HALLO Horst aan de Maas hét gratis nieuwsblad

17
12
2

0

0

9

V I TA B Y P O E L S . N L

Ontwerp wereldpaviljoen gepresenteerd

pagina

07

Actie kerstpakketten
’Loop naar
de pomp’
pagina

04

Onder
de Linde
winnaar
kinderdictee
pagina

05

Jubilarissen
Koninklijke
Harmonie
Lottum
pagina

14

Volleybalsters Jong
Oranje in
Meerlo
pagina

21

Sevenumse raad
voor het laatst bij elkaar
In Sevenum kwam afgelopen maandag de gemeenteraad voor de allerlaatste keer bij elkaar voor een
officiële raadsvergadering. Geen gewone raadsvergadering maar een feestelijke bijeenkomst waar werd
teruggekeken naar het verleden en vooruitgekeken
naar de toekomst.

Burgemeester Mengde sprak elk
raadslid afzonderlijk toe en roemde
zijn of haar capaciteiten. Aan het
einde van deze speciale bijeenkomst
werden de raadsleden Ger Willems
uit Kronenberg en Henk Janssen uit

Sevenum Koninklijk onderscheiden.
Zij werden benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau.
Wethouder Huub Dinghs ontving de erespeld van de gemeente
Sevenum.

Van Rooij waarnemend burgemeester
nieuwe gemeente
De nieuwe gemeente Horst aan de Maas beschikt per 1 januari 2010 nog niet over een benoemde burgemeester. De Gouverneur Leon Frissen heeft
vandaag besloten Kees van Rooij per 1 januari 2010 aan te stellen tot waarnemend burgemeester. Dit op unaniem verzoek van de fractievoorzitters van
de nieuw gekozen gemeenteraad van Horst aan de Maas. Dhr. van Rooij zal binnenkort door Leon Frissen worden beëdigd.
Op 10 december 2009 had
de Gouverneur besloten om de
burgemeesters die bij de herindeling
betrokken waren, te weten Kees
van Rooij en Paul Mengde, met
ingang van 1 januari 2010 eervol
te ontslaan. Hierop heeft de
Gouverneur, vandaag - na overleg
met de fractievoorzitters van de
nieuw gekozen gemeenteraden
- besloten de waarnemend
burgemeester van de huidige bij de
herindeling betrokken gemeente
Meerlo-Wanssum Joep Hahn met

ingang van 1 januari 2010 uit zijn
waarneming te ontheffen.
Binnenkort zal de benoemingsprocedure van de nieuwe
burgemeester starten met de vaststelling van een profielschets door
de nieuwe gemeenteraad. Bij een
benoemingsprocedure kan sprake zijn
van een beoogde kandidaat. Als een
gemeenteraad daartoe besluit, zal
daarvan melding worden gemaakt in
de advertentie in de Staatscourant.
In een eerste reactie laat
burgemeester Kees van Rooij weten

blij te zijn met de aanstelling als
waarnemend burgemeester van Horst
aan de Maas.

”Met deze mededeling ben ik echt blij”
“Ik heb zelf nog geen bericht
vanuit Maastricht mogen ontvangen
maar dat ligt naar ik verwacht wel
op mijn bureau. Ik heb een drukke
middag achter de rug en was veel
onderweg. Jij bent trouwens de
eerste die het nieuws me vertelt

want dit wist ik echt niet. Het voelt
echt prima, maar dat is meestal
wanneer je goed nieuws mag
ontvangen,” aldus Van Rooij. Het
feit dat alle fractievoorzitters van de
Horster raad en Gouverneur Frissen
unaniem besloten Kees van Rooij
als waarnemend burgemeester aan
te nemen, mag Van Rooij als een
compliment opvatten. “Ja, je weet
natuurlijk nooit hoe een besluit
uitvalt binnen de politiek, maar met
deze mededeling ben ik echt blij,”
aldus Van Rooij.

Na de plechtigheden vetrok het
hele gezelschap naar de parochiekerk waar ze een eucharistieviering
bijwoonden. Per 1 januari 2010
maakt Sevenum deel uit van de fusiegemeente Horst aan de Maas.
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Vanaf 2010 gezamenlijke
collecte in Meerlo

IJsbaan in Horst

Onder de naam ‘De week van de goede doelen’, vindt in Meerlo vanaf
2010 een gezamenlijke collecte plaats. De gemeente Horst aan de Maas
heeft voor de collecte, die plaats vindt van 4 tot en met 10 april, al een
vergunning verleend.
Het initiatief voor de gezamenlijke
collectie komt van de dorpsraad
van Meerlo. Als belangrijkste reden,
wordt de continuïteit van de collectes
opgevoerd. Het is steeds moeilijker
om collectanten te krijgen. Als er niets
gebeurt, komen de inkomsten voor
de stichtingen in gevaar. Een andere
reden is de ergernis van veel inwoners,
over de vele deur tot deur acties die er
plaatsvinden. Door het samenvoegen

Colofon

HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van GCH media BV
en verschijnt elke donderdag in
de gemeente Horst aan de Maas.
Oplage 18.000 exemplaren

wordt het aantal collectes gereduceerd
van acht tot een.

”Het aantal collectes
gereduceerd van
acht tot een”
Volgens de dorpsraad van Meerlo
zal de deelname groter zijn en zijn
mensen bewuster bezig met collectes
als ze worden samengevoegd.
De meeste landelijke collectes waarvoor
de afgelopen jaren in Meerlo is
gecollecteerd doen mee. De dorpraden
van Ysselsteyn, Oostrum, Oirlo en
Castenray hebben dit initiatief al eerder
genomen. De ervaringen uit deze
dorpen zijn zeer positief. Acties die niet
onder de gezamenlijke collecte vallen
zijn initiatieven van de basisschool
en de peuterspeelzaal, loterijen en
donateuracties van verenigingen.

Redactie
Lei Spreeuwenberg (hoofdredacteur)
T 06 20 11 92 83
Eric Brouwers
T 06 53 18 56 69
Ger Willems
T 06 12 18 36 26
E redactie@hallohorstaandemaas.nl
Advertentie
T 077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Hayke Pouwels
T 06 30 71 51 14
E hayke@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
T 077 396 13 56
E dorothe@hallohorstaandemaas.nl
Frank Erren
T 077 396 13 56
E frank@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
T 077 396 13 53
E laurent@hallohorstaandemaas.nl
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
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.

van de ijsbaan, mochten vier jeugdige schaatssters van de Grefrather
Eissportclub de baan als eersten
betreden. De ijsbaan blijft tot 3 januari
op het Wilhelminaplein staan. En is een

cadeautje van de gemeente Horst aan
de Maas aan alle inwoners van de
fusiegemeente. De baan is dagelijks
geopend van 10.00 uur tot 22.00 uur.
Zie ook www.samenhetijsop.nl

Zondag 20 december staat het centrum van Horst geheel in het teken van Kerstmis. Deze koopzondag wordt
een speciale editie. Zo’n 40 kramen verhogen de sfeer met allerlei kerstartikelen voor jong en oud. De koopzondag
begint om 12.00 uur en duurt tot 17.00 uur en zoals gebruikelijk is parkeren gratis.

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Bladmanager
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
E jolanda@hallohorstaandemaas.nl

Zaterdagavond opende burgemeester Kees van Rooij officieel de
ijsbaan op het Wilhelminaplein in
Horst. Na de openingswoorden en
een korte toelichting op de komst

Koopzondag Horst in teken
van Kerst

Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl

Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Jeugdleden van de Grefrather Eissportclub
mochten als eersten hun kunsten vertonen op het ijs

Beka Services zoekt een:

all-round schoonmaakster
tussen de 18 en 21 jaar, die ons team
in Horst komt versterken. Ervaring
niet noodzakelijk. Contactpersoon:
Mevr. Hermkens, 06-43427549.

Het centrum van Horst wordt omgetoverd tot een omgeving waar kerstshoppen een ultieme beleving wordt.
Bij de ijsbaan op het Wilhelminaplein,
die is aangelegd door de gemeente
Horst aan de Maas, vinden tal van
activiteiten plaats. Zo zijn er heel
bekende sprookjesfiguren (bekend

van een sprookjespark in Parijs en
Orlando), die ‘on-ice’ fruit uitdelen aan
kinderen. Voor de grotere bezoekers
wordt gratis glühwein geschonken en
balkenbrij uitgedeeld. Daarnaast is er
een aantal orkesten die op muzikale
wijze de sfeer verhogen. Een dixielandorkest en een joekskapel hebben

deze dag hun repertoire aangepast
op Kerst. Ook kunnen bezoekers met
de Kerstman op de foto in een geheel
winterse ambiance. Deze kunnen kort
na de opname afgehaald worden bij
de fotograaf zodat men een blijvende
herinnering heeft aan de Kerstmarkt in
Horst aan de Maas.
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Een kijk in de wijk
Afgelopen zaterdag werd in Horst de tweede ‘Kijk in de wijk’-dag gehouden. Daarmee brengt woningcorporatie
Wonen Horst haar visie en werkwijze onder de aandacht. Ditmaal was de bijeenkomst bedoeld voor raadsleden,
politieke partijen en belangengroeperingen. De aandacht ging uit naar een aantal projecten in het centrum van
Horst. Wonen Horst wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van wonen en steeds meer ook aan de kwaliteit van
de leefomgeving.

Amandelkerststaaf
Genieten maar!

HORST • MAASBREE

Arie Stas aan het woord in de toekomstige buitenschoolse opvang
Het vermogen van een woningcorporatie zit vooral in stenen. Wonen
Horst bezit bijna 2.600 woningen
in de huidige gemeente Horst aan
de Maas en Sevenum. Ongeveer de
helft bestaat uit eengezinswoningen.
Wonen Horst is een onderdeel van
Wonen Limburg. Een aantal van de
vele projecten van Wonen Horst werd
op zaterdag 12 december toegelicht.
Om te beginnen appartementencomplex De Librije, dat is ontwikkeld door
een projectontwikkelaar. De verkoop
van de 56 appartementen verliep niet
vlot. Wonen Horst kocht er uiteindelijk 24, bedoeld voor de verhuur. Aan
belangstelling van huurders was geen
gebrek. Velen bleken de huur van circa
700 euro per maand voor een appartementen met bijbehorende garage op
te willen brengen. Met als resultaat:
geen leegstand en tevreden bewoners.
Er is overigens nog een aantal appartementen te koop.

Masterclass
voor Joey
van Helden
Joey van Helden uit Horst
treedt, samen met de band
Rowwen Hèze, op tijdens het
Knoop in je Zakdoek-gala.
Eerder al kreeg Joey, een
accordeonist met een verstandelijke beperking, in het programma een masterclass van Tren van
Enckevort. Joey van Helden is
geen onbekende naam in NoordLimburg. Hij heeft al opgetreden
op diverse festivals. Ook deed hij
afgelopen juni tijdens Funpop
mee aan de talentenwedstrijd
Funfactor. Hier sleepte hij de
derde prijs in de wacht.
In het programma van Knoop
in je Zakdoek worden bekende
Nederlandse artiesten gekoppeld
aan muzikanten met een
verstandelijke beperking.
De muzikanten krijgen bruikbare
tips en adviezen over hoe ze nog
beter met hun stem of instrument kunnen omgaan. Joey
werd gekoppeld aan Tren van
Enckevort, accordeonist van
Rowwen Hèze. Het programma is
te zien op vrijdag 18 december
om 19.55 uur op Nederland 2.

”Wonen Horst wil
een bijdrage
leveren aan de
kwaliteit van wonen”
Een tweede project is de ontwikkeling door Wonen Horst van een
buitenschoolse opvang. Deze krijgt
gestalte in de omgeving van een
basisschool. Scheidend wethouder Arie
Stas memoreerde hier de moeilijke
tijd die we tegemoet gaan. ”De overheid gaat bezuinigen. We moeten de
sprong maken naar een samenleving
met meer grijs. Dat betekent dat er
behoefte komt aan meer een- en
tweepersoonswoningen. Ook voor
het onderwijs heeft het gevolgen”.
Door de gemiddeld oudere leeftijd
zullen er minder kinderen zijn om de
basisscholen te bevolken. Daarnaast is
er de verplichting om buitenschoolse

opvang mogelijk te maken. De benedenverdieping van het complex aan
de Doolgaardstraat was eerst bestemd
voor jeugdigen met een ernstige
beperking. Nu wordt het door Wonen
Horst omgebouwd naar een buitenschoolse opvang. Na de zomer van
2010 kunnen hier basisschoolleerlingen van half acht ’s morgens tot zeven
uur ‘s avonds terecht. ”Doordat de
opvang dicht bij de school ligt, wordt
veel reistijd bespaart. Ook ruimte in
de school zal meer en meer benut
worden voor buitenschoolse opvang”,
zegt Jan Jenneskens, directeur van
Dynamiek Scholengroep.
Tot slot werd een aantal woningprojecten bezocht. Hier bleek een
betere leefbaarheid het gevolg te
zijn van woning- en buurtrenovatie in
overleg met de bewoners. Tijdens deze
bijeenkomst bleek weer eens dat ook
hier samenwerken het sleutelwoord is.
Zie ook: www.wonenhorst.nl.

DERIKX
GALERIE - LIJSTENMAKERIJ
Zondag 20 december demonstratie
door Mieke v Zundert
Masters acryl en Pan pastel
Expositie: Bianca Ambrosius t/m 16 januari 2010

Aanbieding:

Amsterdam acryl tube 120ml, 3 tubes + 1 tube titaan wit nu e 12,50 op=op
Ophang systeem koker rail 2m compleet e 27,40 nu voor e19,95
St. Lambertusplein 2 Horst Tel. (077) 398 42 39

Sevenum neemt
afscheid met
theaterspektakel
Op Tweede kerstdag vindt in Sevenum het theatraal spektakel UM
plaats. Um is een voorstelling die de geschiedenis vertelt en schrijft voor
en door alle inwoners van Sevenum, over het gevoel van Sevenum. Het
eenmalige openluchtspektakel speelt zich af in, op en rondom het
gemeentehuis van Sevenum. Om 19.00 uur gaat het Raadhuisplein in
Sevenum open. De voorstelling begint om 19.45 uur. De toegang is gratis.
Um wordt gespeeld ter gelegenheid van het afscheid van de
zelfstandigheid van de gemeente.
De initiatiefgroep begon ruim een
jaar geleden met de voorbereidingen.
Deze groep bestaat uit regisseur
Pieter-Nic van den Beuken, Tren van
Enckevort van Rowwen Hèze, Frank
Wintels en Ton en Irene Hermans.
Pieter-Nic meldt: ”We hadden het
idee om met een grootse theatervoorstelling afscheid te nemen van
de gemeente Sevenum. Inmiddels
zijn er bijna 100 mensen betrokken
bij het project UM. Er zijn figuranten,
dansers en muzikanten. Diverse technische mensen zijn bezig met het
immense projectiescherm. Speciaal
voor de voorstelling komt er een
projectiedoek van 16 meter breed
en 9 meter hoog. Het gemeentehuis
wordt aan het zicht onttrokken.

Daarnaast hebben we een aantal
indrukwekkende scènes in petto. Maar
dat moet nog een verrassing blijven.”

UM betekent ‘heim’
of ‘woon- of verblijfplaats van’
De titel UM heeft een Frankische
oorsprong. UM betekent ‘heim’ of
‘woon- of verblijfplaats van’. Met dit
thema experimenteerden de diverse werkgroepen gedurende enkele
maanden op het gebied van spel,
dans, muziek en beeld. De grote
lijnen liggen al vast, maar er wordt
nog volop gesleuteld aan de details.
“Omdat het stuk maar één keer
wordt opgevoerd, moet alles meteen
goed gaan”, aldus Pieter-Nic.
Zie ook: via www.um2009.nl

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

04

nieuws

17
12

Tweeling in America viert
85e verjaardag
In America vierden op 15 december Coos Steeghs-Kleuskens en Truus van de Munckhof-Kleuskens hun 85e
verjaardag. Op zich niet zo bijzonder maar bij deze twee dames ook weer wel. Het is een namelijk tweeling en zo
vaak komt dat nou ook weer niet voor. HALLO ging op bezoek bij de dames.
en tijd voor vakantie was er niet. Ik
ben nog nooit op vakantie geweest
en dat hoefde voor mij ook niet. Ach
ja wat zal ik zeggen, zo was het leven
vroeger nou eenmaal,” aldus Truus.
het

”Ik vind de muziek
van Rowwen Hèze
maar stront-niks”

maashotel

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

Limburgs sfeervolste kerstshow
ook
van zondag a.s
10.0 ope
0-17 n
.00
uur

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

“KINJER-WENS-KRIEBELS”
Ik wens: …dat ik met al m’n
vriendinnen naar K3 met Josje mag !!
www.kinjerkriebel.nl 077-3072095
NIET LEKKER IN JE VEL?
www.chatmailtherapie.nl
“KINJER-WENS-KRIEBELS”
Ik wens: …dat ik naar de studio
mag van “de wereld van K3” !!
www.kinjerkriebel.nl 077-3072095
“KINJER-WENS-KRIEBELS”
Ik wens: …dat ik heel snel groot
wordt !!
www.kinjerkriebel.nl 077-3072095

De tweeling Coos en Truus
vierden 15 december hun 85e verjaardag
Als ik haar daarnaar vraag, vertelt
Coos Steeghs dat ze haar jeugd niet
meer overdoet.“Nee, echt niet! Ik heb
in mijn jeugd alleen maar moeten
werken en nog eens werken. Ik moest
bij oma het naaien leren en toen ik
dat eenmaal kon, ging ik bij mensen
kleding maken en verstellen. Te voet!
Wij hadden toch geen fiets, ben je gek.
Naar Venray te voet naar de zusters,
maar dan mocht ik daar wel blijven
slapen. Ik kreeg pas zakgeld toen ik
21 jaar oud was, en weet je hoeveel?
Nou, schrik niet, één gulden! Maar we
hadden thuis ook niks want er waren
15 kinderen,” zegt Coos. Tegenwoordig
woont ze ‘Aan de Brug’ in America, al
24 jaar lang. Ze vindt het jammer dat
er zo weinig zorg is voor de mensen
die er wonen.
“Het heet een woonzorgcomplex maar
er is echt niks. Als je niet meer kunt,

moet je naar Elzenhorst of Sevenheim.
Ja, de Thuiszorg die komt wel, maar
die krijg je overal,” aldus de krasse
dame. Graag zou ze een balkon hebben, want buiten zitten in de zomer
kan niet. Ze kijkt wat mijmerend voor
zich uit. Maar ze woont wel graag in
America en ze wil er voorlopig ook
niet weg. Een beetje dubbel lijkt het
wel, maar dat heb je nu eenmaal met
tweelingen bedenk ik me.
Truus van de Munckhof heeft eveneens haar hele leven gewerkt. Vanaf
haar veertiende was ze ‘maat’ bij een
boer en moest ze in huis en op het
veld werken. Toen ze getrouwd was,
begonnen zij en haar man een eigen
tuindersbedrijf op de Vossenheuvel.
Ze teelden aardbeien, tuinbonen,
aardappels, augurken en bonen.
Asperge telen lukte niet, daarvoor was
de grond te nat. “Ik heb altijd gewerkt

Op de vraag of ze Rowwen Hèze
kent zegt ze: “Maar natuurlijk. Alleen
vind ik er niks aan, Coos ook niet. Ik
vind de muziek maar stront-niks. Geef
ons maar Vader Abraham, die liedjes
kennen we tenminste. Maar ik moet
wel toegeven dat de jongens het ver
geschopt hebben.” Op de vraag wat
ze met Oud op Nieuw doet, zegt ze:
“Op tijd naar bed met de deur van de
slaapkamer open. Om middernacht
kan ik dan naar het vuurwerk kijken
vanuit mijn bed door het raam in de
woonkamer zonder dat ik het bed uit
hoef. Er wordt vuurwerk afgestoken
in de recreatieparken en dat is echt
geweldig.”
Truus en Coos, een tweeling uit
America, net 85 jaar oud geworden.
Wellicht de oudste eeneiige tweeling
van Horst aan de Maas. Twee krasse
dames die een hard werkend leven
achter de rug hebben. Maar naar een
bejaardenhuis willen ze allebei nog
niet. Ze willen eigenlijk helemaal niet
weg uit America. Alleen als het niet
meer kan vanwege hun gezondheid.
Maar daar mankeert ondanks hun
hoge leeftijd niet veel aan.

Gemeente onder preventief toezicht
De nieuwe gemeente
Horst aan de Maas is, net als
de overige fusiegemeenten,
door Gedeputeerde Staten
onder preventief toezicht
gesteld.

De reden hiervoor is dat de
begroting van deze gemeenten
pas begin 2010 wordt
vastgesteld. Deze preventieve
toezichtstelling betekent dat de
gemeente de begroting en

begrotingswijzigingen eerst
door de Provincie Limburg als
toezichthouder moet laten
goedkeuren voordat de
gemeente deze mag gaan
uitvoeren.

Kerstpakkettenactie 2009
Loop naar de pomp
Inwoners van Horst aan de Maas en Meerlo-Wanssum kunnen ook dit jaar meedoen aan de actie ‘Loop naar
de pomp met uw kerstpakket’. Dat kan door op woensdag 23 december tussen 12.00 en 14.00 uur een kerstpakket in te leveren bij de pomp op het Lambertusplein in Horst. Vrijwilligers van de stichting Stand-by verspreiden
de kerstpakketten onder mensen met een minimuminkomen.

voor al uw bedtextiel!

hoeslakens
moltons

&

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

Wie een bijdrage wil leveren
maar niet naar de pomp kan komen,
kan zijn kerstpakket ook afleveren
op Kievitstraat 2 in Horst tussen
12.00 en 14.00 uur. Of bel met
06 27 87 08 36. De kerstpakkettenactie wordt georganiseerd door
de vrijwilligers van de stichting
Stand-by. De kerstpakketten worden
zijn bedoeld voor mensen die rond
moeten komen van een minimum
inkomen. Deze groep mensen kan
zich geen extraatjes permitteren

met Kerstmis, omdat hun financiëlesituatie dit niet toelaat. De actie
bestaat in de gemeenten Horst
aan de Maas en Meerlo-Wanssum
al enkele jaren. Volgend jaar gaat
Sevenum eveneens meedoen met de
actie. “Uiteraard kunnen inwoners van
Sevenum ook dit jaar al meedoen.
Misschien dat de actie volgende jaar
een andere opzet krijgt. Wij nodigen
alle inwoners van de fusiegemeente
uit mee te doen”, aldus een woordvoerster van Stand-by.

“Wij beseffen heel goed dat vanwege
de kredietcrisis iedereen het wat zuiniger aan moet doen, maar toch doen
wij een beroep op onze medeburgers.
Of het kerstpakket nou groot of klein
is, dat maakt niet uit. Wij zorgen
ervoor dat de pakketten bij de juiste
mensen terecht komen. Je moet die
blije gezichten eens zien wanneer
onze vrijwilligers een pakket bij de
mensen thuisbezorgen. Het voelt niet
alleen goed, het is gewoon goed,”
besluit ze haar betoog.
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Onder de Linde winnaar
kinderdictee Horst aan de Maas
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Geconcentreerde leerlingen aan het werk
Het team van Onder de Linde is
winnaar geworden van het Groot
Kinderdictee der Nederlandse Taal
van Horst aan de Maas. Dit team uit
Hegelsom bestond uit Loes Bertrams,
Janine Bouten, Fenna Craenmehr,
Lisa Willems en Merlet van Rens. Lisa
was de beste deelnemer met negen
fout. Het gemiddeld aantal fouten
was twintig.

Tijdens de pauze vertelde
leerlingen van Onder de Wieken over
het project Malaika kids, waarmee ze
de tweede prijs hebben gehaald bij de
Kinjerkultuurpries in november.
Het Kinderdictee van Horst aan de
Maas werd dit jaar geschreven door
Ger Gubbels, docent Dendron, schrijver
van teksten voor o.a. KLOS en had als
titel ‘Communicatie’.

Vijfendertig leerlingen uit
groep 8 van de basisschool, afkomstig
uit Horst aan de Maas, deden aan
het Kinderdictee mee. Net als bij
het Groot Dictee voor volwassenen,
werd de tekst gedicteerd door de
schrijver van het dictee. Beide dictees
worden georganiseerd door BiblioNu
Horst en gesponsord door Rabobank
Maashorst.

Jeugdgebouw niet brandveilig
Kamperen in het jeugdgebouw van Kronenenberg zal voorlopig niet meer kunnen. Dit bleek tijdens een
controle van de brandweer voor de gebruiksvergunning.
Het gebouw is brandonveilig
verklaard en zal eerst enkele aanpassingen moeten gaan doen om het
wel brandveilig te maken. Het jeugdgebouw wordt al jaren gebruikt door
groepen kinderen die er kamperen.
In 2006 werd het gebouw
nog ingrijpend verbouwd voor
een bedrag van 120.000 euro.
Daarbij bracht de Stichting Jeugdgebouw Kronenberg ook een

brandontruimingsinstallatie aan.
Destijds is de brandweer ook voor
controle geweest en werd het gebouw
goedgekeurd. Volgens Herman van de
Pas van de brandweer Horst aan de
Maas wil de Stichting Jeugdgebouw nu
een officiële status als logiesverblijf en
daarbij gelden strengere regels.
De kosten van de extra aanpassingen worden geschat op 9500 euro.
Om geld te besparen zullen gebruikers

van het gebouw, de Kronenbergse
Jongens en Meisjes (KJEM), een
gedeelte van het werk zelf gaan
doen. De rest wordt betaald door
de gemeente. Om de veiligheid
te vergroten zullen de slaapruimtes verdeeld moeten worden in
compartimenten. Ook moet de
brandmeldingsinstallatie aangepast
worden en zullen er brandwerende
gordijnen in het gebouw komen.

Geslaagd carnavalstreffen
Onder het motto `Vastenaovend same in Horst aan de Maas` vond op zaterdag 12 december een groot
carnavalstreffen plaats. De carnavalsverenigingen van alle kernen waren vertegenwoordigd in gemeenschapshuis
De Torrekoel in Kronenberg.

De Toddezèk brachten het publiek volledig in extase (foto: Nelly Dekker)
Het ene na het andere plusevenement vindt plaats. Plusevenementen

zijn activiteiten die georganiseerd worden in het kader van de herindeling.

Afgelopen zaterdagavond vierden de
gezamenlijke verenigingen een geweldig integratiefeest in Kronenberg.
Juist op de twaalfde van de
twaalfde om het plusje boven de elfde
van de elfde aan te geven.
Wethouder Leon Litjens sprak de
carnavalsvierders toe. Hij beloofde
dat het nieuwe college voldoende
carnavalsgezinde leden zal krijgen om
in de toekomst alle prinsenrecepties
te bezoeken. In drie blokken van vijf
werden door vijftien carnavalsgezelschappen schlagers ten gehore
gebracht.
Spreekstalmeester Theo Hermans
presenteerde het programma op ludieke wijze en dj Guido zorgde voor perfect gekozen muzikale intermezzo’s.
Hoogtepunten waren de optredens
van de tweevoudige winnaars van het
LVK De Toddezèk uit Grubbenvorst en
het schlagertrio DaMaZoë.

DE ACTIE VAN DEZE WEEK:

SATÉMENU


50

6,

 SCHNITZEL50 MENU

6,

Wij zoeken nog gemotiveerde collega’s
zowel part-time als full-time .
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Tuinbouwvakbeurs goed bezocht Veiligheid op school
De Tuinbouwvakbeurs (TBV) die van 9 tot en met 11 december in het Fresh Park Venlo werd gehouden is
geslaagd. Exposanten uit binnen- en buitenland namen deel aan de beurs, de beursvloer was helemaal uitverkocht. Kesselnaar Roger Lenders kreeg tijdens de eerste dag van de Tuinbouw Vakbeurs de Greenport Venlo
Innovatie Award. Hij nam de innovatiecheque van 5.000 euro in ontvangst van juryvoorzitter Rutger Lommerse,
voorzitter van het Ondernemersinitiatief Greenport Venlo.

Stands waar iets te proeven viel, lagen goed in de markt
De Greenport Venlo Innovatie
Award is een initiatief van het
Ondernemersinitiatief Greenport Venlo
en de Kamer van Koophandel Limburg.
De vakjury, naast Lommerse bestaande
uit René Verhoeven van de Kamer van
Koophandel Limburg en Bill Steenks
van de LLTB, roemde het innovatieve
ondernemerschap van de Kesselse
kweker van prei- en aspergeplanten.
Hij kweekt onder meer preiplanten in
Marokko en is in Turkije gestart met
de introductie van groene asperge.
Zijn marketingplan is erop gericht de
groene asperge onderdeel te laten
worden van het Turkse eetpatroon,

om zo 70 miljoen potentiële
consumenten te bereiken.
Van daaruit zou dan het product
weer naar West-Europa geëxporteerd
kunnen worden. De jury vond
het project des te meer bijzonder
omdat de zo opgedane kennis weer
beschikbaar komt voor West-Europa.
Op de beurs ware enkele
noviteiten te zien op het gebied van
prei rooien en gewasbescherming.
Na enkele jaren van minder bezoekers
en beursdeelnemers te hebben gehad
werd deze editie van de TBV druk
bezocht. Vooral de stands waar hapjes
werden bereid deden het prima.

Richard Wilms, directeur van Aceera bv
was een van de deelnemers op
de beurs.
“Ik mag niet klagen over
belangstelling bij onze stand.
Wellicht komt dat ook omdat wij een
kok hebben ingehuurd die allerlei
lekkere dingen maakt van witte en
groene asperges. Wellicht draagt de
geur van al dat lekkers bij om onze
stand te bezoeken. Ook een lekker
aspergesoepje proberen?”, vraagt
hij lachend. Het is dan wel geen
aspergetijd, maar eerlijk is eerlijk,
het smaakte voortreffelijk. Ook in
december.

Picea Abies, Picea Amorica

Maandag 21 december zal de Hegelsomse dorpsraad het startsein geven voor het BIEB-project in het dorp.

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
van 9.00 tot 17.00 uur

EMBER OPEN
ZONDAG 20 DEC

VAN 12.00 -

Op bijna de gehele damesen heren wintercollectie

2e artikel
voor maar

De Nieuwe Lind
Venrayseweg 109 Horst
(Ingang via Lindweg)

IJSTAARTEN

 1,00

Op de gehele nachtcollectie

2e artikel
voor maar
of 1 artikel

 1,00

25% kassakorting!

Alle dames- en herenjassen
Graag tot ziens bij

halve prijs

Gratis parkeren voor de deur!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

Met zulke voorzieningen kunnen
scholen adequaat reageren op
veiligheidsincidenten. Van echt
veiligheidsbeleid is op veel scholen
echter nog geen sprake. En dat
terwijl scholen op grond van de
Arbo-wet per 1 augustus 2006
wettelijk verplicht zijn over een
veiligheidsplan te beschikken.
Het is de bedoeling dat de
verplichting om incidenten te
registreren ingaat in 2011. Een
incidentenregistratiesysteem heeft
pas zin als er ook daadwerkelijk
incidenten worden gemeld. Goede
communicatie is daarbij van groot
belang: de hele schoolbevolking
moet weten waar en welke
incidenten gemeld kunnen worden
en welke stappen moeten worden
doorlopen. De procedure voor
het melden van incidenten moet
daarom duidelijk vermeld staan in de
schoolgids en indien aanwezig op het
internet. Er is nog geen definitieve
lijst met incidenten die gemeld
en geregistreerd moeten worden.
Op de voorlopige lijst staan vooral
incidenten die te maken hebben met
sociale veiligheid. Ongelukken die
plaatsvinden in de gymzaal, staan er
vooralsnog niet op.
Bron: www.schoolenveiligheid.nl

Startsein voor
BIEB-project Hegelsom

en Abies Normania

Alles moet weg!17.00 UUR

Alle scholen, ook in Horst aan de
Maas, zijn sinds 2006 verplicht een
plan op te stellen voor veiligheid,
gezondheid en milieu. Hierin
beschrijft een school hoe zij de
fysieke en sociale veiligheid in en om
het schoolgebouw waarborgt. Ook
worden er preventieve maatregelen
in beschreven. Staatssecretaris Van
Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) wil de komende
jaren de schoolveiligheid verder
vergroten. Een van de speerpunten
daarbij is het verplicht stellen van
een sluitend systeem voor het
registreren van incidenten op alle
scholen in het primair en voortgezet
onderwijs. Vanuit het ministerie
van OCW is het Centrum School en
Veiligheid opgezet, dat scholen
ondersteunt bij het opzetten van de
veiligheidsplannen. Het CSV is een
vervolg op ‘De Veilige School’ en het
‘Transferpunt Jongeren, School en
Veiligheid’. Conform de opdracht van
het Ministerie van OCW concentreert
CSV zich op sociale schoolveiligheid.
Scholen doen er van alles aan om
een veilig klimaat te creëren.
Zo zijn er een vertrouwenspersoon, een klachtencommissie,
een veiligheidscoördinator en een
bedrijfshulpverlener.

Te koop

KERSTBOMEN

Grandioze
verbouwingsopruiming bij

Vorige week brak, tijdens een gymles op het Dendron College, een
leerlinge uit Broekhuizenvorst beide polsen. Het ongeluk gebeurt door
een mislukte landing bij een afsprong tijdens een les met de ringen.
De leerling belandt langs de mat en probeert zich op te vangen met het
pijnlijke resultaat tot gevolg. Is dit soort ongelukken eigenlijk wel
ingebed in het veiligheidsbeleid van scholen?

www.clevers.nl
IJssalon Clevers
077 3661459

In Hegelsom hebben zich
veertien jongeren aangemeld om
onder begeleiding van de
dorpsraad gezamenlijk hun eigen
woning te laten realiseren. Bij het
Bouwen In Eigen Beheer project

nemen de toekomstige bewoners
zelf de rol van projectontwikkelaar
op zich. De kosten die ze hierdoor
uitsparen zorgen ervoor dat de
woningen aantrekkelijker worden
voor een grotere groep.

Schutterij St. Jan
opent OLS jaar 2010
Op zondag 3 januari 2010 wordt,
bij Café de Vonkel in Grubbenvorst,
het OLS jaar 2010 geopend door de
Stichting Oud Limburgs Schuttersfeest
2010 en schutterij St. Jan. Volgens de
organisatie zijn de werkgroepen volop
bezig met het uitvoeren van hun taken
om het feest te laten slagen.
2010 is hét OLS jaar voor
Grubbenvorst. Daarom willen de
Stichting OLS 2010 en Schutterij
St. Jan een officieel tintje geven aan
de opening van dat jaar. Om klokslag
15.00 uur, nabij café de Vonkel in
Grubbenvorst, gaan de saluutschoten
van de schutterij klinken als opening
van het OLS jaar. Daarna volgen er nog
enkele toespraken, die muzikaal omlijst worden door de jachthoornblazers
uit Grubbenvorst. Op deze middag

presenteert de Stichting OLS 2010 ook
de officiële website, die vanaf
3 januari online is. Naast de opening van het OLS jaar, is er volop de
gelegenheid om elkaar het allerbeste
toe te wensen voor het nieuwe jaar
tijdens een informeel samenzijn met
de leden en aspirant-leden van de
schutterij met hun partners en de
leden van de verschillende werkgroepen. Iedereen, die de schutterij
en het OLS 2010 een warm hart
toedraagt, is deze middag van harte
welkom bij café de Vonkel.
Vanaf 3 januari wordt het OLShoés in gebruik genomen.
Het OLS-hoés wordt gevestigd in een
gedeelte van het oude gemeentehuis
van Grubbenvorst aan het Pastoor
Vullinghsplein.
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Ontwerp Wereldpaviljoen aan
Floriade 2012 gepresenteerd
De Stichting Wereldpaviljoen heeft afgelopen woensdag de ontwerpen van het Wereldpaviljoen gepresenteerd.
Dat is het derde permanente gebouw dat gepland is op het bedrijvenpark Venlo GreenPark in Venlo waar in 2012
de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade plaats vindt.

De twee hoofdgebouwen van het Wereldpaviljoen
met het kleinere gebouw, de mogelijke uitbreiding
Het futuristisch paviljoen bestaat
uit twee grote twaalf meter hoge
gebouwen volgens het BetonBallonprincipe. Het betreft een architectonisch
hoogstaand en uniek gebouw, met een
significante winst in het kader van milieu en duurzaamheid, waarbij de inhoud
van het gebouw en de buitenkant moeiteloos hand in hand gaan. Bovendien
is het gebouw een praktijkvoorbeeld
voor ontwikkelingslanden. Met de
bouw van het paviljoen is een bedrag
van 1,2 miljoen euro gemoeid en de
inrichting ervan gaat ongeveer
1 miljoen kosten.
Het Wereldpaviljoen wordt een
educatief en recreatief belevingscentrum mondiale vorming voor jong
en oud. In het paviljoen wordt op een
zeer onderhoudende en instructieve
wijze aandacht geschonken aan onderwerpen als ontwikkelingssamenwerking, millenniumdoelen, duurzaamheid,
solidariteit, fair trade, cradle to cradle
en tuinbouw. Belangrijk onderdeel
zijn de inleefateliers waarin een dorp,
stad en platteland van een land uit het
zuiden wordt nagebouwd. Kinderen en
volwassenen kunnen in een rollenspel
in de levende lijve ervaren hoe het is
om in dit land te wonen. Ook worden
moderne communicatiemiddelen
ingezet waardoor bezoekers van het
Wereldpaviljoen dagelijks in verbinding
staan in woord en beeld met dorpen
en steden in de Derde Wereld. Tijdens
de Floriade biedt het Wereldpaviljoen

ook onderdak aan inzendingen van
landen uit de Derde Wereld. Het
Wereldpaviljoen is een initiatief van de
mondiale groepen uit Noord-Limburg,
COS Limburg en wordt gesteund
door de Regio Venlo en de provincie
Limburg. Minister Bert Koenders van
Ontwikkelingssamenwerking juicht de
plannen toe en bekijkt welke bijdrage
zijn ministerie kan geven in dit project.
De Stichting Wereldpaviljoen
heeft gekozen voor de constructie van
het vooruitstrevende ontwerpbureau
BB-Con uit Vught. Zij ontwikkelden
de succesvolle BetonBallon constructie. Dit concept houdt in dat beton
wordt gespoten op een voorgevormde
ballon. Als het beton is uitgehard, is
het een kwestie van de ballon laten
leeglopen en het gebouw staat. Het
concept is eenvoudig, vernieuwend,
milieuvriendelijk, duurzaam en kwalitatief. Het concept is ontleend aan de
kettinglijnmethode, die ook door de
Spaanse architect Gaudi gebruikt werd.
Het maken van de schil vergt relatief
weinig tijd en materiaal. Een prototype
staat op de TU Eindhoven.
Het BetonBallon-concept leidt tot
een besparing op materiaal van meer
dan 50% in wapeningsvrije constructies, waardoor de kosten hiervan
aanzienlijk omlaag gaan. Tijdens het
bouwproces wordt een CO2 reductie van
minimaal 70% bereikt. Tevens leent de
gewelfde vorm van het gebouw zich
uitermate goed voor het opvangen van

zonne-energie. Hierdoor kan ook in het
gebruik van het gebouw een aanzienlijke CO2 reductie worden gerealiseerd.
Het Wereldpaviljoen is een van de
eerste gebouwen ter wereld die
volgens het BetonBallon-concept wordt
gerealiseerd.
Het ontwerp van het Wereldpaviljoen gaat momenteel uit van
twee gebouwen van 600m2 en 400m2,
geschakeld door een derde kleiner
gebouw van ongeveer 100m2. Beide
grote gebouwen worden gemaakt van
dezelfde ballon, maar door er een deel
van af te snijden, ontstaan twee in
grootte verschillende gebouwen.
De gebouwen zullen zo ten opzichte
van elkaar worden geplaatst, dat er
nog een binnenplein is te creëren.
Belangrijk is dat ieder gebouw
multifunctioneel kan worden ingericht.
Eén gebouw is gericht op het educatieve onderdeel en één op het recreatieve
onderdeel. Dit maakt het mogelijk om,
zowel tijdens als na de Floriade, grote
groepen op te vangen voor bijvoorbeeld congressen, wereldfestivals en
meetings voor teambuilding.

Inloop
Dienstencentrum
Tienray
Op zaterdag 19 december
van 10.00 tot 13.00 uur houdt
de afdeling Sociale Activiteiten
van het Nederlandse Rode
Kruis Meerlo-Wanssum,
Broekhuizen een vrije inloop in
het Dienstencentrum te
Tienray. Er vindt een verkoop
plaats van diverse artikelen,
welke door deelnemers zijn
gemaakt.
Iedereen is welkom.

Belangstelling voor de ijsbaan is groot

Gratis naar Winterwonderland?
www.hallohorstaandemaas.nl

Met

Winterwonderland

naar

Nieuwe inwoners
‘ijskoud’ verwelkomd

in Kasteeltuinen Arcen

Winterwonderland van 19 december t/m 3 januari

Lichtroute door de tuinen, vanaf de schemering * Roofvogeldemonstraties * Muziektheater ‘A Christmas Carol’ * Langlaufen &
Apres Ski * Romy Schneider Expositie in het Kasteel * Kerstbrunch * Stamppottenbuffet: dagelijks in gewelvenrestaurant Kasteel Arcen

25% KORTING op de entreeprijs bij inlevering van deze bon (max. 5 pers.).

Kasteeltuinen Arcen . Lingsforterweg 26 Arcen . T (077) 473 60 20 . www.kasteeltuinen.nl . info@kasteeltuinen.nl
Dagelijks open van 11.00 uur tot 20.00 uur (24 en 31 dec. tot 18.00 uur)

Wat doe je als centrumgemeente
bij een herindeling? Met die vraag
worstelde de gemeente Horst aan
de Maas. Afscheid nemen van je
zelfstandigheid is minder aan de
orde, voor de inwoners gaat immers
bijna alles ongemerkt door. Naast de
talrijke plus-evenementen wilde het
gemeentebestuur van Horst aan de
Maas ook een gebaar maken.
Het werd een kunstijsbaan. Van
zaterdag 12 december tot en met
zondag 3 januari kan jong en oud uit
de fusiegemeente in het centrum van
Horst terecht om een of meer baantjes
te trekken.
Drie weken voor de opening
van de ijsbaan op 12 december,
werd het idee van het aanbieden
van een kunstijsbaan aan de hele
nieuwe gemeente geboren. Met
vereende krachten werd alles
binnen korte tijd gerealiseerd.
Bedrijfscontactfunctionaris Gijs Moes
regelde de zaken vanuit de gemeente.

Vier horecaondernemers rond het
Wilhelminaplein zorgden voor de
verdere aankleding van het plein
en voor een natje en een droogje.
De Koninklijke Harmonie Horst in
de persoon van Jan Reijn Visschers
regelde de honderden vrijwilligers.
Deze komen niet alleen vanuit de
harmonie, maar ook vanuit andere
verenigingen. Er moeten dagelijks
allerlei taken verricht worden en dag
en nacht is toezicht nodig.
Er is een uitgebreid activiteitenprogramma. In deze laatste
schoolweek komen alle 4.500
leerlingen van de basisscholen uit de
nieuwe gemeente hun gymles op de
ijsbaan doorbrengen. Ze krijgen tevens
een gratis toegangskaartje, zodat ze
nog een keer terug kunnen komen.
Er zijn veel activiteiten en optredens
gepland. Zo is bijvoorbeeld het Horster
Mannenkoor te gast. Meer informatie
en het actuele programma is te vinden
op www.samenhetijsop.nl
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Een metamorfose voor Inter Chalet Horst

Verbouwd tot shoppingcenter
voor bouwen, wonen en tuin
Inter Chalet heeft afgelopen weekend haar compleet vernieuwde winkel geopend. Inter Chalet onderging een gedaanteverwisseling waarbij het
bouwcentrum tot shoppingcenter voor wonen, bouwen en tuin, werd omgevormd.
Clabbers enthousiast, “er is ook een
brasserie, Intermezzo, waar heerlijk
gegeten kan worden.”

“We zijn ruim een jaar
bezig geweest, maar
nu is het eindelijk af”

Jan Clabbers, directeur van Inter
Chalet, vertelt: “Inter Chalet is van een
grote bouwmarkt veranderd in een
compleet shoppingcenter. Een plek
waar je met het hele gezin naar toe

kan voor een dagje uit. We hebben
alles op het gebied van wonen, bouw
en tuin. Daarmee kunnen we ons nu
met recht een ‘shoppingcenter voor
bouwen, wonen, tuin’ noemen. Niet

Bloemen en planten per
trein naar Roemenië

alleen het assortiment is uitgebreid,
ook de inrichting is flink onder handen
genomen. Inter Chalet is veranderd
in een trendy en sfeervolle plek om
eindeloos te shoppen,” vertelt Jan

De metamorfose van Inter Chalet
heeft meer dan een jaar in beslag
genomen en het resultaat mag er zijn.
Iedere afdeling heeft een eigen sfeer
gekregen. Clabbers: “We zijn ruim
een jaar bezig geweest, maar nu is
het eindelijk af. We zijn echt stappen
vooruit gegaan qua sfeer, presentatie
en beleving. Maar dat past ook bij
onze nieuwe filosofie waarmee we
bekend willen staan als shoppingcenter.” De officiële opening vond
donderdagavond 10 december plaats
in het bijzijn van genodigden, werknemers en pers. Wethouder Leon Litjens
heropende Inter Chalet symbolisch met
het doorknippen van een lintje. Daarna
kregen alle aanwezigen een rondleiding en werd de avond feestelijk
voortgezet.

KWIK-REP

Vorige week dinsdag is de eerste container met planten, vervoerd
door GreenRail, gearriveerd in Roemenië. Het is het tweede spoortraject
dat via GreenRail ontsloten wordt. Eerder al zijn planten per spoor
vervoerd naar Milaan. In februari volgen de eerste plantencontainers via
railtransport naar Polen. De pilots vormen onderdeel van het project
GreenRail, waarin FloraHolland en de Vereniging voor Groothandel in
Bloemkwekerijprodukten (VGB) spoorvervoer van planten via conventionele spoorverbindingen organiseren.
Spoorvervoer is voor de sierteeltsector uitermate geschikt voor
langere afstanden en is vanwege de
oplopende kosten van wegtransport,
de toenemende beperkingen op
rij- en rusttijden en de toenemende
files een reële goedkopere optie voor
het vervoer van sierteeltproducten.
Bovendien is de CO2-uitstoot bij
railtransport tot vijftig procent lager.
FloraHolland en de VGB willen met
dit initiatief de positie van Nederland
als internationale draaischijf van de
sierteeltsector versterken door het
verminderen van de logistieke kosten.
In deze eerste pilot Roemenië
is sprake van een deel rail- en een
deel wegtransport. In een speciaal
geconditioneerde container vertrok
de trein naar Boedapest vorige week
zaterdag vanuit Duisburg. Later deze
maand volgt een transport met
planten vanaf Wanne, West-Duitsland,
volledig per trein naar Boekarest.
In juni van dit jaar startte GreenRail
met pilots op het spoortraject naar
Italië. Sindsdien zijn 36 containers per
trein naar Italië vervoerd, gemiddeld
twee tot drie per week. De resultaten
zijn veelbelovend. Van de 36 containers zijn er 35 op tijd uitgeleverd.
De kwaliteit van de producten is van

hetzelfde niveau als bij wegtransport.
Het ingebouwde GPS/GPRS-systeem
in de container geeft continu inzicht
in de locatie van de container en
controleert de temperatuurcondities.
Steeds meer exporteurs zijn geïnteresseerd in deze nieuwe vorm van
transport in de sierteeltsector.
De noodzaak om duurzaam
te ondernemen, de grenzen aan
bereikbaarheid, de infrastructuur
en de onzekerheid rond brandstofprijzen vragen om ontwikkeling van
alternatieve logistieke concepten.
Samenwerking in de keten is
daarvoor noodzakelijk. GreenRail is
een samenwerkingsverband van 34
bedrijven, waaronder tien exporteurs, transporteurs, logistieke dienstverleners en kennisinstellingen.
De ketenregie ligt in handen van
e-Logistics Control, die verantwoordelijk is voor de operationele
aansturing. Voor het eerste treintransport naar Roemenië is samengewerkt met Te Baerts Transport in
Horst. Te Baerts, al jaren actief als
transporteur op Roemenië, leverde
de planten aan en verzorgde het
wegtransport naar de railterminal in
Duisburg en vanaf de railterminal in
Boedapest.

Wasmachine defect?
Voor al uw reparaties aan huishoudelijke
apparatuur bel Kwik-Rep: 077-3216666
Willemstraat 48, Venlo

www.kwik-rep.nl

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Vermoeidheid, Stress, Migraine, Overgangsklachten,
Tennisarm, R.S.I, Rug- Nekklachten, Ischias, Hielspoor

Ook bij: Stoppen met Roken en Overgewicht

Rob Coumans

HORST: Schoolstraat 59
ARCEN: Roobeekweg 2
www.acu-balance.nl
lid N.V.A., N.V.K.H., B.V.A.T.

tel: 077- 374 4305
tel: 077- 473 3145
acu_balance@hotmail.com
Vergoed door o.a. VGZ en CZ!

Starters
in de regio
Bedrijf
Van Duppen Audio
Eigenaar Dennis van Duppen
Adres
Industriestraat 17a
5961PH Horst
Telefoon 06-38000021
E-mail
info@van-duppen.nl
Website www.van-duppen.nl
Sector
Audio-video
Start
1-12-2009

“Een exclusieve
audiozaak,
gebaseerd op
kennis, kwaliteit,
service en bovenal
liefde voor muziek”
Activiteiten
“Van Duppen Audio is een
exclusieve audiozaak, gebaseerd
op kennis, kwaliteit, service en
bovenal liefde voor muziek.
Ik heb uit het beschikbare
aanbod zorgvuldig enkele
topmerken geselecteerd, die zijn
ontwikkeld door mensen
met passie voor muziek en
toewijding voor technisch
vakmanschap. Producten die met
net zoveel gedrevenheid zijn
ontwikkeld als mijn eigen Van
Duppen luidsprekers. Ik voer de
topmerken Meridian, Naim, Neat,
Hegel, Arcam en Nordost, die
internationaal tot de allerbeste
worden gerekend en alle al veel
prijzen en nominaties in de wacht
hebben gesleept, van ‘best buy’
tot ‘product of the year’.”
Doelgroep
“Iedereen die op zoek is naar
een hoogwaardig audiosysteem.
Dat zijn kenners, die doelgericht
voor mijn topklasse componenten komen. Een andere doelgroep is de muziekliefhebber,
minder bekend met de merken
in het hogere segment, die
behoefte heeft aan deskundig
advies bij de zoektocht naar een
zeer hoogwaardig geluidssysteem, al dan niet voor inbouw of
hometheater.”
Onderscheid
“Ik ben al vijf jaar succesvol
op de markt onder de naam Van
Duppen Loudspeaker Design. In
deze en voorgaande periode heb
ik veel kennis opgedaan op het
gebied van geluidskwaliteit,
audioproducten en de integratie
hiervan binnen het interieur.
Deze ervaring gebruik ik om
klanten deskundig te adviseren
op het gebied van audio. Door de
focus op een beperkt aantal
geselecteerde topproducten is er
veel productkennis aanwezig.
Dankzij de nauwe samenwerking
met Carmentis (woningautomatisering) en Hermkes Interieur,
waarmee ook de showoom wordt
gedeeld, is het mogelijk om alle
klantenwensen op het gebied
van audio, interieur en woningautomatisering te vertalen in
perfecte maatwerkoplossingen.”
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Kleeven Haarwerkspecialist blijft in de familie
Op 1 januari 2010 draagt Theo Kleeven zijn bedrijf Kleeven Haarwerkspecialist over aan zijn dochter Tarita.
De firma Kleeven verzorgt vooral medische haarwerken, meestal voor mensen die door een chemo-kuur hun haar
hebben verloren.
Theo Kleeven is al 47 jaar kapper.
Hij startte als 15-jarige in het kappersbedrijf van zijn vader en heeft op zijn
beurt het ‘kappersvirus’ overgegeven
aan zijn kinderen. Zoon Cay heeft een
kapperszaak in Horst. Dochter Tarita is
behalve kapster ook docent bij Gilde
Opleidingen, waar zij lesgeeft aan
jonge kappers en kapsters in opleiding.
Dat blijft zij ook doen na de overname
van het bedrijf.
Theo Kleeven: “Alle Kleeven’s uit
mijn gezin zitten met de handen in het
haar, in positieve zin wel te verstaan.

Ik zit nu 25 jaar in haarwerken. Ik zeg
bewust haarwerken, want het zijn
geen pruiken. Pruiken zet je op met
carnaval”. De klanten van Kleeven
Haarwerkspecialist zijn over het algemeen kankerpatiënten die door een
chemo-kuur hun haar verloren. Het is
voor veel mensen moeilijk om bij de
haarwerkspecialist binnen te stappen,
de figuurlijke drempel is vaak hoog.
Tarita Kleuskens-Kleeven:
“De benadering is vanzelfsprekend
anders dan als je naar een kapper
gaat. Het is erg belangrijk dat mensen

RoWi Metaal, eenmansbedrijf
in metaalbewerking

Roy Wilms in zijn werkplaats
RoWi Metaal staat voor Roy
Wilms Metaal. Roy startte in
februari 2007 met zijn metaalbewerkingbedrijf. RoWi Metaal
werkt als een van de weinige
metaalbewerkers ook voor
particulieren.
RoWi Metaal levert een totaalpakket aan metaalbewerkingen en
heeft machines in huis om te draaien, te frezen en te lassen. Collegabedrijven kunnen bij RoWi-Metaal
terecht voor het uitbesteden van
seriematig werk, enkelstuks en prototypes. De in Meerlo wonende Wilms
heeft zijn eenmansbedrijf gevestigd in
Swolgen. Hij is gestart vanuit een hobby
die leidde tot steeds meer opdrachten
voor het maken van metaalproducten.
Dat deed hij in eerste instantie in zijn
vrije tijd, in de garage van zijn ouders.
Daar maakte hij voornamelijk producten voor particulieren, zoals roestvrij
stalen watervallen voor bij vijvers.
Toen het werk toenam, besloot hij zijn
eenmansbedrijf te starten. In eerste
instantie in combinatie met zijn baan
bij zijn toenmalige baas.
Sinds 1 september 2008 richt hij zich
volledig op zijn eigen bedrijf. “Achteraf
gezien was dat het minst gunstige moment om te starten, omdat toen net
de door niemand verwachte economische teruggang begon”, zegt hij nu.
Roy wilde graag in zijn garage bij
zijn huis in Meerlo starten, maar daarvoor kon hij de benodigde vergunningen niet krijgen. Na wat zoekwerk
kwam hij in Swolgen terecht. Zijn
bedrijf, gevestigd in een voormalig
champignonbedrijf, heeft een oppervlak van 75 vierkante meter.

“Ik heb tijdens de eerste periode
van mijn bedrijf nog een stuk van
de goede economische tijd meegemaakt”, vertelt Roy. “Hierdoor heb
ik gelukkig een buffer op kunnen
bouwen. Ik heb verder het voordeel
dat mijn kosten relatief laag zijn.
Ik heb geen duur bedrijfspand en
geen grote bedrijfsauto.” RoWi
Metaal wordt op dit moment veel
ingehuurd door het bedrijf waar Roy
voorheen werkte.

”Ik wil graag
voor particulieren
blijven werken
omdat veel bedrijven
dat niet doen”
“Er zijn steeds meer bedrijven
die competenties inhuren op het
moment dat het nodig is. Maar het
is niet gemakkelijk om aan werk te
komen. Ik maak veel calculaties die
lang niet altijd opdracht worden.”
Wilms maakt het liefst een compleet
product; van het ontwerp tot het
kant-en-klare eindresultaat.
“Ik werk voor zowel bedrijven als
particulieren. Bij veel, vooral grotere,
metaalbedrijven kun je als particulier
namelijk niet terecht.
Bij mij zijn zij wel welkom. Daardoor
onderscheid ik mij.” Wilms, die de
opleiding MTS Werktuigbouwkunde
heeft doorlopen, wil zijn klantenkring
graag vergroten. “Investeren in een
grotere bedrijfsruimte en nieuwe
machines, dat is mijn toekomstbeeld.”

vertrouwen hebben in wat er gaat gebeuren. Daarom creëren we een huiselijke sfeer in onze zaak en proberen
wij onze cliënten gerust te stellen. Het
is dan ook belangrijk te luisteren naar
hun verhaal. Verder kijken we dan
naar het geschikte model haarwerk.
We nemen de maat op en bepalen
samen de kleur. Vervolgens passen we
diverse modellen en bepalen we welk
haarwerk het wordt. Ten slotte wordt
het haarwerk geknipt en aangepast
aan de vorm van het gezicht.”
Kleeven Haarwerkspecialist is
zeven dagen per week bereikbaar.
Hierdoor kunnen cliënten altijd terecht,
mocht zich een probleem voordoen.
Tarita: “We stellen ons met gevoel en
respect en dienstbaar op naar onze
klanten. Dat kan betekenen dat we
met kerst moeten werken.
Als het nodig is, doen we dat.
Ook kunnen mensen altijd bij ons
terecht voor vrijblijvende informatie”.
Kleeven Haarwerkspecialist is gecertificeerd en aangesloten bij de
Nederlandse Vereniging voor Haarwerk
Ondernemers (NVHO) die recent het
Consu keurmerk heeft gekregen.
De eisen voor de certificering zijn
hoog. Behalve de garantie dat er vakwerk wordt geleverd is het voordeel
van die certificering dat de zorgverzekeraars alles direct met de haarwerkspecialist afhandelen. De eventuele
eigen bijdrage voor een haarwerk is
zeer laag of zelfs nihil. Cliënten hebben hierdoor geen rompslomp met de
financiële afhandeling.
Tarita vertelt hoe het is om met
vaak ernstig zieke mensen te werken:
“Je hebt toch wat levenservaring
nodig om dit werk te kunnen doen.

Vader en dochter Kleeven

Je moet ook goed kunnen luisteren.
Het mooie is dat je mensen toch
een lichtpuntje kunt geven in een
moeilijke periode in hun leven. Door
mooi haarwerk te leveren kunnen
onze cliënten weer wat makkelijker
deelnemen aan het sociale leven”.
De klanten van Kleeven variëren sterk
in leeftijd. Tarita: “Als er een jonge
moeder komt, betrekken we indien
gewenst ook haar kinderen bij het
hele proces.

”Het mooie is,
dat je mensen
toch een lichtpuntje
kunt geven in een
moeilijke periode
in hun leven”
Ze zoeken het haarwerk mee uit
en zijn bij het passen en het knippen
aanwezig”. Het verzorgingsgebied
van Kleeven Haarwerkspecialist is van
Roermond tot Boxmeer. Theo Kleeven
vindt het prachtig dat hij zijn zaak kan
overdragen aan zijn dochter.

Zo kan niet alleen zijn 25-jarige
ervaring worden doorgegeven, maar
ook kunnen de vaste klanten bij
Kleeven Haarwerkspecialist blijven.
Tarita: “Ik draai nu twee jaar mee in
de zaak en mijn vader blijft mij op de
achtergrond ondersteunen”.
Theo Kleeven gaat na het overdragen van de zaak nog twee dagen
per week werken bij zijn zoon Cay, in
de kapsalon in Horst. “Daar heb ik nog
veel vaste klanten die ik knip. Verder
heeft de NVHO mij gevraagd om plaats
te nemen in de toetscommissie voor
haarwerkbedrijven in het noorden
van Nederland, om te beoordelen of
die voldoen aan de gestelde criteria.
Daarvoor gevraagd worden geeft
mij toch wel een gevoel van erkenning en waardering.” De overdracht
van het bedrijf is op 1 januari 2010.
Kleeven Haarwerkspecialist wordt dan
ook verplaatst van de Loevestraat 1
naar de Vrouwboomweg 16 in Horst.
Het nieuwe adres is gevestigd in het
buitengebied van Horst waardoor de
cliënten nog meer privacy hebben.
Indien gewenst kunnen cliënten in het
ziekenhuis, maar ook thuis in hun vertrouwde omgeving worden geholpen.

SCHAATSEN
verstelbaar kinder
dames en heren
ook inruil en slijpen van schaatsen
Camping Centrale

gebr. janssen b.v.
Maasbreeseweg 3 Sevenum Tel. 077-4671818 www.janssensevenum.nl
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Bedevaartsoord Tienray

30.000 pelgrims per jaar
Tienray is al sinds 1877 officieel een bedevaartsoord. In dat jaar ontving het dorp de titel ‘Klein Lourdes’ van
Paus Pius IX. Dat betekent dat er al 132 jaar pelgrims naar Tienray trekken. De verering van O.L. Vrouw van Lourdes
startte al in het jaar 1875.
Vanaf 1960 liep de belangstelling voor Tienray als bedevaartsoord
terug, maar die kreeg in de jaren
tachtig een nieuwe impuls door de
herbouw van de Lourdesgrot in de
kerk. Pastoor Jonkheer Aegon Von
Bönninghausen vatte het idee op
om buiten de kerk een kruisweg op
te richten. Hij vond dat dit bij een
bedevaartsoord hoorde. In Kevelaar
en Lourdes was dat immers ook zo.
Hij moest met de toenmalige grondeigenaren in overleg om de grond
voor de kapelletjes voor de kruisweg te kunnen kopen. Uit Tienray
waren dat Theodorus van Rijswick en
Hendrik Camps.
Uit Meerlo waren dat Peter Joannes
Duykers, Leonard Vorstermans en
Burgemeester Alphons van Haeff,
uit Swolgen B. Nabben en uit Venray
de gebroeders Aerts. De groenvoorziening verzorgde Henri Schraven,
boom- en rozenkweker uit Lottum.
In het najaar van 1914 leverde
hij honderd sierstruiken, twintig
thuya’s, honderd ligusterplanten en
67 Hebe aquifolium voor een totaalbedrag van 102 gulden en 60 cent,
inclusief 10 gulden uurloon.
Tienray is in het bezit van een
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Mariabeeld dat dateert uit circa
1350. Het is een staande Madonna
van ongeveer 89 cm hoog. Het
beeld heeft, voordat het in Tienray
terecht kwam, waarschijnlijk in een
woning, klooster of kasteel gestaan.
Bewoners van Tienray lieten tijdens
bezoeken aan andere bedevaartsoorden briefjes over Klein Lourdes
achter om geïnteresseerden naar
Tienray te trekken. Mond-tot-mondreclame deed de rest.

”Op deze manier
weten ze zich ook
echt welkom”
Pastoor Ruud Verheggen vertelt:
“Er komen ongeveer 30.000 pelgrims
per jaar naar Tienray. Veel mensen
komen zelfstandig en hebben geen
begeleiding nodig van onze zijde. Dit
betekent geen extra werk voor ons”.
Er zijn echter ook groepen die zich
aanmelden. Pastoor Verheggen: “Die
worden hartelijk ontvangen door een
van de acht vrijwilligers die vervolgens die groep ook begeleiden”. De
koster en leden van het kerkbestuur
maken onder anderen deel uit van

deze groep vrijwilligers. De periode
van officiële bedevaartsgroepen is
vanaf begin mei tot en met half oktober. De drukste periode is meestal
in mei en van 15 augustus tot 15
oktober. Pastoor Verheggen: “De bedevaartgangers die op eigen houtje
komen, bezoeken Tienray gedurende
het hele jaar. De winterperiode is
wel duidelijk de rustigste”.
Tienray wordt gezien als een
kerkelijke toplocatie van bezinning. Tienray is dan ook betrokken bij een project van de Kamer
van Koophandel dat ‘Bezinnen in
Limburg’ heet. Pastoor Verheggen:
“Mensen worden uitgenodigd om
hier tot zichzelf te komen en rust te
vinden. De Kamer van Koophandel
zet op dit moment een programma
op dat wordt verwerkt in een
website”. Er wordt ook gewerkt
aan arrangementen met verschillende andere instanties. Welke dat
zijn worden volgend jaar bekend
gemaakt. Pastoor Verheggen sluit
af: “Voor ons als Tienray is het heel
belangrijk dat mensen zich thuis
voelen bij Maria, bij ons in de kerk.
Op deze manier weten ze zich ook
echt welkom”.

Haagse rockformatie
Headlife in Horst
De Haagse rockband Headlife treedt zaterdag 19 december op het
poppodium van Blok10 in Horst. Aanvang 22.30 uur.

Headlife te zien en te horen in Blok 10
De vijfmansformatie Headlife is
volgens diverse bronnen een van
de meest veelbelovende bands van
dit moment. Zij maakt stevige en
energieke muziek die zich kenmerkt
door goed in het gehoor liggende
songs. Ook de doordachte gitaarpartijen, een strakke beat en goede
zang maken de band de moeite

Café De Buun gepimpt
Muziekcafé De Buun in Horst is verbouwd. Een groot aantal
zaken in het café zijn verbeterd om gasten nog beter te laten
genieten van zang en muziek.
Na acht jaren werd het tijd
een en ander in De Buun eens
onder de loep te nemen.
Een aantal zaken was duidelijk
aan verbetering toe.
De geluidskwaliteit was niet meer
van deze tijd en de akoestiek
mocht ook wel wat aandacht
krijgen. Daarnaast is het
ventilatiesysteem eens goed
bekeken. De Buun heeft
geïnvesteerd om het café
aangenamer te maken voor hun
klanten.
De nagalmtijd in de oude
situatie was aan de lange kant en
deze is teruggebracht. Daardoor
ontstond een rustiger café.

Z IT U ’S-WINTERS
OOK LIE VER OP DE BANK?

waard. Headlife speelde eerder al op
uitverkochte podia en festivals, waaronder Parkpop. Ook stond de band in
2008 op het grote festival POPKOMM
in Berlijn. Daar werd het optreden
erg gewaardeerd en er volgde een
tour door Duitsland. De band was
eveneens te horen bij radio 3FM in
de show van Gerard Ekdom.

Daarnaast kreeg de geluidsinstallatie een grondige onderhoudsbeurt waardoor de muziek nu veel
duidelijker te horen is en wat
bijdraagt aan de sfeer.
Als laatste is het
ventilatiesysteem zodanig
aangepast dat bij elk weertype en
buitentemperatuur
voldoende verse en
verwarmde lucht het café in kan
stromen. Dat voorkomt nare
luchtjes van sigaretten en sigaren.
Naast de fysieke verbouwing van
De Buun is ook de website
vernieuwd.
Kortom, muziekcafé De Buun
is klaar voor de toekomst.

… het najaar is aangebroken, het is koud en guur weer.
Het wordt dus weer tijd om optimaal te genieten van uw
eigen woning.
En wellicht is het ook tijd om uw interieur eens
onder de loep te nemen. Een andere vloer, gordijn of
raamdecoratie maakt het direct veel gezelliger.
Wat zal het worden?

Laat u vrijblijvend en gratis adviseren
door onze binnenhuisarchitecte.
Op afspraak komen we bij u aan huis om samen uw
interieurwensen te bespreken.

Hemelse Rode Wijn

Cabardes Cuvée Des Dieux 2003

Kijk dat is nog eens ouderwetse service.
Bij ons zit u ook in de wintermaanden comfortabel!

vloer- & raamdecoratie, zonwering, kozijnen, afdaken, rolluiken en horsystemen

€ 6,95

U kunt onze wijnen proeven,
en u laten adviseren bij uw
wijn & spijs combinatie voor
41782 © Pit Reclame

Gebr. Wijnhoven
Expeditiestraat 4
5961 PX Horst, Nederland
T 077 - 396 17 77, F 077 - 396 17 78
info@gebrwijnhoven.nl,
www. gebrwijnhoven.nl

van € 7,95 voor

kerst

Geen oudejaarsavond zonder deze sprankelende pareltjes in het glas…..
Onze “champagne”
Diverse soorten
uit Zuid-Frankrijk, voor maar
Prosecco, vanaf

€ 9,95

€ 8,00

www.hemelsewijn.nl • De Hees 32, Sevenum (077) 467 39 61

Open voor Kerst: woensdag 23 + donderdag 24 december van 09.00 - 17.00 uur
& voor Oudjaar: woensdag 30 + donderdag 31 december van 09.00 - 17.00 uur
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Kerstconcerten muziek- Early
Armand in De Buun
groep Mallemoer
Adopters

winnen
niet

Early Adopters uit Horst
heeft afgelopen zaterdag in de
finale De Grote Prijs van
Nederland in de categorie
Rock/Alternative niet op haar
naam weten te zetten.

Mallemoer treedt op in De Locht op 22 december om 19.30 uur
In de aanloop naar Kerstmis
verzorgt de volksmuziekgroep
Mallemoer een aantal kerstconcerten
onder de titel Wilt allen aanhoren.
Zo ook op dinsdag 22 december in
Streekmuseum De Locht in Melderslo

om 19.30 uur. Het programma bestaat
uit volkse liederen en melodieën rond
Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen.
Het optreden van Mallemoer is deels
afgestemd op de nieuwe kerst-cd van
de muziekgroep.

Het Rotterdams rockcollectief The Cosmic Carnival ging er
met de titel vandoor. Tweede
werd Stairs to Nowhere, gevolgd
door Anni K op de derde plaats.
Early Adopters uit Horst was dit
jaar de enige Limburgse finalist
in een van de vier finales
(singer/songwriter, rock/
alternative, hiphop en dance)
van de Grote Prijs, Nederlands
grootste bandwedstrijd.

Expositie kerststalletjes
Van 8 tot en met 31 december is bij BiblioNu Horst een collectie kerststallen te bezichtigen. De expositie is te
zien tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

Het zetten van een kerststal is
een eeuwenoude traditie die nog
springlevend is. In de donkere dagen
voor Kerstmis zijn op veel plaatsen,
onder andere in musea en kerken,

kerstgroepen te bewonderen. Zo ook
in de bibliotheek van Horst. De kerstgroepen zijn beschikbaar gesteld door
de familie Senders uit Helmond.
Zij heeft in totaal zo’n 400 kerststal-

len uit 25 verschillende landen
verzameld, waaronder China, Peru,
Vietnam, Venezuela, Equador en
Polen. Uiteraard zijn niet alle 400
stallen te zien, er is een selectie
gemaakt. Kijk voor de openingstijden
op biblionu.nl.
De kerststal is een idee van
Franciscus van Assisi die in 1223 op
het idee kwam een levende kerststal
in het dorp Greccio (Italië) op te
zetten. Het idee van de kerststal
komt voort uit de vertalingen van het
Evangelie van Lucas, waarin staat dat
Jezus in een kribbe werd gelegd omdat er geen plaats was in de herberg.
De plaats van een kribbe is de stal,
wat een logische keuze lijkt als de
herberg zelf vol is. Vooral katholieke
gezinnen halen met Kerstmis het
stalletje van zolder.

Armand rokend en wel te zien in De Buun
Zondag 20 december treedt
Armand op in muziekcafé De Buun
in Horst. Aanvang 18.00 uur.
Armands beste hit was ongetwijfeld ‘Ben ik te min’, in 1967.
Armand is, behoudens rookgewoontes,

niet bij die tijd stil blijven staan.
Naast muziek maken kan hij het niet
laten de huidige maatschappij op
een kritische manier te benaderen.
Protesteren op muziek is Armand op
het lijf geschreven.

Activiteiten
Museum De Locht
Liefhebbers van natuur en wandelen kunnen zaterdag
19 december terecht bij Museum De Locht in Melderslo.
Onder begeleiding van een
deskundige wordt onderweg
uitleg gegeven over de omgeving,
de natuur en de producten die in
en rond Melderslo worden
gekweekt. De groep vertrekt om
13.00 uur vanaf het museum.
Het ommetje Melderslo heeft een
lengte van een kleine zes kilometer.

Zondag 20 december zijn er
diverse demonstraties in Museum
De Locht. Deskundigen laten zien
hoe men kaarsen kan maken.
Ook zijn er demonstraties houtsnijden, waarbij de houtsnijders
tevens hun eigen werk tonen.
Op zaterdag 19 en zondag 20
december is het museum open
van 11.00 tot 17.00 uur.

Clash of the Cover Bands
telt nog drie Horster bands
Juezz.com uit Horst hoort bij
de negen beste coverbands van de
regio. Ze staan als Runner-Up in de
Regio-Finale van Limburg op zondag
20 december in MC De Bosuil in
Weert, aanvang 14.00 uur. In deze
finale zijn twee tickets te winnen

voor de Landelijke Halve Finales
in dé poptempel van Nederland,
Paradiso in Amsterdam. Naast Juezz.
com maken ook de coverbands Many
More uit Grubbenvorst en Campaign
uit Horst nog een kans om de twee
tickets te winnen.

Koopzondag
20 december
in het centrum van Horst
met kerstmarkt, ijsbaan
en entertainment
van 12.00 tot 17.00 uur
Gratis parkeren
“KINJER-WENS-KRIEBELS”
Ik wens: ….dat ik op bezoek mag bij
de kerstman !!
www.kinjerkriebel.nl 077-3072095
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.
“KINJER-WENS-KRIEBELS”
Ik wens: ….dat mijn hondje heel
oud mag worden !!
www.kinjerkriebel.nl 077-3072095

12

gemeente

Informatie
avond
rotonde
Hegelsom
Op het kruispunt Stationsstraat
en Pastoor Debijestraat/Handelsstraat wordt in het voorjaar van
2010 door de gemeente Horst aan
de Maas in samenwerking met de
provincie een rotonde aangelegd.
De werkzaamheden aan de
rotonde starten volgens planning
medio maart 2010. In januari 2010
zullen de voorbereidende werkzaamheden van start gaan.
Om belanghebbenden en
belangstellenden op de hoogte te
brengen van de plannen en een
toelichting te geven op de uitvoering van de werkzaamheden houdt
de gemeente een informatie avond
over de werkzaamheden. Deze
avond wordt gehouden op dinsdag
22 december a.s. in het Gasthoês te
Horst en begint om 19.30 uur.
Namens de gemeente zal
o.a. wethouder Stas aanwezig zijn.
Het programma van de avond biedt
volop ruimte voor het stellen van
vragen. Wij hopen u op 22 december a.s. te mogen begroeten!

Beëindiging
kerstboom
inzamelingsactie
Sinds een aantal jaren heeft
er in elk kerkdorp van Horst aan
de Maas een kerstboominzameling plaatsgevonden,
waarbij de jeugd voor elke
ingeleverde kerstboom een kleine
vergoeding kreeg.
Het aantal ingezamelde kerstbomen is de afgelopen jaren aanzienlijk teruggelopen en de kosten
zijn relatief hoog. Om die redenen
is door het College besloten om met
ingang van 2010 met de afzonderlijke inzameling van kerstbomen te
stoppen. Inwoners van Horst kunnen
de kerstbomen gewoon langs de
tuinkorven leggen of op zaterdag
inleveren bij gemeentewerken
(12.00-16.00 uur). Inwoners van
Sevenum, Kronenberg en Evertsoord
kunnen hun kerstboom op vrijdag 8
en zaterdag 9 januari 2010 brengen
naar:
• Sevenum: de parkeerplaats
bij de voetbalvelden aan de
Luttelseweg;
• Kronenberg: de parkeerplaats
bij de voetbalvelden aan de
Meerweg;
• Evertsoord: de parkeerplaats
bij de voetbalvelden aan de
Paterstraat.
Inwoners van Meerlo, Tienray en
Swolgen kunnen hun kerstboom op
vrijdag 8 en zaterdag 9 januari 2010
brengen naar:
• Meerlo: het speelterrein aan de
Pr. Margrietstraat;
• Tienray: het grasveld bij de Past.
Dinckelsstraat;
• Swolgen: het parkeerterrein bij de
Rabobank.
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Dorpsraden zijn belangrijk voor
Horst aan de Maas
Graag wil de gemeente het belang van het werk van de dorpsraad
onder de aandacht brengen van alle inwoners van Horst aan de Maas.
Dorpsraden zijn een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente.
Leefbaarheid in de dorpen
moet worden behouden en verder
worden versterkt. Leefbaarheid heeft
namelijk te maken met wonen, met
werkgelegenheid, de aanwezige
voorzieningen (denk aan winkel,
school, gemeenschapshuis), het
verenigingsleven én met de relatie
tussen de inwoners van een dorp en
de gemeente. Dorpsraden spelen bij
al deze zaken een wezenlijke rol.
Communicatie
Goed communiceren met onze
burgers is belangrijk. Op allerlei
manieren wordt hier invulling aan
gegeven. Ook daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de dorpsraden. De dorpsraad komt op voor
de belangen van het eigen dorp. In
ieder dorp is een dorpsraad actief.
Broekhuizen en Broekhuizenvorst
beschikken samen over één dorpsraad. Binnen de dorpsraad is men op

de hoogte wat er speelt binnen het
dorp.
Korte lijnen
Om de lijnen tussen de dorpsraden en de gemeente zo kort
mogelijk te houden beschikken de
dorpsraden binnen de gemeente
over één aanspreekpunt. Er is dan
ook intensief contact tussen de
dorpsraden en de relatiebeheerder
dorpsraden. Veel zaken worden daardoor snel afgedaan. Jaarlijks worden
er circa 400 kwesties aan de orde
gesteld en het “afdoeningspercentage” ligt daarbij op 85%! Dat is best
iets om trots op te zijn! De overige
15% betreffen veelal de grotere projecten en die vragen meer tijd.
Overleg
De meeste dorpsraden vergaderen eenmaal per maand en de
vergaderingen zijn in principe openbaar. Eenmaal per jaar bezoekt het

college de afzonderlijke dorpsraden
en wordt gesproken over actuele
zaken c.q. nieuwe ontwikkelingen
in het dorp. Ook de gemeenteraad
heeft overleg met de gezamenlijke
dorpsraden. De dorpsraden kunnen
dan aangeven waar de prioriteiten
in het dorp liggen. Dit overleg
vindt plaats vlak voor de gemeenteraad beslist aan welke projecten
financieel bijgedragen wordt. Ook is
iedere dorpsraad lid van het dorpsradenoverleg Horst aan de Maas. Het
dorpsradenoverleg vergadert 6x per
jaar. Er wordt informatie uitgewisseld
en er wordt gesproken over zaken
die meerdere dorpen raken.
De dorpsontwikkelingsvisie
Nagenoeg iedere dorpsraad
beschikt inmiddels over een DOV
(visie) en een DOP (dorpsontwikkelingsprogramma). Daarin zijn de
projecten beschreven waarmee de
dorpsraad en gemeente samen aan
de slag gaan. Door het bezoeken
van de dorpsraadvergaderingen of
actief aan de slag te gaan rond een

bepaald onderwerp dat speelt in het
dorp, kan iedere inwoner van het
dorp een steentje bijdragen aan een
leefbare kern.
Verordening
In de verordening is excpliciet
benoemd in welke gevallen de
dorpsraden om advies gevraagd
moet worden. Uiteraard blijft het
mogelijk dat de dorpsraad ongevraagd adviseert. Bent u geïnteresseerd in de tekst van de verordening,
kijk dan op www.horstaandemaas.nl
Informatie
Graag wil de gemeente het belang van het werk van de dorpsraad
onder de aandacht brengen van alle
inwoners van Horst aan de Maas.
Dorpsraden zijn een belangrijke
gesprekspartner voor de gemeente.
Wilt u meer informatie, neem dan
gerust contact op met uw dorpsraad
in uw dorp (voor de actuele adressen
kijk op de website) of met de
relatiebeheerder van de gemeente
(077 477 94 86),
e-mail g.peeters@horst.nl

SP woedend na afwijzing CDA en Essentie
CDA en Essentie hebben besloten niet meer verder met de SP te praten over de vorming van een nieuw
college voor Horst aan de Maas. Volgens beide partijen zijn de verschillen met de SP groot en daardoor
moeilijk te overbruggen.
“De SP heeft één keer met CDA
en Essentie gesproken over de inhoud
en voor ons was veel bespreekbaar.
CDA en Essentie noemden de opstelling van de SP ‘constructief’ maar
wilden de SP toch niet in het college.
Dit is een schande en een schoffering van alle mensen die op de SP
hebben gestemd.” Aldus SP lijsttrekker Michael van Rengs. Tijdens de

gemeenteraadsverkiezingen haalde
de SP ruim 19% van de stemmen.
Hiermee werd de SP de derde partij
van de nieuwe fusiegemeente Horst
aan de Maas. In Grubbenvorst haalde
de SP zelfs 35% van de stemmen.
Michael van Rengs: “In 2006 schoof
het CDA de SP ook zonder enige
argumentatie ter zijde. We hadden
gehoopt dat hiervan was geleerd,

maar blijkbaar is dit niet het geval.
Door na één gesprek over de inhoud
de deur dicht te gooien, geven CDA
en Essentie aan dat ze helemaal niet
open willen staan voor een college
met de SP. Wij zijn hier woedend
over. Wat ons betreft was er nog
genoeg te bespreken. De afgelopen
jaren heeft de SP bewezen dat we
goede en haalbare alternatieven

hebben, daarvoor hebben de mensen
ook op ons gestemd. Ze stemden op
de SP en kozen daarmee voor verandering. In plaats daarvan krijgt men
de PvdA die aan mag schuiven. De
SP zal door knokken in de oppositie
en in de dorpen en de buurten. Wij
zijn een actieve en positieve partij die
niet bij de pakken neer gaat zitten.
Het is een gemiste kans dat wij geen
wethouders mogen leveren, maar
het enige dat we kunnen doen is
door knokken zodat de SP in 2014 de
grootste wordt”, aldus van Rengs.

Meerlo-Wanssum

Gemeentehuis gesloten
In verband met een
personeelsbijeenkomst is het
gemeentehuis in Meerlo op
donderdagavond 17 december
2009 gesloten. U kunt die dag
tot 12.00 uur op het gemeentehuis terecht.

Dankwoord
burgemeester
Hahn
Afgelopen zaterdag hebben
velen van u ons afscheid tot een
onvergetelijk feest gemaakt. Wij
hebben dit zeer gewaardeerd.
Hiervoor bedanken we iedereen
van ganser harte, ook voor de
cadeaus die we mochten
ontvangen. Op deze plaats
wensen we u alle goeds voor de
toekomst, te beginnen met de
komende feestdagen.

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

Mr. J.H. (Joep) Hahn en
Mevr. C.H.M.J. (Riny) HahnOp ´t Broek
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Coalitie

CDA-EssentiePvdA-PK?
Bij coalitiebesprekingen
binnen de fusiegemeente Horst
aan de Maas zaten CDA en
Essentie al vrij snel op één lijn.
Beide partijen hebben met
PvdA-PK, D’66 en SP gesprekken
gevoerd om te komen tot een zo
breed mogelijke coalitie. Uit deze
verbredings-gesprekken bleek
PvdA-PK de meest geschikte
partner voor CDA en Essentie.
Wethouder Litjens: “We zitten
in de laatste fase en ik verwacht
nog voor Kerstmis tot een coalitieakkoord te komen met PvdA-PK,
Essentie en CDA.
We hebben een brede coalitie
nodig met alle bezuinigingsmaatregelen die ons nog te wachten
staan,” zegt Litjens.

Bibliotheek
Horst
heeft het ITSsymbool
De nieuwe bibliotheek in
Horst, die alweer zo’n 8
maanden open is, heeft onlangs
het Internationaal
Toegankelijkheids Symbool (ITS)
gekregen. Daarmee is dit het
eerste gebouw in de huidige
gemeente Horst aan de Maas
dat deze erkenning krijgt.
Mensen met een functiebeperking willen, voordat zij
ergens naar toe gaan, weten of zij
er kunnen komen, binnen kunnen
komen en gebruik kunnen maken
van de voorzieningen die worden
aangeboden.
Om die reden heeft het Huis
voor de Zorg de gemeente voor en
tijdens de bouw van de bibliotheek
en het WMO-loket bijgestaan met
als doel het verkrijgen van het ITS
symbool. Het ITS-symbool staat
garant voor een optimale toegankelijkheid voor iedereen.
Na een keuring eind augustus
2009 ontving de gemeente
onlangs het eindrapport van de
Chronisch Zieken en Gehandicapten
Raad Nederland (CG-raad). Volgens
de CG-raad is er veel zorg besteed
aan de bouw en inrichting van de
bibliotheek met als resultaat het
ITS symbool.
Dat betekent concreet dat de
bibliotheek en het WMO-loket,
bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen die het
gebouw zelfstandig kan bereiken.
Samen met de sporthal in Meerlo
voldoen in de nieuwe gemeente
nu twee gebouwen aan alle internationale eisen voor een goede
toegankelijkheid.

Afscheid Meerlo-Wanssum:

Feest vóór en dóór
alle inwoners
Komend weekend staat Meerlo-Wanssum in het teken van het naderende einde van de gemeente.
Vrijdag 18 en zaterdag 19 december zijn er festiviteiten voor jong en oud.

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

De drie initiatiefnemers van het afscheidsfeest, v.l.n.r. Marlies Janssen, Trudy Steeghs en Twan Kleeven
Gestart wordt vrijdag met een
seniorenmiddag. Gezellig samen zijn
met muziek van Um & Um, Accordeonist
Luuk Lenders en het Kemmere Koor uit
Geijsteren. ’s Avonds is er een hobbymarkt en muziek-mix programma. Op de
oproep aan hobbyisten om mee te doen
aan de hobbymarkt zijn veel spontane
reacties gekomen. Een gevarieerd aanbod van creaties is er te bewonderen,
uiteraard kan er ook gekocht worden.
Daarnaast is er een avondvullend muzikaal programma. De opening nemen
de gildes van Blitterswijck en Geijsteren
voor hun rekening. Vervolgens zijn
er optredens van Just for fun, Muziek
shoppers, Roll for dance, Pig’s Nose
en goochelaar Magic M. Als afsluiting
toetert joekskapel Niks op de sök uit
Blitterswijck de avond gezellig uit.
De zaterdagmiddag is voor de
kleintjes tot 10 jaar met theatervoorstellingen in ’t Brugeind. In drie rondes, telkens voor de kinderen uit twee dorpen,

valt er veel te lachen. Aan het eind van
iedere theatervoorstelling is een prijsuitreiking van de kleurplatenwedstrijd.
Voor de jeugd van 10 tot 14 jaar
barst er om 18.00 uur een indoor zeskamp los. In teams van zes gaan ze de
strijd met elkaar aan. Tijdens deze zeskamp hoeft men geen honger te lijden
want ondernemers uit de gemeente bieden lekkere versnaperingen aan. Wafels
met warme kersen, broodje gezond en
broodje forel.
De prijsuitreiking volgt rond 21.00
uur en wordt verricht door toptalent en
professioneel wielrijder Wout Poels uit
Blitterswijck. Ook zijn dan de fanfares uit
de gemeente aanwezig alsmede onze
burgemeester, zij geven aan dit moment
een officieel tintje. Hierna gaan de
inwoners van Meerlo-Wanssum met een
groots vuurwerk knallend hun nieuwe
toekomst tegemoet. Snormaal en Trade
Mark zorgen voor een stevige muzikale
afsluiting in de zaal terwijl Peter van de

Water in het sportcafé voor sfeermuziek
zorgt.
Gedurende beide dagen is ook
de tentoonstelling van de Heemkundevereniging te zien over 40 jaar
Meerlo-Wanssum.
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Huis aan huis is een flyer
bezorgd met het programma. Hierop
staan consumptiebonnen die de gemeente geeft aan de inwoners. Deze
bonnen zijn inwisselbaar tijdens dit
afscheidsfeest.
De initiatiefgroep bestaande uit
Twan Kleeven, Trudy Steeghs en Marlies
Janssen heeft in korte tijd een gevarieerd programma voor jong en oud in
elkaar gezet. Samen met de gemeente
en enthousiaste ondersteuning van
vele vrijwilligers zorgen zij er voor dat
Meerlo-Wanssum niet als een nachtkaars uit gaat maar met een spectaculair vuurwerk een nieuwe toekomst
tegemoet gaat.

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?
Vrijdag 18 december
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 19 december
• Inzameling restafval America en
Griendtsveen (i.p.v. 1e Kerstdag)
• Inzameling oud papier Horst-Zuid,
Lottum en Meterik
• Inzameling oude metalen
Norbertusparochie
• Tuinafval gemeentewerken 12.0016.00 uur
• KCA gemeentewerken 10.00-14.00 uur
Maandag 21 december
• Inzameling restafval omgeving
Broekhuizen, Broekhuizenvorst en
Lottum-Noord
Dinsdag 22 december
• Inzameling restafval omgeving
Grubbenvorst-Noord en Lottum-Zuid

Woensdag 23 december
• Inzameling restafval GrubbenvorstCentrum
Donderdag 24 december
• Inzameling restafval omgeving
Melderslo en Horst-Zuid
Vrijdag 25 december
• 1e Kerstdag geen inzameling
Zaterdag 26 december
• 2e Kerstdag geen inzameling
Afvalcontainers
De afvalcontainers dienen uiterlijk 07.00
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.

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

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

Meerlo-Wanssum
Bezoekadres
Beatrixstraat 2
5864 AH Meerlo
Postadres
Postbus 1400
5864 ZG Meerlo
Telefoon
0478 69 92 22
E-mail
info@meerlo-wanssum.nl
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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verenigingen

Jeugdcarnaval America
4x11 jaar
Jeugdcarnaval America bestaat 4 x 11 jaar. Dit wordt gevierd met een
receptie op zondag 27 december van 14.11 tot 15.33 uur. Na de receptie
zal All-Round-Top-100-Band ‘Hurricane’ zorgen voor passende muziek.
De receptie vindt plaats in de Bondszaal in America.
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Vier jubilarissen samen 175 jaar
bij de Koninklijke Harmonie Lottum
Tijdens het jaarlijkse Davidsfeest van de Koninklijke Harmonie van Lottum, dat plaats vond op zaterdag
12 december in de Harmoniezaal, zijn vier jubilarissen in de bloemetjes gezet. Drie leden werden gehuldigd
vanwege hun gouden jubileum en een lid vanwege zijn zilveren jubileum.

Zo begon de jeugdcarnaval in America
De jeugdcarnaval in America is
ontstaan in 1966 met als eerste prins
Joep Wijnhoven. Sjeng Wijnhoven
was in die tijd jeugdleider van het
B- voetbalelftal. Hij stelde voor om
met dat elftal een echte ‘Raad van
Elf’ op te richten. Zijn zoon Joep
werd aangewezen als Prins en
Low Janssen werd de eerste Vorst.
Naast de jeugdcarnaval heeft het
jeugdcomité in de afgelopen jaren
meer georganiseerd. In de jaren 70
en begin jaren 80 waren er iedere
zondag de disco avonden. Maar
ook stond het jeugdcomité mede
met OJC Cartouche aan de wieg van
Rockweekend in 1973/1974. Vanaf
1986 organiseerde het jeugdcomité
de jeugdplaybackshow. In al die
jaren dat het jeugdcomité nu de

jeugdcarnaval organiseert zijn er regelmatig vernieuwingen of extraatjes
toegevoegd. Bij het 11-jarig bestaan
in 1977 werd bijvoorbeeld Carla
Jacobs tot Jeugdprinses gekozen.
En in 1989 werd er bij gebrek aan
genoeg jongens om een Raad van
Elf te vormen, adjudanten aan de
toenmalige Jeugdprins Marco Hesp
gekoppeld. De adjudanten zijn vanaf
dat jaar niet meer weg te denken
uit het Jeugdprinsengezelschap. Om
in 2000 een nieuw millennium in te
luiden kwam er vanaf dat jaar een
Jeugdprinsenpaar (Koen Janssen en
Meike van Heijster). Beiden kregen
ieder hun eigen adjudant. Ook werd
dat jaar voor het eerst de playbackshow voor de volwassenen georganiseerd door het jeugdcomité.

De vier jubilarissen met hun echtgenotes op een rij
v.l.n.r : Sef Claessen, Bernard Driessen, Leo Verheijen en Mart Aarts
Samen zijn de vier leden 175 jaar
bij de vereniging. Zoals gebruikelijk werden de jubilarissen door het
Harmoniegezelschap thuis opgehaald.
Daarna vond een kerkdienst plaats
opgeluisterd door de Harmonie.
Tijdens het officiële gedeelte van het
Davidsfeest, dat voor de 158ste keer
plaatvond, werden de gelukkigen in
de bloemetjes gezet. Mart Aarts is 25
jaar bij de vereniging en al die tijd
bestuurslid technische zaken. Hij kreeg
hiervoor het bondsinsigne in zilver
uitgereikt. Vanwege zijn verdiensten
voor de vereniging is hij benoemd

tot lid van verdiensten. Sef Claessen,
50 jaar lid van de Harmonie, is actief
als muziekkant op hobo. Verder is hij
onderdirigent en lid van de muziekcommissie. Hij kreeg het bondsinsigne
in goud uitgereikt en werd benoemd
tot erelid van de Harmonie. Bernard
Driessen, de derde jubilaris, is 50 jaar
bij de vereniging. Hij speelt tuba bij
het harmonieorkest en ondersteunt
met dit instrument het jeugdorkest.
Daarnaast speelt hij zijn tuba ook
nog bij de Fanfare Broekhuizenvorst
& Ooyen. Bernard Driessen kreeg het
bondsinsigne in goud opgespeld en

Inzamelingsactie Jong Nederland Horst tijdens Kerstmarkt
Tijdens de Kerstmarkt in het centrum van Horst op 20 december voeren
kinderen van 13.00 tot 15.00 uur acties uit om geld in te zamelen. Uit alle
leeftijdsgroepen, 4 tot en met 17 jaar, doen kinderen mee en vragen zo om
een financiële bijdrage voor Radio 3FM en haar Serious Request actie.
Rond de klok van 16.00 uur is het geld geteld en wordt duidelijk welke
groep het meeste geld heeft opgehaald. Zij mogen dan het hele bedrag
naar Groningen brengen. De organisatie van de inzamelingsactie is in
handen van Jong Nederland Horst.
De acties bestaan onder andere uit: kerstkaarten en -ballen versiert voor
een bijdrage en er zijn spelletjes met
muziek maken in een riksja taxi, een
oud-Hollandse spelen plus een kerspookhuis met levende kerstfiguren
stestafette. Buiten al deze activiteiten
die een kerstspel doen, en er wordt
vinden er nog een aantal plaats op
iets te eten en te drinken uitgedeeld
het centrale podium. Zo is er een
voor een donatie. Ook willen de
kinderen een kabelbaan bouwen en
ballonnenwedstrijd en een bijzondere
beheren op het Wilhelminaplein.
artiest. Dinsdag 22 december
Er is ook een kleine quiz, (de Uitdaging gaan een aantal leiders van Jong
en Wedden Dat met kleine prijsjes).
Nederland Horst te fiets naar Verder is er ambachtelijk schoenen
Groningen. Zij laten zich per kilometer
poetsen en maakt de jeugd kleine
sponsoren. Om het extra spannend te
schilderijtjes met verf of spuitbus
maken proberen zij de 265 kilometer
voor een donatie. Ook worden er
binnen 24 uur af te leggen.

Nieuwe start
Boomteeltstudieclub

ZONDAG 20 DECEMBER

GEOPEND VAN 12.00 - 17.00 UUR
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Wij zijn met vakantie van Eerste Kerstdag t/m maandag 11 januari 2010

Opbrengst
collecte Multiple Sclerose
Het Multiple Sclerose (MS) Fonds
heeft in Horst 712,60 euro opgehaald. MS is de meest invaliderende
aandoening onder jonge mensen,
zelfs kinderen, in Nederland.
Het is nog niet mogelijk om MS te
genezen. Het MS Fonds helpt
mensen die Multiple Sclerose
hebben met coaching, voorlichting
en financiering van wetenschappe-

lijk onderzoek. Inmiddels weet men
dat MS geen spierziekte is, zoals
nog steeds veel mensen denken.
MS is een ziekte van het centrale
zenuwstelsel. Onderzoekers blijven
zich echter afvragen hoe de ziekte
ontstaat en waarom meer vrouwen
dan mannen MS hebben. Ook komt
de ziekte meer voor in landen met
een koel klimaat.

werd benoemd tot erelid van de vereniging. Als laatste werd Leo Verheijen
gehuldigd. Ook hij is 50 jaar lid van
de Harmonie. Buiten het bespelen
van de klarinet bij het harmonieorkest
ondersteunt hij met dat instrument
het jeugdorkest. Verder is hij penningmeester van de vereniging. Leo
Verheijen kreeg het bondsinsigne in
goud opgespeld en werd benoemd
tot erelid van de Koninklijke Harmonie
van Lottum. Na afloop van het officiële
gedeelte vierden de jubilarissen dit
heuglijke feit, samen met de aanwezige leden.

Koopzondag
20 december
in het centrum van Horst
met kerstmarkt, ijsbaan
en entertainment
van 12.00 tot 17.00 uur
Gratis parkeren

“KINJER-WENS-KRIEBELS”
Ik wens: …dat ik later
circusclown word !!
www.kinjerkriebel.nl 077-3072095
Helend tekenen
Al tekenend uit je denken gaan en in
het voelen komen. In kleine groepjes
of alleen. May Proosten.
Horst 077 398 61 14
www.het stiltehuis.nl
“KINJER-WENS-KRIEBELS”
Ik wens: ….door KinjerKriebel
vliegen als Mega Mindy !!
www.kinjerkriebel.nl 077-3072095

De Boomteeltstudieclub Horst
aan de Maas wil vanaf 1 januari
2010 twee richtingen opstarten.
Een ondernemersgroep voor het
voortzetten van de huidige
werkgroepen en twee praktijkgerichte groepen voor alle medewerkers die werkzaam zijn in de
primaire boomteeltsector.
Iedereen die werkzaam is in de
primaire sector is welkom om lid
te worden. Dus niet alleen ondernemers. De leden kunnen een keuze
maken uit een van de acht werkgroepen die een aantal activiteiten
door het jaar heen organiseert bij
diverse bedrijven. Dit alles onder
begeleiding van Cultus Agro Advies
BV. De nieuwe praktijkgerichte
groepen van medewerkers gaan
meer in op praktische onderwerpen die de boomteelt betreffen.
Hiervoor lenen bedrijfsexcursies zich
uitstekend. Men kan allerlei nieuwe
indrukken en ideeën opdoen. Alle
nieuwe leden ontvangen een Felco
snoeischaar indien het inschrijfformulier vóór 1 januari 2010 in het
bezit is van de Boomteeltstudieclub.
Voor meer informatie en de wijze
van inschrijven zie de website
www.boomteeltstudieclub.nl. Of bel
voor de kerst met 077 463 71 18,
dan wordt het inschrijfformulier
toegestuurd.
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Verenigingen
in HALLO

verenigingen 15

Kerstconcerten
door Seniorenorkest

Natuurlijk besteden we in HALLO aandacht aan verenigingen, zowel aan sportverenigingen als aan alle andere verenigingen.
Dit doen we op geheel eigen wijze. Wij willen heel graag van de
verenigingen horen als zij iets nieuws willen melden aan de
inwoners van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas.
De vereniging kan contact
opnemen met onze redactie en
deze zal dan in samenspraak
zorgen voor een mooi en
interessant artikel met een leuke
foto. Dit artikel wordt vervolgens
gepubliceerd in ons nieuwsblad
en op onze website. Daarnaast
kan elke vereniging gratis een
vermelding op onze website
www.hallohorstaandemaas.nl
krijgen. Deze vermelding zal
onder andere de link bevatten
naar de eigen website van de
vereniging. Zo heeft de bezoeker
van de website van HALLO alle
verenigingen die zich hiervoor
hebben aangemeld overzichtelijk
in beeld. In de nabije toekomst
zullen we de mogelijkheden op
de website uitbreiden. U kunt

hierbij denken aan eigen ruimte
op de website van HALLO waar u
zelf uw berichten kunt plaatsen.
Dit kunnen bijvoorbeeld uitslagen van wedstrijden of vergaderdata zijn. Deze berichten plaatsen wij niet in het weekblad. Het
criterium voor plaatsing is dat de
berichten die we plaatsen voor
lezers in de hele gemeente
interessant moeten zijn.
Dus heeft u iets wat u graag
in HALLO gepubliceerd wilt zien
en denkt u dat dit voor de hele
gemeente interessant is? Neem
dan contact op met de redactie
en wij maken er een mooi stuk
van. Mail naar redactie@
hallohorstaandemaas.nl
of bel met Lei Spreeuwenberg
06 201 192 83.

Gratis concert in Parkhotel van Seniorenorkest Horst en omstreken
Zondag 20 december geeft Seniorenorkest Horst aan de Maas twee kerstconcerten in het Parkhotel in Horst.
Het eerste optreden is van 11.00 tot 12.15 uur en het tweede van 13.00 tot 15.00 uur. De entree is gratis.
Het Parkhotel is inmiddels in een prachtige kerstsfeer omgetoverd.
Het Seniorenorkest Horst aan
de Maas werd opgericht in maart
1993. Het bestaat uit 28 actieve
muzikanten, waaronder twee zangers
afkomstig uit Horst en directe

Kerstdiner-Buffet
in Speel-Restaurant
“KinjerKriebel”
Het supergezellige indoor-speelparadijs ‘KinjerKriebel’ presenteert, samen met familierestaurant ‘Klein Volk’, een onvergetelijk
Kerstdiner-Buffet op:
2e Kerstdag, 26 december
★ van 11.30 tot 15.00 uur
★ van 16.00 tot 19.30 uur

Genieten van klimtoestellen, ballenbak en springkussen. Genieten
van een 3-gangen buffet. De kinderen mogen van tafel.
HO HO HO !! De Kerstman zal ons een bezoekje brengen...
Kom genieten van een ‘sjiek’ Kerstbuffet dat zelfs voor de kinderen
niet lang genoeg kan duren.
★ Groot volk vanaf 13 jaar  23,50
★ Klein volk 6 t/m 12 jaar  12,00
★ Kleiner volk 2 t/m 5 jaar  6,00
★ Kleinste volk tot 2 jaar gratis
Reserveren via 077-3072095 of info@kleinvolk.nl

Prettige Kerstdagen en
speelse ‘Kriebels’ in 2010!

omgeving. Het orkest staat onder
leiding van de heer W. Faasen. Het
Seniorenorkest wil op recreatieve
wijze amusement brengen door het
verzorgen van muzikale optredens

voor de hele gemeenschap.
Het veelzijdige repertoire bestaat
onder andere uit herkenbare bigbandmuziek, Limburgstalige muziek, volks,
pop- en stemmingsmuziek.

Première Horster kerstlied
door Horster Mannenkoor
Het Horster Mannenkoor geeft zondagmiddag 20 december zijn traditionele kerstconcert in cultureel centrum
‘t Gasthoes. Het concert begint om 15.00 uur.
Elk jaar slaagt het Horster
Mannenkoor, inmiddels 115 jaar
jong, erin om met een keur aan internationale kerstliederen een sfeervol
concert te presenteren. Een concert
dat een breed publiek aanspreekt.
Naast het Horster Mannenkoor onder
leiding van dirigent Jan Mertens verlenen ook drie bijzondere gasten hun
medewerking aan het concert. Een
van de gastzangers is tenor André
Post. Hij studeerde onder andere
aan het Koninklijk Conservatorium
in Den Haag en wordt momenteel
gecoacht door Margreet Honig en
Alejandro Ramirez. De tweede
gast is de pianist Willy Appermont.
Hij studeerde aan het Koninklijk
Muziekconservatorium in Brussel.
Hier werd hem de Bachprijs toe-

gekend. Hij is gegradueerde van de
Muziekkapel Koningin Elisabeth. Als
derde gast verwelkomt het Horster
Mannenkoor altsaxofoniste Lisette
Vervoort uit America.
Het aanvangsnummer is het
jubelende werk Torches door het koor
met de tenor André Post en Willy
Appermont op piano. Hierna gaat het
koor a capella verder met een kort
werk uit de Oekraïne: ‘Er rees een
nieuwe ster aan de hemel boven een
zondige wereld’ en een traditioneel
Italiaans kerstlied. Daarna volgen twee
solowerken van André Post: Ave Maria
en Navidad en Verano ‘Kerstfeest in
de zomer’. Het koor vervolgt met een
Amerikaans volkslied met tenor solo:
Jehovah, the Lord will provide. Dit lied
werd al in 1958 door Harry Belafonte

opgenomen. Na Fantaisie-Caprice
door Lisette Vervoort houdt het
Horster Mannenkoor een Horster
kerstlied ten doop. Het eerste deel
van het concert wordt afgesloten
met Sing Noël; ‘Schreeuw het van de
daken’.
Na de pauze volgen enkele
ingetogen werken, waarna het koor
met Jubilate een lofzang aanheft
‘Hört die Weinachts Klocken klingen’.
Het concert wordt vervolgd met twee
werken door André Post en Willy
Appermont. Hierna wordt de zaal ingeschakeld bij ‘Zomaar wat fiedelen’
met Willy Appermont op piano. Na
Cantique de Noël en King all Glorious
wordt het concert afgesloten met
Stille nacht, heilige nacht door het
Horster Mannenkoor en alle solisten.

Kerstconcert in kerk Sevenum
Op zondag 20 december om 19.00 uur vindt in de kerk van Sevenum een Kerstconcert plaats. Een aantal jaren
geleden werd er door alle koren van Sevenum jaarlijks een Kerst-in georganiseerd, waarbij ieder koor enkele
Kerstliedjes zong en er een Kerstverhaal werd gespeeld.
Het kerkbestuur heeft in het
voorjaar het initiatief genomen om
deze Sevenumse traditie voort te
zetten. Ieder jaar organiseren drie
verenigingen een concert waar ze
een eigen invulling aan geven. Dit
jaar wordt het concert georganiseerd
door mannenkoor Die Sevensanghers,

zanggroep Ratatouille en jongerenkoor
Vocal Connexion. Het thema van het
kerstconcert is dit jaar ‘Kerst door de
eeuwen heen’. Iedere koor heeft zijn
eigen repertoire en geeft zijn eigen invulling aan dit thema. Er worden liedjes
uit de 15e eeuw gezongen, maar ook
uit de 21e eeuw. Er wordt gezongen in

verschillende talen, zoals Nederlands,
Engels, Duits en Frans. De volgende bekende liedjes zijn dan ook opgenomen
in het repertoire: Nu sijt willecome,
Stille Nacht en Winter Wonderland.
De drie koren brengen samen twee
bekende Nederlandse kerstliederen ten
gehore. De toegang is gratis.
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Burgemeester Paul Mengde
moest even wennen
Paul Mengde was van oktober 2001 tot nu burgemeester van Sevenum. Wie zou denken dat hij na acht jaar burgemeesterschap het voor gezien houdt,
heeft het mis. Daarvoor vindt hij het burgemeesterschap gewoonweg te fijn. Afgelopen maandagavond was voor burgemeester Paul Mengde van Sevenum
de laatste officiële bijeenkomst met de raad. Voor Mengde zit het er bijna op als burgemeester van het Peeldorp. HALLO kijkt even terug en naar wat de
toekomst voor hem in petto heeft.

Paul Mengde wil graag ergens
aan de bak als (waarnemend) burgemeester
Mengde (58) is gehuwd met
Annette (55), heeft twee kinderen
(Paul en Charlotte) en vier kleinkinderen (Iris, Simon, Paul en Chris). “Toen
ik burgemeester van Sevenum werd,
was dat wel even wennen, van twee
kanten hoor. In Sevenum vonden
ze me een ‘rooie’ en daar hadden
ze het in het begin niet op. Dat had
even tijd nodig maar toen ik eenmaal

‘geaccepteerd’ was liep het prima”,
zegt Mengde.
Terugkijkend naar de afgelopen
jaren staat hem de grote brand in het
winkelcentrum nog op het netvlies
gebrand. “Dat heeft veel impact
gehad op de Sevenumse bevolking.
Ik vergeet nooit meer hoe eigenaren
van winkels aan de hekken stonden
te kijken hoe hun bedrijf instortte.

Gelukkig hebben we snel noodvoorzieningen kunnen treffen en hen op
allerlei andere manieren de helpende
hand geboden. Wat mij verder heel
goed is bijgebleven is de herdenking
van de kerkrazzia’s die in 1944 plaatsvonden. Zo’n 300 mannen werden
meegenomen. Niet iedereen kwam
terug maar de meesten gelukkig wel.
Na jaren blijkt dat er veel onverwerkt
verdriet is blijven zitten en mensen
in psychische problemen geraakten.
Ik ben blij dat er een film is gemaakt
over de herdenking van de kerkrazzia’s
naar aanleiding van die deportaties in
1944”, aldus de burgervader.
Over de fusie met Horst aan de
Maas wil Paul Mengde het niet te lang
hebben. “Wellicht is dit nog niet de
laatste herindeling. Er vindt al samenwerking plaats tussen de brandweerkorpsen van Horst-Sevenum en Peel en
Maas. Misschien is dat een optie om
ooit samen met Peel en Maas (fusiegemeente Helden) samen te gaan.
De tijd zal het leren”, lacht Mengde.
Naar de toekomst toe wil Mengde
graag burgemeester worden van
een ander dorp. Het liefst ergens
in Brabant of Limburg. Zijn echtgenote werkt bij de gemeente Tilburg
als directeur Beleidsontwikkeling.
“Burgemeester of waarnemend burgemeester, daar ben ik wel voor in”,
zegt hij.
In zijn vrije tijd fietst Paul Mengde

graag en hij werkt graag in zijn tuin.
“Dat laatste is er niet altijd aan af te
zien maar ik ben toch echt graag in
de tuin bezig. Verder tennis ik graag
maar mijn agenda laat wekelijks een
partijtje spelen gewoonweg niet toe.
Ik kan door mijn werkzaamheden nauwelijks vrije tijd inplannen. Misschien
krijg ik wel meer tijd om naar voetbal
te kijken want dat zie ik graag en dat
is er de laatste jaren bij ingeschoten.
Voeger speelde ik zelf ook (mid-half),
kon goed passes geven en had een
geweldige vrije trap. Ik heb 25 jaar
gevoetbald en ben ooit een keer topscorer geweest”, aldus Mengde.

“Een gemeenschap
is sterker dan een
gemeente”
Op de vraag wat hij de inwoners
van Sevenum wenst voor de toekomst
zegt hij: “Een gemeenschap is sterker
dan een gemeente maar moet wel
openstaan voor andere dingen.
Verder wens ik de inwoners toe dat ze
het karakter van het dorp behouden.
De fusiegemeente wens ik veel saamhorigheid toe”.
Paul Mengde, een aimabel mens
waarvan Sevenum afscheid neemt.
Sevenum zal voor altijd een speciaal
plekje in zijn hart hebben, waar hij ook
woont, werkt en leeft.

Koninklijke
onderscheiding
Ger Willems
uit Kronenberg

Koninklijke
onderscheiding
Henk Janssen
uit Sevenum

Henk Janssen benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau
Tijdens de laatste bijeenkomst
van de raad in Sevenum ontving
Henk Janssen uit handen van
burgemeester Paul Mengde een
Koninklijke onderscheiding. Janssen
werd benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau. Hij kreeg de
onderscheiding vanwege zijn
12- jarige deelname aan de
Sevenumse raad (drie termijnen).

Erespeld
gemeente
Sevenum
wethouder
Huub Dinghs

Erespeld gemeente Sevenum
voor Huub Dinghs

Ger Willems benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje Nassau
Maandagavond ontving Ger
Willems uit Kronenberg uit handen
van burgemeester Paul Mengde
een Koninklijke onderscheiding.
Willems werd benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau. Ger
Willems voltooide evenals Henk
Janssen uit Sevenum drie termijnen
in de raad van Sevenum.

“KINJER-WENS-KRIEBELS”
Ik wens: …dat mijn broertje beter
gaat luisteren !!
www.kinjerkriebel.nl 077-3072095
Gevraagd: Hulp voor in de huishouding
in Broekhuizen, 5 uur per week
Werktijden in overleg 06-53878855
“KINJER-WENS-KRIEBELS”
Ik wens: …een lief klein poesje !!
www.kinjerkriebel.nl 077-3072095
“KINJER-WENS-KRIEBELS”
Het team wenst: iedereen een
supergoed 2010 !!
www.kinjerkriebel.nl 077-3072095

Maandagavond ontving
wethouder Huub Dinghs van
Sevenum de gemeentelijke erespeld. Burgemeester Paul Mengde
overhandigde hem de bijbehorende
oorkonde met speld. Huub Dinghs
(Evertsoord) ontving de onderscheiding voor bewezen diensten
voor de gemeente Sevenum.
De uitreiking vond plaats in het
gemeentehuis van Sevenum waar
een officiële bijeenkomst van raad
en B&W plaatsvond.
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Gezelligste dagen vol kerststress
Wat voor velen als de gezelligste dagen van het jaar worden beschouwd, is in de regel twee dagen stressen.
Men ‘moet’ naar de kerk, althans dat hoort nou eenmaal bij Kerstmis. Er ‘moet’ nieuwe kleding komen, cadeaus
voor onder de boom en als het even kan een kerstdiner op tafel met op zijn minst vijf gangen. En natuurlijk mag
familiebezoek niet ontbreken. Met andere woorden kerststress.
Sinterklaas is nog maar
nauwelijks de grens over en we
gaan de kerstboom zetten. Dat
hoeft geen stress op te leveren,
maar het begint al met de
verlichting van vorig jaar uit de

Cactus
Column

Spoor

Wie zou hebben gedacht dat
het woord Spoor alleen voor de
bekende, immer te laat komende
rijdende vervoermiddelen zou
dienen heeft het mis. De
woonzorgservice met die naam is
opgericht om bepaalde groepen
in de samenleving van klusjes te
ontlasten. Een goed initiatief
waarbij zowel vrijwilligers als
WSW-ers worden ingeschakeld.
In de na-dagen van hun
wethouderschap hebben Marcella
Dings en Arie Stas de eerste
ramen gelapt. Dat Arie op de
kranten foto de zeem rechts in
zijn hand hield was natuurlijk
fout, Arie hoort zoiets met de
linkerhand te doen. Marcella
hield de zeem vast alsof ze een
skatebaan een grote beurt wilde
geven maar te zien was dat ze
daar duidelijk géén ervaring mee
had en ook nooit meer zal
krijgen, vrezen wij.
Voor de toekomst belooft
deze poetserij iets moois te
worden, wethouders die aftreden
of hun baan verliezen kunnen
onmiddellijk aan de slag bij het
nieuwe klussenbedrijf
Marcellarie. Binnenkort worden
de eerste advertenties geplaatst
zo van:” Drukken de klussen
zwaar op uw schouders, doe een
beroep op oud-wethouders”.
Of:”Laat voor het deskundig
ramen lappen , Marcella en Arie
binnenstappen”. Succes
verzekerd en daarbij gaan de
oud-wethouders hun woorden uit
het verleden omzetten in daden
van de toekomst! Dit Spoor rijdt,
na een behoorlijke inwerkperiode, zéker op tijd! En door de
vriendelijke woorden, uitgesproken door de Gouverneur tijdens
hun bestuurlijk aftreden, zou
Marcella volgens insiders, hebben
gefluisterd dat ze nog best een
tijdje wethouder zou willen zijn.
Maar ja, de Essentie van die
suggestie is buitensporig.
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

knoop halen. En wat een ellende
wanneer de lampjes niet of slechts
gedeeltelijk branden.
Nooit geweten dat er zoveel
verschillende kerstlampjes zijn.
Om de sfeer nog wat te verhogen
knipperen deze gevraagd en
ongevraagd als discolampen in
de boom. Daarna het controleren
van kerstballen, tenminste
als die het kerstreces hebben
overleefd. Iedereen bemoeit zich
met de aankleding van de boom.
Kerstcadeautjes onder de boom

mogen we tegenwoordig ook niet
vergeten. Eindelijk staat de boom
en wacht de volgende klus alweer.

“Wat gaan we doen
met Kerstmis?”
Kerstkaarten moeten geschreven
worden. Naar wie ga je een
kaart sturen en van wie heb je
er vorig jaar geen ontvangen?
Decemberzegels halen. Zoals
gebruikelijk haal je er altijd te
weinig. Wat gaan we doen met

Kerstmis, of liever gezegd, wie
moeten we bezoeken deze dagen?
“Nee wij zijn dit jaar aan de beurt
met het kerstdiner” en dan wordt er
heel wat verwacht. Je wilt het diner
van vorig jaar sowieso overtreffen,
niet alleen qua aankleding maar
zeker ook het diner zelf. Wat zetten
we dit jaar op tafel, wild of gewoon
een biefstukje?
Wat gaan we verder doen?
Juist ja, familie bezoeken en
fijne kerstdagen wensen. Dat is
natuurlijk wel een beetje vreemd,
want als het goed is heb je dit
al gedaan door middel van een
kerstkaart. Toch voelen wij ons
verplicht om dat ook nog eens
persoonlijk te doen.

Hierbij wordt vervolgens
de kerstkrans of kersttaart
aangesneden, die na het diner op
tafel komt.

“Ik wou dat deze
dagen voorbij
waren”
Na deze plichtplegingen komen
we misselijk en volgepropt thuis,
om vervolgens op de bank voor
de tv te ploffen. “Ik wou dat deze
dagen voorbij waren.” Alternatief
voor bovenstaande: ga eens lekker
een paar dagen weg. Dan heb je
nergens last van en in elk geval
geen kerststress.

Bespreking Poll week 49

Wietproductie onvoldoende aangepakt
De overheid doet voldoende om problemen om het illegaal produceren
van drugs in Horst aan de Maas te voorkomen en op te lossen, zo luidde
de stelling van de poll in week 49. Met deze stelling was 31% van de
stemmers het eens. 69% vindt dat er te weinig gebeurt op dit gebied.
Het aantal stemmers was dit keer erg beperkt. Slechts 19 personen
gaven hun mening. Erg weinig, als je bedenkt dat er sprake is van een grote
problematiek. Afgelopen week is in Sevenum een transport van
34 kilogram topjes onderschept. In een tuinbouwkas in Meterik werd
onlangs een hennepkwekerij opgerold. Het ging om ongeveer 800
hennepplanten en professionele apparatuur. Vanuit de kas werd illegaal
stroom afgetapt. Alle planten en apparatuur zijn in beslag genomen.
Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Het drugsbeleid houdt ook de vaderlandse politiek permanent bezig.
Men beschouwt het als een onoplosbaar probleem. Het drugsbeleid in
Nederland is namelijk pragmatisch: het is beter om het onder controle te
houden dan te proberen het door wetten te verbieden. Dit leidt tot beleid
dat niet te handhaven is. Problemen met onze buurlanden liggen dan ook
voor de hand.
Onlangs pleitte burgemeester Cohen van Amsterdam voor een
versoepeling van het beleid. Door de overheid gecontroleerde wiettelers
zouden de coffeeshops van wiet moeten voorzien. Cohen ziet geen heil
in het pasjessysteem, dat in Limburg wordt ingevoerd om de toestroom
van buitenlanders te beheersen. In de coalitie van ChristenUnie, CDA en
PvdA lopen de meningen sterk uiteen. De twee eerste partijen willen het
gedoogbeleid afbouwen, de PvdA denkt daar heel anders over.

Een verhoging van de gemeentelijke belastingen
zoals de ozb is verantwoord als daardoor de
gemeentelijke dienstverlening op peil blijft?
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
In het komend jaar gaat de nieuwe gemeente Horst aan de Maas fors
bezuinigen. Dat heeft te maken met de vermindering van de uitkering uit het
Gemeentefonds. De landelijke bezuinigingen hebben daarmee een doorwerking
in de begrotingen van provincie en gemeenten.
Dit zou kunnen betekenen dat de dienstverlening binnen de nieuwe gemeente op een lager peil komt. Denk aan minder uitgebreide openingstijden,

ander onderhoud van openbaar groen enzovoort. Door een verhoging van de
eigen belastingen zoals de onroerendzaakbelasting kan het niveau van de dienstverlening op peil blijven. De vraag is of u hiervoor kiest.
Geef uw mening weer via de website www.hallohorstaandemaas.nl.
Ook nodigen we u uit om uw uitgebreide reactie daar weer te geven.
Maak gebruik van www.hallohorstaandemaas.nl.

K

Uitslag vorige week (week 50) > De huis-aan-huiscollectes dienen vooraf gegaan te worden
door een schriftelijke opgave van de goede doelen waaraan men wil geven? > eens 77% oneens 23%

erstconcert in Parkhotel Horst

Zondag 20 december zal het Seniorenorkest Horst aan de Maas
een gratis kerstconcert geven in Parkhotel Horst. U bent dan ook
allen van harte welkom vanaf 10.30 uur, de entree is vrij.

Parkhotel Horst is al volledig in een prachtige kerstsfeer
omgetoverd, het concert van het Seniorenorkest Horst a/d
Maas past dan ook volledig in dit smaakvolle kerstdecor.
Het Seniorenorkest Horst aan de Maas werd opgericht in
maart 1993 en bestaat uit achtentwintig actieve muzikanten
(waaronder 2 zangers), afkomstig uit Horst en haar directe
omgeving. Het staat onder leiding van dhr. W. Faasen.

Programma:
Er zijn
nog
10.30 uur ontvangst
beschik enkele tafe
ls
baar
11.00 tot 12.15 uur,
Kerstb
runch & voor de
eerste optreden
Kerstd
iner!
12.15 tot 13.00 uur pauze
13.00 tot 15.00 uur
tweede optreden

Tienrayseweg 2 . 5961 NL Horst (NL) T. +31 (0)77 - 397 60 00 . F. +31 (0)77 - 397 60 09
E. info@parkhotelhorst.nl . www.parkhotelhorst.nl

EG

EN

E
TR

!

TIS
A
R

18

jongeren

17
12

Kaartjes winnen?

Christmas Rock Night
in Mèrthal Horst
Op zaterdag 26 december en zondag 27 december staat de Mèrthal
in Horst volledig in het teken van live muziek.
Het programma zaterdag 26
december begint met een optreden
van Rattlesnake Shake. De vijf rockers brengen eigen bewerkingen van
klassiekers als Faith/Jump Around,
Tainted Love en hun Mega Top-100
hitsingle Babica. Keihard rocken met
humor, spelvreugde en energie als
kenmerken. Daarna volgt PitchLight,
een twaalfmans soul/rock/dance
coverband uit Limburg. PitchLight
weet met zijn optredens elke aanwezige ziel te raken. Daarna is Trade
Mark aan de beurt, een vijfmans
rockfeestband uit Horst.
Zondag 27 december treedt
Pigtail op. De zesmans classicrockcoverband uit Horst en omstreken
opent deze dag met een twee uur
durende reis door de geschiedenis
van de popmuziek, waarmee een
link kan worden gelegd naar de
populaire Top 2000.
Verder is er een optreden van
Wir Sind Spitze. Deze vijf muzikanten
hebben de handen ineen geslagen
en gaan samen als Die Neue AlpenSpatzen-Buben-Rocker-Schlager

Freunde & Oberkainer-Pop-RebellenKapelle een nieuwe muzikale uitdaging aan. Als een wervelwind overdonderen zij het publiek met ‘Die
Populairsten Polka’s, die Schönsten
Schlager, die Rassigsten Rocker und
die Blödesten Ballermann-Hits’.
Ook de uit Friesland afkomstige
band Big Apple treedt op in de
Mèrthal. De energieke zesmansformatie heeft een zeer uitgebreid
repertoire van meer dan 200 nummers. Variërend van rock- en discoclassics tot Nederlandstalig. Ook de meest
actuele hits ontbreken uiteraard niet.
De te spelen nummers staan meestal
niet van tevoren vast, maar worden
volledig geanticipeerd op de reacties
uit het publiek. De optredens worden
afgewisseld met de absoluut ‘foute’
klanken van DJ Jeronimo.
Aanvang zaterdag 26 december
om 19.30 uur en op zondag
27 december om 14.00 uur. Kaarten
zijn verkrijgbaar aan de kassa
en in de voorverkoop via www.
theclashofthecoverbands.com en bij
Eetcafé Blok10 in Horst.

www.hallohorstaandemaas.nl

Laatste optreden
Heideroosjes is in Venlo

Heideroosjes laatste optreden vindt in Venlo plaats (foto: John Klijnen)
De punkband Heideroosjes sluit haar drukke jubileumjaar af in eigen regio. Dat gebeurt op komend weekend in
Perron 55 te Venlo. Dit concert is voorlopig de laatste mogelijkheid om de band te zien optreden, want de
Heideroosjes stoppen ermee. Althans, na dit jubileumjaar piepen ze er een jaartje tussenuit. De theatertoer voor
2010 en de DVD-release zijn daarom uitgesteld tot 2011.
Het voorlopig laatste optreden
zal dus plaatsvinden in de eigen
regio.
“Het komt toevallig zo uit,” zegt
zanger/gitarist Marco Roelofs.
“De show in Perron 55 is eigenlijk
pas geboekt toen de clubtour al rond
was. We zagen toen, dat we amper
in eigen regio speelden.

Kerstrock in de Mèrthal met onder andere PitchLight

”Het voelt een beetje
als thuiskomen, na
een drukke tour.”
Nu we onlangs hebben besloten
om een sabbatical te houden, krijgt
het concert een extra bijzondere
betekenis. Het voelt een beetje als

thuiskomen (letterlijk en figuurlijk),
na een drukke tour.” In het voorprogramma staan twee regionale
bands. The Schmucks is een jonge
Horster punkband in de stijl van Social
Distortion. Ook de andere band komt
uit Horst en heet Ten Page Pilot.
Die speelt eigen werk in de lijn van
Queens Of The Stone Age.

kleur je leven
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VRAGEN
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 Sam Duijf

Emsterdamn
Datum
Tijd
Locatie
Wat

11 december
12.00 uur – 17.00 uur
Amsterdam
Meeloopdag-van-dealler-mega-vetstehipste-en-uitermatecoolste-fashion-opleiding-AMFI (Amsterdam
Fashion Institute)

De dag van te voren al alles
tot in de puntjes voorbereid.
Zaken als de treinreis, route van
het station naar de school,
lunchpakketje en het allerbelangrijkste: een outfit om de volgende
dag de blits mee te maken, waren
uitgebreid besproken in een
anderhalf-uur-durend telefoongesprek. De treinreis, route en
lunchpakketje waren al snel
geregeld. Het overige uur aan de
telefoon werd besteed aan onze
outfits. Schoenen, tassen, broeken
en oorbellen, alles werd tot in
detail uitgewerkt. Toen we
eindelijk dachten alles tot in de
puntjes geregeld te hebben en
met een gerust hart het telefoongesprek beëindigden, hingen we
na twee minuten alweer aan de
telefoon. Door alle opwinding en
enthousiasme waren we helemaal
vergeten te zeggen hoeveel zin
we er in hadden! Na het ommetje
Waterlooplein-KalverstraatNegenStraatjes, om nog snel wat
fashion-stuff in te slaan, kwamen
we al bepakt en bezakt en
natuurlijk in stijl aan bij AMFI.
Al snel kwamen we erachter dat
onze outfits wel mooi en goed
gecombineerd waren, maar in de
praktijk niet zo handig bleken.
Ongelijke treden op een steile
trap en fashionable-hoge-hakken
gaan namelijk niet samen. In een
volle collegezaal lag een van ons
al met haar neus op het podium.
Met blauwe plekken hier-en-daar
zaten we dan eindelijk gesettled
in ons college-stoeltje. Na een
half uur aandachtig geluisterd te
hebben, liepen we een tikkeltje
te enthousiast weer naar buiten.
Het gevolg van ons enthousiasme
was dat een van ons, nu de ander,
met haar fashionable-vleermuismouw aan de deurklink bleef
hangen, waardoor ze met een
rotvaart teruggelanceerd werd in
de buik van een mede-AMFIganger die achter ons liep. Oeps,
duo-Mies-en-Flo is weer lekker
bezig! Nog meer bepakt en bezakt
met folders, boekjes en brochures
van AMFI liepen we weer naar
buiten. Terug in de trein genoten
we nog na van deze geweldigeAMFI-dag, met allebei een blauwe
plek als herinnering.
No matter what,
fashion goes First!
Mies&Flo

Sam Duijf speelt graag in zijn vrije tijd gitaar
Waar zit je op school?
Dendron College in Horst.
Wat is je favoriete muziek?
Ik luister vooral naar de wat
alternatieve muziek zoals The Arctic
Monkeys, Editors en Muse. Maar

Naam
Sam Duijf
Leeftijd
17 jaar
Woonplaats
Horst

jongeren 19

ook oude helden zoals Bowie vind
ik geweldig. Daarnaast luister ik ook
naar de wat ‘modernere’ genres
zoals electro, minimal en zo.
Wat is je favoriete film?
Pulp Fiction vind ik een geniale film.
Wat wil je later worden?
Na het halen van mijn diploma
op het Dendron College ga ik
waarschijnlijk rechten studeren.
Een baan hierin lijkt me erg leuk.
Wat is je favoriete drankje?
Cola, cassis en bier.
Waar ga je uit?
Vrijdag na het werk ga ik meestal
naar het centrum van Horst, om
eerlijk te zijn vind ik Blok 10 het
leukst. Op zaterdag is het altijd
verschillend wat ik doe, dan weer
een verjaardag, dan weer naar
Horst.
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Dat ik eens op tijd moet zijn als ik
een afspraak heb.
Wat maakt je woonplaats
speciaal?
Het is toch wel een gezellig dorp,
waar altijd wel wat te doen is.
Wat zou je willen veranderen aan
je woonplaats?
Niets, ik zou het zo laten hoe het is.
Waar gaat jouw droomreis
naartoe?
The Big Apple, gewoon omdat je
er een keer in je leven moet zijn
geweest.
Hoeveel vrienden heb je op
Hyves?
209. Dit zijn er meer dan genoeg,
ben niet zo’n hyver.
Wat is je favoriete eten?
Zalm, shoarma.
Welke hobby’s heb je?
Voetballen, plaatjes draaien, gitaar
spelen, wat met vrienden chillen,
zoals dat heet.
Naam van je favoriete (huis)dier
No name. Dat is onze vis. Hij heeft
geen naam, dus hebben mijn broer
en ik hem deze naam gegeven.

Sylvesterparty
Horst

Dance
Classix
Over een kleine twee
weken vindt een Sylvesterparty
plaats in de Mèrthal te Horst.
Het spektakel begint om 21.30
uur en de deuren sluiten om
04.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Liesbeth’s Grand Café
en Café de Beurs in Horst.

”Optreden is show
en spektakel”
De hele avond staat in het teken van Dance Classix. Gedurende
de avond geven de Disco band
Glitz, entertainster Disco Diva en
Dj ClassiX acte de présence. De
zevenmansformatie Glitz kent
een hoog feestgehalte. Onder
het motto: ‘Optreden is show
en spektakel’ heeft Glitz al vele
zalen in Nederland en België plat
gespeeld. Glitter, glamour, extravagante kleding en een overdonderend repertoire.
Onder de naam Disco Diva
levert ook de Amsterdamse
Sonja een bijdrage aan deze
avond. Sonja heeft jarenlang
door Amerika getoerd met grote
artiesten. De laatste jaren is Disco
Diva een graag geziene entertainster in diverse trendy clubs van
Amsterdam, waar zij het publiek
telkens weet te verrassen met
haar afwisselende repertoire.
Tussen dit muzikale spektakel
door maakt Dj ClassiX de avond
compleet.

MEGA ACTIE
TANK VOOR

GRATIS STAATSLOTEN*

En maak ook nog eens kans op
een jaar lang gratis meespelen
in de Staatsloterij!
* een volle spaarkaart levert 1/5 Staatslot op met jackpot.
* lever de spaarkaart in en maak kans op een jaar lang Gratis meespelen in de Staatsloterij.
* actie loopt tot 01-03-2010.

Deelnemende stations: Esso Vissers Horst, Esso de Weel Sevenum, Esso van Lin Velden,
Esso ’T Greuske Melick, Esso Geurts Echt, Esso de Potdé Helden en BP Leunseweg Venray.
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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.

Maurice Bartels en Jolanda van Vegchel
Koken met
Jan Cremers

De ijsbaan in Horst is nog geen dag open. Een stel loopt met een paar
kinderen naar de ijsbaan toe en zij worden ‘geplukt’ deze week. Jolanda
van Vegchel (40) en Maurice Bartels (42). Twee mensen die al veel hebben
meegemaakt en nog gaan mee maken.

Reebiefstuk

met puree van knolselderij en vijgenjam
Benodigdheden: (4 personen)
500 gram knolselderij,
3 dl water, 4 dl melk,
20 gram boter, 1 dl kippenbouillon, 250 gram ricotta,
1 dl olijfolie, 8 verse vijgen,
50 gram suiker, 1 el honing,
4 reebiefstukjes à 150 gram,
3 el notenolie, 1 bakje champignons of 4 portobello’s,
1 bakje cantharellen, peper en
zout, peterselie
Bereiding:
Schil de knolselderij in blokjes
van 2 cm, doe ze in een pan, en
breng ze samen met het water, de
melk en de kippenbouillon aan de
kook. Voeg de boter toe. Kook in
10 minuten gaar op een lage
warmtebron. Afgieten en pureren
met een staafmixer en spatel de
ricotta er doorheen. Breng op
smaak met zout en peper en
eventueel met wat olijfolie. Warm
houden (of later opwarmen).
Schil de vijgen en snij deze in
stukken. Breng met wat water,
suiker en de honing aan de kook
en laat 5-10 minuten doorkoken
tot er een jam ontstaat. Laten
afkoelen of warm houden.
Veeg de champignons schoon,
laat ze heel. Snij de cantharellen
in grove stukjes en zet deze apart.
Verwarm de notenolie in een
koekenpan op een hoge warmtebron. Schroei de reebiefstukjes
dicht, zet de warmtebron laag en
bak de biefstukjes aan beide
kanten 2 minuten, zodat het vlees
mooi rosé is. Biefstukjes uit de
pan halen en afdekken met
aluminiumfolie (5 minuten laten
rusten).
Bak intussen de hele champignons en de cantharellen in het
braadvet van de biefstukjes.
Verwarm de borden. Leg op elk
bord een stuk of vijf champignons
met het hoedje naar beneden.
Snijd de biefstukjes in
plakken, en leg het vlees schuin
tegen de champignons aan.
Verdeel de cantharellen er
boven op. Schep op elk bord met
twee lepels een bolletje van de
knolselderij. Doe er een theelepel
vijgenjam op. Verdeel de rest van
de vijgenjam over het vlees. Maak
het geheel af met een toefje
peterselie. Serveer met groenten
naar keuze.

Maurice en Jolanda met hun getuige oma Nelke

Beiden willen graag meewerken
aan ‘geplukt’ maar geven aan dat ze
niet uit Horst komen. Ze wonen sinds
enkele maanden in America. Ze zijn
eigenlijk op bezoek bij oma en wilden
even een kijkje nemen bij de ijsbaan.
Op hun beider verzoek ga ik na het
‘ijsbezoek’ mee naar oma want daar
waren de twee niet zonder reden op
bezoek.

”wij gaan trouwen
en hebben oma
als getuige gevraagd”
“Klopt”, zegt Jolanda, “wij gaan
namelijk 21 december trouwen en
hebben oma als getuige gevraagd.
Zij is 98 jaar oud en dit wordt haar
eerste getuigenis.”
Jolanda is werkzaam bij zorgcentrum St. Jozef in Meijel als
huishoudelijk medewerkster. Haar
toekomstige echtgenoot is vrachtwagenchauffeur bij Peeters-Mols in
Sevenum. Samen hebben ze vier
kinderen uit een eerder huwelijk.

Jolanda heeft Luuk (13) en Mieke (11),
en Maurice heeft Mike (11) en Lotte
van 9 jaar oud.
Eenmaal bij oma ‘Nelke’ HuijsCoumans aangekomen neemt oma
gelijk het gesprek over. “Ik ben graag
getuige bij het huwelijk van Jolanda
en Maurice. Alleen ben ik bang dat ik
gekke capriolen ga uithalen want ik
hoor aan een kant niet zo goed,” zegt
Nelke. “Ik gun hen beiden een gelukkig, fijn en gezond leven, dat is het
laatste wat ik hen kan meegeven.
Ik zal haar diep in de ogen kijken en
dan komt het allemaal goed”, zegt ze.
Oma Nelke blijft het heft in
handen nemen: “Ach, ik ben moeten
trouwen. Ik was 17 jaar oud toen ik
zwanger werd. Dat was wat in mijn
tijd. Ik moest naar de kerk voor Maria
zogenaamd boete doen en daarbij
een soort leren riem vasthouden. Net
als een hond aan de lijn. Want ja, ik
was jong, niet getrouwd, maar wel
zwanger en dat kon gewoonweg niet
in die tijd. Ik vraag me nog steeds
af hoe dat nou ook alweer zat met
Maria zelf.”

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Passi bouwt op Lambertus plein

Ik halt vaan iës, in aalle smaake,
Ma ok doa gebeure rare zaake.
Is d’r en plekske groond,
Denkte daat is roond,
Ik kaan d’r gen chocola miër ván maake!

Nelke woont graag in Horst
(Kuiperplein) en kookt nog steeds zelf.
Ook voor de dagelijkse boodschappen
zorgt ze zelf. Ik krijg bijna de indruk
met een ‘super-oma’ te maken te
hebben.
Jolanda en Maurice horen het
gesprek gelaten aan. Zij focussen zich
op maandag 21 december. Om 10.00
uur wordt getrouwd en oma Nelke is
getuige. Vincent Bartels, een broer van
Maurice getuigt eveneens, alleen is hij
met zijn 34 jaar bijna drie keer zo jong.
Na het huwelijk gaat het getrouwde
stel in besloten kring naar hun huis in
America om hun huwelijk te vieren.
“Komende zomer houden we een
echte bruiloft in onze tuin want die
is groot genoeg”, zegt Maurice. Het
toekomstige paar heeft onlangs hun

huis in America verbouwd en hebben
het er prima naar hun zin, evenals hun
kinderen. Uitgaan doen ze zelden en
sporten is niet hun hobby.

“De enige sport die ik
beoefen is transport”
Soms uit eten of naar de sauna
maar echt sport beoefenen doen ze
niet. “De enige sport die ik beoefen is
transport”, lacht Maurice. Op de vraag
waarom zij Nelke verzocht hebben om
te getuigen zegt Jolanda: “Ik ben blij
dat ik nog een oma heb”.
Jolanda en Maurice, twee mensen
uit America die samen met hun
kinderen aan een nieuwe toekomst
beginnen en oma Nelke is daar getuige van.
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Op dinsdag 22 december
vindt er een kerstactiviteit plaats
van Summa Volleybal-School,
voor talenten uit de regio,
in sporthal ’t Brugeind in Meerlo.
Bij deze gebeurtenis zullen de
meiden van Jong Oranje en hun
trainer Appie Krijnsen te gast zijn.
De Summa Volleybal-School is
opgezet om talenten uit de regio
de mogelijkheid te geven zich te
ontwikkelen. Het is een initiatief
van Angelique Crins uit Meerlo en
Johan Leenders de trainer van dames
1 van volleybalvereniging Summa
Peelpush.
Angelique Crins: “We zijn twee
jaar geleden gestart met
7 kinderen en hebben er nu 66.
De leerlingen trainen twee of drie
keer per week. Het initiatief om
deze school te starten is genomen,
omdat het voor veel ouders logistiek
erg moeilijk was om drie keer in de
week in Eindhoven te trainen”.
De thuisbasis van de volleybalschool is de sporthal in Meijel,
maar die is bezet op 22 december. Angelique: “We hebben een
goede relatie met Set-Up in Meerlo.
Vandaar dat we uitwijken naar
’t Brugeind”.
Angelique Crins is zelf 6 jaar
trainster geweest bij de Nederlandse
volleybalschool en kent de trainer
van Jong Oranje, Appie Krijnsen, dan
ook goed. “Hij gaat samen met de
dames van Jong Oranje een clinic geven voor de talenten van onze volleybalschool.” Op 22 december van
13.30 tot 15.30 traint Jong Oranje zelf.
Van 15.30 tot 17.15 uur geeft trainer
Appie Krijnsen samen met de dames
van Jong Oranje een clinic aan de
deelnemers van de volleybalschool.
Om 19.00 uur start de wedstrijd
tussen Jong Oranje en Summa
Peelpush Dames 1, die dit jaar voor
het eerst in de hoogste klasse van het
Nederlandse volleybal spelen.

Motorcrossers
MMC gehuldigd
Afgelopen zondag werden 3
leden van MCC de Streekrijders
uit Horst aan de Maas gehuldigd
door Motor organisatie
Nederland (MON) in Boekel.
Jim Nijssen uit Broekhuizenvorst werd 3e in het Nederlands
Kampioenschap 65cc grote wielen.
Emile Cox uit Wanssum werd 2e
in het Nederlands kampioenschap
Mx 1 inters. En Roy Hoeijmakers
uit Horst a/d Maas werd voor de
derde keer europees kampioen
bij de Mx 2 jeugdklasse. Alle 3
werden zij door Motor organisatie
Nederland (MON) beloond met
een mooie bos bloemen en een
schitterende beker. Wij zijn trots op
onze rijders en feliciteren hun met
de behaalde resultaten.
Bestuur en leden MCC de
Streekrijders.

Kersttoernooi ’t Pupke
voor Project Back2School
Badmintonclub ’t Pupke Sevenum helpt Lieke Verheijen met haar projecten in Zuid-Afrika en Oeganda. Tijdens
het jaarlijkse kersttoernooi, dit jaar op zondag 20 december, zamelt ‘t Pupke geld in voor het Project Back2School.
Het toernooi is in sporthal De Stapakker in Sevenum en begint om 9.00 uur. De afsluiting is om 13.00 uur.
heeft Lieke gekozen voor het project
Back2School.
Lieke is ook lid van badmintonclub
‘t Pupke in Sevenum. Deze vereniging
houdt op zondag 20 december haar
jaarlijkse kersttoernooi, dat dit jaar
in het teken staat van het project
Back2School. Tijdens het toernooi
vinden er allerlei activiteiten plaats om
geld in te zamelen. Gina Stegmeijer,
secretaris van ’t Pupke: “Wij willen
middels een tombola, een circuit en
diverse andere spellen geld inzamelen
om Lieke te helpen met haar project.

”Belangrijk is wel dat
ze hun portemonnee
meenemen”

Lieke Verheijen wil al van
jongs af aan iets betekenen voor
ontwikkelingswerk. Zij heeft zich
aangesloten bij de hulporganisatie

Natuurlijk is het leuk als er
veel publiek komt, zodat er veel
mensen met de spellen mee kunnen
doen. Belangrijk is wel dat ze hun
portemonnee meenemen”.
De opbrengst van de deelname aan
de spellen is namelijk bestemd voor
de projecten van Lieke Verheijen in
Zuid-Afrika en Oeganda.

Be-More, die in samenwerking met
de lokale bevolking verschillende
kleinschalige projecten heeft in ZuidAfrika en Oeganda. Binnen Be-More

Toer Wielerclub Oranje (TWC)
richt zich op jeugd
TWC Oranje staat voor Toer en Wielerclub Oranje en bestaat volgend jaar 35 jaar. In 2007 is binnen de club een ATB
groep ontstaan. ATB staat voor All Terrain Bike oftewel mountainbike. De Horster club bestaat in totaal uit meer dan
115 leden waarvan er ongeveer 25 actief zijn op ATB gebied. ’s Winters zijn er wat meer ATB-ers actief omdat er dan
niet meer op de weg word gefietst. Voor de jeugd wil TWC Oranje op zaterdagen een vernieuwd programma opzetten.
Peter Alards van TWC Oranje:
“Afgelopen jaar heb ik de trainerscursus gevolgd bij de Nederlandse Toer
Fiets Unie (NTFU). Dit is een overkoepelende organisatie waarbij we als
club zijn aangesloten. Via de NTFU
zijn we dan verzekerd en krijgen onze
tochten, welke we jaarlijks organiseren, landelijke aandacht. Om met
mijn ATB-3 diploma wat te gaan doen
geef ik aan eigen leden zo nu en dan
een clinic om de techniek wat bij te
spijkeren en waar nodig te verbeteren.
Omdat er weinig aanwas is van onderuit (jeugd), en de gemiddelde leeftijd
van onze leden boven de 40 ligt, wilde
ik iets voor de jeugd opstarten.”
TWC Oranje organiseert tweemaal
per jaar een toertocht. Op 30 april is er
een tocht en in oktober vindt al jaren
de ‘Zandhazentocht’ plaats.

”Wij als club fietsen
alleen recreatief
onder het motto:
samen uit
samen thuis”
“Voor de jeugd willen we met
enkele andere clubleden iedere
zaterdagmiddag iets leuks gaan
doen op het gebied van ATB. We willen de jongeren spelenderwijs één
maken met de fiets. Bijvoorbeeld
tikkertje spelen op de fiets, of
sprintjes trekken en remmen binnen een afgesproken gebied. Ook
slalommen en hindernissen nemen
op een verantwoorde manier zijn
voorbeelden van wat je in het bos

Foto: Great Lengths

Volleybalsters
Jong Oranje in
Meerlo

• voor een professioneel advies...
• kleuren volgens de laatste trends...
• knippen volgens de laatste mode...
...dit alles door een vast team!

www.anjaloek.nl
Hoofdstraat 8, 5961 EZ Horst
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tel.: 077 398 33 64

kunt tegenkomen. Denk maar eens
aan omgewaaide bomen of een
overstekende hond. Uiteraard gaan
we met de jeugd ook een tochtje in
de bossen uitzetten. Het mooie van
ATB is dat je meestal in de natuur
aan het fietsen bent. Gezamenlijk
wat ondernemen, daar gaat het om.
Wij als club fietsen alleen recreatief
onder het motto samen uit samen
thuis”, aldus Alards.
Inmiddels heeft de club het
jaarprogramma rond. Zo hebben ze
wekelijks een toertocht. Ze vetrekken
daarbij meestal vanuit Horst met een
voorfietser, welke zèlf een tocht heeft
uitgezet. Daarbij wordt vaak gebruik
gemaakt van GPS op de fiets.
Elke zondagochtend fietsen de wat
oudere leden en de zaterdagochtenden zijn voor de jeugd.

sport 21
Nieuwe trainer
fusieclubs
Henk de Bijl zal het komende voetbalseizoen 2010-2011
de hooftrainer worden, van de
fusieclub bestaande uit spelers
van TOP’27 en Swolgense Boys.
Henk de Bijl behaalde met
Swolgense Boys in het seizoen
2007-2008 het kampioenschap
in de 5e klasse.
De keuze voor de hoofdtrainer van de nieuw te vormen
fusieclub was zeker niet eenvoudig. In Swolgen was men zeer te
spreken over Henk de Bijl en in
Tienray was men enthousiast
over de dit jaar uit Heythuysen
overgekomen Gé Ummenthun.
Beide hoofdbesturen waren van
mening dat we met twee goede
trainers in huis, op zoek moesten
gaan naar een nieuwe trainer.
Na overleg met een afvaardiging
van beide spelersgroepen is de
keuze op Henk de Bijl gevallen.
In verband met de bouwwerkzaamheden op het nieuwe
sportpark, zal de nieuwe
fusieclub het eerste seizoen
gaan spelen op het terein van
TOP’27. Het tweede seizoen zal
men naar verwachting kunnen
spelen op het nieuwe sportpark
tussen Swolgen en Tienray.

Majorettes
Kronenberg
Nederlands
kampioen
Vier majorettes van Mardrukro
uit Kronenberg werden afgelopen
zaterdag Nederlands kampioen. Op
12 december vertrok een delegatie
van Mardrukro richting Almere.
Het optreden van de B-groep,
gevormd door Maartje Hermkens,
Anke van Helmond, Eva Jansen en
Anita Keizers werd in de categorie
’ensemble sectie A jeugd midden’
door de jury beoordeeld met het
Nederlands kampioenschap.
Op zaterdag 19 december staan
de Nederlandse kampioenschappen voor groepen in Den Bosch
op het programma. Daar gaat de
C-Groep van Mardrukro naar toe.
Ook zij gaan voor het Nederlands
Kampioenschap. In hun show met
de tijdmachine komen verschillende
muziek- en dansstijlen door de jaren
heen aan de orde.
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Kerstgroep Evertsoord Kerken in Horst aan de Maas
O.L. Vrouw Troosteres
gerestaureerd
De unieke kerstgroep van de kerk van Evertsoord is helemaal
gerestaureerd. De kerstgroep is te zien tijdens de viering van kerstavond
in Evertsoord op donderdag 24 december om 20.30 uur. Op Tweede
Kerstdag is de kerk open van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Een van de prachtige beelden uit de kerstgroep
De kerstgroep van de
Evertsoordse kerk is ruim 50 jaar
oud. De groep werd in 1957-1958
gemaakt van papier-maché door
novicen van de paters Oblaten. Zij
woonden destijds in het klooster,
waar nu de penitentiaire inrichting
is. De novicen deden het eerste
werk. Ze verzamelden kranten en
zetten deze in de week. Frater Piet
Kleuskens uit America vormde alle
beelden en werkte ze tot in detail
af. Bijzonder is dat de driekoningengroep is uitgebreid met beelden
van mensen uit de missiegebieden
van de Paters Oblaten - Canada,
Groenland, Ceylon en Afrika. Zo zijn
mensen uit alle werelddelen vertegenwoordigd in de groep.
Lange tijd is de kerstgroep niet
meer gebruikt. Moderne beelden
deden hun intrede. Ook hadden veel

beelden schade opgelopen, de groep
bleek erg kwetsbaar. Bij het 50-jarig
bestaan van de kerk in 2006 werd
de groep met Kerstmis weer in ere
hersteld. In 2009 werd besloten om
de hele groep te laten restaureren.
Lambert van Helden uit Hegelsom
was bereid dit karwei op zich te
nemen.

”Prachtig gerestaureerd met nog steeds
de sfeer van weleer”
Net als vroeger was dit ‘monnikenwerk’. Alles moest voorzichtig
en heel precies gebeuren. Er zijn
dan ook veel uren aan besteed. Het
resultaat is er naar: een prachtig
gerestaureerde kerstgroep met nog
steeds de sfeer van weleer.

der Bedrukten Tienray
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 O.L. Vrouw Troosteres
der Bedrukten kerk in Tienray.
Tienray is een bedevaartsoord dat
jaarlijks bezocht wordt door 30.000
pelgrims. De kerk is in gebruik als RK
kerk voor de parochie van O.L. Vrouw
Troosteres der Bedrukten in Tienray.
Opgravingen na de Tweede Wereldoorlog brachten de fundamenten aan
het licht van een kleine middeleeuwse
kapel van twee bij zeven meter.
En al in de 15e eeuw wordt melding
gemaakt van een Mariakapel in
Tienray. Deze Mariakapel werd vanaf
het midden van de 18e eeuw het
centrum van een bedevaart naar
O.L Vrouw Troosteres der Bedrukten.
In 1877 verrees in Tienray een kleine
kerk toegewijd aan O.L Vrouw van
Lourdes. Architect Johan Kayser
ontwierp deze kerk samen met
priesterdocent G. Slits. De architecten Kayser en Caspar Franssen
breidden de kerk verder uit, met
onder andere een toren in 1887 en
een biechthal in 1912. Rond de kerk
werd een processiepark aangelegd
met kruiswegstaties ten behoeve van
de duizenden pelgrims die jaarlijks
Tienray bezochten.

”Tienray,
een bedevaartsoord,
jaarlijks bezocht
door 30.000 pelgrims”
Op 22 en 23 november 1944
bliezen de Duitsers de kerk op en
verwoestten daarmee vrijwel het
hele gebouw. In de schuur van Hotel
Wijnhoven vestigde men de noodkerk, die later als parochiehuis ging
fungeren. Op 2 april 1946 benaderde
pastoor Dinckels architect M. van Beek
om een kerk te ontwerpen.

Het duurde de bouwpastoor allemaal
veel te lang. Daarom benaderde hij
op 24 januari 1949 de grote Maria
vereerder Mgr. Lemmens, hij was
namelijk bang dat door het ontbreken
van een kerk de devotie tot Lourdes
achteruit zou gaan. De aanbesteding
vond plaats op 9 december 1949.
De firma Gerats en Zn. uit Blerick
schreef het laagst in en mocht de
kerk bouwen. In maart 1950 startte
de bouw van de kerk met een toren
van tien meter hoog. De inzegening

vond plaats op 24 december 1950
en de consecratie volgde op 16 juli
1952. De firma Gerarts en Zn. bouwde
de huidige toren in 1954. In 1982
startte een inzameling om de oude
Lourdesgrot in de kerk te herstellen.
Vrijwilligers bouwden deze grot uit
in cement gedrenkte jutezakken. Het
eerste orgel, gebouwd in 1933 door
Gebr. Vermeulen uit Weert, ging door
oorlogsgeweld verloren. Verschueren
Orgelbouw uit Heythuizen bouwde het
huidige orgel in 1951.

Kerkdiensten
Parochie
America
Broekhuizen
Broekhuizenvorst
Evertsoord
Grubbenvorst

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

zaterdag
19 december
dienst
tijd

zondag
maandag
20 december
21 december
dienst
tijd
dienst
tijd
Heilige mis 10.00
Heilige mis

10.00

Heilige mis

19.15

Heilige mis

19.00 Heilige mis

10.00

Heilige mis

09.30

Hegelsom

kies voor couNselliNg!

Horst (Lambertus)

Heilige mis

18.00 Heilige mis

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

Horst (Norbertus)

Heilige mis

19.00

Kronenberg
Lottum

Heilige mis

19.15

Koopzondag
20 december
in het centrum van Horst
met kerstmarkt, ijsbaan
en entertainment
van 12.00 tot 17.00 uur
Gratis parkeren

Meerlo
Melderslo

Heilige mis

Heiligemis

10.00

Heilige mis

09.00 Heilige mis
Heilige mis

Heilige mis

09.00

17.30

Meterik

10.30 Heilige mis

Swolgen
Sevenum

Heilige mis

Heilige mis
18.00 Heilige mis

Tienray

Heilige mis

18.00

dinsdag
22 december
dienst
tijd

woensdag
23 december
dienst
tijd

18.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 09.25

19.00
08.30

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

donderdag
24 dec. Kerstavond
dienst
tijd
Heilige mis 19.00
Heilige mis 23.00
Heilige mis 20.00
Heilige mis 20.00
Heilige mis 20.30
Heilige mis 18.00
Heilige mis 22.00
Heilige mis 18.00
Heilige mis 22.00
18.30 Heilige mis 19.00
Heilige mis 23.00
Heilige mis 18.00
Heilige mis 21.30
Heilige mis 21.00
Heilige mis 19.00
Heilige mis 22.00
Heilige mis 19.00
Heilige mis 18.00
Heilige mis 20.30
Heilige mis 19.30
Heilige mis 22.00
Heilige mis 23.00
Heilige mis 18.00
Heilige mis 23.00
19.00 Heilige mis 21.00

vrijdag
25 dec. 1e Kerstdag
dienst
tijd
Heilige mis 09.00
Heilige mis 11.00
Heilige mis 11.00
Heilige mis 09.00
Kerk open 14.00-16.30
Heilige mis 09.30
Heilige mis

11.00

Heilige mis

11.30

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.30
10.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
11.00

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

11.30
11.00

Heilige mis

10.15
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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
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

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

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

Sevenum

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

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

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

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

Kronenberg
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

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

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America

Tony’s birthday party
vr 18 december 22.00 uur
Organisatie: Station America
Locatie: Station America

Apres-ski party en
pullen vullen
do 24 december 20.00 uur
Organisatie: OJC Cartouche
Locatie: OJC Cartouche
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Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Meerlo

Sfeervol Kerstconcert

Afscheid Meerlo-Wanssum:
Feest vóór en dóór alle
inwoners

za 19 december om 20.30 uur
Org: Fanfare Monte Corona
Locatie: De Torrekoel

vr 18 en za 19 december
Organisatie: initiatiefgroep
Locatie: ‘t Brugeind

Lottum
Kerstavond

do 24 december 21.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: OJC Canix

Sevenum

Meterik

zo 20 december 11.00 uur
Organisatie: de Sevewaeg en
streekomroep Reindonk
Locatie: De Markt

Ut Glaze Hoês

Spellenavond
wo 23 december 21.00 uur
Organisatie: OJC Knor
Locatie: OJC Knor

90’s party
ma 21 december 20.00 uur
Organisatie: OJC Walhalla
Locatie: OJC Walhalla

Live muziek

Horst

Kerstpakkettenactie 2009
wo 23 december tussen 12.00
uur en 14. 00 uur
Organisatie: stichting Stand-by
Locatie: Lambertusplein en
Kievitstraat 2

Optreden Armand
zo 20 december 18.00 uur
Organisatie: muziekcafé De Buun
Locatie: muziekcafé De Buun

Expositie Kerststalletjes
t/m do 31 december
Organisatie: BiblioNu
Locatie: Bibliotheek

do 24 december 21.00 uur
Organisatie: OJC Knor
Locatie: OJC Knor

Koopzondag
20 december
in het centrum van Horst
met kerstmarkt, ijsbaan
en entertainment
van 12.00 tot 17.00 uur

vrijDAG 18 DEc
wEEkEnD kick off
DEEjAy SAnyo!

ZATErDAG 19 DEc
”HEADLifE”

Gratis parkeren

EiGEnTijDSE rock

“KINJER-WENS-KRIEBELS”
Ik wens: ….dat mijn vader een
nieuwe auto krijgt !!
www.kinjerkriebel.nl 077-3072095

1E kErSTDAG
”biG cHriSTmASpArTy”
26 & 27 DEcEmbEr
cHriSTmAS rock niGHT

Kerstconcert
Seniorenorkest

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 EVCtraject
moet betalen.
Voor meer info:
zondag
20 december
Heleen van de Laak, tel. 0628564164
open van 13.00-16.00 u.
www.roodkapjehorstaandemaas.nl

zo 20 december 11.00 uur
Organisatie: Seniorenorkest Horst
aan de Maas
Locatie: Parkhotel Horst

“KINJER-WENS-KRIEBELS”
www.irok.nl
Ik wens: ….dat ik snel zal leren
galerie
lijsten
uitleen
fietsen !!
meldersloseweg
6 horst
www.kinjerkriebel.nl
077-3072095

Première Horster Kerstlied
zo 20 december 15.00 uur
Organisatie: Horster Mannenkoor
Locatie: ’t Gasthoes

Christmas Rock Night
za 26 december 19.30 uur
zo 27 december 14.00 uur
Organisatie: St. The Clash of the
Cover Bands
Locatie: de Mèrthal

Gala bal
za 19 december 20.30 uur
Organisatie: OJC Niks
Locatie: OJC Niks

Headlife
za 19 december 22.30 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

Alarmnummer

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

AGENDA

Kronenberg

Winter Prelude
za 19 december 22.00 uur
Organisatie: Café de Lange
Locatie: Café de Lange

[

IROK

popcornkinG
in THE HouSE!

fouTE frÜHSHop kErST
AfTErpArTy mErTHAL

rESErvEEr TijDiG
voor 2E kErSTDAG
& niEuwjAArSDAG
kEukEn GEopEnD
wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

]

zondag 20 en 27 december
open van 13.00-16.00 uur
ervaar zelf de kwaliteit
g al e ri e
lij st en
u it l e en
iro k .n l
meldersloseweg 6 horst

Inzamel actie
zo 20 december tijdens de
Kerstmarkt
Org: Jong Nederland Horst
Locatie: centrum van Horst

Punkrock Night
zo 20 december 20.30 uur
Organisatie: OJC Niks
Locatie: OJC Niks

Pssst.... kerstmannen
op zoek naar een origineel kado?

• luxe lingerie • dusters
• nachtkleding • geschenkbonnen
Alles mooi voor u ingepakt.
Voor dames, heren en kinderen
Natuurlijk bij:

Kerstavond!
do 24 december 20.30 uur
Organisatie: OJC Niks
Locatie: OJC Niks

Kerk straat 20a , 5961 GD Horst

Tel. (077) 398 72 50
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Gemeentelijke voorlichtingspagina
in nieuw jasje
Dion Wijnands is één van de beleidsmedewerkers van het team Communicatie van de gemeente Horst aan
de Maas. Daarnaast is hij voorzitter van de werkgroep Communicatie Herindeling, een werkgroep waarin
communicatiemedewerkers van de drie fuserende gemeenten zitten. Dion Wijnands heeft in de laatstgenoemde rol
zich bezig gehouden met de oriëntatie op de communicatiemiddelen voor de fusiegemeente. De werkgroep is
aangevuld met een externe communicatiemedewerker. Met Dion bekijkt HALLO hoe de gemeente haar nieuws in
het nieuwsblad wil plaatsen per 1 januari 2010.
Hoe komt de pagina van de
gemeente er ongeveer uit te zien in
HALLO? Wijnands: “Wat als eerste op
zal vallen is dat de gemeentelijke
voorlichtingspagina in de huisstijl van
de nieuwe gemeente vorm gegeven
is. Wat de inhoud betreft, is er in het
begin nog geen groot verschil met
de huidige voorlichtingspagina. Wel
is het zo dat we in 2010 snel willen
beginnen met een aantal veranderingen wat dit betreft. Dit is vooral
te merken aan de publicaties van
de vergunningen. Deze worden wat
bondiger gepubliceerd waarbij we
proberen om de vele herhalingen
bij bijvoorbeeld de beroepsmogelijkheden te voorkomen. Het nieuwe
publicatiesysteem dat we gaan
gebruiken wordt waarschijnlijk in
januari of februari opgeleverd.”
Hoe is de opbouw en inhoud van
algemene gemeentelijke berichten en
heb je daar voorbeelden van? Dion:
“In de gemeentelijke voorlichtingspagina staan eigenlijk twee soorten

Dion Wijnands, team Communicatie gemeente Horst aan de Maas
berichten. Algemene gemeentelijke
berichten en officiële bekendmakingen.
Bij die algemene gemeentelijke berichten moet je denken aan persbe-

richten, agenda’s van vergaderingen,
informatie over wegwerkzaamheden
en afvalinzameling en algemene informatie over gemeentelijke zaken.”

Algemene gemeentelijke
berichten: hoe vinden die hun weg
naar de burgers toe en waar is dat
nieuws te vinden? “De algemene
gemeentelijke berichten worden
naast HALLO ook vrijblijvend beschikbaar gesteld aan andere media die
hebben aangegeven dat zij deze willen ontvangen. Dat gebeurt nu ook
al. Deze media bepalen zelf welke
berichten zij interessant genoeg
vinden om te publiceren of om hier
een eigen artikel over te maken.”
Kun je aangeven wat het verschil
is tussen algemene gemeentelijke
berichten en officiële bekendmakingen? “De officiële bekendmakingen
zijn de publicaties die betrekking
hebben op officiële procedures, zoals
vergunningprocedures.
De gemeente is verplicht om deze
zaken op een bepaalde manier te
publiceren en dat doen we in de
gemeentelijke voorlichtingspagina.
Voor die gemeentelijke voorlichtingspagina betalen we wekelijks
een advertentietarief en daarom
kan de gemeente zelf bepalen hoe
deze bekendmakingen gepubliceerd
worden.”
Kun je een voorbeeld geven van
officiële bekendmakingen? “Hierbij
gaat het bijvoorbeeld over bouw-

of milieuvergunningen, bestemmingsplannen en verordeningen.
In de meeste gevallen zijn het de
publicaties zoals die nu officieel
ondertekend worden door de
burgemeester of B&W in de gemeentelijke voorlichtingspagina.”
Hoe is de nieuwe lay-out tot
stand gekomen? “De nieuwe lay-out
is gemaakt door ontwerpbureau B2B
uit Maastricht, in samenspraak met
GCH Communicatie Groep. B2B heeft
de nieuwe huisstijl voor de fusiegemeente ontworpen.

”Wij zijn hartstikke
trots op onze nieuwe
huisstijl, dat mag je
gerust weten”
Bij een nieuwe gemeente hoort
volgens mij ook een nieuwe stijl
en lay-out van berichtgeving. Wij
zijn hartstikke trots op onze nieuwe
huisstijl, dat mag je gerust weten,”
aldus Wijnands. In de eerste week
van januari kunnen alle inwoners
van de fusiegemeente kennismaken
met de vernieuwde gemeentelijke
voorlichtingspagina in het nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.

