit de horeca wordt reikhalzend
uitgekeken naar de derde week van
november, wanneer de nieuwe Top
100 uitkomt. Een beetje vergelijkbaar met de Michelinsterren voor
restaurants. De jury was zeer tevreden bij de verschillende (anonieme)
bezoeken die zijn uitgevoerd.

“Binnen zit de
stamtafel vol.
Gasten begroeten
elkaar en het is
knus”
In het juryrapport staat te lezen:
“Binnen zit de stamtafel vol. Gasten
begroeten elkaar en het is knus.
Ook het terras is goed gevuld. Deze
avond is Het Centrum de populairste
plek op het plein.
Met moeite lukt het een tafeltje
te bemachtigen. Eenmaal gezeten
staat al vlot een medewerkster aan
tafel. Ik heb het gevoel dat ze weet
wie ik ben; ik ben betrapt, verdomme. Dit kan niet waar zijn.
De eerdere ervaringen waren weliswaar positief, maar zo vriendelijk en
hartelijk als de gastvrouw tegen mij
is, ben je alleen maar bij vrienden,
familie en juryleden van de Café Top
100. Gelukkig mag ik al rap mijn
beschuldiging intrekken. Een voorbij
fietsende dame krijgt een hartelijke
groet, de tafel naast mij bestelt
tevreden nog een rondje. Ook achter
de bar staat een evenzo hartelijke
collega die anno 2009 laat zien, dat
het laten genieten van gastvrijheid
een gave is waar je je ouders tot het
einde der dagen dankbaar voor mag
zijn”, aldus een jurylid.
Een tevreden jury is natuurlijk
leuk, maar het gaat Monique en
Jan Joosten er vooral om dat de
klanten tevreden zijn. “We doen
gewoon ons best en als dit dan ook
nog resulteert in een mooie Top
100-notering, is dat mooi meegenomen”, aldus het echtpaar.
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Sraar Smits naar
de eerste plaats?
De actie van Sraar is niemand ontgaan. Laten zien wat je nog kunt,
ook al heb je ongeneeslijke kanker. Geld inzamelen voor de kankerbestrijding, voor anderen. De actie van Sraar is genomineerd voor
’mijn goede doel’, een actie ter gelegenheid van het samengaan van
De Telefoongids en de Gouden Gids.
Sraar kan nog stemmen gebruiken. Chris Beurskens van het
Loopcentrum in Horst heeft de actie
- sraarforlife - genomineerd voor het
goede doel van Noord- en MiddenLimburg. Deze actie is opgezet door
de Telefoongids en loopt al enige tijd.
Sraar staat nu op plaats vier maar
wil terug naar de eerste plaats. Op
die manier krijgt zijn actie een veel
hogere bijdrage. De Telefoongids en
de Gouden Gids stellen 500.000 euro
ter beschikking aan goede doelen
in Nederland. Nederland is daarvoor
verdeeld in 28 regio`s. Limburg is
opgedeeld in twee regio`s. Iedereen

kan een stem uitbrengen op een
bepaald project. Ook de motivatie
achter uw keuze wordt meegewogen
door de jury. Wat moet u doen? Als
eerste zoekt u de site mijngoededoel.
detelefoongids.nl op. Daarna klikt u
op onze regio en op `Nomineer dit
goede doel`. De rest spreekt vanzelf.
Het gaat om zoveel mogelijk stemmen. In totaal zijn in onze regio
honderden doelen genomineerd. Een
eerste plaats voor `Sraar for Life` leidt
tot een bijdrage van zevenduizend
euro voor de kankerbestrijding.
Zie voor de gehele actie van Sraar
www.sraarforlife.nl.

Regiokampioenschappen 2010

Ruitersport Sevenum
ziet af van organisatie
Met veel enthousiasme hebben ruiterclub Bucephalus en ponyclub Die Sevenrijders uit Sevenum de afgelopen
maanden gewerkt aan de organisatie van de Regiokampioenschappen in 2010. Onder de noemer Ruitersport
Sevenum waren de mensen van beide verenigingen binnen diverse commissies volop bezig om er in augustus 2010
een groots paardensportevenement van te maken. Tot grote teleurstelling van beide verenigingen is besloten om
per direct te stoppen met de organisatie van de Regiokampioenschappen.

Regiokampioenschappen
In februari van dit jaar heeft
het eerste gesprek over de Regiokampioenschappen 2010 plaatsgevonden tussen Ruitersport Sevenum
en het regiobestuur van de Hippische
Sportbond (KNHS). Tijdens dit gesprek
is aangegeven dat Sevenum be-

Sraar naar de eerste plaats?

Sraar Theeuwen en Irmgard Gijsen

90 kilometer lopen in
Zuid-Afrika voor goede doel
Sraar Theeuwen uit Meerlo en Irmgard Gijsen uit Horst doen mee aan de Comrades loop in Zuid
Afrika. Zij leveren deze prestatie, om geld bij elkaar te brengen voor het realiseren van een kleuterschool in Bruntville, Zuid Afrika.
Onder de titel ‘90.000 meter
loop voor een kleuterschool’
lopen brandweerman Sraar
Theeuwen uit Meerlo en zijn
vriendin Irmgard Gijsen uit Horst,
90 kilometer voor het goede doel.

”Deze race wordt
gezien, als een
ultieme menselijke
uitdaging”
De Stichting Mabhalane
Mthembu Foundation, opgericht in
2007 door Wim van Berlo, probeert
geld bij elkaar te krijgen voor het
realiseren van een kleuterschool in
het dorp Bruntville.
Op dit moment is er een

lokaal van acht bij achttien meter.
De 350 kinderen uit het dorp
kunnen hier niet in ondergebracht
worden. Omdat de ruimte beperkt
is, staat er steeds een groep
kinderen buiten. De grote wens
van de plaatselijke kleuterleidster
is, om de beschikking te krijgen
over een gebouw met dezelfde
afmetingen als de al bestaande
kleuterschool. Door een tweede
gebouw toe te voegen is er ruimte
voor alle kinderen. De kosten zijn
27.000,- euro. Op 30 mei 2010
wordt de Comrades loop gehouden
in Zuid Afrika. Deze wedstrijd over
90 kilometer gaat van de plaats
Pietermaritzburg naar Durban en
moet binnen twaalf uur worden
afgelegd. Deze race wordt gezien
als een ultieme menselijke

uitdaging. Onder het motto
‘dertig euro per 100 meter’ gaan
Theeuwen en Gijsen de uitdaging
aan. De eerste sponsoren hebben
zich al gemeld. Voor de eerste
16.000 meter per persoon zijn
dat Jan Verstappen van
Verstappen Verpakkingen uit
Horst en het Share4More fonds
van de Rabobank. Net als Sraar
Theeuwen en Irmgard Gijsen wil
de stichting ook de eindstreep
halen, zodat de kleuterschool
gebouwd kan worden. Op de
website www.mmf-zuidafrika.nl
is te zien hoeveel meters er al
gesponsord zijn en op welke
manier mensen zich kunnen
aanmelden om een bijdrage te
leveren aan het realiseren van de
kleuterschool in Bruntville.

paalde wensen had bij het organiseren
van dit evenement. Om pony -en
paardensport te integreren, hebben
de mensen in Sevenum gekeken
naar de haalbaarheid om zowel de
Regiokampioenschappen voor de
pony’s en van de paarden op één dag
te organiseren. Aspecten die hierbij
voorop stonden waren veiligheid, een
overzichtelijke terreinindeling en een
passend tijdschema. Hier is uitvoerig
naar gekeken en duidelijk onderbouwd
werd gesteld dat alles op één dag
haalbaar was. Door de toezegging van
het KNHS regiobestuur dat de kampioenschappen in 2010 in Sevenum waren, ging Ruitersport Sevenum er van
uit dat het regiobestuur ook akkoord
was met de organisatie op één dag.

”Een te zware
belasting voor de
vele vrijwilligers
waarop in 2010
al een beroep
gedaan wordt”
Na de toewijzing in april 2009 zijn
de mensen in Sevenum direct aan de
slag gegaan. In de eerste maanden is
gezocht naar vernieuwende aspecten
voor het evenement. Binnen een
aantal maanden lagen er geweldige
plannen. Samenwerking met L1 was
al in een vergevorderd stadium, sponsorgesprekken verliepen voorspoedig
en aan een dagvullend showprogramma werd gewerkt. Bovendien
lag er een schitterend voorstel met
terreinindeling. Tot dan toe verliep
alles naar wens. Echter op een ge-

geven moment kwamen er signalen
dat het KNHS-regiobestuur grote
bezwaren had tegen de organisatie
op één dag. Schriftelijk is ruitersport
Sevenum medegedeeld dat het
KNHS-regiobestuur unaniem tegen de
organisatie op één dag was. Vanwege
het feit dat de voorbereidingen in
volle gang waren en vanwege het
feit dat Ruitersport Sevenum geen
mogelijkheid meer kreeg om hun vergevorderde plannen mondeling toe te
lichten, is door deze houding van het
regiobestuur het enthousiasme bij de
mensen in Sevenum dermate gezakt
dat besloten is om zich terug te trekken van de organisatie.
Teleurgesteld is dit medegedeeld aan het KNHS-regiobestuur.
Teleurstelling omdat maanden van
voorbereiding voor niets zijn geweest.
Maar zeker ook teleurgesteld omdat
nu de ruitersport in Limburg de grote
verliezer lijkt. Bijzonder jammer dat de
plannen voor een geweldige dag niet
meer uitgevoerd kunnen worden. Vast
staat wel dat het concours hippique op
8 en 9 mei in 2010 gewoon door gaat,
laat het bestuur van Bucephalus en Die
Sevenrijders weten.
Ruiterclub De Pijts uit Grubbenvorst is daarna ook gevraagd de
Regiokampioenschappen 2010 te
organiseren nadat Sevenum afhaakte. Omdat er volgend jaar
in Grubbenvorst (OLS) en Lottum
(Rozenfestival) al diverse grote
evenementen plaatsvinden, werd
ook door ruiterclub De Pijts afgezien
om de Regiokampioenschappen te
organiseren. Dit zou een te zware
belasting vormen voor de vele vrijwilligers waarop in 2010 al een beroep
gedaan wordt.
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TTV SETA op
naar 50-jarig bestaan
Op 1 mei 1960 werd Tafeltennisvereniging SETA in Sevenum opgericht. De viering van het 50-jarig bestaan is
dan ook in voorbereiding. SETA beschikt sinds 1995 over een eigen home. In het tafeltenniscentrum `Stapvast` zijn
bijna dagelijks activiteiten. `Stapvast` is door de leden gebouwd tegen sportzaal `De Stapakker`. Met ongeveer
honderd leden behoort SETA tot de grotere tafeltennisverenigingen in Limburg.
Er zijn twee jongensteams en
daarnaast is er nog een meisjesteam.
De heren zijn verdeeld over zes herenteams. Daarnaast zijn er ook nog tien
recreantenteams. Elk team bestaat uit
maximaal vijf spelers; drie daarvan
spelen in een competitiewedstrijd
mee. Voor de 10 recreantenteams is
er een doordeweekse competitie. De
5 heren teams spelen op zaterdag in
de competitie van de Nederlandse
Tafeltennisbond. Het team Meisjes 1
speelt in de landelijke A-competitie,
het team Jongens 1 in de landelijke
C-competitie. De opbouw van een
competitiewedstrijd is niet zo eenvoudig. Je bent met drie spelers.
Deze spelen alle drie een enkelpartij
tegen elk van de drie tegenstanders.
Daarnaast is er nog een dubbelwedstrijd. Elke wedstrijd levert maximaal
één punt op. In totaal kun je als team
met maximaal 10 punten thuiskomen.
Daar ben je dan ruim drie uur voor
bezig geweest. Er zijn twee competitierondes per jaar, een in het voorjaar
en een in het najaar.

”Tafeltennis is een
sport die je ook op
hogere leeftijd goed
kunt doen”
Samen met de KBO-afdeling
Sevenum maakt SETA tafeltennis voor
ouderen mogelijk. ”Tafeltennis is een
sport die je ook op hogere leeftijd
goed kunt doen”, zegt Rene Kerstjens,
bestuurslid van SETA. Er is nu een
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Trainer Ger Verheijen
blijft bij SVEB
Ger Verheijen uit Blerick blijft
ook het komende seizoen
trainer/coach van voetbalvereniging S.V.E.B. uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst. Verheijen is op
dit moment bezig aan zijn eerste
seizoen bij de fusieclub. Hij kwam
vorig jaar in beeld, toen de al
aangetrokken Noud Janssen
stopte met zijn opleiding tot
licentie oefenmeester-2. Deze
opleiding is volgens de richtlijnen
van de UEFA nodig, om een elftal
in de vierde klasse te mogen

trainen. S.V.E.B speelt in de
vierde klasse G en bezet op dit
moment de tweede plaats.
Het spreekt de 41-jarige
Verheijen aan dat de vereniging
ambitie heeft. Verder laat hij
weten ook potentie te zien in de
club. De vereniging zelf is
tevreden met de verrichtingen
van de trainer. De bij het UWV in
Venray werkzame Verheijen en
S.V.E.B. hebben daarom dan ook
een overeenkomst afgesloten
voor twee jaar.

Crossen aan
de Steegberg
Hay van Enckevort en SETA, bijna 50 jaar een eenheid
groep van ongeveer twintig ouderen
tusen de 25 en 80 jaar, die met veel
enthousiasme en plezier op twee ochtenden in de week tafeltennist.
Ze doen dit vanaf januari 2009 onder
de toepasselijke naam ‘Ping Pong
55+’. SETA heeft contact met andere
verenigingen binnen de nieuwe gemeente om dit breder op te zetten.
Ledenwerving is ook een punt
van aandacht. ”We hebben jaarlijks
basisschoolkampioenschappen en
een spellenmiddag voor leerlingen
van basisscholen. Ook zijn we actief
in het kader van de buitenschoolse
opvang. We willen het tafeltennissen
onder de aandacht brengen”, aldus

Rene Kerstjens. ”Het 50-jarig bestaan
vieren, als alles doorgaat zoals we
willen, onder andere met een tafeltennisshow in de Wingerd”, zegt Hans
Cloostermans, voorzitter van SETA.
”Na een programma in eigen kring
willen we iedereen kennis laten
maken met het leuke van het tafeltennissen door een grandioze show
weg te geven. We gaan uit van 1 mei
2010 in de Wingerd. Mogelijk gooit
de verbouwing van de Wingerd roet
in het eten; dat wordt binnenkort
duidelijk.” Niet alleen SETA bestaat
dan 50 jaar. Hay van Enckevort is dan
50 jaar lid van SETA. In mei 2010 is er
dus dubbel feest.

Afgelopen zondag was het zover. De alternatieve Steegbergcross vond
plaats. Geen inschrijfgeld, geen medailles, geen prijzen, een haastig
getrokken start- en eindstreep, maar wel een eindklassement. Heel anders
dan bij loopklassiekers zoals de Venloop en de Zevenheuvelenloop.
Een overeenkomst is er echter wel. Overal kost het de nodige inspanning
om de eindstreep binnen een bepaalde tijd te halen. De tweeëntwintig
deelnemers zullen dat beamen.

Limburgs tennistalent mag
naar de Masters in Almere
Gedreven, ambitieus en
sportief. Dit zijn de woorden die de
15- jarige succesvolle tennisser
Floris Boers omschrijven. Niet
alleen heeft de Grubbenvorstenaar
7 Limburgse titels op zijn naam
staan en het afgelopen seizoen 3
seniorentoernooien gewonnen,
maar nu heeft de jonge ster voor
de 2de keer het Masters toernooi
bereikt dat plaats vindt in het
weekend van 5 en 6 December.
Hij is maandenlang bezig
geweest met de voorbereidingen
voor het Winter Jeugd Circuit. Deze
bevat 4 weekenden vol unieke tenniswedstrijden. Naar aanleiding van
deze weekenden blijven de beste 8
tennissers van Nederland uit onder
andere de leeftijdscategorie jongens t/m 16 jaar over. Deze jonge
talenten nemen het tegen elkaar op
in het Masters toernooi in Almere.
Floris mag zichzelf een van de
gelukkige deelnemers noemen die
aan dit prestigieuze toernooi mogen
deelnemen .

Dit alles was niet gelukt
zonder de hulp van zijn trainers
(Tom Janssen, Ge Korsten en
Twan Lenssen) van tennisschool
Maascourt. Freddy Hemmes Jr.,
oud professional in dit vakgebied,
hoort sinds kort ook tussen het rijtje
trainers van Floris. Naast deze tennistrainingen is het opbouwen van
een goede conditie geen overbodige luxe, Ron van de Wouw helpt
hem deze discipline beter te leren
beheersen.

Met het Masters
toernooi in zicht is
de jonge tennisser
weer een stapje
dichter bij zijn
droom aangekomen.
Dit toernooi is misschien bijna
ten einde, maar van Floris gaan we
zeker meer te horen krijgen.

Jan Peeters op weg naar de eindstreep
De 36e Steegbergcross kent een
lange voorgeschiedenis.
De organisatie is nu in handen van de
ZO-9 groep. Al een aantal jaren lopen
zij op zondagmorgen om klokslag
negen uur een of twee rondjes van
3,5 kilometer in het bosgebied de
Steegberg in Sevenum. Lopersgroep
ZO-9 organiseert de alternatieve
Steegbergcross voor de derde keer.
Daarvoor tekenden de Peelrunners een
aantal jaren voor de organisatie. Ze
deden dit vanaf 1991. In de tien jaar
daarvoor was het comité Organisatie
Steegbergcross onder leiding van
Otto Foppen verantwoordelijk voor
de uitvoering. Tot 1980 organiseerde
Jigoro Kano het sportieve festijn.
Deze Sevenumse judoclub nam het
initiatief tot de organisatie van de
eerste Steegbergcross in 1975.
In de `gouden jaren` namen
honderden lopers in diverse afstanden

deel aan de Steegbergcross.
Ook nu waren er enkele lopers die al
tientallen jaren deelnemen.
De wedstrijden telden indertijd mee
voor de Dagblad Cross Cup.

Jan Peeters uit Horst
was dit jaar
de onbetwiste
winnaar, net als het
voorgaande jaar.
Hij legde het parcours van
tweemaal 3,5 kilometer af in een
tijd van 28 minuten en 43 seconden.
Dit volgens tijdwaarnemers Piet
van den Goor en Karin Cox. Gewoon
met de stopwatch gemeten, zoals
dat waarschijnlijk ook bij de eerste
Steegbergcross het geval was.
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Extra vaccinatieronde Collectieve zorgverzekering voor
minima in Horst aan de Maas
Mexicaanse griep

De GGD’s in Limburg houden
een extra vaccinatieronde tegen de
Mexicaanse griep. De extra ronde is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6
maanden tot en met 4 jaar, evenals de
huisgenoten van baby’s tot 6 maanden.
De eerste inentingsronde voor deze

groep vond afgelopen week al plaats.
De extra ronde is nu bedoeld voor
mensen die tijdens de eerste ronde
vanwege allerlei oorzaken niet ingëent
zijn. De extra ronde vindt plaats in de
week van 14 december. De tweede prik
volgt in de week van 11 januari.

Politie adviseert fietsframenummer te noteren
In de strijd tegen kleine
criminaliteit, adviseert de politie
mensen die een nieuwe fiets
hebben aangeschaft of gaan
aanschaffen, het framenummer
goed te noteren en te bewaren.
Wanneer uw fiets namelijk wordt
gestolen en terug wordt gevonden, kan de politie met behulp
van dit framenummer de betreffende fiets in verband brengen
met u als wettige eigenaar.
Het framenummer is in de

meeste gevallen terug te vinden
aan de onderzijde van de fiets en
is opgebouwd uit twee letters
gevolgd door zeven cijfers. Het
framenummer is door dieven niet
of nauwelijks te verwijderen.
Aanleiding voor deze tip is een
zaak van afgelopen weekend,
waarbij de politie een spiksplinternieuwe (gestolen) fiets
heeft aangetroffen, maar deze
niet kan linken aan een rechtmatige eigenaar.

Welk afval wordt de
komende tijd opgehaald?
Vrijdag 4 december
· Inzameling restafval Horst-Noord
· Inzameling oud papier Grubbenvorst
(in Grubbenvorst wordt oud papier op
vrijdag ingezameld van 11.00 uur tot
18.00 uur)
Zaterdag 5 december
· Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Grubbenvorst
· Tuinafval gemeentewerken
12.00-16.00 uur
· KCA gemeentewerken 10.00-14.00
uur (in Grubbenvorst wordt oud
papier op zaterdag ingezameld van
09.00 uur tot 12.00 uur)
Maandag 7 december
· Inzameling restafval omgeving
Broekhuizen, Broekhuizenvorst en
Lottum-Noord
Dinsdag 8 december
· Inzameling restafval omgeving
Grubbenvorst-Noord en Lottum-Noord
Woensdag 9 december
· Inzameling restafval GrubbenvorstCentrum
Donderdag 10 december
· Inzameling restafval omgeving
Melderslo en Horst-Zuid
Vrijdag 11 december
· Inzameling restafval omgeving
America en Griendtsveen

Zaterdag 12 december
· Inzameling oud papier Griendtsveen,
Hegelsom en Melderslo
· Inzameling oude metalen Melderslo
· Tuinafval gemeentewerken
12.00-16.00 uur
Afvalcontainers
De afvalcontainers dienen uiterlijk
7.00 uur aan de openbare weg te staan.
Inzameling tuinafval
Iedere zaterdag van 12.00 tot
16.00 uur kan er tuinafval gebracht
worden naar gemeentewerken,
Americaanseweg 43. Het tuinafval
dient zelf afgeladen te worden, denk
eraan het benodigde gereedschap
daarvoor ook zelf mee te brengen.
Inzameling KCA
Iedere eerste en derde zaterdag
van de maand van 10.00 tot 14.00 uur
kan er klein chemisch afval gebracht
worden naar de chemokar bij gemeentewerken. Om te kunnen zien in welk
deel u woont kunt u de weekkalender
van Horst aan de Maas raadplegen.
Vragen ?
Voor vragen kunt u tijdens
kantooruren bellen met de gemeente,
077 477 97 77 of raadpleeg internet:
www.horstaandemaas.nl.

Gunstige tarieven, een breed
vergoedingenpakket en een gemeentelijke bijdrage in de kosten maken
de collectieve zorgverzekering
aantrekkelijk. Met ingang van
1 januari 2010 kunnen inwoners van
Horst aan de Maas met een minimum
inkomen weer een beroep doen op
deze collectieve zorgverzekering.
De ’Zorg Compleet Aanvullende
Verzekering’ van zorgverzekeraar VGZ
is dusdanig opgezet dat individuele
aanvragen voor bijzondere bijstand
vaak overbodig worden, omdat die extra vergoedingen ook in het collectieve
pakket zitten.
Welke vergoedingen?
Met de collectieve verzekering
heeft u zowel een basisverzekering,
alsook een uitgebreid aanvullend
pakket. Daarnaast heeft u recht op een
aantal vergoedingen, waarvoor in het
verleden bijzondere bijstand moest
worden gevraagd bij de gemeente. Dat
hoeft dus niet meer (behoudens zeer
bijzondere situaties). Voortaan kunt u
rechtstreeks zaken doen met de VGZ. U
dient het volledige pakket af te nemen.
Hoe hoog is de premie?
Op de kosten voor een basisverzekering geldt per verzekerde dan per
1 januari 2010 een korting van 6%.
Met aftrek van de korting bedraagt de
premie voor de basisverzekering dan
€ 91,41 per maand per verzekerde.
Op de kosten voor het aanvullende pakket vindt per verzekerde een
korting van 30% plaats. Met aftrek van
de korting bedraagt de premie voor de
aanvullende verzekering € 28,60 per
maand per verzekerde.
De totale premie bedraagt dan
€ 120,01 per maand per verzekerde
van 18 jaar en ouder.
Daarnaast blijft de gemeente een
bijdrage per verzekerde van 18 jaar en
ouder verstrekken. Dit bedrag van
€ 115,20 per verzekerde op jaarbasis ontvangt u rechtstreeks van de
gemeente voor 1 april 2010.

Welke voorwaarden?
Of u in aanmerking komt voor
een collectieve verzekering, heeft te
maken met uw inkomen.
Dit mag niet hoger zijn dan 115%
van de bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld). Hiervoor gelden de volgende
brutobedragen:
- jonger dan 65 jaar
Echtpaar/samenwonenden
Alleenstaande ouder
Alleenstaande
- 65 jaar of ouder
Alleenstaande
Echtpaar/samenwonenden
Alleenstaande ouder
Alleenstaande

€ 1.683,€ 1.607,€ 1.282,-

€ 1.574,€ 1.158,-

Studenten kunnen niet aan deze
verzekering deelnemen.
Heeft u over het jaar 2008 een
aanslag voor inkomen uit vermogen
(box 3) van de belastingdienst ontvangen? Dan komt u ook niet in aanmerking voor deze regeling.
Hoe hoog is het eigen risico?
Er geldt een verplicht eigen risico
van € 165,00 per verzekerde per jaar.
Het verplichte eigen risico is alleen
van toepassing op de basisverzekering
en op verzekerden van 18 jaar en
ouder.
Als u in aanmerking komt voor
een zorgtoeslag, ontvangt u via de
maandelijkse zorgtoeslag een bedrag
als een gedeeltelijke tegemoetkoming
voor het eigen risico van € 165,00 op
jaarbasis.
Chronische zieken en gehandicapten krijgen verder een gedeeltelijke
financiële compensatie op jaarbasis
voor het eigen risico. Dit bedrag wordt
in het vierde kwartaal van 2010 automatisch via het Centraal Administratie
Kantoor (CAK) aan u uitbetaald als u
hiervoor in aanmerking komt.
De kosten voor huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg tellen niet
mee bij het verplichte eigen risico.

Aanmelden?
Als u denkt in aanmerking te
komen voor de financieel gunstigere
collectieve zorgverzekering, kunt u zich
vanaf 3 december melden bij de receptie van de gemeente Horst aan de Maas
voor een aanmeldformulier VGZ en een
aanvraagformulier van de gemeente.
Formulieren inleveren
U ontvangt een aanmeldformulier
VGZ en een aanvraagformulier van de
gemeente. Als u nu niet bij zorgverzekeraar VGZ verzekerd bent moet u
op het aanmeldformulier VGZ ook de
opzegging van uw huidige verzekering
invullen en vervolgens ondertekenen. Hiermee wordt ook uw huidige
verzekering door zorgverzekeraar VGZ
opgezegd voor 1 januari 2010.
Zeg dus zelf niet rechtstreeks op bij
uw huidige zorgverzekeraar. Met de
bijbehorende uitleg kunt u vervolgens
de formulieren zelf invullen en opsturen
naar de afdeling WI&Z. Samen met de
gevraagde bewijsstukken moet dat wel
gebeuren vóór 11 december 2009.
Tussen 3 en 11 december kunt u
na een telefonische afspraak terecht
bij de heer Jaap de Vogel van de
afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)
voor meer informatie en hulp bij het
invullen van het aanmeldformulier VGZ
en het aanvraagformulier van de gemeente voor de collectieve zorgverzekering. Zorg er dan wel voor dat u alle
benodigde gegevens meeneemt.
De heer Jaap de Vogel is van
maandag tot en met donderdag tussen
9.00 uur en 10.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 077 477 97 77 om
hiervoor een afspraak met u te maken.
In de derde of vierde week van
december krijgt u nader bericht. In het
geval dat u al bij de VGZ verzekerd was,
bent u vanaf 1 januari 2010 automatisch
collectief verzekerd. Bent u bij een
andere zorgverzekeraar verzekerd, dan
zal zorgverzekeraar VGZ in ieder geval
vóór 1 januari 2010 de opzegging naar
uw huidige zorgverzekeraar opsturen.

Uitnodiging afscheid
burgemeester Paul Mengde

De heer Paul Mengde neemt na acht mooie jaren afscheid als burgemeester van de gemeente Sevenum. Zoals bekend maakt deze gemeente
na 1 januari 2010 deel uit van de (fusie)gemeente Horst aan de Maas.
De heer Paul Mengde en zijn
vrouw willen u graag uitnodigen
op donderdagavond 17 december
in Cultureel Centrum de Wingerd,

Maasbreeseweg 2 in Sevenum.
19:00 uur receptie
Mocht u een kort woord tot de
burgemeester willen richten, of hem

willen verrassen met een voordracht of
een serenade, dan willen we u vragen
om dit op voorhand kenbaar te maken.
Dit kan door te bellen met Paula
Lemmen (077 467 75 55) of haar te
mailen (p.lemmen@sevenum.nl).
20:30 uur informeel programma
Laat u verrassen door een bijzonder samengesteld feestprogramma.
Kadotip
Indien u een afscheidscadeau voor
de heer Mengde overweegt, willen we
u vragen een donatie te doen voor het
Pastoor Vekemansfonds in Veldhoven.
Dit fonds geeft hulp aan kansarme
kinderen in India. U kunt storten op
rek.nr. 2238536 t.n.v. P. Mengde o.v.v.
Pastoor Vekemansfonds. U kunt uw
bijdrage ook in een enveloppe doen,
die tijdens de receptie in dank en op
een feestelijke manier zal worden aanvaard. Ook die bijdragen worden door
de heer Mengde beschikbaar gesteld
aan het bovengenoemde goede doel.
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Gezamenlijk afscheid
wethouders Horst aan de Maas
De voorbije donderdagavond
namen Marcella Dings-Polderman en
Arie Stas gezamenlijk afscheid van de
gemeente Horst aan de Maas. Beide
wethouders besloten eerder al hun
werkzaamheden voor de gemeente
Horst aan de Maas te beëindigen.
Arie Stas en Marcella Dings hebben
beiden een lange staat van dienst
binnen de gemeente eerst als raadslid,
later als wethouder. Veel inwoners en
oud-inwoners van Horst aan de Maas
kwamen de twee wethouders de hand
schudden waaronder ook Gouverneur
Leon Frissen en burgemeesters uit de
regio.
In de eerstvolgende edities van
HALLO worden Marcella Dings, Arie
Stas, en de burgemeesters Joep Hahn
van Meerlo-Wanssum en Paul Mengde
van Sevenum geïnterviewd. Er wordt
dan teruggekeken naar hoogte- en
dieptepunten, maar vooral ook naar
de toekomst van de burgemeesters en
wethouders.

Welkom
op de
Nieuwjaarsontmoeting
Op 1 januari is de nieuwe
gemeente Horst aan de Maas
een feit. Reden voor een
feestje! De nieuwe gemeente
wordt feestelijk en spectaculair
ten doop gehouden tijdens de
nieuwjaarsontmoeting in
’t Gasthoês in Horst.
Ook wordt hier de nieuwe
huisstijl van de gemeente
gepresenteerd. Iedereen is van
harte welkom! Tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst - die
plaatsvindt op 1 januari, vanaf
12.30 uur - kan iedereen elkaar
een goed 2010 wensen. De
bijeenkomst staat ook in het
teken van de start van de
nieuwe gemeente. Vanaf 13.30
tot circa 14.45 uur vinden
daarom diverse spectaculaire
activiteiten plaats. Het nieuwe
Horst aan de Maas en de
onthulling van de huisstijl
nemen hierbij een prominente
plek in. Daarnaast is er de
traditionele terugblik op het
afgelopen jaar, op tekst van Ger
Gubbels en verzorgd door Marc
Joosten en Sacha van de Ven.
Zij gaan ook in op de gemeentelijke herindeling.
Kortom: reden genoeg om op
1 januari een kijkje te komen
nemen in ’t Gasthoês aan de
Gasthuisstraat in Horst en te
proosten op het nieuwe jaar én
op de nieuwe gemeente.
We hopen natuurlijk ook veel
inwoners uit de ‘nieuwe’ kernen
te mogen begroeten!

Gemeenteinformatie
Horst aan de Maas
Bezoekadres
Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Postadres
Postbus 6005
5960 AA Horst
Telefoon
077 477 97 77
E-mail
gemeente@horst.nl
Algemene Openingstijden
maandag t/m vrijdag
09.00 – 12.00 uur
maandagmiddag
14.00 - 19.00 uur

Gouverneur Frissen spreekt de scheidende wethouders toe

Rooster
Recreatief Zwemmen

Meerlo-Wanssum
Bezoekadres
Beatrixstraat 2
5864 AH Meerlo

Dag
Donderdag
3 december

Tijd
18:30-20:00
20:45-21:30

Bad
Beide Baden
Recreatiebad Zwangerschapszwemmen

Tarief
3 t/m 12
jaar
€ 3.20
€ 3.20

Vrijdag
4 december

12:00-13:30
18:30-21:30

Beide Baden
Recreatiebad

€ 3.20
€ 3.20

€ 3.20
€ 4.20

Zaterdag
5 december

14:00-18:00

Beide Baden

€ 3.20

€ 4.20

Telefoon
0478 69 92 22

Zondag
6 december

11:00-15:00

Beide Baden

€.3.20

€ 4.20

E-mail
info@meerlo-wanssum.nl

Maandag
7 december

09:30-11:30
09:30-10:15
11:00-13:30

Recreatiebad (baby-/peuterzwemmen)
Wedstrijdbad (trimzwemmen)
Wedstrijdbad, en vanaf 11:30 ook het recreatiebad

€ 3.20
€ 3.20
€ 3.20

€ 4.20
€ 4.20
€ 3.20

Dinsdag
8 december

09:15-10:15
12:00-13:30
13:30-14:15
18:30-20:00

Vrouwenzwemmen
Beide baden
Trimzwemmen
Beide baden

€ 4.20
€ 3.20
€ 4.20
€ 3.20

€ 4.20
€ 3.20
€ 4.20
€ 4.20

Woensdag
9 december

07:30-08:30
09:00-09:45
12:00-15:30

Beide baden
Aqua-varia
Beide baden

€ 3.20
€ 4.20
€ 3.20

€ 3.20
€ 4.20
€ 4.20

Tarieven
3 t/m 12 jaar
€ 3.20
Per bezoek
10 badenkaart
€ 29.00 (€ 2.90 per keer)
25 badenkaart
€ 68.00 (€ 2,72 per keer)
Huur kluisje
€ 0.20
Bij aankoop van een 10 of 25 badenkaart wordt eenmalig € 5,00- paskosten berekend.
•
•
•
•

Tarief
13 jaar
en ouder
€ 4.20
€ 4.20

Afd. Burgerzaken voor het
aanvragen van een
reisdocument
Woensdagmiddag
13.30 – 16.15 uur
uitsluitend op afspraak
hiervoor een afspraak maken
via het callcenter
(Telefoon: 077 477 97 77) of via
www.horstaandemaas.nl

13 jaar en ouder
€ 4.20
€ 38.00 (€ 3,80 per keer)
€ 89.50 (€ 3,58 per keer)

de tarieven gelden steeds voor een gehele periode zoals hierboven aangegeven;
het goedkope tarief geldt ook voor bepaalde tijdstippen voor personen van 13 jaar en ouder zoals hierboven aangegeven;
voor kinderen t/m 2 jaar behoeft geen entree betaald te worden;
tijdens de vakantieperiodes van de basisscholen zijn er extra tijden. Roosters hiervan zijn verkrijgbaar aan de kassa.

Tevens kunt u bij ons terecht in verschillende doelgroepen. Zo geven wij Hydro Riding, Aqua-joggen, Aqua-varia, zwemles
voor volwassenen en kinderen, Trimzwemmen, Zwangerschapszwemmen, Baby/Peuterzwemmen, en Vrouwenzwemmen.
Mocht u hier meer informatie over willen hebben, kunt u altijd even bellen of kom gerust eens langs.

Voor openbare bekendmakingen zie
www.horstaandemaas.nl www.sevenum.nl www.meerlo-wanssum.nl

Postadres
Postbus 1400
5864 ZG Meerlo

Openingstijden
maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.00 uur
donderdag van 17.00 - 19.00
uur (afdeling Bevolking zonder
afspraak, andere afdelingen op
afspraak).
Wilt u op een ander tijdstip
langskomen? Maak dan eerst
een afspraak.

Sevenum
Bezoekadres
Raadhuisplein 1
5975 BK Sevenum
Postadres
Postbus 6812
5975 ZG Sevenum
Telefoon
077 467 75 55
E-mail
gemeente@sevenum.nl
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.00 uur
Extra
Bevolking & Burgerlijke Stand
dinsdagmiddag
16.00 - 19.00 uur
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Sevenumse vlag onder de hamer
Veilingmeester Marwin Dekkers veilde afgelopen vrijdag 27 november met de nodige passie een van de meest
emotierijke stukken uit de geschiedenis van de zelfstandige gemeente Sevenum. Een aantal vlaggen zal dan ook
niet meer in de openbare ruimte, bijvoorbeeld op het gemeentehuis, te zien zijn. Wel zou je ze aan kunnen treffen
bij de kopers in de tuin. De 15 geveilde vlaggen brachten vijftig euro per stuk op.

Voorafgaand aan de bijeenkomst
in De Wingerd vond een minipromsconcert in de kerk plaats. In een
overvolle kerk werden achtereenvolgens De Hochzeitsmarsch van Felix
Mendelssohn; Pomp and Circumstance
van Edward Elgar en het Slavenkoor uit
Nabucco ten gehore gebracht. Geert
Nellen dirigeerde de vier deelnemende koren, fanfare Monte Corona
en De Harmonie Unie. Gastheer was
pastoor Geert Lauvenberg, die in zijn
aankondiging vakkundig de bedoeling
van de muziekstukken koppelde aan
de komende herindeling.

”De opbrengst
van de veiling
is bestemd
voor een
herdenkingsboom”
In De Wingerd werd een gevarieerd programma aangeboden. Met
man en macht is gewerkt aan het
boek, de cd en de dvd met herineringen aan de periode van 1836 tot

De vlaggen worden met passie aangeprezen, in bewaking is voorzien

SP wil
duidelijkheid
Invloed bisdom
op openbare
basisschool
De SP in de gemeenteraad
van Horst aan de Maas wil van
het college van burgemeester
en wethouders weten of de
statuten van onderwijsorganisatie Dynamiek rechtsgeldig zijn.
Aanleiding voor deze vragen
is de uitzending van radioprogramma Argos van afgelopen
zaterdag. In dit programma zegt
hulpbisschop De Jong dat het
bisdom niet is betrokken bij de
transformatie van de, van
oorsprong katholieke, basisschool
de Weisterbeek naar een
openbare school. SP raadslid Thijs
Coppus: “Volgens de hulpbisschop
heeft het bisdom Roermond
zeggenschap bij de wijziging van
de statuten van een katholieke
onderwijsinstelling. Toen de
Weisterbeek een openbare school
werd, zijn de statuten van
koepelorganisatie Dynamiek
gewijzigd. Het bisdom is hier niet
over geïnformeerd en heeft zich
hier niet over uit kunnen
spreken. Dit betekent dat de
Weisterbeek volgens het bisdom
niet openbaar is. Wij willen van
het college weten of de uitspraken van de hulpbisschop kloppen
en wat de gevolgen hiervan zijn.”
Juist deze verregaande invloed
van het bisdom was voor de SP
aanleiding om in 2008 te kiezen
voor een openbare school die ook
daadwerkelijk bij een instelling
voor openbaar onderwijs zou
worden ondergebracht.
“De constructie die nu is gekozen
zorgt voor veel onduidelijkheid,”
aldus Thijs Coppus.

2010, dat Sevenum een zelfstandige
gemeente was. Het pakket werd aangeboden aan de oudste en de jongste
inwoner van Sevenum. Voor het einde
van het jaar wordt een pakket met
boek, cd en dvd huis aan huis bezorgd.
In de overvolle Wingerd waren diverse
optredens, allen van eigen bodem.
De opbrengst van de veiling is bestemd
voor een herdenkingsboom.
Met deze activiteit komt er nog
geen einde aan de bijeenkomsten
ter gelegenheid van de herindeling.
Op maandag 14 december neemt de
gemeenteraad afscheid van het zelfstandig bestaan. Deze raadsvergadering
wordt gevolgd door een Heilige Mis met
het thema `Loslaten en verwachten`.
Op zaterdag 26 december presenteert
de werkgroep UM een bijzondere
en verrassende theatervoorstelling.
Daarnaast lopen nog enkele kunsttrajecten. Deze monden uit in een kunstexpositie op zondag 27 december. Daarna
resteren nog 4 dagen voor het officiele
einde van het bestaan van de zelfstandige gemeente Sevenum. Mogelijk een
reden voor extra vuurwerk?
Zie ook: www.denkenaansevenum.nl.

Marcella Dings
kan niet stil blijven zitten
Boxtel. Daar verheug ik me echt op.
In januari moet ze bevallen van haar
tweede kind en word ik ook voor de
tweede keer oma. Dat zijn dingen
waar ik echt naar uitkijk. Verder ben
ik een tuinliefhebber en hou van een
goed boek. Het vervelende is wel, dat
wanneer ik een hele dag heb zitten
lezen ik het gevoel krijg niets gepresteerd te hebben die dag, dat zit nou
eenmaal in me.
Maar hoe dan ook, vervelen
doe ik me zeker niet want ik mag
onder andere voorzitter zijn van de
werkgroep evenementen binnen de
organisatie van het Grubbenvorster
OLS. Daar ga ik me dan ook met hart
en ziel voor inzetten,” aldus Dings.

Marcella Dings wenst haar opvolger het allerbeste toe
Tot 1 januari 2010 is Marcella Dings (62) uit Grubbenvorst nog officieel wethouder van de gemeente Horst aan
de Maas. Ze was van 2001 tot 2010 wethouder. In de periode daarvoor was ze van 1990 tot 2001 fractievoorzitter
van het CDA in Grubbenvorst. Met het nieuwe jaar in het vooruitzicht breekt voor Marcella ook een andere tijd aan.
We kijken even met haar terug en naar de toekomst.
Marcella Dings, was de eerste
vrouwelijke wethouder van Horst aan
de Maas. Altijd positief ingesteld en
altijd aanspreekbaar voor alle burgers
in Horst aan de Maas. “Natuurlijk zijn
er ook dingen waarvan ik had gehoopt
dat die anders zouden lopen. Neem de
skatebaan in Horst. Het is me niet gelukt die gerealiseerd te krijgen en dat
vind ik jammer. Ik had graag gezien
dat ik meer had kunnen betekenen
voor de jeugd van pakweg 12 tot 23
jaar. Jeugd die elkaar ontmoet bij, of in
openbare ruimtes, roept bij veel mensen negatieve gevoelens op en dat is
jammer. Er is slechts een klein deel

van de groep die het verziekt voor de
rest. Het was lastig om met diezelfde
jeugd in gesprek te komen. Ik had ze
graag alle ruimte willen geven maar
het is me gewoonweg niet voldoende
gelukt.”
Naast alle negatieve perikelen rond
de skatebaan zijn er ook zaken waar
de wethouder trots op is. Zo was zij de
stuwende kracht achter het tot stand
komen van de nieuwe bibliotheek in
Horst en de verwijdering van de gastank van Benegas in America. “Maar ik
wil mezelf niet op de borst kloppen, ik
heb gewoon mijn uiterste best gedaan
in het belang van alle burgers in Horst

aan de Maas, dat was ook mijn taak als
wethouder,” zegt Dings.
Marcella Dings, een wethouder
die je altijd en overal tegenkwam.
Verenigingen die een jubileum vierden, prinsenrecepties, evenementen,
altijd gaf ze acte de présence meestal
terzijde gestaan door manlief Jan.
Maar het zit er bijna op voor
Marcella en wat gaat ze dan doen
met haar vrije tijd? “Nou, ik ga zeker
niet stilzitten want dat kan ik niet.
Gelukkig heb ik hobby’s genoeg.
Ik tennis graag, hou van koken en heb
me voorgenomen één dag in de week
naar mijn schoondochter te gaan in

”Er zijn 250 mensen
in het gemeentehuis
die kei- en keihard
werken elke dag
opnieuw”
De komende weken ruimt ze haar
kantoor in het gemeentehuis leeg en
maakt ze plaats voor haar opvolger.
Of ze nog een boodschap heeft aan
alle burgers in Horst aan de Maas?
“Ja, er zijn 250 mensen in het gemeentehuis die kei- en keihard werken elke
dag opnieuw. Zij hebben hart voor de
zaak, en met de zaak bedoel ik de zorg
voor het leefklimaat van de inwoners
van Horst aan de Maas. Dat wil ik even
kwijt. Verder wens ik mijn opvolger
veel wijsheid, incasseringsvermogen
en heel veel plezier toe. Het is gewoon
een schitterende job en ik heb er de
voorbije jaren een enorme levenservaring mee opgedaan. Daar ben ik echt
heel erg dankbaar voor,” besluit de
scheidend wethouder.
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Kerstconcert in het Gasthoes

cultuur 15

Charles Peeters verruilt zijn
zolder voor de bühne
In verschillende dorpen in Horst aan de Maas is het een traditie om rond de carnavalsperiode liedjes te gaan
componeren. Deze liedjes worden dan vertolkt op een liedjesavond waar de beste plaatselijke carnavalskraker
wordt beloond met een eerste prijs. In Lottum wil Charles Peeters de liedjesavond nieuw leven inblazen, samen
met enkele andere enthousiastelingen.

In de gemeente Horst aan de
Maas vindt woensdagavond
9 december voor de vierde keer een
Kerstconcert van Kunstencentrum
Jerusalem plaats. Muziekleerlingen
uit de gemeente Horst aan de Maas
verzorgen het concert dat gegeven
wordt in het Gasthoes. De aanvang is
19.00 uur en de toegang is gratis.
Tijdens deze muzikale avond

kan men genieten van Kerstmuziek,
uitgevoerd door onder andere leerlingen piano, keyboard, saxofoon,
slagwerk, gitaar, dwarsfluit en diverse koperinstrumenten. Ook treden
er enkele ensembles op. Om in de
juiste sfeer te komen, worden voorafgaand aan het concert in de foyer
kerstliedjes ten gehore gebracht door
enkele jeugdige pianoleerlingen.

Luna en Christina Lux
te gast bij Cambrinus
Zondag 6 december ontvangt het Cambrinus Muziekpodium in Horst met
Luna een verrassende band met verrassende muziek van verrassend
dichtbij. De achtergrond van de zes bandleden van Luna, allen afkomstig uit
de regio Venray, is heel divers. Dit concert begint om 16.00 uur. Woensdag 9
december is de Duitse Christina Lux gast op het podium van Cambrinus in
Horst. Christina Lux is een charismatische vrouw en een fenomeen als
zangeres en gitariste. Haar gitaarbehandeling en speelstijl, net als haar
gedragen zang, fascineert. In alles is ze gepassioneerd. De aanvang van het
concert is 20.30 uur.

Het is erg lang geleden dat er in
Lottum door de bewoners gemaakte
carnavalsliedjes werden gemaakt en
gezongen. Daar wil Charles Peeters
samen met enkele muzikanten verandering in brengen. Hij is geboren
en getogen in Lottum en woont nu
in Almere Buiten. Zijn passie voor het
componeren en zingen van carnavalsliedje ontstond als volgt:
“Mijn broer Chris werd in 2009 prins
van carnavalsvereniging ‘De Peg’ in
Lottum. Ik heb toen gezegd dat daar
een liedje bij hoorde en dat ik dat
zou gaan zingen. Joke, de vriendin
van mijn broer Chris, herinnerde mij
aan deze uitspraak en ik heb toen het
liedje ‘Chris d’n urste’ gemaakt aan de
hand van een melodie die ik al had liggen. Ik heb het lied gezongen samen
met mijn zus Suzanne, op de prinsenreceptie van Chris. Het optreden
smaakte naar meer en ik kreeg toen
inspiratie om meer carnavalsliedjes te
gaan schrijven.”

“Sef Claessen heeft
nu de partituren
geschreven”
Charles Peeters, 41 jaar oud,
woont al vanaf zijn achttiende buiten
Lottum. Eerst zat hij vier jaar bij de
marine in Den Helder, daarna zat hij in
Amsterdam en sinds vier jaar woont
hij in Almere Buiten. Hij woont al lang
in de grote stad, maar zijn hart ligt nog
steeds in het kleine dorp Lottum.
Op de vraag hoe dat komt, antwoordt
hij: “Ondanks dat ik in die grote steden
heb gewoond en nog steeds woon,
ben ik een dorpsjongen gebleven.
In Almere Buiten woon ik nu in een
rustige woonwijk met veel groen en
water. Het voelt daar net als in een
dorp; ook daar is het zondags rustig op
straat. Mijn wens is wel om een keer
terug te keren naar Limburg.

Charles Peeters met zijn zoon Aaron
Daar zit mijn wortel, na al die jaren,
nog steeds diep in de grond”.
Het maken van muziek is erg belangrijk voor Charles. Hij heeft tien jaar
geleden een keyboard gekocht, ging
naar de bibliotheek in Amsterdam en
leende en kopieerde alle smartlappenboekjes die er waren. Gedurende
de afgelopen tien jaar heeft hij op
zolder in zijn eentje de smartlappen
gezongen zonder zich een doel te stellen. De geboorte van zijn zoon Aaron
had meer impact op zijn leven dan hij
had verwacht. “Het zingen was en is
een soort therapie voor mij. Na tien
jaar op de zolder gezongen te hebben,
kom ik nu ‘uit de kast’ en geniet ik
met volle teugen van het zingen. Het
is mijn passie en ik zou moeilijk zonder
kunnen”, vertelt Charles Peeters. Hij
is in 2007 begonnen met schrijven
en heeft inmiddels 60 eigen liedjes,
waarvan 58 in het dialect en 2 in het
Nederlands. Zijn eerste optreden na
de prinsenreceptie in 2008 was op de
elfde van de elfde in Grubbenvorst, het
Walhalla van de carnavalsliedjes met
artiesten als de Toddezèk. Het idee
om een liedjesavond te organiseren
in Lottum speelde al langer. Het
laatste liedje dat er gemaakt is voor

een liedjesavond is ‘het Peggenland’,
geschreven door Sef Claessen in 1984,
precies 25 jaar geleden. “Sef Claessen
heeft nu de partituren geschreven van
mijn liedje ‘Flink der teage aan’ voor
de blaaskapellen en de Harmonie in
Lottum. Als bedankje voor hem heb
ik het oude Peggenland, samen met
de Harmonie van Lottum, voor Sef
opnieuw ingezongen en opgenomen.
Mede door de hulp van Sef is dit
mogelijk gemaakt. Belangrijk om te
vermelden is wel dat je niets alleen
kunt. Er ontstaat een idee, je spreekt
erover en de muzikale talenten en
mensen die je op een andere manier
kunnen helpen melden zich. Dat is
een mooi proces om mee te maken.”
Met hulp van verschillende muzikanten uit Horst aan de Maas heeft
Peeters met zijn muziekgroep Z.O.Z
zijn eerste CD uitgebracht. Z.O.Z. staat
voor ‘ziet ow zelluf’. Deze door broer
Chris verzonnen naam is inmiddels
de lijfspreuk geworden van Charles
Peeters. Met zijn enthousiasme en
zijn passie gaat het Charles Peeters
en zijn groep Z.O.Z., samen met
enkele anderen, zeker lukken om de
liedjesavond in Lottum van de grond
te krijgen.

SOS kiest nieuw project op 9 december
Elke drie jaar kiest de Stichting Ontwikkelingssamenwerking (SOS) Meerlo-Wanssum een nieuw project om
zich voor in te zetten. Nu de bouw van een basisschool in Zambia succesvol is afgerond, is het tijd voor een
nieuw project. Woensdag 9 december om 20.00 uur zullen de drie kandidaat-projecten zich presenteren tijdens
een openbare bijeenkomst in zaal De Kei in Geijsteren. Vanaf 19.30 uur is de zaal open.

Genieten in Cambrinus van Christina Lux
In eerste instantie deelden de
bandleden van Luna zelfs niet elkaars
muzikale voorkeur. Wanneer het
echter op schrijven van eigen werk
aankomt, blijken de zes bandleden
wonderwel op één lijn te zitten.
Invloeden halen ze van over de hele
wereld, en die smelten ze samen tot
de typische Luna-sound. De luisteraar wordt het ene moment een
singer-songwriternummer voorgeschoteld om het volgende moment
met swingende Latin door te gaan.
Dit wordt gevolgd door een country-intermezzo, om vervolgens een
bluesrock neer te zetten. De stem van
zangeres Nelleke Rijs doet daarbij
sterk denken aan Vaya Con Dias:
vertederend op het ene moment en
swingend op het andere.

Christina Lux’s bijna erotiserende
podiumverschijning boeit als weinig
anderen. Zij is misschien wel, voor
het overige Europa, Duitsland ’s best
bewaarde muziekgeheim. Door de
Duitse pers wordt ze hogelijk gewaardeerd en tijdens concerten wordt
ademloos geluisterd. Haar stem is
een veelkleurig instrument dat de luisteraar vanaf de eerste toon vastpakt
en niet meer loslaat. Ze vertelt wonderlijke korte filosofische verhalen
met poëtische inslag en begeleidt
zich daarbij op gitaar op onnavolgbare wijze. Haar muziek heeft een
hartslag, ademt en beweegt zich
onderhuids tussen soul, folk en pop
en klinkt zo naar jazz.
Voor meer informatie en reserveringen: 077 398 30 09.

De afgelopen maanden zijn bij
SOS liefst tien projecten ingediend: zes
uit Afrika (Kenia, tweemaal Gambia,
tweemaal Uganda en Ivoorkust), één
uit Latijns-Amerika (Guatamala) en
drie uit Azië (Bangladesh, Indonesië en
India). De projecten lopen uiteen van
de bouw van scholen, de aanschaf van
een mobiele schoolbus, het steunen
van bedrijfjes tot en met de oprichting
van een bloemenkwekerij, het slaan
van waterputten en het financieren van
studiebeurzen voor jongeren. Bestuur
en de vrijwilligers van SOS hebben
inmiddels drie projecten aangewezen
waaruit een definitieve keuze gemaakt
moet worden op 9 december. Die
projecten zijn: Kenia: de bouw van
een landbouwschool en schooltuin in

Kakemega (West-Kenia) bij de organisatie Kasfooc. Dit project is speciaal
bedoeld voor kinderen en jongeren uit
een grote regio. De kosten zijn geraamd
op 30.000 euro. Het project is ingediend
door Bertha Wolters uit Blitterswijck.
Bangladesh: het opstarten van een
orchideeënkwekerij in Bangladesh bij
een project van de organisatie Nikela
voor jongeren met een dubbele handicap. Het project kost 27.000 euro. Het
project is ingediend door Jan van Dijk uit
Meerlo.
India: de aanschaf en inrichting van
een schoolbus voor kansarme kinderen
in Chennai (India) door de organisatie
Helpende Handen. Het project kost
65.000 euro en is ingediend door
Diny van der Heijden-Noij uit Meerlo.

Vertegenwoordigers van deze drie
organisaties presenteren tijdens de
bijeenkomst in Geijsteren hun project.
Gezien de vele reacties toen SOS vorige
keer de drie projecten liet presenteren (waarom konden wij daar niet bij
zijn?) heeft de organisatie besloten
om dit nu in het openbaar te doen.
Iedereen is welkom. Na de presentatie kiezen bestuur en vrijwilligers
van SOS Meerlo-Wanssum het project
waarvoor de komende drie jaren in de
zes kerkdorpen actie wordt gevoerd.
Tijdens deze bijeenkomst neemt
SOS Meerlo-Wanssum ook afscheid
van enkele vrijwilligers, waaronder
penningmeester Chris Cuppen, die
vanaf het begin deel uitmaakt van de
organisatie.
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Ingezonden brief

Reactie ingezonden brief betreffende Jos Gubbels
In principe steun ik de ingezonden brief van de gebroeders Seegers en
Twan van Hegelsom op de stelling dat Jos Gubbels fatsoenshalve in de
raad had moeten plaatsnemen.
Of wij daar, als inwoners van
Grubbenvorst, mee gebaat zouden
zijn trek ik echter sterk in twijfel.
Ik kan me niet voorstellen dat deze
lijstduwer van de D66 Grubbenvorst
had kunnen redden van de nu
dreigende Apocalyps, maar dat
terzijde. Echter, de brief speelt op de
persoon Jos Gubbels die de schuld
in de schoenen krijgt geschoven
voor het feit dat er geen raadslid uit
Grubbenvorst mag aanschuiven in

de gemeenteraad. De titel en aanhef
in het artikel zijn werkelijk buiten alle
proporties en ronduit beschamend te
noemen. Was het niet de PvdA die
hetzelfde spelletje speelde door enkele malen Servaas Huys als lijstduwer
naar voren te schuiven opdat de heren
Seegers verzekerd waren van een plaats in de raad. Servaas was er net als
Jos Gubbels alleen maar om zieltjes
te winnen. Hun ingezonden brief is
een bewijs dat ze moeilijk het verlies

van hun partij kunnen aanvaarden.
Is dit wellicht niet omdat hun partij
(PvdA) voor de verkiezingen geen
heldere standpunten heeft ingenomen ten aanzien van de bedreigingen
die Grubbenvorst te wachten staan?
Hadden ze dit wel gedaan, dan had de
PvdA ongetwijfeld een Grubbenvorster
raadszetel bemachtigd (in de persoon
van Richard van der Weegen). Kern
van dit artikel is dan ook frustratie
over eigen falen en het zoeken naar
een zondebok. Verder straalt het
artikel angst uit naar wat ons dorp
de komende jaren te wachten staat.
Waarom moet zo nodig een vertege-

I n g ezon d e n bri ef

nwoordiger uit ons dorp in de raad
plaats nemen. We hebben nota bene
jaren een wethouder in het college
gehad. Wat heeft zij nu concreet voor
Grubbenvorst betekend?
Daarom kunnen de briefschrijvers
maar beter de hand in eigen boezem steken omdat de heren in 2000
hebben aangedrongen (samen met
het CDA) op een gemeentelijke
herindeling met Horst. Een gemeente
met de focus op agrarische activiteiten. Mijn stelling is dan ook dat we
destijds met de verkeerde gemeente
zijn gaan vrijen en dat we nu op de
blaren moeten zitten. We zullen maar

Ingezonden brief

GrubbeSlotconcert Rowwen Hèze 2009
vorster blood
Grubbevors mien dörp, det
waar effe neet zoé moei, dao
zote we effe neet zoé good, niks
heelde we hoëg, weej dochte
neet aan os eige dörp, dus nou
enne gemeinteraod zonder
Grubbevorster Blood.
Os dorp hoëghalde hebben
we deze kier zeker neet gedaon,
Grubbevorst is moei effe in zien
hempje komme staon. De letste
waeke stonde we weer te duk in de
krant, en nao de gemeinteraodsverkiezinge ok nog is met laege hand.
Heej is ut effe neet zoë moei, nae
neet zoë good, heej is absoluut gen
sprake van Grubbevorster blood.
Massaal haet Grubbevors zich taege
de verkesflet gekierd, hebbe we
de verzinners daovan effe en lesje
gelierd. Natuurlik terech al die zurg
en bange gedachte, want waen zit
der nou op zonne massale stal te
wachte.
Allemaol waor ….ik huur ut och
al dinke, laot ut maar urges anders
noa die kiepe en verkes stinke.
Maar toch; door allein taege die
verkesflet te stemme hebbe weej
en groëte kans gemist. Sterker
nog, weej hebben os royaal in
os eige tes gepist. Al die kleine
dörpkes gaon nou veur eur belange
opkomme, en let op, Grubbevors
det zal die andere dorpe neet zoëvuul bomme. Neemand in de raod
daen dao op ken goan lette, Nae
ierlijk, wat haet Grubbevors zich
zelf effe te kakke laote zette. Ein
partie had daen eine zetel nog ech
kunne redde, veur de verkiezinge
wooj D66 dao nog wal veur wedde.
Twie zetels en we komme op veur
Grubbenvors , anders dan wal, zelfs
Pechtold kwaam kieke in os dörp
en lokte der vuul van och mei in
de val. Stem op Jos, D66, geej hof
och stem aan neemand anders te
gaeve, anders det wal, want Jos
haet wal ennen hiel eige kiek op ut
politieke laeve. Weggegoeid zien
die stemme veur Grubbevors, de
stemme veur Gubbels, waas neet
mier dan bla-bla met hiel vuul
bubbels.
Grubbevors mien dörp, ut is
heej zoé moei, heej is zovuul zoé
good. Halt det altied hoeg, gank
veur dien dörp, altied Grubbevorster
Blood.
Vanboven
Grubbevors

zeggen: “Wie met een boer trouwt
zal moeten wennen aan de stank
op het erf (varkensflat). En wie een
stoere tuinder aan de haak slaat, zal
ook komkommers moeten plukken
(kassenbouw). Ik ben ervan overtuigd dat ook de briefschrijvers het
achteraf beter hadden gevonden in
Venlo te gaan vrijen. Om in dezelfde
metafoor als de ingezonden brief
af te sluiten nog dit. De PvdA zal
geen Heintje Davids-gedrag meer
tentoonspreiden, want de partij is op
sterven na dood.
Jos Boonen
De Soom, Grubbenvorst

Dit jaar had een gedeelte van de vriendengroep Brand’s United uit
Sevenum besloten om maar weer eens naar een concert van Rowwen
Hèze te gaan. Ze hebben al meerdere optredens van Rowwen Hèze
bezocht en zelfs een van de eerste optredens. Ongeveer 24 jaar geleden
speelde Rowwen Hèze met carnaval in de Gats in Sevenum (huidige
ijssalon Lo Solé). Toen werden ze nog bij de garderobe in een hoek gefrot
en moesten ze daar een ‘bak herrie’ maken.
Nu, bijna 25 jaar later, staan ze
als giga-artiesten in een megagrote
tent, hoog op een immens podium
en vol in de schijnwerpers. Ze hebben dit uiteraard helemaal aan
zichzelf te danken, want ze hebben
er keihard voor geknokt en een
organisatie waar je ‘u’ tegen zegt.
Zij houden van de regio en
de regio houdt van hen! Dit komt
uiteraard mede doordat ze het
Limburgs dialect altijd trouw zijn
gebleven.

Wij stonden op een redelijk
‘rustige’ plek op circa 35 meter afstand
van het podium. Niet meer als de
jongsten (58) van de tent, want van
praktisch iedereen in de tent hadden
we de vader kunnen zijn. Gelukkig
waren er twee grote videoschermen
waarop we de bandleden en de sfeerbeelden uit de tent goed konden zien,
want de tand des tijds heeft ook ons
niet ongemoeid gelaten.
De meerderheid van Brand’s United
gaat tegenwoordig getooid met een

bril en dat betekende regelmatig de
glazen afdrogen en schedel dweilen,
want ook op deze zogenaamde rustige
plaats vloog het nodige bier door de
lucht. Het optreden en de sfeer in de
tent waren geweldig. Zeker na een
aantal potten Brands bier (ons huismerk!), kwamen we goed op dreef.
Het gastoptreden van Karin Bloemen
met onder andere ‘Green, green, grass
of home’ was één van de hoogtepunten. De teksten van Rowwen
Hèzesongs, die ons met de paplepel
zijn ingegoten, zongen we natuurlijk
moeiteloos mee. Het bier vloeide later
rijkelijk en we vermaakten ons prima.
Tegen half drie fietsten we tevreden
naar huis en na een verkwikkende
douche lagen we om 03.00 uur weer
met de neus omhoëg.
Zoals gezegd: volgend jaar bestaat

Rowwen Hèze 25 jaar en zal er zeker
een jubileum-cd gemaakt worden.
Alle bandleden van Rowwen Hèze
moeten de afgelopen 25 jaar als een
ware droom hebben beleefd.
De zeer succesvolle optredens werden gevierd in bomvolle feesttenten,
waar het bier rijkelijk in de kelen
stroomde en ook veelvuldig door de
lucht vloog. Ook de theater-optredens waren altijd zeer succesvol.
De titel van de jubileum-cd van
Rowwen Hèze zou wat mij betreft
niet beter kunnen luiden dan:
Ôzze naate droëm.
Ik weet zeker dat dit een
spetterende cd zal worden.
Succes ermee!
Namens vriendengroep
Brand’s United-Sêrum:
Sjaak van Enckevort

Limburgs sfeervolste kerstshow
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Cuisine de la Meuse

De herfst doet de bomen en struiken kleuren, de kachel kan weer aan. Ook dit seizoen kent
zijn hoogtepunten. Wat te denken van fazant met ouderwetse zuurkool of een heerlijk stuk
hertegebraad met een vroeg winters garnituur. Ook de wijnen veranderen van smaak en kleur:
diep rood en vol, uit Frankrijk, Spanje en Italië, een rijk assortiment vult onze wijnkaart.
Laat u culinair verwennen!

Veerweg 9-11 5872 AE Broekhuizen (Gemeente Horst aan de Maas)
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax +31 (0)77 463 28 67 info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl
Voorstel: ........... / Datum: .....................................

© Vermenigvuldigen van deze tekening of ter
beschikking stellen aan derden zonder
schriftelijke toestemming is niet geoorloofd.

Kleefsedijk 17, 5975 NV Sevenum 077 467 22 80 info@tuincentrumsevenum.nl

ZONDAG
13
DECEMBER
aanvang 15.00 uur entree € 6,00

ATTENTIE! Printkleuren kunnen (aanzienlijk)
afwijken van (PMS)drukinkten. Dit voorbeeld dient
uitsluitend ter illustratie en geldt niet als maatstaf.

De Winterroos

Weekend in winterse sferen

* 5 en 6 december
van 11.00 tot 18.00 uur

Koffie, thee en hapjes
opgeluisterd door harpmuziek
Beeldentuin - Engelenhuis - Expositie

Landhuis De Maashof
Veerweg 9, 5973 NS Lottum
www.demaashof.nl - www.rozendelicatessen.nl

Uit Petit Bataille, Nacht van de Kleinkunst: 24 april 2009
Bij Café Metieske een selectie van diverse artiesten
die 24 april de revue zijn gepasseerd.

Markt 12, Sevenum
T: 077 - 467 37 83
E: cafemetieske@gmail.com
I: www.metieskecafe.hyves.nl
www.theaterkwant.hyves.nl
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Dorpsraden Grubbenvorst en Lottum
op zoek naar nieuwe leden
Zoals meer dorpsraden in Horst aan de Maas kampen die van
Grubbenvorst en Lottum met het probleem voldoende mensen te krijgen ter
vervanging van vertrekkende dorpsraadleden. Verschillende acties moeten
zorgen voor continuïteit van de dorpsraad in beide dorpen.

Cactus
Column

Speel-goed

Het jaarlijkse pret- en geef
feest voor de kinderen staat
weer voor de deur. De Goedheiligman is al vanaf ongeveer
Pasen bezig om de zakken van
de leveranciers en de Pieten te
vullen. En het is haast niet bij te
houden wat voor apparatuur de
kinderen op hun verlanglijstjes
hebben staan. Het begint al
terwijl ze nog in de box liggen,
met elektronische alarmsystemen. Zin in het flesje of is de
luier nat? Baby trekt aan een
touwtje en mama of papa wordt
gewaarschuwd. Op iets oudere
leeftijd wordt overgeschakeld op
de moderne blokkendoos van
Lego. Vroeger zaten er twaalf
houten blokken in één kistje.
Met draaien kwamen er een
aantal afbeeldingen tevoorschijn, kind én moeder trots!
En dan de spelletjes voor lange
winteravonden, familie om de
tafel, biscuitjes van Verkade erbij
en gezellig scrabbelen of
dammen. De moderne jeugd
vraagt aan Sint om stevige
elektronica, een mobieltje waar
je foto’s mee kunt maken,
anders loop je immers achter,
een MP3 speler of een i-pod.
Vader denkt dan: wat moet zo’n
blaag nu met een ei-pot? Dat is
toch een lesbische kip?
Zo kun je zien dat de ouders
redelijk achter blijven bij de
moderne ontwikkeling van hun
kinderen.
Allemaal nog wel te begrijpen, de tijden veranderen en wij
met hen. Maar finaal van de
gekke is het genre geschenken
waar alleen de meer-vermogenden mee overweg kunnen en
bereid zijn de portefeuille
daarvoor te trekken. Zoals de
’speelgoed’ gids van een bekend
cadeau-huis laat zien. De nieuwe
MI2 spelcomputer gaat dan nog
wel en ook een Playstation van
amper € 100,- kan nog (bijna)
door de beugel. Anders wordt
het als je het hebt over Xbox 360
met games! Helaas, kinderhanden zijn niet gauw meer gevuld
en spelletjes? Die doen ze wel
op school!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Pim de Bekker is waarnemend voorzitter van de dorpsraad
Grubbenvorst. Op dit moment bestaat
die uit vier leden, onder wie de Bekker
zelf. Hij vindt het jammer dat Jos
Jacobs, de vorige voorzitter van de
dorpsraad van Grubbenvorst, plotseling
is gestopt. “We weten dat hij niet is
gestopt omdat we onvoldoende resultaat geboekt hebben de afgelopen
periode. Als je ziet wat er allemaal in
het centrum van Grubbenvorst gebeurt
en staat te gebeuren, is dat nogal wat.
We hebben als dorpsraad, in de rol van
adviesorgaan voor de gemeente, een
flinke bijdrage geleverd om dit allemaal te realiseren”, vertelt de Bekker.
Hij en de drie huidige dorpsraadsleden
hebben aangegeven dat ze bereid zijn
de komende termijn van drie jaar door
te gaan als lid van de dorpsraad, mits
er voldoende aanvulling komt.
Er zijn al diverse pogingen gedaan om
mensen geïnteresseerd te krijgen. Zo
wordt er geadverteerd in de plaatselijke media, maar dat heeft nog niemand zover gebracht om zich aan te
melden. De dorpsraad heeft een overzicht gepubliceerd met tien punten,
waar de meningen van de dorpsraad
en de politieke partijen naast elkaar
zijn gezet. Dit overzicht is te vinden op
de www.dorpsraadgrubbenvorst.nl.
Pim de Bekker: “De meest gehoorde reden waarom mensen zich
niet aansluiten bij de dorpsraad is
’geen tijd’. Echter moeten de mensen

in Grubbenvorst zich wel realiseren dat
er zo meteen geen formele gesprekspartner meer is die advies geeft aan
het gemeentebestuur als er zich
niemand aanmeldt”. Hij roept dan ook
iedereen in Grubbenvorst op om goed
na te denken over de toekomst van
het dorp en zich aan te melden bij de
dorpsraad.

tot nu toe gewerkt met werkgroepen.
Dat is erg prettig en overzichtelijk.
Ons doel is om deze werkwijze aan
te houden, maar daar hebben we
voldoende mensen voor nodig.
De ludieke actie op 18 november
tijdens de verkiezingen, waar de
kiezers zichzelf konden zien in een
spiegel als toekomstig dorpsraadlid,

heeft tot nu toe nog geen nieuwe
kandidaten opgeleverd. Ik roep dan
ook iedereen op in Lottum om na te
denken over het vervullen van een
rol bij de dorpsraad en zich aan te
melden”, beëindigt Rien van Dijk
het gesprek. Beide voorzitters zijn
optimistisch en hebben vertrouwen in
een goede afloop.

Pim de Bekker
(Grubbenvorst)
en Rien van Dijk
(Lottum) vertrouwen
op een toekomst
met een dorpsraad in
beide dorpen
Hetzelfde verhaal speelt zich af
in Lottum. Rien van Dijk, voorzitter
van de dorpsraad: “Wij zijn ook al
langere tijd bezig met het werven
van nieuwe dorpsraadleden. In de
lokale media hebben we een opsomming gepubliceerd met de grotere
gerealiseerde projecten. Het is een
mooie lijst, die door de inzet van de
dorpsraad is gerealiseerd”. De mooie
resultaten in Lottum tonen aan dat de
werkwijze en de opstelling richting
de gemeente goed hebben gewerkt.
Op dit moment zijn er vier tot vijf
leden die verder willen. “Doordat de
gemeente groter wordt, wordt de rol
van de dorpsraad belangrijker. We
hebben nog verschillende mensen
nodig om de dorpsraad goed te kunnen laten functioneren. We hebben
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Landelijke politici moeten zich niet met de plaatselijke
verkiezingscampagnes bemoeien
Met deze stelling was 73% het eens. Van 27% van de stemmers
mogen landelijke politici wel naar de regio komen om de plaatselijke
campagnes kracht bij te zetten. De uitslag van deze herindelingsverkiezingen wordt gezien als een graadmeter binnen de landelijke
politiek.
Van drie van de vijf deelnemende partijen waren landelijke politici in
de regio aan te treffen. De SP en vanzelfsprekend Essentie brachten geen
landelijke kopstukken op de been. Het zal in de praktijk niet mogelijk
blijken te zijn om af te spreken dat deze landelijke politici niet meer
komen. Het effect van deze ondersteuning is ook niet meetbaar. Iedere

partij heeft echter een vaste groep kiezers. Maar het aandeel zwevende
kiezers wordt steeds groter. Kort van tevoren weten veel mensen nog niet
waarop ze gaan stemmen. Of ze gaan stemmen, is vaak nog onzeker.
Wat doet het weer bijvoorbeeld? Het zou kunnen zijn dat de aanwezigheid
van landelijke politici een averechts effect heeft. Door een bezoek zonder
inhoud of boodschap kijkt men wel heen. Wel is het goed voor het
plaatselijk`kader` van de partij dat er aandacht van hogerop is. Kortom:
de aanloop naar 3 maart 2010 zal weer hetzelfde beeld te zien geven.
Landelijke politici zullen de verkiezingen die dan plaatsvinden in de overige
ruim 400 gemeenten proberen te beïnvloeden.

De overheid doet voldoende om problemen rondom
het illegaal produceren van drugs in Horst aan de Maas
te voorkomen en op te lossen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
In onze nieuwe gemeente Horst aan de Maas worden regelmatig
hennepdrogerijen en -kwekerijen ontdekt en opgerold. De hennepkwekers gaan steeds professioneler te werk. Het gaat al lang niet meer over
een paar hennepplantjes voor eigen gebruik. Uitwassen van hennep zijn
bedreiging, intimidatie en diefstal van stroom en water. Ook zijn hennepkwekerijen zeer brandgevaarlijk. Regelmatig veroorzaken hennepkwekerijen
branden in woningen en schuren. In het kweken van hennep en handel

hierin gaan grote sommen geld om. De belangen die op het spel staan,
zijn groot. De bedrijfstak raakt steeds meer in de greep van georganiseerde
misdaad. Het verdiende geld komt meer en meer in de bovenwereld als
witte investering. Bron: www.hetgroenegoud.info. Geef uw mening weer
via de website. Ook nodigen we u uit om uw uitgebreide reactie daar weer
te geven.
Maak gebruik van www.hallohorstaandemaas.nl.

Uitslag vorige week (week 48) > Om zo veel mogelijk draagvlak in het bestuur van de nieuwe gemeente te krijgen,
moeten de wethouders door drie partijen geleverd worden? > eens 58% oneens 42%
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Prolongatie film ‘Nothing About Us’ van Marijn Poels

Burgemeester Joep Hahn pinkt
traantje weg
De documentaire van filmmaker Marijn Poels uit Swolgen, Nothing About Us, wordt geprolongeerd
op zondag 20 december om 14.00 uur. De film is dan nogmaals te zien in de Tiendschuur in Horst waarbij
reserveren verplicht is via www.puurcultuur.nl.

‘Nothing About Us’ een must om te zien volgens Joep Hahn

“De documentaire
van Marijn Poels
neemt je mee op
een reis naar Addis
Abeba in Ethiopië”
De film gaat over een weerbaarheidreis van tien gehandicapten
naar Afrika en maakte diepe indruk op
de tachtig bezoekers van het Horster

filmhuys. Meer mensen kan het
filmhuys niet herbergen en de eerste
voorstelling was in een mum van tijd
uitverkocht. “Het was een bijzonder
indrukwekkende film die iedereen zou
moeten zien. Ik heb enkele keren wat
traantjes weggepinkt en ik weet zeker
dat iedereen in de zaal dat vanavond
heeft gedaan.”
Scheidend burgemeester Joep
Hahn van Meerlo-Wanssum verwoordde donderdagavond in de Tiendschuur
de gevoelens van alle bezoekers van

de maandelijkse filmavond. “Wat een
mooie film. Soms wordt je op televisie
geconfronteerd met beelden uit ontwikkelingslanden die je eigenlijk niet
wilt zien”, aldus Frank van den Berg,
voorzitter van de Stichting PuurCultuur
Tiendschuur. “De documentaire van
Marijn Poels neemt je mee op een reis
naar Addis Abeba in Ethiopië. Door de
ogen van een groep lichamelijk gehandicapten ontdek je hoe de lichamelijk
gehandicapten daar moeten overleven. Hun enorme levenskracht

verbaast en ontroerd. Mooie heldere
beelden, goed gemonteerd en ondersteund door indrukwekkende muziek.”
Burgemeester Joep Hahn sprak
over een bijzondere reis waarmee
de Nederlandse gehandicapten een
moedige stap hebben ondernomen
om af te reizen naar Addis Abeba.
“Ze hebben weer eens laten zien wat
voor een krachtige persoonlijkheden
het zijn. Stuk voor stuk. Ik ben geraakt
door het verhaal en de wijze waarop
Marijn dit op fascinerende wijze heeft
vast weten te leggen. Voor iedereen een must om te zien”, aldus de
Meerlo-Wanssumse burgervader.
Onder de vele gasten was ook
PK-raadslid en ambassadrice voor het
platform gehandicapten Truus Knoops
uit Tienray. Zij vertelde na afloop dat
de film haar elke seconde van het
verhaal diep heeft geraakt. “Ik ben
onder de indruk van de hele film. Dit
verhaal zet je weer eens helemaal
terug in de essentie waar het eigenlijk om gaat. Prachtig om te weten
dat deze film zo’n succes heeft in de
wereld en ik hoop dat nog veel mensen mogen genieten van dit bijzonder
document.”
Luk Wagenaar, collega van de gehandicapten van Werkenrode die naar
Ethiopië afreisden, vindt dat de film
precies het verhaal verteld waar het
om gaat. “De filmmaker heeft dit erg
goed neergezet. Wij gehandicapten
zijn niet minder dan anderen.
Wij horen erbij. Ik hoop dat ik ook
eens zo’n reis mag maken.”

Filmmaker Marijn Poels is blij met
de vele positieve reacties maar schuift
de complimenten graag door naar de
hoofdrolspelers in de film. Het was de
eerste keer dat hij met gehandicapten
samenwerkte en hij heeft dat ervaren
als een leerproces.

“De grootste handicap
zit hem in het feit
dat de omgeving
mensen met een
beperking ziet als
gehandicapten”
Voordat de film werd vertoond zei
hij: “De grootste handicap zit hem in
het feit dat de omgeving mensen met
een beperking ziet als gehandicapten.
Ze zeggen wel eens dat de gehandicapten moeten integreren in de maatschappij maar je kunt beter zeggen dat
de maatschappij moet integreren met
deze mensen. Daar zit de denkfout die
we allemaal maken”.
Tenslotte Frank van den Berg:
“Een uur lang heb ik geboeid gekeken
en geluisterd naar een vlot gesneden
documentaire over de reis van een
aantal lichamelijk gehandicapten die
verwachtten ontwikkelingswerk te
kunnen doen, maar zelf een levensles
te leren kregen. Gelukkig was er een
lange aftiteling, zodat ik na afloop
weer even de tijd had om terug te
keren naar de werkelijkheid.”

I n g ezo n d e n b r ief

Discriminatie
In de nieuwe gemeente Horst aan de Maas dreigt na 1 januari 2010
een discriminerende situatie te gaan ontstaan. Wat is er aan de hand?
Op initiatief van de colleges van de fusiepartners Horst aan de Maas,
Sevenum en Meerlo-Wanssum is een voorstel ontwikkeld om de diverse
gemeentelijke belastingen en leges, die thans in deze afzonderlijke
gemeenten worden geheven, om te zetten in nieuwe tarieven die vanaf
1 januari 2010 in de nieuwe gemeente Horst aan de Maas zullen gaan
gelden. Binnenkort zullen de drie gemeenteraden een besluit moeten
nemen over dit harmoniseringsvoorstel.
In dit harmoniseringsvoorstel
wordt daarnaast gesteld dat
het noodzakelijk is dat ook
de betalingstermijnen voor
de aanslagen OZB, Rioolrecht
en Reinigingsrecht worden
geharmoniseerd. Een motivatie
voor deze noodzakelijkheid
ontbreekt echter! Wordt een
dergelijke aanslag door de
gemeente geïnd op basis van
een door de belastingplichtige
afgegeven machtiging tot
automatische incasso, dan wordt
het bedrag van de aanslag geïnd op
basis van tien betalingstermijnen.
Betaalt de belastingplichtige het
bedrag van de aanslag echter zelf
(via internetbankieren) rechtstreeks
aan de gemeente, dan gelden
voor hem/haar slechts twee

betalingstermijnen. Een duidelijke
motivatie voor dit grote verschil in
betalingstermijnen wordt wederom
niet gegeven. De voorgestelde
regeling betalingstermijnen
discrimineert dus de eerzame
burger die zelfstandig zijn
betalingverplichting tegenover de
gemeente wil nakomen en die
er niet van houdt dat iedereen
zo maar in zijn banktegoed zit te
graaien.
Het wordt de hoogste tijd dat
de betaling van aanslagen van
lagere overheden op dezelfde wijze
kunnen worden betaald als de
aanslagen van de Belastingdienst,
dus -ongeacht de wijze van
betaling- met in ieder geval
dezelfde betalingstermijnen.
Meerlo, F.P.H.M. Koch

Kerstbomen
van de kweker
★
★
★
★

Nordman
Omorika (Servische spar)
Groene spar (Fijnspar)
Koreana (Koreaanse den)

- In pot, met kluit, gezaagd
- In pot geteeld
(gegarandeerd recht en vast in pot)
- Vanaf 25 cm tot 250 cm
- Mini boompjes  1,-

Kerstbomenkwekerij

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

Column aan Cathy van Well

HappyHoroscoop
Alles heeft een reden, een
betekenis, zeggen de sterren!
“De planeten staan gunstig.”,
“Een bewonderaar zal je pad
kruisen.” Levenslessen, dromen
die uitkomen en grote, heftige
beslissingen… Als het aan de
sterren ligt word je deze herfst
een hoop wijzer!
Schorpioen, tweeling, vis en
stier, over iedereen weet de
horoscoop wat hij of zij deze
maand te wachten staat. Een
financiële meevaller voor alle
leeuwen en een nieuwe liefde
duikt op voor alle single
maagden. Chinese gelukskoekjes, zweverige spreuken en
natuurlijk de bekende horoscopen, het leuke aan deze
magische voorspellingen vinden
wij dat we ze altijd precies zo
kunnen lezen dat ze voor ons
kloppen! Voorspellen de sterren
ons iets wat ons niet zo goed
bevalt, dan kloppen ze natuurlijk
nooit en vinden wij horoscopen
maar onzin, wazig en vooral veel
te zweverig. Wij beschouwen
horoscopen, natuurlijk alleen de
leuke, als onze P.P.C. (Personal
Pep Coach). Helemaal vrolijk en
dromerig worden wij als ons
weer een leuke promotie, een
glamourous prachtkans of
onverwacht zonnig nieuws wordt
beloofd. Maar de belofte waar
wij het meest gelukkig van
worden: De grote, misschien wel
ware liefde biedt zich aan!
We kijken de hele maand uit
naar de door-de-sterrenvoorspelde-ultieme-droombelofte! Meestal aan het eind van
de maand zijn wij weer genezen
van onze hysterische en
opwindende horoscoop-kriebels.
Van deze prachtige kansen en
beloften hebben wij namelijk de
hele maand niets gemerkt,
belachelijke-onzin-uitkramendenietsnut-horoscopen! Hier
geloven wij echt niet in hoor!
Nieuwe maand, nieuw
tijdschrift, nieuwe horoscoop! Na
de teleurstelling van de vorige
maand kunnen wij het toch niet
laten onze nieuwe horoscoop
even te checken. Een nieuwe
belofte dat wij de nieuwe
lievelingen van de kosmos zijn,
een hoop geluk zal ons tegemoet komen, voorspelt onze
horoscoop. Door deze geweldige
krachtspreuk trappen wij er toch
weer in, dolgelukkig geloven wij
stiekem weer in horoscopen!
Daarom een speciale spreuk
van jullie liefste en leukste
sterren: Wat er ook op je pad
komt, stroop je mouwen op en
ga ermee aan de slag!
Mies&Flo

Ondanks dat goudvis Joepie niet haar
favoriete huisdier is, voert Cathy hem wel…
Naam, leeftijd, woonplaats:
Cathy van Well, 18 jaar uit Hegelsom.
Waar zit je op school?
Dendron College in Horst.
Wat is je favoriete muziek?
Ik luister eigenlijk naar alles. Meestal
luister ik op internet naar de radio en
daar wordt gewoonlijk top 40 gedraaid.
Wat is je favoriete film?
Geen idee, ik denk dat The Curious

Case of Benjamin Button me het
meest is bijgebleven.
Wat wil je later worden?
Als ik op het einde van dit jaar mijn
vwo-diploma heb, wil ik er een jaartje
tussenuit. Maar waar ik naar toe
wil, daar heb ik nog geen idee van.
Landen in Zuid-Amerika, als Brazilië,
Chili en Argentinië spreken me wel
erg aan. En wat ik ga studeren als ik

jongeren 19

terug ben weet ik ook nog niet, ik zit
te twijfelen tussen Rechtsgeleerdheid,
Communicatie en Theater.
Wat is je favoriete drankje?
Droge witte wijn, een rosé of water.
Waar ga je uit?
Op vrijdag gaan we meestal naar de
Lange in Horst. En op zaterdag is het
vaak wat anders, we willen meestal
wat verder weg. En aangezien we nu
met alle vriendinnen ons rijbewijs hebben, kunnen we omdebeurt ‘bobben’.
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Ik zou graag wat rustiger willen zijn.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
De hechte band met elkaar. Zo bestaat
de vriendengroep uit jongens en
meiden waarmee ik ook elk jaar in de
klas heb gezeten op de basisschool
(er zitten alleen wat verdwaalde
Horstenaren tussen).
En de Hegelsomse kermis is ook
altijd super.
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Eigenlijk niets, als dorp is het erg leuk.
Maar zelf zou ik liever in een grote stad
wonen, daar gebeurt tenminste wat.
Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Zuid-Amerika, genieten van andere
culturen.
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
780, maar ik moet toegeven dat
hiervan de helft bestaat uit mensen
die ik slechts één keer heb ontmoet,
bijvoorbeeld met uitgaan of die ik op
vakantie heb ontmoet.
Wat is je favoriete eten?
Stokbrood.
Welke hobby’s heb je?
Ik voetbal bij de Dames 1 in Hegelsom,
ik zing en ik ga graag uit.
Naam van je favoriete (huis)dier?
We hebben sinds kort (lees: gisteren)
een goudvis, Joepie, maar mijn favoriet is het niet echt.

The Clash of
the Cover
Bands 2009
Regio-Finale
Limburg
Na drie halve finales vindt
op zondag 20 december om
14.00 uur de regiofinale van
Limburg plaats van ‘The Clash
of the Cover Bands 2009’ in
MC De Bosuil in Weert. Uit de
gemeente Horst aan de Maas
zijn Campaign, Juezz.com en
Many More nog in de race voor
een ticket.
Dit is de laatste hindernis
op ‘The only road to Paradiso’
overgebleven topcoverbands.
In deze regiofinale zal duidelijk
worden welke bands de twee
tickets weten te veroveren naar
dé poptempel van Nederland:
Paradiso in Amsterdam. De twee
winnaars, de vakjury- en de publiekswinnaar mogen hun regio
vertegenwoordigen in de landelijke halve finales op zaterdag
13 maart aanstaande in Paradiso.
Mochten bands zich niet direct plaatsen voor Paradiso, dan
is er nog de mogelijkheid via de
play-offs. Op 24 januari aanstaande zijn deze in de Heeren
van Amstel in Amsterdam.
Daarin strijden de bands uit alle
regio’s die in beide categorieën,
vakjury en publieksstemmen, het
hoogst gescoord hebben in de
regiofinales.

Classic rockband Stunning Suzy
De band Stunning Suzy stelt zich deze week voor aan alle lezers van
HALLO. De groep bestaat uit zes personen afkomstig uit de regio. Karin
Maessen uit Maasbree, de zangeres van de band, geeft uitleg.

Stunning Suzy heeft altijd plezier bij hun optredens
Karin: “De band is opgericht in januari 2008. We bestaan dus bijna een
jaar. De volgende muzikanten spelen
in Stunning Suzy: Karin Maessen (28),
zang en komt uit Maasbree. Mark van
de Laak (26), sologitaar en zang en
komt uit Lottum. Joep Vullings (19)
Basgitaar en zang en woont in Horst.
Koen Steegs (27), speelt toetsen en
woont in Hegelsom. Roy Geurts (32),

gitaar en zang komt uit Venlo.
En als laatste Philippe Holla (19)
speelt drums en woont in Arcen.”
Het vinden van een geschikte
naam was niet eenvoudig. “We
zochten een stoere, maar mysterieuze
naam. Uiteindelijk hebben we voor
Stunning Suzy gekozen omdat dit lekker bekt en we het logo (een mooie
dame met gitaar op een motor, dat

hadden we zo bedacht) wel zagen zitten met z’n allen,” aldus Karin.
De band oefent iedere dinsdag
op een locatie aan de Witveldweg
in Horst van 19.30u tot 22.00 uur.
Stunning Suzy speelt classic rock.
“We proberen te bereiken dat ons
publiek denkt: dát nummer ken ik!
Maar van wie is het in godsnaam? Dus
een zeer bewuste keuze, waarmee
we ons onderscheiden van de meeste
rock-coverbands met zangeres. Anouk
of Alanis Morissette zul je bij ons niet
horen,” zegt de zangers.
Hun grote voorbeeld is de Suzy
van de avond, die ze bij elk optreden door het publiek laten kiezen.
Tijdens optredens kan het publiek
namelijk door middel van stembiljetten de ‘Suzy van de avond’ kiezen.
Aan het eind van de avond trekken
de bandleden uit alle stembiljetten
de winnaar/ winnares. Deze staat op
de site in het Suzy- foto-album. Hun
grote voorbeeld zijn dus de mensen
die naar Stunning Suzy komen kijken.
De site van de band is gemaakt door
toetsenist Koen, zie ook: www.stunningsuzy.nl.
“Wij hebben in het afgelopen
jaar negen optredens gehad. Het
meest gedenkwaardige was voor ons
het eerste optreden op de kermis bij
Liesbeth in Horst. Dat was de eerste
keer dat we openbaar in Horst speelden en het dak ging er bijna letterlijk

vanaf. De boxen wiebelden van het
gespring van alle fans en onze nummers werden spontaan meegezongen.
Dat was echt heel erg tof. Het feit
dat we inmiddels vaste prik zijn bij
Liesbeth tijdens Horster kermis zegt
denk ik genoeg,” aldus het bandlid.

”Beroemd worden
hoeft niet zo nodig,
hoogstens regionaal.
Het plezier
blijft voorop staan”
“Het is geweldig dat je met zoveel
verschillende personen en persoonlijkheden iets weet neer te zetten wat
mensen boeit en waar je zelf heel veel
plezier in hebt. Muziek maken is je gevoel erin leggen en dit proberen over
te brengen aan anderen. Bij Stunning
Suzy is er onderling een geweldige klik
en we maken met z’n zessen ontzettend veel lol op het podium. Beroemd
worden hoeft niet zo nodig, hoogstens
regionaal. Het plezier blijft voorop
staan,” besluit Maessen
Het eerstvolgende optreden is
op Tweede Kerstdag bij Café Niens in
Maasbree, aanvang 21:00 uur.
Een thuiswedstrijd voor Karin aangezien de zangeres oorspronkelijk uit
Maasbree komt.
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GEPLUKT

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

Marion Schreurs-Heijnen
Op het schoolplein is het een drukte van jewelste. De kinderen zijn uitgelaten. Zou Sinterklaas hier de oorzaak
van zijn? Voor de rubriek geplukt plukken we dit keer een leerkracht van het schoolplein in Lottum. En dat is
Marion Schreurs-Heijnen uit Horst.

veel plezier en we maken veel lol samen. We hebben een leuk team, het is
prettig werken op de Bottel in Lottum.”
Op haar 23e vertrekt ze samen
met haar vriend Karl naar de grote
stad Venlo. In 2005 trouwen ze.
Na enkele jaren gewoond te hebben in
Venlo, verhuizen ze naar Horst.
Marion: “Wij gaan zeker een keer
terug naar America om daar te wonen.
We wonen in Horst, maar volgen alles
op de voet wat er in America gebeurt
en zijn daar ook bij veel dingen betrokken”. De grote passie van Marion
is het maken van muziek. Sinds 1991
is ze lid van Fanfare St. Caecilia in
America. Daar is ze ook lid van de
Ericakapel. Bij de Fanfare speelt Marion
tenorsax en sopraansax en bij de
Ericakapel altsax. Verder speelt Marion
bij de Koninklijke Harmonie van Horst
bij optredens en concoursen.

”De grote passie
van Marion
is het maken
van muziek”

Marion met haar saxofoon
Marion Schreurs is op 2 april 1980
geboren in America. Haar ouders hebben een tuindersbedrijf. Marion vertelt: “Ik ben een echte tuindersdochter.
Ik ben de oudste uit ons gezin. Ik heb
nog twee broers en een zus. We hebben in de tijd dat we thuis woonden,
van kleins af aan meegewerkt in de
kas. Op een gegeven moment zijn
mijn ouders gestopt met de paprikateelt en overgegaan op het telen van
potplanten zoals ficussen.

Als ik terugkijk, is er erg veel veranderd in het tuinderswerk. Vroeger was
het altijd zwoegen in de kas. Mijn
vader en mijn broer die in het bedrijf
zit, lopen voorop wat automatisering
betreft. Het werk is hierdoor veel lichter geworden. Flink wat werk wordt
nu verricht door robots. Het meeste
mensenwerk vindt daardoor plaats in
de loods en niet meer in de hete kas”.
Mijn man Karl werkt sinds kort bij mijn
vader en mijn broer in het bedrijf.

Van de basisschool in America gaat
Marion naar de Havo op het Peelland
college in Deurne. Na het behalen
van het Havo diploma gaat ze naar de
Kempel in Helmond, waar ze de Pabo
opleiding volgt tot onderwijzeres voor
de basisschool. Meteen na haar opleiding start ze in Lottum op basisschool
de Bottel, waar ze nog steeds met
veel plezier les geeft in groep 3. “Dit
wordt inderdaad mijn negende jaar bij
de Bottel. Ik werk hier nog steeds met

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Een andere hobby van Marion, is
het organiseren van activiteiten. Bij de
Fanfare in America is ze voorzitter van
de activiteitencommissie. Marion: “Tot
mijn zeventiende was ik echt braaf en
verlegen. Daarna werd ik wat vrijer en
vroegen mensen mij steeds vaker om
iets te organiseren of te presenteren.
Wat dat betreft ben ik op school ook
vaker ‘de klos’. Maar dat doe ik erg
graag. Ik organiseer veel dingen voor
de Fanfare en voor school. Familie en
vrienden vindt Marion erg belangrijk. Dat probeert ze dan ook goed
te onderhouden. Ze houdt ook wel
van feestjes. Het afgelopen weekend
was het Caecilia feest van de Fanfare.
Vanuit haar functie als voorzitter van
de activiteitencommissie had ze dat
natuurlijk mee georganiseerd. Het
thema was regen. Marion: ”We hebben het thema regen gekozen, omdat
we het afgelopen jaar bij alle buitenactiviteiten die we gehad hebben, nat
zijn geworden”.

”Ik ben eigenlijk nog
stééds veel te braaf”
Op de vraag of ze nog iets
smeuïgs te melden heeft dat nog
vermeldenswaardig is zegt Marion:
“Iets smeuïgs?” Na even nagedacht te
hebben zegt ze: “Ik ben eigenlijk nog
stééds veel te braaf. Ik wil in de toekomst in het onderwijs blijven werken
maar wil wel meer gaan doen met
mijn organisatietalent”.

Koken met
Jan Cremers
Wekelijks stelt Jan Cremers,
chefkok van het Maashotel in
Broekhuizen, een recept samen
met goede en eerlijke producten
uit de eigen regio. Hiermee
maakt u een (h)eerlijke maaltijd,
waarvan de smaak van de
producten optimaal naar boven
komt.

Kalfsoester
met sherrynoten-saus
Benodigdheden: (4 personen)
2 sinaasappels
2 dl medium sherry
2 dl bouillon
(pot of bouillon tablet)
50 gram walnoten
4 kalfsoesters
peper, zout
2 eetlepels roomboter
kaneel
Bereiding:
• boen de sinaasappel met
warm water schoon. Daarna
een dun stukje van de schil
snijden;
• pers de sinaasappel uit;
• kook de sherry met het
sinaasappelsap, de sinaasappelschil en de bouillon in een
steelpan in circa 10 minuten
tot de helft in;
• hak de walnoten klein;
• de kalfsoesters met peper en
zout bestrooien;
• verwarm de margarine en bak
hierin het vlees in 4 minuten
aan beide zijden bruin;
• de kruimels van de walnoten
kort meebakken;
• giet het ingekookte vocht bij
het vlees met een snufje
kaneel en warm het geheel
even door.

Tip:
ook lekker met spitskool
en aardappelen

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Sinterklaas zet in Broekhuizen kerk in het licht

Broôkeze haet en kerk ni te meen,
In d’n duuster ni noar eure zeen.
Már licht is toch de Kerst-gedachte,
Zôlang kôs Broôkeze ni wachte,
Zeej hebbe ’t licht mit Sinterklôs dus al gezeen!
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Jubilarissen bij Sint Caecilia America
Op het jaarlijkse Caeciliafeest van Muziekvereniging Sint Caecilia uit America, werden drie jubilarissen in het
zonnetje gezet. Carmen Cox voor haar zilveren jubileum, Hans v.d. Munckhof vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap,
en Jan Derix omdat hij al 60 jaar actief muzikant is. Het Caeciliafeest vond afgelopen weekend plaats.

De jubilarissen, v.l.n.r. Jan Derix, Hans van de Munckhof en Carmen Cox
Voorzitter Richard Korver had
in zijn toespraak uiteraard lovende
woorden voor de jubilarissen. Het
verenigingsleven valt of staat met
mensen die hun vereniging trouw
blijven, en zich belangeloos inzetten
voor hun hobby.

”Lovende woorden
voor de jubilarissen”
Zeker bij muziekverenigingen
komt daar nog bij dat men ook vaak
beschikbaar moet zijn bij allerlei
officiële of traditionele dorpse
aangelegenheden. Zo stonden de
jubilarissen vrijdagavond om 20.00 uur
in wind, regen en duisternis ook weer
klaar om een serenade te brengen aan
Henk Litjens vanwege zijn Koninklijke
onderscheiding. Een goed voorbeeld.
Carmen is ooit begonnen op
bugel, zoals zovelen, maar vrij snel
overgestapt op cornet en trompet.
Ze heeft al naast heel wat coryfeeën
gezeten en zorgt vaak voor een
vrolijke noot (figuurlijk gesproken
in dit geval). Dominique Schreurs
sprak ooit over Carmen en de Rekels.
Daarnaast is zij vanaf het begin
betrokken bij de activiteitencommissie,
waarbij ze in allerlei rollen verschenen
is. Altijd goed voor een lach, en steeds
van de partij.
Hans van de Munckhof is een
echte duizendpoot, die niet houdt

van grenzen, maar ze wel zelf steeds
opzoekt wat betreft zijn inzet voor de
fanfare. Een zeer betrouwbare bassist
bij korps en Ericakapel, stuwende
kracht achter de Jeugdfanfare. Hij is
sinds 1985 bestuurslid en al bijna
20 jaar vicevoorzitter. Hij is ook
de man van het muziekarchief en
zeult elke week met partijen door
het repetitielokaal. Verder is hij
contactpersoon voor de leerlingen
en met de muziekschool. Hans is
bovendien altijd van de partij als
er iets opgebouwd, ingericht of
opgeruimd moet worden.

”Hij zegt wat hij
denkt en is niet
bang aan de bel te
trekken”

Een verhaal apart is Jan Derix,
een van de ‘ruwe diamanten’
van Leon Adams, die al zoveel
hoogtepunten heeft meegemaakt
dat er over hem pagina’s gevuld
zouden kunnen worden. Jan vertelde,
nadat hij de gouden speld met twee
zirkonia’s had gekregen over de
hoogtepunten die hij in zijn lange
carrière had meegemaakt, zoals het
eerste kampioenschap met Adams,
WMC overwinningen, Caecilia Meets
the Early Adopters. Jan’s fanatisme en
gedrevenheid werkten aanstekelijk
op jong en oud, en maken hem tot
een waar boegbeeld van de fanfare.
Hij zegt wat hij denkt en is niet bang
aan de bel te trekken als hij dat
nodig vindt. De voorzitter bood hem
daarom met veel plezier een koperen
bel met inscriptie aan, als dank voor
bewezen diensten.

Erik van Rijswick
54e prins van d’n Blauwpoët
Broekhuizenvorst heeft een
nieuwe prins carnaval. Zaterdagavond kwam Erik van Rijswick als
54e prins uit van d’n Blauwpoët.
Erik is 28 jaar oud en heeft Frans
Geurts en Paul Derikx als adjudanten aan zijn zijde staan.
Prins Erik II is 28 jaar oud en
werkt bij Flextronix. Naast voetbal bij
het eerste elftal van SVEB, is vriendin
Kim Engelen uit Arcen zijn grote
liefde. Zij zal gedurende de carnaval
als prinses aan Erik’s zijde staan.
De nieuwe prins heeft ook een
motto/lijfspreuk: “De ganse wereld heb ik al rondgereisd, ma in ut
Blauwpoëtriek vuul ik meej thuus
ut meist. Same viere det gut ut allerbeste, daorum blieve we met de
carnaval tot ut allerleste.”
Tijdens het uitkomen van Erik
als prins werd tevens bekendgemaakt dat d’n Blauwpoët de loods
bij transportbedrijf Van Leendert mag
gebruiken voor de Buutavond en de
Prinsenreceptie.

V.l.n.r. adjudant Frans Geurts, Prins Erik II en Adjudant Paul Derikx (foto: Thijs Janssen)
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Kerken in Horst aan de Maas

H. Lambertuskerk in
Swolgen
Kerken zijn opvallende gebouwen. Ze hebben een grote historische waarde. In de reeks ‘kerken in Horst aan de
Maas’ wordt de geschiedenis van deze grote, vaak prachtige gebouwen verteld. Deze week de H. Lambertuskerk in
Swolgen.

Kerkstraat 26, 5961 GD Horst
Tel. (077) 354 10 86 www.schrijenjuwelier.nl

Vinyl avond
vrijdag 4 december

aanvang 21.00 uur

vrijdag 11 dec.

Fooienpot legen
zaterdag en zondag 12 en 13 december

Festival

Wilhelminaplein 13 Horst

de hartverwarmende bieren

Opgravingen tonen aan dat de
eerste kerk in Swolgen op een fundament van ijzeroersteen heeft gestaan.
In de veertiende eeuw verrees een
bakstenen toren.
In de vijftiende en zestiende
eeuw werd de kerk uitgebreid met
middenschip en zijbeuken. Architect
Caspar Franssen bouwde in 1910 een
nieuwe doopkapel en sacristie. Ir. Jos
Cuypers voerde in 1910 een grondige
restauratie uit. Eind 1944 bliezen de
terugtrekkende Duitsers de kerk op.
De toenmalige pastoor had met de
Duitsers afgesproken dat er een waarschuwing zou komen voordat de kerk

opgeblazen zou worden. De reden voor
dit verzoek was te voorkomen dat de
verschillende evacués, die zich rond de
kerk bevonden, iets zou overkomen.
De Duitsers hielden woord, waardoor
deze mensen gered zijn.
Ook bleven hierdoor enkele oude
beelden, schilderijen en een Romaans
doopfond behouden. De Mariaklok uit
1411 overleefde de explosie ondanks
een val uit de toren. Op 24 augustus
1945 vroeg pastoor J. Eggelen toestemming aan het bisdom om op de
oude locatie een nieuwe kerk te bouwen. Architecten de Bruyn en Kayser
maakten het ontwerp. De opdracht om

de kerk te bouwen ging naar de firma
Gerats en Zoon uit Blerick, omdat die
het laagste inschreef. Bouwpastoor
was W.G.H. Halmans. De kerk werd op
23 mei 1953 ingezegend.
Volgens een oud aardrijkskundig
woordenboek was in 1847 al een orgel aanwezig in de H. Lambertuskerk.
Het in 1940 geplaatste nieuwe orgel
ging in 1944 verloren.
Gebr. Vermeulen uit Weert bouwde
in 1955 een nieuw orgel. De H.
Lambertuskerk is op dit moment in
gebruik als RK kerk van de
H. Lambertus parochie Swolgen.
Bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Kerkdiensten
Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

kies voor couNselliNg!
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

BEUK - HAAGBEUK
maat 50/80 80/120 120/150 150+

BOSPLANTSOEN maat 60/90

06 22944564 of 077 4678186

Parochie
America
Broekhuizen
Broekhuizenvorst
Evertsoord
Grubbenvorst
Hegelsom
Horst (Lambertus)
Horst (Norbertus)
Kronenberg
Lottum
Meerlo
Melderslo
Meterik
Swolgen
Sevenum
Tienray

zaterdag
05 december
dienst
tijd

zondag
maandag
06 december
07 december
dienst
tijd
dienst
tijd
Heilige mis 10.00
Heilige mis 10.00

Heilige mis

19.15

Heilige mis
Heilige mis

19.00 Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis

19.00
19.15

10.00
09.30
10.30 Heilige mis

dinsdag
08 december
dienst
tijd

woensdag
09 december
dienst
tijd

18.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 09.25

donderdag
10 december
dienst
tijd

Vormsel
18.30 Heilige mis
Heilige mis

Hoogmis
Heilige mis
Heilige mis

17.30

Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis

18.00

10.00
09.00
Heilige mis

vrijdag
11 december
dienst
tijd

19.00
18.30 Heilige mis

18.30

08.30

Heilige mis 09.00
Rozenkrans 17.45

08.30

09.00
10.30
Heilige mis 19.00
09.30 Rozenkrans 18.00 Rozenkrans 18.00
Heilige mis 18.30 Heilige mis 18.30

Rozenkrans 18.00 Heilige mis
Heilige mis 18.30 Heilige mis
Heilige mis

19.00

18.00
18.30
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Huisarts en apotheek
America

Lottum-Broekhuizen

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vrij 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Buiten de gebruikelijke tijden kunt u
voor spoedgevallen op recept terecht
bij een centrale dienstapotheek
T 0478 58 48 77

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

Grubbenvorst

Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vrij 08.30-12.00 uur
en 16.30-17.00 uur

Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 06 30 33 15 70
ma t/m vrij 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vrij 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
Openingstijden:
ma t/m vrij 08.00 - 17.00 uur

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vrij 08.00 - 17.00 uur
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vrij 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

AGENDA
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Broekhuizenvorst
Winterconcert

Zo 13 december 14.00 uur
Organisatie: gemengde
zangvereniging CON BRIO uit
Broekhuizenvorst
Locatie: Kasteel Ooijen

Horst

Lloret Bikini Party
za 5 december 23.00 uur
Organisatie: Café de Lange
Locatie: Café de Lange

90’s Top 100
za 5 december 22.00 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

zo 6 december 16.00 uur
Organisatie: Cambrinus
Concerten
Locatie: Cambrinus

Concert Christina Lux
wo 9 december 20.30 uur
Organisatie: Cambrinus
Concerten
Locatie: Cambrinus

Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur

Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
Spreekuur:
ma t/m vrij 08.00 - 12.20 uur

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

www.kwik-rep.nl

www.hallohorstaandemaas.nl

•
Sporten, ook bij medische klachten
•
Afslanken, cm's kwijt op de juiste plaatsen
•
Pedicure en schoonheidssalon
•
Kom 11 december van 13.00-1700 uur voor
een gratis make up advies en demonstratie

Kerstconcert
wo 9 december 19.00 uur
Organisatie: Kunstencentrum
Jerusalem
Locatie: ’t Gasthoes

en
bel voorIe
S
T
GRA
proefles

Weltersweide 1
5961 EK Horst
Tel. 077-3984971

Kerstmarkt
wo 9 december 15.30-20.00 uur
Organisatie: CitaVerde College
Horst
Locatie: CitaVerde College Horst

Kerstvoorstelling:
Een Warme Kerst met
Bea de Groote
do 10 december 20.00 uur
Organisatie: stichting Puur
Cultuur
Locatie: Kasteelboerderij

KETELACTIE

The Three Amigos
Alarmnummer

112

za 12 december 22.00 uur
Organisatie: Café Babouche
Locatie: Café Babouche

OSRAMACTIE

Brand, ongeval of misdrijf

Winter Wonder Kerstmarkt
T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Willemstraat 48, Venlo

Concert Luna

Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vrij 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur

Kronenberg

Voor al uw reparaties aan huishoudelijke
apparatuur bel Kwik-Rep: 077-3216666

vanaf heden t/m 16-01-2010
gedurende openingstijden
Organisatie: Galerie Derikx
Locatie: Galerie Derikx

Sevenum

Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
Openingstijden:
ma t/m vrij 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur
zondag 11.00 – 12.00 uur
feestdagen 11.00 – 12.00 uur

Kookplaat defect?

Expositie van
Bianca Ambrosius

Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
van 08.00 - 12.00 uur

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

KWIK-REP

Huisartsenpost Venray
(alleen na telefonische afspraak)
Leunseweg 20 5809 AA Leunen
T 0900 88 18
Openingstijden: werkdagen
ma t/m vrij van 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vrij 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur
www.cohesie.org

za 12 december 10.00-22.00 uur
zo 13 december 10.00-00 uur
Organisatie: LM Events
Locatie: Kasteelruine

Sevenum
Lady’s Night

do 10 december 19.30 uur
Organisatie: Eigen Haard City
Meubel
Locatie: Eigen Haard City Meubel

Psychologisch Advies Bureau
Drs. W.J. Janssen - Psychotherapeut
Voor advies en coaching bij relationele-, persoonlijkeen werk gerelateerde vraagstukken.
Consult op afspraak. Telefoon: 077-366 30 17
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Historische beelden
Meerlo op DVD

Herfst 2009 één van de warmste ooit

Peren plukken
in december
November 2009 is in Noord-Limburg de op-één-na warmste ‘slachtmaand’ sinds het begin der metingen (1706)
geworden. Alleen november 1994 was nog iets warmer dan dit jaar. De afgelopen maand was maar liefst bijna vier
graden warmer dan normaal. Horst had over november een gemiddelde maximum temperatuur van 12.4°C
(normaal 8.8°C). Ook de minimum temperaturen lagen met een gemiddelde van 7.3°C (normaal 3.0°C) ver
daarboven.

Fragmenten (met de klok mee): Petran Cleven, Maria Raedts
(bij haar benzinepomp), Linkskens Man en kapper Wiel Gooren
Veertig jaar geleden werd in Meerlo de zwart-witfilm ‘Hoe het reilt
het zeilt in Meerlo’ opgenomen. De film werd begin jaren zeventig
aangekocht door Meerlonaar René Poels. Van de historische beelden is
nu een dvd gemaakt door filmmaker Marijn Poels.
Op de dvd staan prachtige dorpstaferelen en dorpsfiguren die eerder
op film werden vastgelegd. Dat
gebeurde door filmmaker J. Adolfs
op verzoek van de Nederlandse
Blindenbond. Slager Jan Cleven uit
Meerlo, wiens moeder blind was,
begeleidde de filmploeg door het
dorp. Veel dorpsfiguren, gewone
inwoners, het oude gemeentehuis
met personeel en middenstanders komen in beeld. Maar ook de
brandweer en alle kinderen en al het
onderwijzend personeel van de lagere school (schooljaar 1968/1969)
zijn vastgelegd in deze 45 minuten
durende film.
De Blindenbond vertoonde deze
film destijds in zaal ’t Brugeind en
dat genereerde inkomsten voor deze
landelijke organisatie.

Journalist René Poels kocht
begin jaren zeventig de filmbeelden,
twee rollen dubbel acht beelden,
en schonk deze in 2007 aan het
Limburgs Film en Video Archief
van het Limburgs Museum Venlo.
Filmmaker Marijn Poels zette de
zwart-witfilm op dvd.
De Meerlonaren Reinier Thiesen
en René Poels geven tekst en uitleg
als commentaar bij de beelden.
Op de DVD staat ook het Meerlose
volksliedje ‘Mieëldere aan de béék’.
De muziek is traditioneel en
de tekst is geschreven door Frans
Coenders (Coenders Frens).
Het wordt gezongen door zus en
broer Bertie Robins-Hendriks en Mart
Hendriks. De dvd is verkrijgbaar bij
René Poels. Telefoon 0478 69 82 41
of per e-mail rag.poels@home.nl.

We hebben een novembermaand
meegemaakt die gebruikelijk is
voor de Zuid-Franse stad Nîmes: 850
kilometer ten zuiden van Horst in de
Rhône-delta. Opvallend was dat het in
de tweede helft van de maand warmer was dan begin november, terwijl
de temperatuur normaliter in de loop

van de maand flink daalt.
Maandag 9 november was bij een
noordelijke wind de koudste dag
met ’s middags slechts 7 à 8 graden. Op deze dag vlogen duizenden
kraanvogels (kroënekranen) boven
Noord-Limburg om in de Mariapeel
en Deurnese Peel te overnachten

en blijkbaar op de vlucht waren
voor kouder weer. Dat was achteraf
echter niet nodig want op vrijdag 13
november sloeg het weer compleet
om. Bij een stevige zuidenwind
werd het ’s middags 17 graden en
dat werd het begin van een zeer
zachte periode met ook op 20 en 21
november maxima van 17 graden.
Dat zijn normale temperaturen voor
begin mei en begin oktober. Het
heeft de hele maand niet gevroren
op waarnemingshoogte (anderhalve
meter boven het aardoppervlak).
Het gevolg was dat diverse
planten aan de late nabloei begonnen en dat kikkers, vleermuizen
en egels niet in hun winterslaap
kwamen.
Dat was overigens drie jaar geleden
in november 2006 ook het geval.
Die maand was slechts bijna een
graad minder zacht dan dit jaar
met toen op 25 november nog 19
graden.
Het extreem zachte weer ging
wel gepaard met vrij veel wind en
op maandag 23 november viel langdurig veel regen met meer dan 40
millimeter. In glastuinbouwgebied
Californië viel maar liefst 70 millimeter regen en in Meterik
50 millimeter. Een etmaalsom van
70 millimeter komt slechts één keer
per eeuw voor en 50 millimeter per
etmaal eens in de 10 jaar. Globaal
viel tussen de autosnelweg A73 en
de Maas in november de meeste
regen: in totaal bijna 140 millimeter,
het dubbele van normaal. Het duo
oktober en november was, met 220
tot 250 millimeter regen (normaal
130) in de gemeente Horst aan de
Maas, het natst sinds 1998.
(Met dank aan:
Thijs Zeelen Meteo Limburg)

