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Winterwonderland
Sneeuw! Weliswaar zit een witte kerst er dit jaar hoogstwaarschijnlijk niet in maar desondanks konden we afgelopen weekend genieten van een witte wereld.
De foto is genomen in Lottum met op de achtergrond de parochiekerk. Jammer genoeg trad dinsdag al de dooi in waarmee dit winters plaatje nu alweer verleden tijd is.

Coalitieakkoord CDA-PvdA-Essentie

Vijf wethouders nieuwe
gemeente Horst aan de Maas
Dinsdagavond is er een akkoord bereikt over de te vormen coalitie in de fusiegemeente Horst aan de Maas.
Het coalitieakkoord werd woensdag voorgelegd aan de fracties. Essentie legt het akkoord bovendien voor aan haar
leden tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Bij goedkeuring van het coalitieakkoord door de fracties van CDA, PvdA en
Essentie krijgt Horst aan de Maas vijf wethouders. De presentatie van het coalitieplan wordt naar verwachting nog
voor Nieuwjaar gepresenteerd. De eerste raadsvergadering vindt plaats op 4 januari.
De nieuwe wethouders zullen
4,3 fte invullen. (Een fte is een
rekeneenheid waarmee de omvang
van een dienstverband of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt.
Een functie van 0,6 fte bijvoorbeeld
is - uitgaande van een werkweek
van 38 uur - een functie van 0,6 x 38
= 22,8 uur). De wethoudersposten

worden bekleedt door: Leon Litjens,
Loes Wijnhoven en Ger van Rensch
van het CDA, Freek Selen van Essentie
en als laatste Birgit op de Laak van de
PvdA. De portefeuilles van de wethouders worden pas bekendgemaakt na de
ledenraadpleging en accordatie daarvan.
Leon Litjens in een eerste reactie:
“Ik ben tevreden over het feit dat we

als onderhandelingsteam dit resultaat
hebben bereikt. Er ligt een ambitieus
coalitieplan wat uitgaat van investeren
in kwaliteit van wonen, werken en
leven. We willen via een zorgvuldig
proces, in samenspraak met politiek en maatschappelijk middenveld,
bezuinigingen invullen, want die zijn
echt nodig,” aldus Litjens.
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Nieuwe partij gevonden
Hof te Berkel

De totale bouwkosten om Hof te
Berkel te realiseren komen uit op dertig
à veertig miljoen euro. De gemeente
Horst aan de Maas doet de grondexploitatie en participeert - net als de andere
marktpartijen - voor 1/3 in het tekort
(één miljoen). Met de intentieverklaring
kan volgende jaar verdere uitwerking
en herontwikkeling van Hof te Berkel
plaatsvinden. Het te herontwikkelen
gebied bestaat uit de Hoge Horst,
verpleeghuis Elzenhorst, een gedeelte
van het verzorginghuis Berkele Heem
(d’n Toeter) en vooralsnog acht aanleunwoningen in het St. Antoniuspark.
Afgelopen maandag is een definitief
akkoord met Wonen Horst bereikt, over
de overname van eerdergenoemde
gebouwen.

De ‘ansichtkaartenactie’ van
vier wethouders uit Horst aan de
Maas is een groot succes
geworden. Ruim 500 antwoordkaarten kwamen retour op de
ansichtkaarten over opvoeden
en opgroeien.
De kaarten werden afgelopen
november verstuurd naar alle
ouders en jongeren vanaf 14 jaar
in de gemeenten Horst aan de
Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum
en Venray. Op de antwoordkaart
kon men aangeven welke vragen
zij hebben over opgroeien en
opvoeden.
Jongeren hadden veel vragen
over zakgeld, ruzie tussen ouders,
concentratie op school en huiswerk.
Bij ouders ging het vooral over
druggebruik, slechte eetgewoonten
van peuters en pesten.
De antwoordkaarten leveren
een schat aan informatie op voor
de verdere inrichting van het
Centrum van Jeugd en Gezin, dat in
de zomer van 2010 van start gaat.

“Met een goed gevoel
neem ik nu afscheid”
Felicitaties over en weer na ondertekening van de intentieverklaring
In oktober van dit jaar haakte Wonen Horst opnieuw af als participant aan het project Hof te Berkel. De twee
overgebleven partijen, gemeente Horst aan de Maas en de Zorggroep zijn op zoek gegaan naar een andere partij
en hebben die gevonden in (zorg)ontwikkelaar CRA Vastgoed. Op dinsdag 22 december werd een intentieovereenkomst door de Zorggroep, CRA Vastgoed en de gemeente ondertekend. Door de ondertekening van de
intentieverklaring ligt plan Hof te Berkel nog steeds op koers. De nu berekende tekorten op de grondexploitatie
bedragen drie miljoen euro. De deelnemende partijen nemen ieder maximaal één miljoen voor hun rekening.

Wethouder Arie Stas is blij met
de intentieverklaring. “Met een goed
gevoel neem ik nu afscheid van de
gemeentepolitiek. De eerste steen zal
ik niet mogen leggen maar dat maakt
niet uit. Misschien mag ik wel komen
kijken, het belangrijkste vind ik dat we
een goede voorziening kunnen realiseren waar het goed wonen is,” besluit
de wethouder.
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Kunst in Sevenum

Man gewond
onder
pallet wijn
Bij een bedrijfsongeluk
in Broekhuizenvorst is een
43-jarige man zwaar gewond
geraakt. De man is met
hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht.
Het slachtoffer kwam
dinsdagochtend onder een pallet
terecht. Dat gebeurde bij een
wijntransportbedrijf aan de
Beerendonckerweg. Hoe het
ongeluk heeft kunnen gebeuren
is nog niet bekend.
De arbeidsinspectie en de
politie onderzoeken het ongeluk.

Guus van Enckevort aan het werk
Kunstenaar Guus van Enckevort
uit Evertsoord is hier druk bezig om
een van de drie banieren verder ter
bevestigen. Inwoners van Sevenum
werden uitgenodigd om digitaal
beeldmateriaal aan te leveren over
de situatie van Sevenum van dit
moment.
Op de foto ziet u een van de drie

banieren met vragende koeienogen,
de kerk, een kruisbeeld en boeren
aan het werk.
Deze beelden worden te zijner tijd
verwerkt in de nieuwbouw van De
Wingerd. Over tientallen jaren worden
de inwoners herinnerd aan de situatie
zoals die was rond de herindeling per
1 januari 2010.

‘Veilig Uitgaan’ deelt USBsticks uit in centrum Horst
Vorige week vrijdagavond werden in het centrum van Horst USBsticks uitgedeeld onder de uitgaansjeugd. Deze sticks bevatten informatie over veilig uitgaan in Horst en de door de horeca-ondernemers aan
het Wilhelminaplein/Veemarkt opgestelde huisregels en andere
afspraken.
Met de actie krijgt elke bezoeker
dezelfde informatiebehandeling.
De regels zijn opgesteld volgens
het landelijk model ‘Er zijn regels,
punt uit!’ Verder bevat de stick een
toelichting op de onderwerpen
‘Regels overtreden, en dan’ en het
project ‘Lekker Friz’. De afgelopen
tijd is het Wilhelminaplein/Veemarkt
in Horst uitgegroeid tot een populair
uitgaansgebied. Om het uitgaansleven voor zowel bezoekers als
omwonenden gezellig en veilig te

houden, is het samenwerkingsverband ‘Veilig Uitgaan’ opgestart.
Partners in dit project zijn Koninklijke
Horeca Nederland, politie LimburgNoord, Centrummanagement Horst
aan de Maas en de gemeente Horst
aan de Maas. Het samenwerkingsverband beperkt zich vooralsnog
tot de horecagelegenheden aan het
Wilhelminaplein/Veemarkt. Wellicht
dat het samenwerkingsverband uitgebreid wordt met belangstellende
horecagelegenheden.

Weerbaarheidstraining op
Weisterbeek
en Doolgaard
Op maandag 4 en donderdag
7 januari wordt een training
weerbaarheid en sociale vaardigheden gegeven op de
Weisterbeek- en Doolgaardschool
in Horst. Alle jongens en meisjes
van de groepen 5 tot en met 8
kunnen daaraan deelnemen.
Ook kinderen van andere basisscholen kunnen aan deze
naschoolse training deelnemen.
De training bestaat uit tien lessen
van elk één uur. Aanmelden kan
tot en met 30 december.
De training wordt op de Weisterbeekschool wordt gegeven
door Mariet Weijs en op de
Doolgaardschool door Jos Slots.
Er wordt gewerkt met korte gesprekjes en men is actief bezig met
de werkvormen lichaamswerk,
rots- en wateroefeningen en zelfverdedigingstechnieken.
Het doel van de training is het
vergroten van het zelfvertrouwen.
Onderwerpen die aan bod komen
zijn: het onderkennen en uiten
van gevoelens en aandacht voor
lichaamstaal. Verder ook aandacht
voor wat te doen wanneer je lastiggevallen wordt, en voor vragen als
‘Waarom valt iemand een ander
lastig?’ of ‘Waarom pest hij of zij een
ander?’.
Aandacht is er ook voor het leren
voelen van grenzen en respecteren
en verdedigen. Ook leren hulp te
vragen en te geven en leren je in te
leven en rekening te houden met de
ander.
Daarnaast wordt gekeken naar
hoe stevig iemand met beide benen
op de grond staat (letterlijk en
figuurlijk). Wat kan een leerling goed
en wat maakt hem of haar sterk.
Ook wordt aandacht geschonken
in de training aan het geven en
ontvangen van complimentjes.
Zie ook: www.weerbaarheidnoordlimburg.nl.

Onze Bakkers wensen u
Heerlijke Kerstdagen!
HORST • MAASBREE

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
re
ad s voor alle
ruitschades!

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.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
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Duiken en geven voor Christopher Zilveren erespeld voor
Op 1 januari 2010 is het weer zover. Voor de tiende keer nemen liefhebbers een duik in het ijskoude water in
de Kasteelse Bossen. Dit evenement vond voor het eerst in 2001 plaats. Het is uitgegroeid tot een grote manifestatie. De organiserende Stichting, Cold Turkey, besteedt tevens aandacht aan een goed doel. Ook dit jaar gaat de
opbrengst naar Ghana. Een project van de Vrienden van Christopher wordt rechtsteeks ondersteund.
De Stichting Vrienden van
Christopher is genoemd naar
Christopher Ampumpurongo.
Hij woonde in Kandiga in het noorden
van Ghana. Christopher startte in 1997
een voorbeeldbedrijf. Hiermee leerde
hij de boeren uit de omgeving hoe
door het aanplanten van bomen de
verwoestijning tegengegaan wordt.
Bomen leveren veel producten.
De vruchten zijn bruikbaar voor zeep,
zalf en boter. De bladeren zijn dakbe-

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

Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Bladmanager
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
E jolanda@hallohorstaandemaas.nl
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

Verspreiding
Laurent Smedts
T 077 396 13 53
E laurent@hallohorstaandemaas.nl

burgemeester van Sevenum was.
Burgemeester Mengde vroeg om in
plaats van een afscheidscadeau een
donatie te doen aan het Pastoor
Vekemansfonds in Veldhoven. Dit
fonds geeft hulp aan kansarme
kinderen in India. Dit bracht een
bedrag op van 3.200 euro.

Leden van The friends of Treesclub
dekking en veevoer. Snoeihout wordt
gebruikt als brandstof. Pater Meddens
is tientallen jaren actief geweest in
Noord-Ghana. Hij schreef eind jaren 60
het volgende: ”Het was in een grote
ronde lemen hut waar het Afrikaanse
dorpshoofd met 12 wijze mannen zat
en bij hoge uitzondering een blanke
pater met zijn inlandse leerling vertegenwoordigd was. Het ging over het
planten van bomen.” De vergadering
leverde een doorbraak op.
De jonge Christopher kreeg van de
chief toestemming om te beginnen
met het planten van bomen.
Ook wilde Christopher Europeanen
als toerist naar Ghana halen. Tot nu toe
hebben 10 reisgezelschappen Noord
Ghana bezocht. Christopher overleed in
2000. Toen was juist de Stichting VvC
opgericht om vanuit Nederland zijn
werk te ondersteunen. Jaarlijks worden
Ghana en de projecten bezocht. Net

als vorig jaar wordt dit jaar het project
van The Friends of Trees Club in
Kandiga ondersteund. Dit is een groep
van 58 vrouwen. Ze houden zich bezig
met het stekken, enten en planten
van bomen op hun boerderijen. Mede
door de bijdrage vanuit Cold Turkey
is er vorig jaar een begin gemaakt
met het aanleggen van een put. Met
de opbrengst van de duik van dit jaar
wordt een pomp aangeschaft. Ook wil
men een afdak maken rond de put
zodat er plaats is voor materialen en
een kinderopvang.
Kortom: het contrast is enorm.
Hier een duik in het koude water, daar
een groot tekort aan water. Uw gift
voor dit project is van harte welkom.
Het rekeningnummer van
de Vrienden van Christopher is
1472.23.415 onder vermelding van
Put Kandiga. Zie ook:
www.vriendenvoorchristopher.nl.

`Ut Glaze Hoês`

Rob en Peter in actie tegen malaria
Ondanks de barre weersomstandigheden liep het voortreffelijk met het
eerste glazen huis in Sevenum.
Het is bedoeld om geld te verzamelen
dat via het Rode Kruis besteedt wordt
aan de bestrijding van malaria. Aan
het einde van maandagmiddag was
de opbrengst ruim 2.000 euro.

Op de foto ziet u de dj’s Rob van Lier
en Peter Bergs in actie. Ze kondigen
hier verzoekplaten aan. Ook het
optreden van diverse groepen werd
door de dj’s begeleid. Giften zijn nog
altijd welkom op rekeningnummer
1260.21.449 ten name van Ut Glaze
Hoês in Sevenum.

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.

Tijdens een druk bezochte afscheidsreceptie op donderdag 17
december 2009 ontving Paul Mengde de zilveren erespeld van de
gemeente Sevenum.
Ter gelegenheid van zijn
afscheid als burgemeester van de
gemeente Sevenum ontving Paul
Mengde uit handen van loco burgemeester Freek Selen deze erkenning. Dit als blijk van waardering en
erkentelijkheid voor zijn werk gedurende de 8 jaar dat Paul Mengde

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

Burgemeester Sevenum

Mia is samen met de kinderen ‘KlingKlokje Klingelingeling’
aan het zingen. Als ze klaar zijn zegt Teun (2,5 jaar):

“Goed zo Mia”.

Wij hebben op sommige dagdelen nog plaatsen vrij!

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

Freek Selen speldt het ereteken op

‘Mooiste kerstcadeau
dat ik me wensen kon’
Maria Zanders uit Horst heeft een bijstandsuitkering. De grote slaapkamer en trap wilde ze opknappen, maar ze had er de tijd en het geld niet
voor. Een groepje vrijwilligers vanuit scoutinggroep Heerlen kwam haar
afgelopen zaterdag helpen.
Negen jaar geleden is Maria
Zanders gescheiden. Ze heeft twee
dochters en heeft geen tijd over om de
slaapkamer en de trap naar boven op
te knappen. Via de website
armoedeinlimburg.nl kwam zij in
contact met een groepje mensen uit
Heerlen. ‘Armoede in Limburg’ is een
webplein waar men alle informatie
vindt met betrekking tot armoede in
Limburg maar waar men ook verschillende meningen en geluiden hoort
over armoede in de provincie. Contact
leggen gaat per mail. Nadat Maria haar
wens om de slaapkamer en trap op
te knappen had geventileerd, namen
‘stamleden’ van scoutingroep Heerlen
contact met haar op. Afgelopen zaterdag kwamen zij Maria helpen met het
opknappen van slaapkamer en trap.
Maria: “Ik had zelf gewoon de tijd
en het geld niet de slaapkamer en trap

op te knappen. Ik leef van de bijstand
en volg een studie sociaal juridisch
medewerkster, waarvoor ik nu stage
loop. Studeren, een huishouding runnen en twee dochters opvoeden valt
niet mee, zeker niet wanneer je een
bijstandsuitkering hebt. Altijd opletten
waaraan je geld uitgeeft. Ik heb op de
site mijn vraag om hulp weggezet en
kreeg meteen reactie vanuit ZuidLimburg”, aldus Maria.
Daniëlle Koussen, Wiel Habets,
Ivo Hermans en Patrick Smits uit de
regio Heerlen kwamen de Horsterse
een handje helpen. De trap werd
geschuurd en in de grondverf gezet.
De grote slaapkamer kreeg tapijttegels
en de wanden plus plafond werden
voorzien van een nieuwe laag tex.
Een mooier kerstcadeau kon Maria
zich niet wensen. Zie ook:
www.armoedeinlimburg.nl
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Weerzien in de Peel

@cVakjjglZg`W^_

GroenRijk Maasbree

Het was februari 1946. De jonge huisarts sloot de deur van de woning van de familie Grellis achter zich. Een
felle storm vergezelde zijn weg naar de auto, waarin hij snel beschutting zocht tegen de eerste regen.

Bestel snel via www.vuurwerkmaasbree.nl
ofﬁe
Gratis k

Asian Thunder

ollen!
en olieb

10 stuks in doos
Met groot bouquet
en zware eindknal
Per doos 6,50

2 dozen voor

10,-

Originele
Meterpakket

Bomvol pakket knal- en
siervuurwerk!

van 20,- voor

14,95
Pyro Style 7

Superdik pakket
kwaliteitsvuurwerk!
6 cakes, 6 Fonteinen en
2 romeinse kaarsen

Losse
agen:
verkoopd mber

van 75,- voor

49,

95

Di. 29 dece
:00 uur.
09:00 - 20
open van
cember
Wo. 30 de
0 uur.
:00 - 20:0
09
n
va
open
r
be
m
ce
Do. 31 de
open van
:00 uur.
09:00 - 18

Pijlenpakket
High Fly
12 pijlen met thunder
en assortiment
bonte kleuren.

van 29,50 voor

19,50

GroenRijk Maasbree
Kanaalweg 7 • 5993 AZ Maasbree
077-4650080 • www.groenrijk.nl
Alleen in de winkel te bestellen. Zowel in de voorverkoop als
in de losse verkoop verkrijgbaar zo lang de voorraad strekt!!

Weerzien in de Peel
Hij had een voldaan gevoel. De
geboorte van de eerste zoon in het
gezin bracht daar veel vreugde, had
hij gemerkt. Met name bij Wim Grellis,
die zag hiermee zijn stille wens naar
een bedrijfsopvolger in vervulling
gaan.
De vader van Wim had dit bedrijf
een tiental jaren voor de oorlog gekocht. Wim was toen ongeveer twintig
jaar oud. Vader en zoon hadden het
samen tot de huidige omvang uitgebreid. Ze hadden een stuk bosgrond in
cultuur gebracht, dat na veel overwegen gekocht was. Samen hadden ze
de zorg voor een tiental melkkoeien.
Daarnaast waren er op het gemengde
bedrijf enkele varkens en was er een
honderdtal kippen. In de zomer was
het altijd extra druk door de oogst
van de granen, de aardappelen en de
bieten.
De vader van Wim stierf in 1945,
kort na de bevrijding uit de Tweede
Wereldoorlog. Hij had als eerste de
Engelse infanterie het dorp zien binnentrekken.
Wim was inmiddels met Nellie
getrouwd. Nellie was een boerendochter uit een van de vele omliggende
Peeldorpen. Door de zorgen en de
misère rond de Tweede Wereldoorlog
was hun huwelijk enkele jaren uitgesteld. Als eerste werd dochter Jolanda
geboren. Daarna, in februari 1946,
kwam de eerste zoon ter wereld. Ze
noemden hem Eric. Hij groeide op te
midden van de natuur.
Al wat leefde en groeide had zijn
aandacht. Liefde hiervoor hoefde hem
niet meer bijgebracht te worden. Hij
speelde buiten, ook als het regende
en ging op onderzoek in de bosrijke
en drassige omgeving. Moeder Nellie
mopperde vaak als hij weer eens nat
en vuil thuis kwam. Maar ze genoot toch van de vele opgewonden
verhalen waarmee de kleine Eric na
zijn lange speurtochten door de Peel
thuiskwam.

In de tijd dat hij vrij was van
school, hielp hij veel mee op het
bedrijf. Hij had er net iets meer
interesse in dan Jolanda en de twee
kinderen die nog na hem geboren
werden. Dit waren Lei en Dorothee.
Na de lagere school ging Eric naar de
lagere landbouwschool en later naar
de landbouwwinterschool. Dit ondanks
het advies van het hoofd van de lagere
school. Hij vond dat hij best wat meer
had gekund.
De landbouw en met name de
veehouderij in de streek waar ze
woonden bood veel perspectief. Ook
aangespoord door wat Wim en Eric
om zich heen zagen, volgde de ene
bedrijfsuitbreiding na de andere. Eric
bouwde veel zelf om de investeringen
zo laag mogelijk te houden. Zijn
ouders waren inmiddels naar een
kleine woning in het dorp verhuisd.
Eric trouwde in 1974 met Ingrid.
Haar baan als kleuterleidster bleef
Ingrid aanhouden. Dit was voor die tijd
heel bijzonder. Ze deed dat niet alleen
omdat het werk haar goed beviel
maar ook vanwege de broodnodige
verdiensten. Voor Eric betekende zijn
huwelijk geen reden om zich minder
voor het bedrijf in te zetten. Ze hadden
inmiddels 22 ha grond in eigendom;
met melkvee waren ze al jaren geleden gestopt en het bedrijf had zich
volledig toegelegd op de productie
van vleesvarkens en de vollegrondstuinbouw.
Eric was op beide terreinen vakman. Ingrid vulde de bedrijfsvoering
aan door een groot gedeelte van de
administratie te doen. Ook werd zoon
Wim geboren; hij werd naar zijn opa
genoemd. Eric was steeds een harde
werker. Hij negeerde de signalen die
hij had moeten opvangen. In de winter
van 1992 sloeg het noodlot toe.
Hij kon niet meer; zijn artsen constateerden dat zijn rug steeds zwaar
overbelast was geweest. Ze adviseerden hem een groot gedeelte van het

werk niet meer te doen.
Voor Eric betekende dit een
zware tegenslag. Weliswaar had hij
een bedrijfsopvolger, hij herkende
zichzelf in hem. Aan hem zou hij het
mooie bedrijf te zijner tijd kunnen
toevertrouwen. Maar toch: op deze
manier afstand nemen, dat kostte
hem veel moeite. Ze hadden verschillende gesprekken gehad met een
voorlichter van de Sociaal Economische
Voorlichtingsdienst. Eric stelde veel
vertrouwen in Robert Jan. Eric wist dat
zijn gevoel niet was, waar zijn verstand het wilde hebben. Toch wist hij
dat het uiteindelijk goed zou komen.
De definitieve bedrijfsovername
werd in 1993 geregeld. Eric, Ingrid en
Wim hadden de nodige aktes bij de
notaris ondertekend. Tijdens de korte
bijeenkomst kon Eric zijn emoties
nauwelijks verbergen.
Met zijn drieën reden ze terug
naar het ouderlijk bedrijf. Om de een
af andere reden koos Eric niet de
gebruikelijke weg, maar een landweg
midden door de Peel. Het sneeuwde
hevig in de afgelopen dagen. Door een
onhandige stuurbeweging raakte hij
van de weg op enkele kilometers van
huis. Ze besloten naar huis te lopen
en toen besefte Eric wat hij al die tijd
gemist had. Hij vertelde over vroeger;
hoe hij hier gezworven en gespeeld
had. Hij vertelde over boomhutten,
konijnenstrikken en over het vuur dat
hij en zijn vriendjes nauwelijks hadden
kunnen doven. Hij vertelde ook hoe
zijn vader Wim ook weer over zijn
jeugd vertelde. Hij besefte nu dat hij
veel te eenzijdig geleefd had en wist
nu hoe hij verder moest.
In de verte lag hun bedrijf.
Donkere wolken van de naderende
sneeuwstorm pakten zich samen boven de Peel. Net op tijd voor de eerste
sneeuw waren ze binnen.
Het was Kerstmis 1993. Het Kind in
Eric was herboren. Het was de tijd van
het wéérzien in de Peel.

Ook volgende week
gewoon bij u in de bus!
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KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

openingstijden showroom:
ma t/m vrij
9.00-12.00 en 13.00-17.30 uur
za 9.00-13.00 uur

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77
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Sevenum neemt
gezamenlijk afscheid
Sevenum neemt op tweede kerstdag afscheid als zelfstandige gemeente op de Markt. De stichting ‘Um’
organiseert de bijeenkomst. Pieter-Nic van den Beuken, Frank Wintels, Tren van Enckevort, Ton en Irene Hermans
en Fred Houben maken deel uit van deze stichting. In de voorstelling wordt teruggekeken naar de Sevenumse
geschiedenis en is de blik ook naar de toekomst gericht. Op een immens groot filmdoek wisselen beelden, zang en
muziek elkaar af. De afscheidsmanifestatie duurt van 19.45 tot ± 21.15 uur.

Tren van Enckevort geeft Karlijn van Dinther aanwijzingen
Tren van Enckevort is druk bezig
in zijn thuisstudio. Samen met Karlijn
van Dinther (18) uit Evertsoord, die
een lied uit vervlogen tijden aan het
instuderen is. “Het wordt een mooie
happening”. zegt Tren. “Er komt een

filmdoek ter grootte van de frontgevel
van het gemeentehuis te hangen en
daarop worden audiovisueel beelden
vertoont. Het heeft soms wat weg van
theater en dat maakt het afwisselend
en spannend. We zijn in principe al

bijna een jaar bezig met de voorbereidingen en er doen ruim 200 mensen mee. We willen de mensen het
Sevenumgevoel laten beleven en dat
mag nog weggaan. Alle inwoners van
Sevenum, Kronenberg en Evertsoord
zijn welkom en de toegang is helemaal gratis”, aldus Tren.
Op het grote witte doek komen
beelden voor jongeren en ouderen.
“Voor de wat ouderen is er best veel
georganiseerd bij het afscheid van
Sevenum als zelfstandige gemeente,
maar voor de jongeren niet. We willen
de jeugd erbij betrekken, daarom heb
ik Karlijn gevraagd om haar medewerking te verlenen aan deze avond”,
zegt van Enckevort.
Naast de gewone Sevenummers
die geportretteerd worden, speelt de
oorlog een belangrijke rol, alsmede de
Koninklijke Harmonie. Ook wordt een
lied van zuster Eugenie Boutet ten gehore gebracht; dat neemt Karlijn voor
haar rekening. Het gaat om het lied
‘Drienke van Tomperboor’, dat oudere
inwoners van Sevenum ongetwijfeld
nog wel kennen.
Aan het einde van de voorstelling
wordt een lied gezongen door Karlijn.
Jack Poels heeft dit speciaal voor deze
gelegenheid geschreven. “Het gaat om
het Sevenumgevoel, de saamhorigheid
van de mensen onder elkaar. Of we nu
naar Horst gaan of niet, Sevenum blijft
Sevenum en dat zal altijd zo blijven”,
besluit Tren van Enckevort. Zie ook:
www.um2009.nl

Koud afscheid gemeente
Meerlo-Wanssum
Marlies Janssen, een van de
organisatoren van het afscheidsfeest
is tevreden. “Gelukkig hebben we
gekozen voor de sporthal en niet voor
de manege als locatie voor dit feest.
Stel je voor, meer dan tien graden
vorst, we hadden de manege nooit
warm gekregen”, aldus Marlies.

“Gelukkig hebben
we gekozen voor de
sporthal”

De jeugd van Meerlo-Wanssum nam massaal deel aan de zeskamp
Afgelopen vrijdag en zaterdag namen inwoners van de gemeente
Meerlo-Wanssum afscheid. Afscheid van Meerlo-Wanssum als zelfstandige
gemeente. In zaal ’t Brugeind in Meerlo werden twee dagen lang allerlei
activiteiten gehouden voor jong en oud. Zaterdagavond werd met een
daverend vuurwerk afscheid genomen als zelfstandige gemeente.
Burgemeester Joep Hahn sprak de aanwezigen voor een laatste maal toe
waarna alle aanwezigen buiten de bittere kou opzochten om naar het
vuurwerk te kijken.

De twee dagen werden druk
bezocht door ouderen en jongeren uit
de hele gemeente Meerlo-Wanssum.
Alles was perfect geregeld maar kon
niet voorkomen dat het carbid knallen
mis liep. Door de koude bevroor het
water dat nodig is om een chemische reactie te verkrijgen en bleven
de knallen achterwege. Gelukkig
voor alle aanwezigen werd dat weer
gecompenseerd door prachtig vuurwerk. Meerlo-Wanssum nam afscheid
en deed dat groots met veel spektakel
van muziek, zang, dans en spellen.

Dorpsraad Grubbenvorst
Op 16 december is de Dorpsraad van Grubbenvorst voor de
laatste keer in de oude samenstelling bijeen geweest.
Tijdens deze bijeenkomst werd afscheid genomen van de vertrekkende leden en nieuwe leden verwelkomd.
Van de veertien Grubbenvorstenaren die de afgelopen
drie jaar de DR van Grubbenvorst
vormden, hebben zich drie leden
beschikbaar gesteld voor een
volgende termijn. Op dit moment hebben zich drie nieuwe
leden aangemeld. Het streven is
om de nieuwe periode met
minimaal tien leden te starten.
Er zijn dus nog vier vacatures. De
DR van Grubbenvorst heeft, met
financiële ondersteuning van de
gemeente, huis aan huis
informatiefolders verspreid om
nieuwe leden te werven. Indien
er zich geen nieuwe leden
melden, komt zoals al eerder
aangekondigd, het voortbestaan
van de Dorpsraad van
Grubbenvorst in gevaar.
De DR van Grubbenvorst is op
dit moment bijna klaar met het
advies voor de ConceptStructuur-Visie van de gemeente

1E kErSTdag
big
chriSTmaS-parTy
”pOpcOrNkiNg”

blOk 10 prESENTS
”mErThal hOrST”
2E kErSTdag
chriSTmaS
rOck NighT
TradEmark
piTchlighT
raTTlESNakE-ShakE
dJ SaNJO
aaNvaNg 22.00 uur

ZONdag 27 dEc
“FOuTE FruhShOp
kErST aFTErparTy”
pigTail
Wir SiNd SpiTZE
big applE
dJ JErONimO
aaNvaNg 14.00 uur

ONZE kEukEN iS
2E kErSTdag EN
1 JaNuari gEOpENd
rESErvEEr TiJdig
wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Kipsaté met satésaus
per portie
van 150 gram,

 1,00

Minisnacks 96 stuks
(frikadel, bami, nasi, bitterbal,
kiphapje,
gehaktballetje)

 11,95

www.huubkes.nl

Elke week nieuwe aanbiedingen!

die in deze samenwerkt met
bureau Croonen.

“Er zijn 18
concrete projecten
benoemd”
Waarnemend voorzitter van
de DR Pim de Bekker, omschrijft
het als volgt: “Er zijn 18 concrete
projecten benoemd waaronder
centrumontwikkeling, bosaanplant, fietspadaanleg, nieuw
Maasfront en hoogwatergeul, de
knip, open gebied en sportaccommodatie/gemeenschapshuis
‘t Haeren”.
Grubbenvorst heeft met deze
visie de ‘pilot’ van de Gemeente
Horst aan de Maas. In deze
structuurvisie wordt een
compleet beeld geschetst van
alle ontwikkelingen in en rond
het dorp.

vloerreiniging
en

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

24
12

nieuws 07

Vijfde kerstwandeling Horster
Landschap
Zondag 27 december vindt voor de vijfde keer een kerstwandeling van Stichting Horster Landschap plaats.
De wandeling is in Kasteelpark Ter Horst (Kasteelse Bossen) in Horst aan de Maas. Het startpunt ligt aan de
parkeerplaats van Voetbalvereniging Wittenhorst. Deze is vanaf de Venrayseweg bereikbaar via de Witte Brugweg.
Men kan starten tussen 18.00 en 19.30 uur en de deelname is gratis.

Zo’n ambiance leent zich uitstekend voor het maken
van een kerstwandeling
De gehele route van ongeveer
drie kilometer is verlicht met kaarsjes,
wat de bossen een sprookjesachtig
aanzien zal geven. Vanaf de start bij
de Wittenhorst parkeerplaats wijst een
spoor van kaarsjes en vuurkorven de
wandelaars de weg. Tijdens de wandeling zijn er glühwein, warme chocomel, Christmas carols en stemmige
fluitmuziek. Het is raadzaam om een

zaklamp mee te nemen om op smalle
paadjes wat bij te kunnen lichten.
Bij de start worden de wandelaars ontvangen door de Kleffe Zök
met stemmige kerstliedjes. Bij het
Eendenkuulke aangekomen luistert als
vanouds het Horster Mannenkoor de
wandeling op met Christmas carols.
Hier kunnen de wandelaars zich warmen aan de muziek, vuurkorven, glüh-

wein en warme chocomel. De stal in
de dierenweide is deze avond speciaal
geopend en natuurlijk verlicht.
De route leidt verder langs het
Parkhotel, waar het zangkoor Do-it
zorgt voor een aangename rustplek.
Vanaf het Parkhotel hebben wandelaars een prachtig uitzicht over de
zwemvijver, waar leden van Duikclub
Quintus voor een verlicht spektakel
zorgen. De route leidt ook door de tuin
van de imkersvereniging die voor deze
gelegenheid eveneens wordt verlicht.
Hier kan men zich ook weer warmen
bij een vuurkorf en kan men genieten
van sfeervolle blokfluitmuziek.
Aan de deelnemende kinderen
wordt gevraagd zichzelf dit jaar te
verkleden als één van de Drie Koningen.
Voor de drie kinderen die er het
mooiste uitzien, stelt Stichting Horster
Landschap drie mooie prijzen beschikbaar. Degenen die mee willen doen
aan de wedstrijd, kunnen zich tijdens
de wandeling bij de Liefdesboom op de
foto laten zetten. De winnaars worden
bekendgemaakt door publicatie van hun
foto op www.horsterlandschap.nl en in
de lokale pers.
Vorig jaar trok de kerstwandeling
ruim 2000 deelnemers. De parkeerruimte bij Wittenhorst en het terrein
tegenover de Alde Lind is beperkt.
De organisatie vraagt deelnemers aan
de kerstwandeling dringend met de
fiets of te voet te komen.

Kerstveiling levert recordbedrag op
Traditiegetrouw organiseert bloemenveiling FloraHolland Venlo rond Kerstmis een kerstveiling voor het
goede doel. Vorige week dinsdag kwamen driehonderd kistjes met mandarijnen voor de klok. Een oude traditie
werd hiermee weer in ere hersteld: vitamines voor het goede doel. De kistjes werden bij afslag geveild.
De totale netto-opbrengst van deze speciale veiling bedroeg ruim 3.450 euro. Dat is 50 euro meer dan vorig jaar.
De kerstveiling werd dit jaar gesponsord door Cash & Carry FloraZON, Martin Scheffers Flora-Xtra, Aartsen Fruit en
FloraHolland Venlo zelf.

De Kerstman veilde samen met Ger Kamps kistjes mandarijnen
De Kerstman gaf dit jaar acte
de présence bij de kerstveiling, die
door Ger Kamps, manager Facility
Management van vestiging Venlo,

werd geopend. De kistjes mandarijnen werden door de Kerstman
zelf gepresenteerd. Het zorgde voor
een gezellige noot in de anders zo

zakelijke afmijnzaal van FloraHolland
Venlo. De opbrengst van de kerstveiling wordt geschonken aan
twee goede doelen. Een gedeelte
van de opbrengst gaat naar het
project Corabia in Roemenië. Dit
is een school voor verstandelijk
gehandicapten in de buurt van
Boekarest, waar kinderen en jong
volwassenen dagelijks worden
opgevangen en geholpen in hun
ontwikkeling.
Het andere deel van de
opbrengst gaat naar een onderwijsproject in Kenia van Plan Nederland.
Het ontbreekt in Kenia aan
leermiddelen en goedopgeleide
leerkrachten. Daar komt bij dat
lesprogramma’s vaak inhoudelijk van
slechte kwaliteit zijn en zelden of
nooit voorzien in lokale behoeften
aan specifieke kennis en vaardigheden. Daardoor krijgen jongeren
nauwelijks de kans om te werken
aan een betere toekomst. Plan
Nederland zet zich hier in voor beter
onderwijs.

Nieuw plan invulling
groenstrook Van
Merwijckstraat
Daar waar de gemeente plannen had om een skatebaan aan te leggen
komt nu een invulling door de buurt zelf. Maandagmiddag presenteerden
Jac Jeurissen namens de buurt en Koen Hendriks namens de jongeren een
plan tot invulling voor de groenstrook langs de A73 en Van Merwijckstraat.
Voor de uitvoering is 20.000 euro beschikbaar gesteld door de gemeente.
Wanneer alles naar wens verloopt zal de uitvoering van de plannen in het
voorjaar van 2010 gerealiseerd zijn.
De buurt wil in overleg met de
jongeren en gemeente twee goals
aanschaffen met stalen netten.
Ook wil men twee palen in de grond
plaatsen om te kunnen volleyballen
en een basketbalkorf.
Op de strook asfalt van 37 bij 11
meter kan de jeugd dan voetballen,
handballen en korfbal spelen.
Het volleybalgedeelte komt achter
een goal te liggen.
De buurt wil op de groenstrook ook
een boom planten aangevuld met
een bankje.

”Geen skatebaan,
maar een open
transparante plek”
In feite ontstaan er dan drie
speelvelden op de groenstrook waar
de jeugd terecht kan. De plannen
zijn eerst door de buurt bekeken
en goedgekeurd. In overleg met
de gemeente wordt gekeken of
de groenstrook op enigerlei wijze
geëgaliseerd kan worden.
Ook wil de buurt in de toekomst
graag een hellingbaan voor fietsers,
kinderwagens en rolstoelgebruikers
realiseren.

Jac Jeurissen: “We willen als
buurt ook de handen uit de mouwen
steken, wij voelen ons als buurt ook
verantwoordelijk voelen voor hetgeen er gebeurt en daar hoort het
aanspreken van jeugd ook bij wanneer deze overlast veroorzaken.”
Koen Hendriks (18), afgevaardigde van de jeugd ziet het helemaal zitten. “Alleen het vinden van
vandalisme-bestendige goals was
lastig. We hebben uiteindelijk toch
een bedrijf gevonden die zoiets kan
maken. Ook verlichting stond op
het verlanglijstje van de jeugd maar
dat bleek lastig en niet haalbaar.
Bovendien waren de meningen daarover binnen de buurt verschillend.
Al met al ben ik tevreden dat er nu
een voorziening komt waar zowel
gemeente, buurt en jongeren zich in
kunnen vinden,” aldus Koen.
Wethouder Marcella Dings kan nu
met een gerust hart afscheid nemen
van de Horster politiek.
Op de valreep van de jaarwisseling
zijn er belangrijke stappen gezet voor
een goede speelvoorziening aan de
Van Merwijckstraat. Geen skatebaan,
maar een open transparante plek
zodat de buurtbewoners een oogje in
het zeil kunnen houden.
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Verplaatsen Maria kapel
Grubbenvorst
In Grubbenvorst is op 16 december de Mariakapel verplaatst. Deze lag aan de Meerlosebaan, in een voormalig
bosperceel van de zusters Ursulinen.
In 1942 gaven de Zusters
Ursulinen opdracht om deze kapel te
bouwen. De Mariakapel, gebouwd
door aannemer Boers, werd speciaal
opgericht voor de leerlingen die op
het internaat zaten van de toenmalige
school in het klooster.
De leerlingen gebruikten de kapel,
om na een gezamenlijke wandeling
uit te rusten, een lied te zingen en
een gebed te doen. In 1943 wijde
rector Janssen de kapel in. Vanaf dat
moment ontstond de gewoonte, dat
iedere klas om de beurt de kapel
versierde. Doordat het kapelletje in
het uitbreidingsgebied van Fresh Park
Venlo stond, moest het verplaatst worden. De kosten voor de verplaatsing,
het renoveren en het realiseren van
een stuk natuurcompensatie worden
betaald door Fresh Park Venlo.
Samen met Fresh Park Venlo, de
dorpsraad van Grubbenvorst en de
Historische Kring Grubbenvorst-Lottum
is gezocht naar een nieuwe plek.
Die is gevonden op de Brandakker.
Het is een door Grubbenvorstenaren
druk bezocht wandelgebied, gelegen
aan de Aspergeroute. Het kapelletje

AUTO
Autobedrijf

Fer van Lin
GEGARANDEERD GOED
Wij wensen U fijne Kerstdagen en een Voorspoedig en Gezond 2010

Onderhoud - APK - Schadeherstel

Voor reparaties en APK’s

Mariakapel Grubbenvorst
staat in het enige, nog authentieke
eikenbosje in de omgeving. Doordat
veel mensen de kapel gaan passeren,

kan het weer de functie van weleer
vervullen. Een plek voor van rust en
bezinning.

Nieuwe informatrice
Moeders voor Moeders

TA N K S TAT I O N

&

G A R A G E

Besouw BV Californischeweg 6, 5971 NV Grubbenvorst
T 077-327 88 88 . F 077-327 88 80 . E info@besouw-autoservice.nl

Per 1 december is Dianne Huijs-Verhaegh (34) uit Horst aangesteld als nieuwe informatrice bij Moeders voor
Moeders voor Horst en de Maasdorpen. Ze volgt daarmee Mariet Vorstermans uit Lottum op.

Dianne Huijs nieuwe informatrice Moeders voor Moeders
Moeders voor Moeders zamelt
urine in van zwangere vrouwen.
Tijdens de eerste vier maanden van de
zwangerschap bevat de urine namelijk
het hormoon hCG, dat voor sommige
vrouwen onmisbaar is om ook zwanger
te kunnen worden. Moeders voor
Moeders haalt de urine op en daar
wordt een geneesmiddel van gemaakt.

”Een op de zes paren
heeft te maken met
verminderde vruchtbaarheid”
Tegenwoordig krijgt één op de zes
paren te maken met verminderde

vruchtbaarheid. Kunstmatige bevruchting
kan voor hen de kans op zwangerschap
met 40% doen toenemen.
Bij dergelijke behandelingen
maken artsen onder andere gebruik
van medicijnen die het hCG-hormoon
bevatten. Dit hormoon kan alleen
verkregen worden uit de urine van
zwangere vrouwen. Vandaar dat
Moeders voor Moeders, al meer dan
70 jaar, steeds weer op zoek is naar
zwangere vrouwen die andere
vrouwen willen helpen om ook
moeder te worden.
Dianne Huijs-Verhaegh vindt dat ze
een droombaan heeft gevonden.
“Ik was in juli gestopt met mijn werk
als verkoopsecretaresse. Ik wilde de
zorg van mijn kinderen volledig op mij

nemen. Maar na drie maanden thuis
zijn, begon het toch weer te kriebelen. Ik wilde iets gaan doen wat ik
kon combineren met de kinderen. Dat
leek onmogelijk om te vinden, zeker
in deze tijd. Een goede vriendin van
mij attendeerde mij op de vacature bij
Moeders voor Moeders. Ik was meteen
razend enthousiast. Na de sollicitatieprocedure kwam ik als ‘winnaar’ uit de
bus. Een baan waar je baas bent over
je eigen agenda en mooie gesprekken
mag voeren met zwangere vrouwen.
Ik onderhoud regelmatig contacten
met verloskundigen, gynaecologen,
dokters (assistenten) en apothekers
(assistenten),” aldus de nieuwe
informatrice. Dianne volgt Mariet
Vorstermans op, die het werk als
informatrice zeven jaar met heel veel
plezier heeft gedaan. Nu haar kinderen
groot zijn, gaat Mariet weer volledig
aan het werk als verpleegkundige in
de psychiatrie, wat ze voorheen ook
deed. Voor de deelneemsters aan
Moeders voor Moeders verandert er
door de opvolging verder niets.

”Aanmelden kan tot
de elfde week van de
zwangerschap”
Vrouwen die zwanger zijn kunnen
zich aanmelden voor Moeders voor
Moeders. Aanmelden kan vanaf het
moment dat men over tijd is tot en met
de elfde week van de zwangerschap.
Bel voor meer informatie Dianne HuijsVerhaegh, tel. 06 12 25 36 03. Zie ook:
www.moedersvoormoeders.nl

Apk (onderhoud en reparatie) l Schadeherstel . Airco Service-Station l
Autoglas-Service l Auto-elektronika diagnosestation alle merken
(o.a. Direct Fuel Injection) l Common-Rail (diesel etc.)
Merk-specifieke dealer diagnose apparatuur zoals:
BMW l Mercedes l VW Audi Groep l Renault l GM Groep (Opel/Chevrolet/Suzuki/
Daewoo) l Ford & Mazda Groep l Hyundai & Kia Groep l Launch l Autocom
Voorbereiding hybride voertuigen

Speulhofsbaan 22, 5964 NV Meterik

l

(077) 398 20 60
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2010-trends in de autoGroen rijden
wereld volgens AutoArena is de toekomst
Op zoek naar de laatste trends en ontwikkelingen voor 2010 in de autowereld spreken we bij AutoArena in
Venlo met Marketing Manager Renate Barents en After Sales Manager Ronald Huigen.

De kosten van brandstof stijgen. We maken ons steeds meer
zorgen over het milieu. Het verbruik en de uitstoot van een auto
gaan een grotere rol spelen bij de aankoop van een nieuwe auto.
Het energielabel is daarbij een hulpmiddel. Het A-label staat voor
het meest zuinig. Het G-label voor het minst zuinig. Het label bevat
gegevens over het brandstofverbruik en de CO2-emissie. De uitstoot
van CO2 per gereden kilometer is van elke auto bekend.

Ronald Huigen en Renate Barents
Een belangrijke trend in de autowereld, vooral bij de zakelijke rijders,
zijn de auto’s met een A- of B-label.
Dit scheelt behoorlijk in de bijtelling.
Ronald Huigen vertelt: “Als je op dit
moment geen auto’s in de showroom
hebt met een ‘goede motor’, met
andere woorden met A-of B-label,
dan heb je een probleem. Veel modellen van onze merken Volkswagen,
Audi, Skoda en SEAT in dat segment
zijn voorzien van banden die zorgen
voor minder brandstofverbruik en er
worden lichtere materialen gebruikt,
waardoor het totaalgewicht van de
auto lager wordt. Verder hebben deze
auto’s kleinere motoren met 1 of 2
turbo’s. Ook de luchtweerstand is
verkleind door een betere stroomlijn
van de carrosserie, een andere gril en
een gestroomlijnde onderkant.”
De rijeigenschappen zijn gelijk aan
die van een traditioneel model. Door
het hogere koppel rijden auto’s met
de moderne benzinemotoren steeds
vaker net zo ‘fijn’ als een diesel. De
merken die AutoArena voert, hebben
niet ingezet op hybride auto’s. Ronald
Huigen: “De hybride auto’s zijn op dit
moment populair bij de leaserijders
vanwege de gunstige bijtelling. Het
is de vraag hoe de auto’s in de markt
liggen als ze na 3 of 4 jaar uit de

lease komen. De hybride modellen
die we kennen, zijn over het algemeen geen toonbeeld van schoonheid. De vraag is hoe de restwaarde
zal zijn, als ze uit de lease komen en
dat bepaalt voor een deel ook de
toekomstige leaseprijs. Ook de
levensduur van de accu’s is nog een
vraag. Als de auto’s uit de lease
komen, is de fabrieksgarantie eraf.
Het is de vraag of particuliere rijders
dat risico willen nemen.”

”Als je op dit
moment geen auto’s
met een A- of B-label
hebt, dan heb je
een probleem”
De ontwikkeling van de kleinere
zuinige auto’s zal zich doorzetten.
Huigen: “Hiervoor heeft Volkswagen
kennis ingekocht door een aandeel te
nemen van bijna 20% in Suzuki.”
Wat de veiligheid betreft, zijn
er geen grote ontwikkelingen te
verwachten op de korte termijn.
Actueel op dit moment zijn de
adaptieve veiligheidssystemen zoals
adaptive cruise controle. Net als

bij veel andere bedrijven heeft de
economisch mindere periode ook
zijn weerslag op AutoArena, onderdeel van AutoArena Groep, waar in
totaal 160 mensen werken. Volgens
Renate Barents valt het achteraf voor
de AutoArena Groep nog mee. “We
sluiten dit jaar niet met een ontevreden gevoel af.” Ronald Huigen: “Vorig
jaar zakte de markt vrij plotseling in.
Vooral voor de occasionmarkt had dat
grote gevolgen. De waarde van de
auto’s daalde in een keer flink. Dat
kan voor een bedrijf zonder reserves
het einde betekenen”. Volgens
Renate Barents en Ronald Huigen zal
2010 geen makkelijk jaar worden.
Renate Barents: “Er wordt echter
weer voorzichtig geïnvesteerd en het
consumentenvertrouwen groeit weer
heel langzaam. En dat is erg belangrijk
voor ons.” In de Volkswagen Polo
BlueMotion heeft AutoArena de
auto van het jaar 2010. “Dat zal een
positieve impuls geven”, vertelt
Renate Barents.
“Verder zijn we trots op de derde
plek die ons Audi techniek team heeft
behaald tijdens de wereldfinale van
de Audi Twin Cup in Duitsland dit
jaar. Eerder behaalde ons team al de
eerste plaats van deze prestigieuze
wedstrijd in Nederland.

Momenteel heeft 58% van de
nieuw verkochte auto’s een A- of
een B-label. Twee jaar geleden
was dit nog 19%. Er is dus wel wat
aan de hand in autoland. De
verkoop van auto`s met een rood
label, een F- of G-label, daalt sterk.
De economische crisis en fiscale
maatregelen stimuleren het
gebruik van zuinige en schone
auto’s. In de toekomst zullen
alternatieven voor benzine en
diesel belangrijker worden. Denk
aan rijden op LPG, aardgas, biogas,
biobrandstof, waterstof en
elektriciteit.
LPG is nog altijd een fossiele
brandstof. Er wordt volop aan een
betere techniek gewerkt. Inbouw
van een LPG-installatie of de
aanschaf een nieuwe auto met LPG
is vooral een afweging van kosten
en opbrengsten. Rijden op aardgas
is ook mogelijk. Het verbrandt
schoner en het levert minder
schadelijke uitstoot op in de vorm
van koolmonoxide, CO2 en roet. We
praten dan over CNG-rijden, rijden
op samengeperst aardgas. Dit gas
kan ook afkomstig zijn uit biomassa. Dan is de bron niet meer van
fossiele oorsprong.
Biobrandstof kan geproduceerd
worden uit ’eerste generatie’grondstoffen, zoals granen. Deze
horen bestemd te worden voor
menselijke voeding. Er is ook een
’tweede generatie’ laagwaardiger
grondstoffen, zoals grassen,
afvalhout en dergelijke. Biobrandstof in de vorm van ethanol
kan tot een bepaald percentage
benzine worden bijgemengd.
Rijden op waterstof gebeurt
alleen in proeven. Het kost veel
energie om waterstof vrij te maken
en beschikbaar te krijgen voor
auto`s. Het laatste alternatief is

Eindejaarsshow AutoArena

rijden op elektriciteit. Het is een
merkwaardige gewaarwording als
een auto geruisloos wegrijdt.
Tanken doe je aan een stopcontact.
Elektrisch rijden heeft veel fiscale
voordelen; dit compenseert de
dure aanschaf. Het bereik in
kilometers is nog beperkt.
Elektrisch rijden leent zich goed
voor woon-werkverkeer. Auto’s
met een dubbele motor, elektrisch
en met normale brandstof, maken
een flinke opmars. Verschillende
automerken zijn of komen ermee
op de markt.
Voor elektrisch rijden zijn
voldoende oplaadpunten noodzakelijk. De landelijke overheid en
de provincies ondersteunen dit
financieel. Een landelijke dekking
van tankstations met alternatieve
brandstoffen komt steeds dichterbij. In een tweede subsidieronde is
4,1 miljoen euro beschikbaar.
Dit geld kan besteed worden aan
nieuwe vulpunten met alternatieve
brandstoffen, zoals aardgas,
biogas, ethanol en elektriciteit.
Rijden op aardgas is bijvoorbeeld goedkoper. Een kilo aardgas
kost 0,72 euro. Je rijdt daarmee
evenveel kilometers als op een
liter diesel van 1,04 euro per liter
of een liter Euro95 van 1,36 euro
per liter. Rijden op aardgas levert
ruim 20% minder CO2-uitstoot op.
Bij rijden op ethanol is de uitstoot
zelfs 30 tot 80% lager.
Bij rijden op elektriciteit is er
helemaal geen uitstoot. Deze is
mogelijk verplaatst naar de plek
waar de elektriciteit geproduceerd
wordt, denk aan een kolencentrale. De weg naar een beter
klimaat is nog lang, maar dient
wel milieuvriendelijk afgelegd
te worden. Zie ook:
www.elektrisch-vervoer.nl.

t/m 31 december 2009

Meer dan 100 nieuwe Volkswagens uit voorraad leverbaar met voorraad korting!
VW Polo
Auto van het
jaar 2010
vanaf
€ 12.990,-

grote
selectie jonge
occasions
met flinke
kortingen

AutoArena Venlo
Celsiusweg 5
5928 PR Venlo
077-3203040

AutoArena Venray
Keizersveld 8
5803 AP Venray
0478-551300

Skoda Yeti
vanaf
€ 18.990,-

AutoArena Panningen
J.F. Kennedylaan 20
5981 XC Panningen
077-3060666

meer info: www.autoarena.nl

24 & 31 december tot 17.00 uur geopend,
zie overige openingstijden op www.autoarena.nl

Seat Ibiza
vanaf
€ 9.995,-
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Autobedrijf Willems Horst

Een oorspronkelijke dorpsgarage
Jos Willems, eigenaar van Willems Autobedrijven uit Horst, is in eerste instantie een beetje huiverig voor een
interview. Hij houdt er niet zo van om op de voorgrond en in de belangstelling te staan. Uiteindelijk is hij bereid
wat vragen te beantwoorden. Dan blijkt dat de vragen niet gesteld hoeven te worden. Willems vertelt zelf, vanuit
de passie voor zijn autobedrijf.

Garage Willems
Jos Willems is 29 jaar geleden begonnen. Volgend jaar bestaat Willems
Autobedrijven dus 30 jaar. “Ik ben
wat werkjaren betreft over de helft
heen, nog eens 30 jaar zie ik mij niet
meer maken”, vertelt Jos Willems. Het
bedrijf, dat midden in Horst gevestigd
is, heeft 2 medewerkers in dienst.
Het is niet de makkelijkste periode
voor veel bedrijven. Het jaar 2009

sluit Willems af met een en omzetvermindering van 20% ten opzichte van
2008. Er zijn verschillende klanten
van Willems uit de zakelijke sector
failliet gegaan. Vooral klanten uit de
uitzendbranche hebben het moeilijk. In zijn ogen zal ook 2010 geen
gemakkelijk jaar worden. Ondanks de
economisch mindere periode blijven
de drie telefoons binnen het bereik

van Willems rinkelen en is hij constant
actief met het afhandelen van zaken.
Alle administratieve werkzaamheden
worden door hem zelf uitgevoerd.

“Klanten vinden het
prettig als alles van A
tot Z geregeld wordt”

AUTORIJSCHOOL

www.JoswillEmsauTos.nl
pe
n

Van Douverenstraat 5a, 5961 JH Horst, Tel. 077 3983065, Fax 077 3983258
E-mail: mail@joswillemsautos.nl
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Wij wensen u Prettige Feestdagen
en een Veilig 2010!

eerste rijles!
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Het adres voor:
• personenauto rijbewijs B
• snelcursus B (vanaf
anaf 14 dagen)
• aanhangwagen rijbewijs
• motor rijbewijs A
• bromfiets rijbewijs
• slipcursus
• overal thuis opgehaald
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WILB

Audi A3 2.0 TDI 140pk Sportback
Audi Q7 3.0 TDI quattro S Line
BMW 3-serie 320d
BMW 3-serie 320i Cabrio
BMW X5 3.0d High Executive
Boro auto transporter
Mazda 5 1.8 Executive
Mercedes-Benz E-klasse E 270 CDI Classic
Mini Cooper 3drs
Nissan Micra 1.2 SLX
Opel Astra Stationwagon y2.0dth
Peugeot 206 CC 2.0-16V
Renault Clio 1.5 dCi 100pk Metallic grijs
Renault Clio 1.5 dCi 100pk Metallic blauw
Suzuki Swift 1.5 Exclusive
Toyota Aygo 1.0 12v VVT-i
Toyota Corolla Wagon 2.0 D 116 wagon
Volkswagen Golf 1.9 TDI 90pk Highline
Volkswagen Polo 1.4
Volkswagen Transporter 9 Persoons
Volvo S80 2.4 170pk
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Broekhuizerweg 28
5866 BA Swolgen
T (0478) 69 24 22

Giro 300 of bel 0800-1313
onderzoekiseenhartzaak.nl

W&H
AUTOVERHUUR
VERHUUR VAN
PERSONENBUSSEN EN
BESTELWAGENS
Van Douverenstraat 5a - Horst
T (077) 398 21 15
M (06) 53 11 73 24

“Ik vind het gewoon leuk om dingen zelf te doen. Des te drukker, des
te beter. Als er iets nieuws is, zoek ik
dat met plezier zelf uit en probeer ik er
het beste uit te halen. Klanten vinden
het prettig als alles van A tot Z wordt
geregeld.”
Willems autobedrijven heeft
een breed aanbod. Het bedrijf levert
nieuwe en gebruikte auto’s van alle
merken. Er wordt gerepareerd, schade
hersteld, onderhoud gepleegd en APK
gekeurd. “Dat is een van onze sterke
kanten, we hebben alles in huis en
regelen, indien gewenst, alle zaken
voor de klant.” Willems heeft klanten
uit de particuliere en de bedrijfssector. Velen zijn vaste klanten, van
wie er enkelen al vanaf het begin
komen. Veel reclame maakt hij niet:
“Ik geloof in mond-tot-mondreclame.
Veel klanten komen, denk ik, omdat
we altijd voor hen klaar staan. Dat is
de beste reclame die er is. ”Willems
is recht door zee: “Ik zal niemand een
auto verkopen die ik niet vertrouw. Ik
zal de klant dan adviseren een andere
te kiezen, ondanks dat de koop zo
gesloten kan worden.”
Willems, een echte Horstenaar,
rent met liefde en plezier voor zijn
klanten. Hij is iedere morgen om
7.00 uur op de zaak. Een van zijn
specialiteiten is het importeren van

auto’s uit Duitsland. “Ik heb al veel
auto’s uit Duitsland gehaald. Daar vind
je altijd veel completere auto’s dan
in Nederland. Ik ga vaak op zoek in
Duitsland naar auto’s volgens klantwens.” Willems is recent gestart met
het autoverhuurbedrijf W&H. Hij is van
plan dit de komende jaren verder uit
te bouwen. Naast het werken in zijn
bedrijf heeft Jos een passie voor voetbal en paarden. Hij is vorig jaar gestart
met een mencursus, maar heeft die
door zijn drukke werkzaamheden niet
afgemaakt. Wat voetbal betreft zit hij
op de tribune van VVV.
Sprekend over trends vertelt
Willems: “Een trend is de verkoop van
kleinere auto’s. Een andere, negatieve
trend is het probleem rondom de
elektronica in de moderne auto. Aan
de vaker falende elektronica gaan veel
garages kapot. Ook gerenommeerde
merken hebben hier last van. Voor
de automobilist zorgt dat voor veel
frustratie. Vaak branden er waarschuwingslampjes door storingen in de
systemen. Zelfs de autofabrikant kan
de problemen soms niet oplossen”.
Jos Willems sluit af: “Kijk die
nieuwe auto buiten staan met die
prachtige belettering. Dat heb ik samen met de klant uitgezocht en zelf
geregeld. Dat is waar ik het meeste
van geniet, daar doe ik het voor.”
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De winter en uw auto
Banden, accu, ijskrabbers, slotontdooiers, winterbeurt: allemaal zaken die de aandacht hebben of zouden
moeten hebben bij lage temperaturen. Goed onderhoud en een goede voorbereiding op de winter kunnen veel
problemen met uw auto voorkomen.

Autoschades in de regio
door sneeuwval
en gladheid minimaal
De automobilisten in de regio
Horst blijken voorzichtig te zijn
geweest in de afgelopen periode van
kou en sneeuwval.

“Wij hebben geen
extra schadegevallen binnengekregen
door de gladheid de
afgelopen dagen”
Aan het woord is Peter
Timmermans van Autoschade Herstel
Noord-Limburg: “Wij hebben geen
extra schadegevallen binnengekregen door de gladheid de afgelopen
dagen. Dat heeft te maken met de
minimale sneeuw die hier is gevallen tijdens de eerste dagen van
de winterperiode. Maar ook met
de reactie van de gemeente. Vorig

jaar zijn er verschillende klachten
binnengekomen bij de gemeente,
omdat er te laat werd gestrooid.
Dat hebben ze zich aangetrokken. Wat ook meespeelt, is dat de
mensen gewaarschuwd zijn en over
het algemeen voorzichtiger rijden.
Ook de auto’s zijn steeds veiliger,
waardoor er minder ongelukken gebeuren.” Volgens Peter Timmermans
zijn er in het hele land de helft
minder schades gemeld, vergeleken
met voorgaande sneeuwperiodes.
“Wat de mensen wel heeft overvallen, is de extreme kou. Veel accu’s
begeven het, met startproblemen tot
gevolg. De ANWB heeft het daardoor
erg druk gehad en er waren periodes
dat ze het niet bij konden houden”,
besluit Timmermans het gesprek.
Bij Hendrix in Lottum, dat
voertuigen repareert uit heel Europa,
geven ze aan dat het erg druk is door
de weersomstandigheden.

”Met het koude weer van nu is
er meteen veel meer belangstelling
voor winteronderhoud”, zegt Fer van
Lin van het gelijknamige autobedrijf in
Hegelsom.

Autobedrijf Fer van
Lin is een van de vele
autobedrijven in de
nieuwe gemeente.

Navigeren steeds
goedkoper
Onder navigeren verstaan we stuurmanskunst of plaatsbepaling op zee of in de lucht. Allerlei hulpmiddelen zijn hierbij in
gebruik. Nu kunnen we per auto met behulp van allerlei hulpmiddelen zonder omwegen ons doel bereiken. Sommige van deze
systemen hebben hun oorsprong in de Amerikaanse marine in
Wereldoorlog II. Nu begeleiden verbeterde navigatiesystemen ons
haarfijn van A naar B. Soms geven ze zelfs de juiste rijstrook op de
snelweg aan.
”Ongeveer tien jaar geleden
zijn ze in gebruik gekomen”, zeg
Paul de Hoog van Tinnemans
Automaterialen in Horst. ”In de
volksmond wordt elk systeem een
TomTom genoemd. Maar er zijn
natuurlijk nog andere merken.”

”In de volksmond
wordt elk systeem
een TomTom
genoemd”
De eerste navigatiesystemen
waren geïntegreerd in de
autoradio. Ze waren veel groter
dan nu en waren voorzien van
veel drukknoppen. Prijzen lagen
in de buurt van 1.500-2.000
gulden. Het bereik beperkte zich
tot de Benelux.
”Nu heb je al een systeem
voor iets meer dan 100 euro, met
kaarten voor heel Europa. Het
gaat niet alleen om de uitgave
voor de aankoop, maar ook om

de kosten om het systeem te
onderhouden. Actuele kaarten
koop je via een dvd of je haalt ze
van de computer door ze te
downloaden. Dit alles kost geld.
Bedrijven als NAVTEQ en Tele
Atlas zorgen voor updates”.
Onlangs nam TomTom de
aandelen van Tele Atlas over.
TomTom raakte daardoor in
financiële problemen.
”De meeste gebruikers
kunnen goed met het navigatiesysteem overweg. Voor sommigen is het uploaden van de
nieuwe kaarten een probleem”,
zegt Paul de Hoog. ”Van de
automobilisten zal 80% een
navigatiesysteem gebruiken”,
zo schat hij voorzichtig in. In de
toekomst ligt een combinatie van
rekeningrijden en de navigatiesystemen voor de hand. Sommige
systemen beschikken over een
ecotoets. Je kunt dan horen en
zien hoe je zo milieuvriendelijk
rijdt. In deze tijd dient iedereen
een steentje bij te dragen.

”We zien steeds meer dat men gebruikmaakt van een set winterbanden
en een set zomerbanden. In november zetten we de winterbanden erop
en slaan we de zomerbanden op.”
Winterbanden hebben een andere

samenstelling van rubber en ze
hebben een ander profiel. Ze worden
aanbevolen bij temperaturen lager
dan 7 graden Celsius. In Oostenrijk
is het verplicht om tussen 1 november en 15 april met winterbanden
te rijden. ”Sneeuwkettingen blijven
echter nodig bij veel sneeuw”, aldus
Fer van Lin.

”Sneeuwkettingen
blijven echter nodig
bij veel sneeuw”
In het verleden bood hij eens
gratis winterbeurten aan. Hier bleek
geen belangstelling voor. In het
algemeen is men te laat met de voorbereiding voor de winter of bereidt

men zich helemaal niet voor. Naast
de banden vraagt een aantal andere
punten de aandacht. Denk aan accu,
sproeivloeistof, verlichting, V-snaren
en koelsysteem. Deze punten worden
onder andere gecontroleerd tijdens het
winterklaar maken van de auto.
Vooral voor degenen die de
langere weg naar een wintersportvakantie maken, is het van
belang goed voorbereid te zijn.
Garagebedrijven houden uw auto
graag in goede conditie door goed
en tijdig onderhoud. ”We hebben dat
liever dan dat de mensen steeds met
pech naar de garage komen. Dat is
niet te plannen en voor de eigenaar
levert het alleen maar stress op”,
besluit Fer van Lin. Op www.anwb.nl
vindt u meer informatie.

Van Wylick richt- en lastechniek
voor bedrijven én particulieren!
Hét adres voor reparatie van al uw auto- en motorvelgen, stralen en spuiten en
reparatie van uw auto- en motoronderdelen. Tevens hét adres voor al
uw las-, draai-, frees-, boor- en tapwerk van aluminium, rvs, staal,
gietijzer, koper en titanium en constructiewerk in alle materialen. Voor uitgebreide informatie over onze mogelijkheden,
kunt u contact met mij opnemen.
Dries van Wylick Richt- en Lastechniek
Venloseweg 106, 5961 JD Horst
Tel.: 06-53147095 fax.: 077-3984542
E-mail: info@velgenrichten.nl
Internet: www.velgenrichten.nl
Tevens mogelijkheid tot verzorgen van grondwerk met laadschop
en minigraver, levering van zand, grond en diverse materialen.
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Mart Hendriks stopt na
41 jaar lesgeven
Leerkracht Mart Hendriks stopt na 41 jaar lesgeven op basisschool de Bottel in Lottum. Hij vierde zijn afscheid,
op donderdag 17 december, met alle kinderen van school die per klas iets hadden ingestudeerd.

Meester Mart tussen kinderen van basisschool ‘de Bottel’
In september 1968 werd Mart
Hendriks uit Maasbree benoemd op de
R.K. Lagere school van de Parochie van
de H. Gertrudis. Na 41 jaar werkzaam
te zijn geweest in Lottum op de school
die nu ‘de Bottel’ heet, neemt Mart
Hendriks afscheid van de leerlingen en
zijn collega’s. Mart Hendriks: “Ik heb
het in het algemeen erg naar mijn zin
gehad. Ik heb het lerarenteam als erg
collegiaal ervaren en heb daarbinnen
een prima verstandhouding kunnen
werken. De leiding was inspirerend en
gaf me alle persoonlijke ruimte”.
In 41 jaar is er veel gebeurd op onder-

wijsgebied. Er werden verschillende
werkwijzen ingevoerd, waarvan er
sommige weer snel verdwenen.

”Ik was er om de
kinderen iets te leren, maar in die 41
jaar heb ook ik veel
geleerd en ervaren”
Hendriks: “Het voordeel van
vernieuwen is, dat je de goede dingen

kunt behouden en de werkwijzen die
niet functioneren, kunt laten vervallen”. Mart Hendriks heeft in die 41
jaar ongeveer 1000 kinderen in de
klas gehad. Van veel kinderen heeft
hij ook de ouders les gegeven. “Ik was
er om de kinderen iets te leren, maar
in die 41 jaar heb ook ik veel geleerd
en ervaren. De groeiende mondigheid
van de kinderen, waardoor je meer
samenspel krijgt tussen leraar en kind.
De veranderde plek van de leerkracht
in de klas. Van de stoel achter de
lessenaar naar de kruk voor of tussen
de kinderen. Zo zijn er nog veel meer
ontwikkelingen te noemen.” Mart
Hendriks vond het geweldig toen
de eerste buitenlandse kinderen op
school kwamen. Ook de multiculturele
samenleving kwam naar Lottum. Mart
Hendriks geeft aan dat de toekomst
van ‘de Bottel’ in Lottum in zijn ogen
in goede handen ligt bij de collega’s
van wie hij afscheid gaat nemen. Hij
gaat zich nu richten op zaken waarvoor
hij de afgelopen jaren geen of weinig
tijd heeft gehad. Een van zijn hobby’s
is het maken van houten schaalmodellen van rijtuigen. Mart Hendriks blijft
nog in contact met de Bottel omdat
hij de leerlingen, die Spaanse les van
hem krijgen, dit jaar nog wil blijven
begeleiden. Mart Hendriks sluit af:
“In 41 jaar ben ik zo veel Lottumer
geworden dat ik altijd een antenne
richting Lottum zal blijven houden”.

Humanitas-vrijwilligers
Kerstchat tegen eenzaamheid
Vrijwilligers van Humanitas zijn tijdens de kerstdagen overdag
en ’s avonds online bereikbaar op http://info.hetluisterendoog.nl
voor mensen die alleen zijn. Het initiatief kwam tot stand omdat
veel mensen zich eenzaam voelen tijdens de feestdagen.
“Terwijl anderen aan het
kerstdiner zitten, zijn veel mensen
eenzaam. ‘Het Luisterend Oog’ is
daarom juist tijdens de kerstdagen
extra online. Iedereen kan tijdens
de kerstdagen chatten met één
van de ruim 60 vrijwilliger van
Humanitas.
De vrijwilligers zijn bereikbaar
op 25 en 26 december van 10.00

Ingrid Caspers, Ambulante Kapster

Wenst al haar klanten hele fijne
feestdagen en een voorspoedig 2010!

Sevenum wil weer
geschiedenis schrijven
Donderdag 31 december is de laatste dag van de zelfstandigheid van de gemeente Sevenum. Op deze dag
zal een historische grenspaal onthuld worden aan de Horsterweg. Dit project is een initiatief van de
Heemkundevereniging Sevenum en de Stichting Groengroep Sevenum. Het wordt ondersteund door de beide
aanliggende gemeenten, de Stichting Horster Landschap en Janssen de Jong Infra. De onthulling zal plaatsvinden
op oudejaarsdag om 13.00 uur op de grens Sevenum-Horst.
Reden van herplaatsing is gelegen in het feit, dat we over grenzen
heen moeten kijken naar zaken die
ons binden en niet scheiden. A.F. van
Beurden schrijft het al in zijn boekje
over de Limburgse en Brabantse
Peel: de drie dorpen Venray, Horst
en Sevenum hebben in grondgesteldheid, in bouworde der hoeven
en woningen, in het karakter der
bewoners, in het wezen van het
landbouwbedrijf, in hun welvarendheid veel met elkander gemeen”.
Bovenstaande tekst zal te lezen
zijn op een informatiebord bij de
grenspaal. Niet alleen de grenspaal
wordt onthuld. Langs de grens tussen
Horst aan de Maas en Sevenum komen 15 koningslinden op markante
plaatsen. Dit als herinnering aan de
De geschillen begonnen in 1574 en
“Deze historische grenspaal werd
voormalige grens. Op ludieke wijze
eindigden in 1744. Reden van het
oorspronkelijk geplaatst in 1743
onthullen de burgemeesters van
geschil lag in het weiden van koeien
op last van de Koning van Pruisen.
Horst aan de Maas en Sevenum de
en schapen.
Hij markeerde de limiet tussen de
grenspaal. Dit is waarschijnlijk hun
Vanaf 1 januari 2010 is deze
toenmalige Heerlijkheden Horst en
laatste officiële handeling. Naast het
historische grenspaal herplaatst, als
Sevenum (later gemeenten Horst en
informatiebord komt er een zitbank
blijvende herinnering aan deze oude
Sevenum). Met het plaatsen van deze
en een kaart uit 1745. Het probleem
grens. Vanaf deze datum behoort
paal kwam er in 1744 een einde aan
dat honderden jaren geleden speelSevenum bij de gemeente Horst aan
een langdurig grens- en eigendomsde, is dan voor iedereen duidelijk.
de Maas.
geschil tussen beide gemeenten.

tot 13.00 uur en van 16.00 tot
22.00 uur. Iedereen die zijn
verhaal kwijt wil, kan terecht bij
het chatproject. Er wordt jaarlijks
zo’n 3000 keer gechat. Het
chatten kan 365 dagen per jaar en
is gratis en bovendien anoniem”,
aldus een medewerker van
Humanitas.

Schoonmaakbedrijf Oda Peeters
wenst u Prettige Kerstdagen en een
succesvol en gezond 2010!

DEKEN CREEMERSSTRAAT 72 5961 JP HORST
TEL (077) 398 82 10

Bedankt voor het
in ons gestelde vertrouwen.
Ook in het nieuwe jaar kunt u
weer op ons rekenen.

Wenst u
Prettige
Kerstdagen
en een
Gelukkig
Nieuwjaar!
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Keukenspecialist Henk Bovee
mocht fiets weggeven
Nicolle van den Boomen en
Roel van Kilsdonk uit Deurne
hebben bij Henk Bovee Keukens
uit Horst een fiets gewonnen.

Edith en Enrico Bovee, Nicolle van den Boomen, Roel van Kilsdonk en Bart Jansen van Franke

Vuurwerkvaria
Op 13 mei 2000, bijna tien jaar geleden, is de wijk Roombeek in Enschede getroffen door een vuurwerkramp.
Hierbij kwamen 22 mensen om het leven; bijna duizend mensen raakten gewond. Sinds die tijd is er veel nieuwe
en aangescherpte regelgeving gekomen. Ook de ontwikkeling van het vuurwerk zelf ging door. We zien steeds
meer semiprofessioneel vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Zowel regelgeving als gebruik zijn sterk veranderd.

Van vrijdag 25 december tot
en met donderdag 31 december
is Liesbeth’s Grand Café in Horst
24 uur per dag geopend tijdens
de Top 2000 van Radio 2.
In deze periode worden allerlei
activiteiten georganiseerd.
Voor liefhebbers van muziek
betekent het weinig slaap.
Midden in de nacht in een luie
stoel luisteren naar de Top 2000
op Radio 2, terwijl men wordt
voorzien van een al dan niet
alcoholisch drankje. Liesbeth’s
Grand Café is vanaf eerste
kerstdag 12.00 uur tot en met
Oud en Nieuw aan één stuk door
open. Speciaal voor deze
gelegenheid is het zaaltje met
riante banken en stoelen
ingericht, zodat er een gezellige
huiskamersfeer ontstaat. Voor de
thuisblijvers is de start van de
Top 2000 bij Liesbeth’s Grand
Café live te volgen. Gedurende
de gehele Top 2000 zal een
aantal webcams 168 uur achter
elkaar non-stop opnames maken,
welke te volgen zijn op www.
grandcafehorst.nl Liesbeth
Coenders:
“Ook dit jaar zijn er weer allerlei
activiteiten georganiseerd.
Zo vindt op zondag 27 december
een Murphy’s Quiz Night plaats
vanaf 22.00 uur. Op 28 december
treedt de bekende troubadour
Gerrit Christiaens op, eveneens
vanaf 22.00 uur. Op 29 december
een live optreden van niemand
minder dan Erwin Nyhoff ook
vanaf 22.00 uur en op 30 december een Nacho Night en spellenavond met oud-Hollandse spellen.
Op 31 december vindt een
besloten viering van Oud en
Nieuw plaats. Mensen kunnen zich
hiervoor nog aanmelden. Speciaal
voor ouders met gezinnen,
vriendenclubs en verenigingen.
Opgeven kan tot 31 december”,
aldus de uitbaatster.

OGZ Nederland
Bedrijf
OGZ Nederland
Eigenaar Ismayel Sahnoune
Adres
Gerard
Smuldersstraat 57a
5966 NS America
Telefoon 077 851 83 65
E-mail
info@onroerendgoedzorg.nl
Website www.onroerendgoedzorg.nl
Sector
overige
dienstverlening
Start
26 november 2009

Franke, leverancier van
spoelbakken, kranen en
afzuigkappen had in Nederland
twee rijwielen te verloten omdat
het bedrijf veertig jaar bestaat.
Bovee Keukens uit Horst
was één van de twee bedrijven
in Nederland die een fiets
mochten weggeven. Het Horster
bedrijf mocht samen met een
keukenspecialist uit Grootebroek
(Noord-Holland) een fiets aan een
klant cadeau doen.

Liesbeth’s
Grand Café
sluit niet

Starters
in de regio

Het aanbod aan vuurwerk wordt steeds ruimer
Bij de komende jaarwisseling gaat
voor miljoenen euro’s aan vuurwerk
de lucht in. Verbieden is niet denkbaar.
De regels zijn er dan ook op gericht
om met zo weinig mogelijk problemen
de overgang van 2009 naar 2010 te
maken. Er zijn strenge eisen aan het
vuurwerk dat gebruikt mag worden.
Zo zijn gebruiksaanwijzingen in de
Nederlandse taal verplicht. Ook moet
vuurwerk altijd een lont hebben.
Toen in 2006 bleek dat er veel illegale
import uit België plaatsvond, werd
de maximaal toegestane kruitlading
voor Nederland verhoogd. Het gebruik
van Belgisch vuurwerk werd daardoor
geremd, omdat men ook kon kiezen
voor het, nu zwaardere, Nederlandse
vuurwerk. Regels moeten immers ook
gehandhaafd kunnen worden.

”Verkooppunten
zijn geregistreerd
en worden streng
gecontroleerd”
Bij de voorgaande jaarwisseling
meldden zich 790 slachtoffers bij de
Eerste Hulp. Dit was een derde minder
dan het jaar daarvoor. Acties kunnen dus helpen. Opmerkelijk is dat
de helft van de slachtoffers wordt
getroffen door vuurwerk van anderen.
Hierbij gaat het meestal om oogletsel. Bij vuurwerk kan sprake zijn van

temperaturen rond de 2.000 graden
Celsius. De meeste slachtoffers zijn
jongeren onder de 20 jaar.

”De voorraad
vuurwerk is
opgeslagen in
betonnen bunkers”
De overheid zet alles op alles om
het vuurwerkgebruik in Nederland
in goede en veilige banen te leiden.
In Enschede ontplofte uiteindelijk
een voorraad van 177 ton vuurwerk
midden in een woonwijk. ”Wij mogen
maximaal tien ton vuurwerk in voorraad hebben. Dit moet opgeslagen
zijn in betonnen bunkers, een bunker
heeft een gewicht van 23 ton. In de
bunkers van drie bij zes meter en in de
verkoopruimte is een zware sprinklerinstallatie aangelegd. Bij rook wordt
in korte tijd een grote hoeveelheid
water uitgestort”, zegt vuurwerkverkoper Frank Vaessen van Groenrijk in
Maasbree.
Er is consumentenvuurwerk en
professioneel vuurwerk. Het eerste is
bedoeld voor gebruik door particulieren. ”We zien dat particulieren steeds
meer semiprofessioneel vuurwerk gaan
gebruiken. Cakes, fonteinen, vuurpijlen
en combinaties hiervan, we hebben
een aanbod van zo’n 125 producten.
Vuurpijlen mogen tot 40 gram buskruit

per stuk bevatten. In fonteinen en
cakes zit meer”, zegt Frank.
Vuurwerk is verkrijgbaar op bestelling en in de losse verkoop, alleen op
29, 30 en 31 december. Bestellen kan
online via de computer of met behulp
van een bestelformulier. Afhalen kan
alleen op de drie genoemde dagen.
Logistiek gezien wordt er op die
dagen een topprestatie geleverd. Van
de klanten zijn de bestelling en het
afhaaltijdstip bekend. Met behulp van
slimme software en door steeds bij
te bestellen bij de importeur kunnen
de wensen van de klant uitgevoerd
worden. De opslagcapaciteit bij de
verkooppunten is beperkt. Dag en
nacht zijn in die dagen vrachtwagens
met voorraad onderweg. Alle verkooppunten zijn uiteraard geregistreerd en
worden streng gecontroleerd. In de
vuurwerkdetailhandel is veiligheid een
speerpunt. ”We adviseren over het
gebruik, we verkopen veiligheidsbrillen en staanders voor het afschieten.
Naast het toepassen van de regels
hebben we hierin ook een maatschappelijke taak”, beëindigt Frank Vaessen.
Sinds de ramp in Enschede is er
veel veranderd. Vuurwerk mag van
oudejaarsdag 10.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur afgestoken worden.
Zie ook: www.vuurwerkmaasbree.nl.
De veiligheidscampagne van
de overheid is dit jaar speciaal op
jongeren gericht.
Zie hiervoor www.shithappens.nl.

”Een uniek
dienstenpakket
en we zijn
flexibel”
Activiteiten
Woningontruiming
Bij een woningontruiming als
gevolg van een verhuizing,
overlijden of uitzetting, verwijderen wij huisraad, vloerbedekking en afval uit de woning en
voeren alles af naar het milieupark. Huisraad geschikt voor
hergebruik wordt opgeslagen en
eventueel verkocht of afgegeven
aan goede doelen.
Bedrijfspandontruiming
Bedrijfsruimten worden door
ons vakkundig en snel ontruimd.
Hierbij kan desgewenst de
technische infrastructuur
ontmanteld worden.
Archiefmateriaal wordt op
verzoek vernietigd.
Verhuizing naar zorgcentrum
In overleg verzorgen we de
verhuizing van de inboedel naar
het zorgcentrum. De achtergebleven spullen worden verwijderd en de woning klaargemaakt
voor de volgende huurder/
koper.
Herstelwerkzaamheden
Bij huuropzegging of bij
verkoop van een woning wordt
het huis door ons in oorspronkelijke staat teruggebracht.
Schoonmaakwerkzaamheden
Indien gewenst, worden de
ontruimde woningen of bedrijven schoon opgeleverd. Normaal
gebeurt dit bezemschoon.
Doelgroep
Iedereen die iets ontruimd
wil hebben. Het betreft woonruimtes van mensen die gaan
scheiden of samen wonen, van
een gestorven familielid of
vriend. Maar ook voor mensen
die naar een zorgcentrum
verhuizen en niet alle inboedel
mee kunnen nemen. We
verzorgen ook de ontruiming van
bedrijven die bijvoorbeeld
failliet zijn.
Onderscheidend vermogen
We hebben een uniek
dienstenpakket. Er zijn geen
lange wachttijden en we zijn
flexibel. In overleg worden werkzaamheden ’s avonds en in het
weekend uitgevoerd.
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Maatregelen
brandveiligheid
jeugdgebouw
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Cor Mutsers & Co
Dubbelconcert

Ton Engels & de Medeplichtigen in Cambrinus

Zondag 27 december vindt een dubbelconcert plaats bij Cambrinus in
Horst. Gitarist Cor Mutsers speelt daarbij een centrale rol. Het concert begint
om 16.00 uur. Meer info: www.cambrinusconcerten.nl.

Op woensdag 30 december staan Ton Engels & de Medeplichtigen op
het podium van Cambrinus in Horst. Het concert begint om 20.30 uur.
Voor meer info en reserveringen: 077 398 30 09.

Twee jaar geleden is het
jeugdgebouw in Kronenberg
gerenoveerd. De brandveiligheid was daardoor helemaal in
orde. Om ook te voldoen aan
de voorschriften voor het
overnachten van groepen
waren de maatregelen niet
voldoende.
In eerste instantie bleek het
erg kostbaar om de benodigde
extra voorzieningen aan te
brengen. Daardoor zou overnachten door groepen niet meer
mogelijk zijn. De kosten van de
extra aanpassingen werden
geschat op 9500 euro. Uit nader
overleg met de brandweer bleek
dat eenvoudiger maatregelen
voldoende waren om de
brandveiligheid ook bij overnachten te garanderen. Hiervoor
worden nu maatregelen getroffen. Deze zijn onder andere het
indelen in compartimenten en
het aanbrengen van brandwerende gordijnen.

Het eerste concert is een klassiek
gitaarconcert door Chris Janssen en
Cor Mutsers. Beiden zijn gitaarvirtuoos
en brengen een programma genaamd
‘van Bach tot Zappa’.
Cor Mutsers heeft zijn sporen
als gitarist en zanger ruimschoots
verdiend bij artiesten als Gerard van
Maasakkers en Ilse DeLange, maar ook
bij Ton Engels en Jennemieke Snijders.
Chris Janssen is klassiek gitarist in hart
en nieren, met een voorliefde voor
populaire muziek.
Het resultaat is een muzikaal huwelijk
tussen klassiek en pop.
Vol toewijding, aandacht voor detail
en zorgvuldigheid. De basis voor dit
verbond ontstond in Maastricht tijdens

zijn studie aan het conservatorium.
Na dertig jaar vol muzikale ervaringen
hebben Chris en Cor anno 2009 de
handen weer ineen geslagen.
In het tweede concert neemt de
stem een belangrijkere plaats in en
presenteren Jennemieke Snijders en
Cor Mutsers hun programma ’Liedjes
waar je stil van wordt’.
Jennemieke Snijders voegt haar
stem bij die van Cor Mutsers en het
maakt voor haar weinig verschil of ze
in een bescheiden woonkamer staat
of op een reusachtig podium. Heel
dichtbij klinkend legt ze met heldere
stem een warme deken van geluid
over de dag en speelt daarbij de
begeleidende bas.

Ton Engels en zijn band zijn
opgegroeid met een hart voor rock‘n-roll. Maar hun muziek gaat verder
dan pure rock.
Engels schept zowel tekstueel als
muzikaal zijn eigen wereld en mede
dankzij zijn uitstekende begeleiders
krijgen zijn songs een gelaagdheid
die in het theater pas volledig tot zijn
recht komt.
Na jaren gewerkt te hebben met
het gitaarcombo ‘Blowbeat’, begint
Engels’ solocarrière pas echt in
1995, met het verschijnen van het
dialectalbum ‘Plat’. In 2000 wordt

dit veelbelovende debuut gevolgd
door het al even fraaie ‘Wermer as
Vandaag’.
Het in 2004 verschenen
‘Welkom Bej De Minse’ mag worden
beschouwd als een hoogtepunt.
En dat alles verwoord in het dialect
uit zijn geboortestreek, de NoordLimburgse Peel. Een dialect dat al
zingt uit zichzelf en, niet geheel
onbelangrijk, prima verstaanbaar is
voor ‘Hollanders’.
Ton Engels wordt begeleid door
gitarist Cor Mutsers, bassist Eric
Coenen en drummer Arthur Lijten.

Ton Engels & de Medeplichtigen te gast in Cambrinus

Houthuizermolen
Lottum open tijdens
kerst en nieuwjaar
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Op 2e kerstdag zaterdag 26 december en op zaterdag 2 januari,
is de Houthuizermolen in Lottum open voor publiek van 13.00 uur
tot 16.30 uur. Als de weersomstandigheden het toelaten draaien
de wieken en wordt er gemalen.

ZIT U ’S-WINTERS
OOK LIEVER OP DE BANK?

Maar ook wanneer de molen
stil staat, kunnen bezoekers tot op
de bovenste zolder klimmen en
uitleg krijgen over de werking van
de molen.
Beneden is de molen geheel
ingericht in kerstsfeer met
lichtjes, kerststukjes en kaarsjes.
De koffieruimte is heerlijk
verwarmd en in plaats van

… 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.

Museum de Kantfabriek

Op afspraak komen we bij u aan huis om samen uw
interieurwensen te bespreken.

Gepimpte agenda’s

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

41782 © Pit Reclame

Kijk dat is nog eens ouderwetse service.
Bij ons zit u ook in de wintermaanden comfortabel!
Gebr. Wijnhoven
Expeditiestraat 4
5961 PX Horst, Nederland
T 077 - 396 17 77, F 077 - 396 17 78
info@gebrwijnhoven.nl,
www. gebrwijnhoven.nl

molenkoeken zijn er nu kerstkransjes bij de koffie, thee of
warme chocomel. En om helemaal
op te warmen is er glühwein.
Om de ruimte warm te houden,
blijft de voordeur gesloten en is
de ingang achterom open.
Iedereen is gedurende de
genoemde zaterdagen van harte
welkom op de Houthuizermolen.

Tijdens de kerstvakantie is er
in Museum de Kantfabriek een
presentatie te zien van agendaomslagen van tweedejaars cursisten
van het CITAVERDE College in Horst.
De leerlingen hebben in de
creativiteitles hun schoolagenda’s
een persoonlijke aankleding gegeven
onder leiding van Sanne van den
Elsen. Het resultaat bestaat uit ruim

60 kunstwerkjes die de hele
kerstvakantie te zien zijn in Museum
de Kantfabriek. Een deskundige jury
zal de agenda’s beoordelen en er zijn
enkele prijzen aan verbonden.
Tot en met 3 januari zijn de agenda’s
te zien, daarna zijn deze weer nodig
op school.
Voor openingstijden zie ook:
www.museumdekantfabriek.nl
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Kerst en nieuwjaar
in museum De Locht
Op tweede kerstdag kan men in museum De Locht terecht om diverse collecties en kerstversieringen binnen en
buiten het museum te bewonderen. Op eerste kerstdag is het museum gesloten, maar in de week naar het nieuwe
jaar toe is er veel te zien. Van 26 tot en met 31 december is het museum elke dag open van 11.00 tot 17.00 uur.
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Café de Herströat Horst

Sixties Night
In Café de Herströat in Horst vindt op tweede kerstdag een
Sixtiesfestival plaats. Evenals vorig jaar wordt dit verzorgd door
de sixties/seventies band Predilection. Een avond vol nostalgie en
muzikale herinneringen aan de jaren zestig en zeventig. De avond
begint om 20.30 uur en de entree is gratis.
Predilection behoort tot de
oudste, nog actieve zestigerjarenband uit Horst en omstreken.
Sinds hun laatste cd ‘Nostalgic
Emotions’ staat de band regelmatig op regionale podia.
Wat steeds opvalt, is dat er veel
collega-muzikanten naar de
optredens van Predilection komen
kijken. Een gezellig onderonsje
van bekende muziekbeoefenaars
van diverse bekende bands uit de
regio. Daarnaast komen ook
andere liefhebbers van het genre
uit vervlogen tijden. Dat de
leeftijdsgrens van van de bezoekers

wat hoger uitvalt is logisch; de
heren van Predilection zijn de 60
al gepasseerd. Maar toch duiken
ook steeds vaker jongeren op die
de sixties en seventies muziek
wel weten te waarderen.
Het repertoire van Predilection
wordt steeds meer aangevuld met
meerstemmig gezongen nummers
van onder anderen CCR, Tom
Petty, Neil Young, The Eagles,
The Who enzovoorts. Tijdens het
optreden zijn ook weer nieuwe
nummers uit de sixties en
seventies aan het repertoire
toegevoegd.

Coverbandsfinale uitgesteld
Door de sneeuwval is de Limburgse finale van The Clash Of The
Coverbands afgelopen zondag 20 december helaas niet doorgegaan.
Bakken in museum De Locht (archieffoto)
Zondag 27 december kan men
meezingen met het dameskoor van
Melderslo. Zij zingen liederen die
iedereen kent en die dus gemakkelijk meegezongen kunnen worden.
Maandag 28 december vertoont
Jan Bruinen zijn dia’s van de natuur en
het landschap. Uiteraard voorziet hij
deze dia’s van zijn deskundig commentaar en geeft hij antwoord op vragen
die gesteld worden.
Dinsdag 29 december is de binnenplaats van het museum ’s avonds
feeëriek verlicht en bakken de bakkers in het bakhuuske de bekende
‘Nieuwjaarsplatsen’. Vanaf 19.30 uur
treedt de bekende folkmuziekgroep
‘Alices Restaurant’ op, die goed aansluit bij het gevoel van eind december.
Woensdag 30 december vertoont
Jan Bruinen nogmaals zijn natuur- en
landschapsdia’s.
’s Avonds is de binnenplaats
van het museum weer verlicht en

worden in het bakhuuske weer
‘Nieuwjaarsplatsen’ gebakken. Vanaf
19.30 uur wordt het geheel omlijst
met een optreden van de zanggroep
Knus.
Donderdag 31 december gezamenlijk voorbereiden op een fijne jaarwisseling met een frisse wandeling
door de regio. Onder deskundige begeleiding, met tekst en uitleg, wordt de
‘Blauwe bessenroute’ gewandeld.
Na afloop staan er warme oliebollen
klaar in de potstal.
Vrijdag 1 januari is het museum
gesloten. Daarna gelden de reguliere
openingstijden weer.
Naast de tentoonstelling van de
vaste collecties is er op de bovenverdieping van het museum ook altijd
een tijdelijke tentoonstelling. Deze
maanden is dat een tentoonstelling
met de titel ‘Gewassen en gestreken’.
De tentoonstelling laat de geschiedenis zien van het wassen en strijken in

dennis
goede smaak

Van 29 december 2009
t/m 28 februari 2010:

is een
vorm van liefde

Normaal 4-gangen
verrassingsmenu voor e 25,-

Nu 5-gangen
verrassingsmenu
voor e 25,Vooraf reserveren gewenst.

Jacob Merlostraat 6
5961 AB Horst
t 077 374 41 94
e info@chitaniedennis.nl
w www.chitaniedennis.nl

de voorbije eeuwen aan de hand van
vele foto’s, beschrijvingen, attributen
en machines.

De organisatie had het evenement
afgelast, omdat ze het te gevaarlijk
vonden om alle bands en aanhang
naar De Bosuil in Weert te laten

glibberen. Dit door de sneeuwval die
door heel Nederland voor problemen
zorgden. Naar alle waarschijnlijk vindt
de finalestrijd nu eind januari plaats.

Nieuw in America:
Het A.L.F.

America is op zoek naar dè carnavalskraker van 2010. Achter de naam A.L.F. (het Americaans Liedjes
Festival) gaat een aantal enthousiaste Americanen schuil die allemaal iets hebben met het carnavalslied van
eigen bodem.
Zij hebben het plan opgepakt
om de eerste Americaanse carnavalsliedjesmiddag te organiseren,
het A.L.F. Aangestuurd door een
enthousiaste kerngroep vonden zij de
Carnavalsvereninging, het Boerenbruiloftscomité en de Jeugdcarnaval
aan hun zijde. Deze samenwerking
heeft geleid tot een liedjesmiddag
die op 31 januari om 15.00 uur
in de bondszaal van America het
levenslicht zal zien. Voor dit jaar
gaat het om een achttal splinternieuwe carnavalsliedjes. De band en
artiesten, waaronder onder andere de
zanggroep 4-you te weten Renée, Lia,
Eva en Evy (zie foto) zijn hiervoor

reeds benaderd en achter de schermen
wordt er al hard gewerkt om komende
carnaval te verrijken met carnavalskrakers van eigen bodem. Uiteraard is
het de bedoeling om hier een jaarlijks
terugkerend evenement van te maken.
En om dit mogelijk te maken roepen
wij jullie nu reeds op hier de volgende
editie aan mee te gaan doen. Iedereen
die over een portie talent, een stem,
een melodie, een tekst en een
gezonde carnavalsfantasie beschikt kan
zich inschrijven. De liedjes worden op
een professionele manier gearrangeerd
en opgenomen en verschijnen op een
heuse Carnavals-CD. Zoals gezegd, voor
dit jaar zitten we vol, maar voor het 2e

A.L.F. (ergens in het najaar van 2010)
volgt t.z.t. meer informatie.

Voor dit jaar staat
het talent van
eigen bodem al
in de startblokken.
Zij worden bijgestaan door alle
muzikale hulp die in Horst aan de
Maas voorhanden is. Als dat geen
LVK hit op gaat leveren! Komt dat
zien en horen als we op 31 januari
voor de eerste keer los gaan met
het A.L.F.
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Burgemeester Hahn neemt afscheid

De helft van mijn privé ben jij
Officieel is Joep Hahn nog tot 1 januari burgemeester van MeerloWanssum. De laatste weken heeft hij bij diverse bijeenkomsten afscheid
genomen. HALLO kijkt met het echtpaar Hahn terug en vooruit.
Joep Hahn (65) en Riny (64) Hahn
zitten er ontspannen bij. Ze krijgen
meer ruimte en tijd voor hun kinderen
en dat vinden beiden belangrijk. Het
echtpaar heeft een dochter (Carine
42) en een zoon (Rogier 40). Carine
woont in Nieuw Zeeland en heeft vier
kinderen, drie meisjes en een jongen:
Jamie (10), Nicki (9), Zoë (7), en Tom
(6). Zoon Rogier woont in Amsterdam
en heeft twee meiden: Jonie (6) en
Josephine (2).

Op de vraag wat aan een burgemeesterschap leuk is, zegt Hahn:
“Ik vind het leuk om mensen van
dienst te kunnen zijn. Ik heb altijd een
burgemeester voor de mensen willen
zijn en dicht bij de burgers willen
staan en dat is me goed gelukt, lijkt
me. Natuurlijk zijn er ook minder leuke
zaken aan de orde geweest, maar dat
hoort bij het vak. De mooiste tijd was
de watersnood in 1993 en 1995. Met
mooi bedoel ik niet de ellende, maar

Digitaal
gemeentenieuws
Met Dion Wijnands, afdeling communicatie gemeente Horst aan de
Maas kijkt HALLO naar het digitale gemeentenieuws. Wat gaat er
veranderen en waar is alles terug te vinden?
Krijgt de fusiegemeente een
nieuwe website?
“In de aanloop naar de fusie is
afgesproken dat de huidige website
van de gemeente Horst aan de Maas
uitgebouwd wordt tot de site van de
nieuwe fusiegemeente. We hebben
de afgelopen periode veel informatie
toegevoegd, met name toeristische informatie en informatie ten
behoeve van ondernemers. Ook hebben we een aantal functionaliteiten
ontwikkeld. Denk hierbij aan meer
online formulieren, digitaal betalen
van producten. Ook sluiten we aan
op DigiD.”
Het samenvoegen van de
gegevens van de drie huidige
internetsites, wat moeten we ons
daar bij voorstellen?
“In ieder geval is de digitale gemeentegids up to date gemaakt met
alle verenigingen en organisaties
die in de fusiegemeente actief zijn.
Verder is er gekeken naar gemeentelijke producten en specifieke onderdelen van de sites van Sevenum en
Meerlo-Wanssum die in de vernieuwde site voor de fusiegemeente terug
moeten komen.
Maar ook op ander gebied
worden de mogelijkheden van de
nieuwe internetsite dus uitgebreid.
Er zijn een groot aantal verbeteringen doorgevoerd en dat betekent
dat we eigenlijk over een nieuwe
site beschikken. We hebben kritisch
gekeken naar de wijze waarop we
informatie aanboden op de oude
website. We hebben de structuur
aangepast en hopen dat mensen
nu sneller informatie vinden als op
de oude website. Ook voldoet de
nieuwe website aan de huisstijl van
de gemeente.
Verder hebben we veel aandacht
besteed aan het verbeteren van
onze digitale dienstverlening. Op de
nieuwe website kunnen inwoners
en ondernemers al een aantal zaken
digitaal regelen zoals ondermeer het
digitaal bestellen van uittreksels, het

doorgeven van een verhuisbericht,
het indienen van een bezwaarschrift
en het melden van vernielingen
of defecten die inwoners langs
de openbare weg aantreffen. In
de loop van dit jaar gaan we het
aantal formulieren verder uitbreiden. In een aantal gevallen kunnen
mensen ook direct afrekenen, via de
Ogone internetkassa. En natuurlijk
kan men straks op de site van de
fusiegemeente ook gebruik maken
van DigiD; een gemeenschappelijk
systeem waarmee de overheid op
internet de identiteit van een bezoeker kan verifiëren. Een veilige manier
om gebruik te maken van de digitale
dienstverlening van de gemeente
Horst aan de Maas.”
En wordt de internetsite
voortaan ook ingezet bij de
publicatie van officiële bekendmakingen?
“Dat gaan we zeker doen, we
willen vanaf 1 februari de officiële
bekendmakingen online publiceren.
Via de website kunnen inwoners zich
abonneren op een nieuwsbrief (via
www.overheid.nl), zodat bekendmakingen uit je postcodegebied
automatisch in je mailbox terecht
komen. Zo ben je altijd op de hoogte
wanneer er in je wijk een vergunning
is aangevraagd of afgegeven!
Daarnaast is het mogelijk om op
www.horstaandemaas.nl informatie
te vinden van andere overheden.”
Vanaf 1 januari kunnen we
terecht op een geheel vernieuwde
internetsite van de gemeente?
“We zijn volop bezig met de
voorbereidingen en we hopen dat
we op 1 januari klaar zijn. Mocht
dat niet lukken, dan zijn we toch in
ieder geval voor 8 januari online. En
vervolgens gaan we de komende
jaren verder investeren in het verbeteren en uitbreiden van de digitale
dienstverlening. Ook willen we de
website inzetten om meer met onze
inwoners in contact te komen. We
willen in de loop van 2010 starten
met een digitaal burgerpanel.”

Het echtpaar Hahn gaat vanaf 1 januari vooral genieten
de saamhorigheid van alle inwoners
van Meerlo-Wanssum tijdens het hoog
water. Burenruzies werden bijgelegd
om samen de strijd tegen het water
aan te gaan. Schitterend gewoonweg.
Militairen kwamen naar MeerloWanssum om te helpen en ik mocht
hun vertellen waar en hoe ze ingezet
moesten worden; ik voelde me net
een generaal,” aldus Hahn.
Over politiek wil Hahn niet praten.
Er is volgens hem genoeg gezegd en

hij wil zich met name focussen op de
toekomst.
Op de vraag aan Riny Hahn hoe
zij Joep ziet antwoord zij: “Joep is
doortastend, maakt grappen en is een
prima opa. Hij is mijn schatje, en zo is
Joep ook als burgemeester. Onze zoon
is precies als Joep, in al zijn doen en
laten. Dat is misschien ook de reden
waarom de kleinkinderen zo goed met
opa overweg kunnen,” zegt de burgemeestersvrouw.

Binnen afzienbare tijd reist het
echtpaar Hahn naar Nieuw Zeeland.
“Heerlijk knuffelen met onze dochter
en kleinkinderen. Vrienden, familie
en bekenden opzoeken en vooral
genieten. Wandelen, lezen en sporten,
dat gaan we doen. We wandelen veel
en vaak en daar hebben we straks tijd
genoeg voor,” zegt Hahn. Op de vraag
wat er met de burgemeestersketting
gebeurt, zegt hij: “Die wil ik aan de
heemkundevereniging geven, blijft die
tenminste in Meerlo.”
Joep en Riny Hahn trokken en
trekken veel samen op. “De helft
van mijn privé ben jij,” zegt Joep
tegen zijn echtgenote. Op de vraag
wat ze zouden willen overdoen over
de voorbije jaren zegt Riny: “ik zou
mijn dochter aan de ketting leggen.
Ze zou niet weg kunnen zoals nu het
geval is. Ik mis haar zo vreselijk en
dat doet pijn. Ze wilde graag het roer
omgooien, weg van alle stress en ze
wilde meer ruimte. We hebben haar
niet tegengehouden, maar we missen
haar ontzettend.”
De bijna ex-burgemeester tot slot:
“Ik heb het mooiste afscheid van de
wereld gehad. Het afscheid was overdonderend en onvoorstelbaar mooi.
Ik kan alleen maar zeggen: dankjewel
inwoners van Meerlo-Wanssum, het ga
jullie goed.”

T.Kleeven
Na 25 jaar
draagt Theo Kleeven zijn bedrijf
Haarwerkspecialist Theo Kleeven
per 1 januari 2010 over aan dochter Tarita!
Doordat Tarita Kleeven de afgelopen 2 jaar
intensief heeft meegewerkt in het bedrijf
blijven kwaliteit, service en ervaring gegarandeerd. Mede doordat het bedrijf verhuist
naar Vrouwboomweg 16 te Horst wordt nog
meer privacy gecreëerd.
Theo wil graag bij deze zijn cliënten bedanken
voor het gestelde vertrouwen in de afgelopen
25 jaar en Tarita heet vaste en nieuwe cliënten
van harte welkom.
Haarwerkspecialist T. Kleeven
Tarita Kleeven
Vrouwboomweg 16, 5961 PM Horst
T. 06-49055325
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Wijzigingen inzameling afval per 1 januari 2010
Vanaf 1 januari 2010 verandert de afvalinzameling in de nieuwe gemeente Horst aan de Maas op een aantal onderdelen. In de huis-aan-huis
verspreide gemeentegids/afvalkalender wordt hierover al de nodige informatie gegeven. De belangrijkste veranderingen willen we nogmaals onder
uw aandacht brengen.
Restafval
Belangrijkste wijziging in 2010 is
dat de inzameling van restafval verschuift van de even naar de oneven
week en omgekeerd.
Hiertoe is besloten omdat het
jaar 2009 eindigt met een oneven
week (week 53), gevolgd door
opnieuw een oneven week (week 1
in 2010). Hierdoor zou op een aantal
plaatsen rond de jaarwisseling gedurende 2 weken achter elkaar worden
ingezameld; dit terwijl op andere

plaatsen tussen de inzamelingen een
periode van 3 weken zou zitten.
Met andere woorden: werd bij u
in 2009 het restafval in de even week
opgehaald, dan gebeurt dit in 2010 in
de oneven week. Vond inzameling in
2009 in de oneven week plaats, dan
gebeurt dit in 2010 in de even week.
Het inzamelschema ziet er voor
2010 als volgt uit:
- Restafval Broekhuizen(vorst), LottumNoord : maandag oneven week
- Restafval Grubbenvorst-Noord,

Lottum-Zuid: dinsdag oneven week
- Restafval Grubbenvorst-Centrum:
woensdag oneven week
- Restafval Melderslo, Horst-Zuid: donderdag oneven week
- Restafval America, Griendtsveen:
vrijdag oneven week
- Restafval Hegelsom, Horst
(Kapellerhof): maandag even week
- Restafval Horst (In de Riet), Meterik:
dinsdag even week
- Restafval Horst-West: woensdag even
week

- Restafval Horst-Oost: donderdag
even week
- Restafval Horst-Noord: vrijdag even
week.
Tweedehands spullen/
herbruikbare goederen
Om een afhaalafspraak te maken
belt u met Kringloopbedrijf BISBIS
tel 0888-444444 of via de website
www.bis-bis.nl (keuzemenu). Als
uitgangspunt voor herbruikbare
huisraad geldt: “schoon, heel en
compleet”.

Wijzigingen inzameling afval per 1 januari 2010
Meerlo, Swolgen en Tienray
Vanaf 1 januari 2010 verandert de afvalinzameling in de nieuwe gemeente Horst aan de Maas op een aantal onderdelen. In de huis-aan-huis
verspreide gemeentegids/afvalkalender wordt hierover al de nodige informatie gegeven. De belangrijkste veranderingen voor de inwoners van Meerlo,
Tienray en Swolgen willen we nogmaals onder uw aandacht brengen.
Restafval en GFT
Belangrijkste wijziging in 2010
is dat de inzameling van restafval
en GFT verschuift van de even naar
de oneven week en omgekeerd.
Hiertoe is besloten omdat het jaar
2009 eindigt met een oneven week
(week 53), gevolgd door opnieuw
een oneven week (week 1 in 2010).
Hierdoor zou op een aantal plaatsen
rond de jaarwisseling gedurende 2
weken achter elkaar worden ingezameld; dit terwijl op andere plaatsen
tussen de inzamelingen een periode
van 3 weken zou zitten.

Met andere woorden: in 2009
werd het restafval (grijze bak) in de
oneven week opgehaald, in 2010 gebeurt dit in de even week. GFT (groene
bak) werd in 2009 in de even week
opgehaald, in 2010 gebeurt dit in de
oneven week.
Dus:
- Restafval: inzameling in even week
op woensdag
- GFT: inzameling in de oneven week
op woensdag.
Klein Gevaarlijk Afval
Voor het aanbieden van Klein
Gevaarlijk Afval staat er op zaterdag

26 juni 2010 en zaterdag 27 november
2010 een chemokar in Meerlo, Tienray
en Swolgen.
Exacte locaties en tijden worden
nog bekend gemaakt (dit is een
aanvulling op de tekst in de afvalkalender).
Luiers
Luierzakken zijn verkrijgbaar
bij de peuterspeelzalen en bij
Dienstencentrum Zonnehof in Tienray.
Het Dienstencentrum is geopend
op maandag tot en met vrijdag van
19.00-20.00 uur en op dinsdag en
donderdag van 14.00-17.00 uur.

Textiel
Textiel wordt 4 x per jaar door
ReShare huis-aan-huis opgehaald.
Daarnaast staat er in elke kern
een kledingcontainer van
ReShare.
Tweedehands spullen/
herbruikbare goederen
Om een afhaalafspraak te
maken belt u met Kringloopbedrijf
BISBIS tel 0888-444444 of via de
website www.bis-bis.nl (keuzemenu). Als uitgangspunt voor herbruikbare huisraad geldt: “schoon, heel
en compleet”.

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
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

Wijzigingen inzameling afval per 1 januari 2010
Sevenum, Evertsoord en Kronenberg
Vanaf 1 januari 2010 verandert de afvalinzameling in de nieuwe gemeente Horst aan de Maas op een aantal onderdelen. In de huis-aan-huis
verspreide gemeentegids/afvalkalender wordt hierover al de nodige informatie gegeven. De belangrijkste veranderingen voor de inwoners van
Sevenum, Kronenberg en Evertsoord willen we nogmaals onder uw aandacht brengen.
Restafval
Belangrijkste wijziging in 2010
is dat de inzameling van restafval
en GFT verschuift van de even
naar de oneven week en omgekeerd. Hiertoe is besloten omdat
het jaar 2009 eindigt met een on-

even week (week 53), gevolgd door
opnieuw een oneven week (week 1
in 2010). Hierdoor zou op een aantal plaatsen rond de jaarwisseling
gedurende 2 weken achter elkaar
worden ingezameld; dit terwijl op
andere plaatsen tussen de inzame-

lingen een periode van 3 weken
zou zitten.
Met andere woorden: in 2009
werd het restafval (grijze bak) in
de even week opgehaald, in 2010
gebeurt dit in de oneven week.
GFT (groene bak) werd in 2009 in

de oneven week opgehaald, in
2010 gebeurt dit in de even week.
Dus:
- Restafval: inzameling in de
oneven week op woensdag
- GFT: inzameling in de even
week op woensdag.

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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Vogelmarkt in Meerlo

TOVRI Meterik

Hilarische klucht
met Kerstmis
Tovri uit Meterik staat met Kerstmis weer op de planken met een
hilarische klucht van Ray Cooney getiteld: ‘Pappie, hier ben ik!’ Op 26
en 27 december in het MFC de Meulewiek te Meterik vinden de voorstellingen plaats. Beide avonden beginnen om 20.15 uur. Reserveren kan op
www.tovri.nl. U kunt ook bellen met Christel, 077 398 6749.

Vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden Wanssum en omstreken
organiseert op zondag 27 december haar maandelijkse vogelmarkt in zaal
’t Brugeind in Meerlo. De vogelmarkt is van 09.30 uur tot 12.00 uur.
Op deze vogelmarkt kan iedereen
vogels kopen, maar ook zelf verkopen.
Er zijn diverse vogelhandelaren
aanwezig op de markt. Tevens kan
men op de vogelmarkt terecht voor
alle vogelbenodigdheden, zoals
vogelvoer en nestkastjes. Bezoekers

en vogelliefhebbers die meer willen
weten over de vogelsport in het
algemeen, kunnen in ’t Brugeind hun
hart ophalen. Duiven en kwartels
worden niet toegelaten op de
vogelmarkt. Voor meer info: M. v. Osch
tel. 0478 53 12 21.

De Toddezek uit
Grubbenvorst ligt op koers
Grubbenvorst staat met twee liedjes in de halve finale van het Limburgs
Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK). Het succesvolle trio de Toddezek lijkt
garant te staan voor carnavalssucces.

Het verhaal speelt zich af in een
Medisch Centrum waar het heel
erg druk is. Alles wordt uit de kast
gehaald om in ‘kerststemming’ te
komen, maar er is ook nog een
belangrijk congres.
Dr. David Martens moet een delegatie van neurologen uit de gehele
wereld toespreken. Dit kan voor hem
een promotie betekenen. Terwijl hij
bezig is zijn lezing over studieresultaten en professorale technieken
voor te bereiden, wordt hij voortdurend gestoord voor belangrijke
en minder belangrijke zaken. De
climax wordt bereikt als er zich een
bezoeker meldt met een wel heel
persoonlijke mededeling. Dit nieuws
kan David maar moeilijk verwerken

maar belangrijker nog: hij kan het
absoluut niet gebruiken op dit moment. Er rest hem niets anders dan
een poging te doen om het nieuws
in de doofpot stoppen. Dit blijkt
lastig, zo niet onmogelijk, omdat het
uitgerekend deze ochtend een zoete
inval is in de artsenkamer. Ten einde
raad vraagt hij zijn collega en goede
vriend, Dr. Hubert Bonnema, om een
grote gunst. Of hier de problemen
minder door worden, is nog maar
zeer de vraag. Door het gekonkel
van beide artsen loopt de situatie
volledig uit de hand en raken de
overige artsen, verplegend personeel, patiënten en familieleden ook
volledig van slag. En dat nog wel zo
vlak voor Kerstmis.

Met de liedjes “Ut is toch
wat” en “Knats valse wals” is de
Toddezek doorgedrongen tot de
halve finale van het LVK. Tijdens het
‘Grubbenvorster Liedjes Konkoers
2009’, dat in september gehouden
werd, is het liedje “Ut is toch wat”
geëindigd in de top vier. De eerste
vier nummers zijn, volgens traditie,
ingezonden naar het LVK door GMV
de Plaggenhouwers. Het tweede
nummer “Knats valse wals”, eindigde
in Grubbenvorst op de vijfde plaats.

Dit nummer is door de Toddezek zelf
ingezonden en staat dus ook in de
halve finale. De voorrondes van het
LVK worden gehouden op zaterdag
2, 9 en 16 januari 2010 en worden
rechtstreeks uitgezonden op L1
tussen 10.00 en 12.00 uur. De finale
vindt plaats op vrijdag 5 februari.
Wie de finale wint, wordt bepaald
door de inwoners van Limburg die
aan de hand van het insturen van
stemformulieren stemmen wie de
winnaar van het LVK wordt.

Ruilbeurs in Peelmuseum
Zondag 27 december vindt een ruilbeurs plaats in het Peelmuseum
in America. De ruilbeurs is toegankelijk van 10.00 tot 13.00 uur.
Het Peelmuseum is gelegen aan de Griendtsveenseweg 69 in America.
Verzamelaars die hun collectie
uit willen breiden en liefhebbers
die graag eens snuffelen tussen het
meest uiteenlopende verzamelspul,
kunnen dit jaar nog één keer
terecht in het Peelmuseum in
America. Tijdens de ruilbeurs is een

twintigtal standhouders present
met een grote variatie aan oude en
jonge verzamelobjecten. Zo zijn er
postzegels, munten, ansichtkaarten,
bidprentjes, sigarenbandjes en
balpennen te bezichtigen en te ruilen.
Zie ook: www.stichtingpeelmuseum.nl.

Pronkzittingen
D’n
Dreumel
In het weekeinde van
vrijdag 8 t/m zondag
10 januari presenteert
carnavalsvereniging
D’n Dreumel haar jaarlijkse
pronkzittingen in de grote
zaal van cultureel centrum
’t Gasthoês.
In een zeer gevarieerd en
wervelend programma kan men
genieten van een groot aantal
Horster en andere artiesten
zoals de buutreedners Pierre
van Helden, Ton Donders en
Marlon Kicken. Daarnaast
verschijnt ook weer het
kolderieke duo ‘de Twopetjes’,
een optreden van ‘Doorgestoake
kaart en de Fátse Twië’ en een
optreden van het Venlose
schlagerduo Bram en Ruud.
Uiteraard komen ook onze
eigen onvolprezen schlagerzangers en de dansgarde van
D’n Dreumel aan bod. De
presentatie is in handen van
Vorst Iemus en de muzikale
omlijsting nemen de Reulsberger Muzikanten voor hun
rekening.
Voor zowel vrijdagavond, de
zaterdagavond (balkon), als de
zondagmiddag zijn nog plaatskaarten te koop bij café
De Lange, café De Beurs en café
’t Centrum. Ook kunnen kaarten
worden besteld via de website
www.dreumel-horst.nl
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Sfeerconcerten Meriko
geslaagd
In een sfeervol aangekleed gemeenschapshuis in Meterik was, met veel zorg en aandacht, een gezellige
huiskamersfeer gecreëerd. De bezoekers voelden er zich vanaf het eerste moment thuis.

Dienstenveiling
Sevenum zoekt meer
diensten
Koninklijke Harmonie ‘Unie’ uit Sevenum is op zoek naar meer
diensten voor haar dienstenveiling. Op 6 maart volgend jaar wil de
harmonie een dienstenveiling organiseren. Met de opbrengst van
deze veiling wil Koninklijke Harmonie ‘Unie’ de opleiding en
uitrusting van de jeugd van haar vereniging bekostigen.
De harmonie vraagt aan
inwoners uit Sevenum eens na te
denken over deelname aan de
dienstenveiling. Intussen zijn er
zo’n dertig reacties binnengekomen met de toezegging, om
met een dienst deel te nemen aan
de veiling. Maar dat zijn er nog te
weinig. De organisatie laat weten
dat er minimaal zo’n honderd
diensten aangeboden dienen te
worden, wil men van de veiling
een echt spektakel maken.

De concerten van Meriko waren meer dan de moeite waard
Met een wervelend, vanuit
alle hoeken van de zaal gezongen
‘rhythm of life’, ging een mooie en
indrukwekkende show van start.
De muzikale invulling bestond
uit nummers uitgevoerd door het
kinderkoor La Campanella, gemengd
koor Meriko en een aantal eigen
solisten en duo’s. De stukken werden
afgewisseld met gedichten die
deels door de kinderen zelf waren
geschreven en voorgedragen.
De zang werd ondersteund door
een combo bestaande uit piano,

slagwerk en basgitaar.
Na telkens een halfuur van
optredens werd op ludieke wijze
een korte pauze ingeleid, waarin
allerlei hapjes aan de tafels werden
geserveerd. Vervolgens werden de
bezoekers weer ondergedompeld in
decembersfeer.
Meriko kan terugzien op
geslaagde concerten. Uit de reacties
bleek dat ook de bezoekers verrast en
onder de indruk waren van hetgeen
was neergezet.
De eerstvolgende keer dat

Muziekvereniging
Concordia Meterik
huldigde jubilarissen

Meriko in actie komt, is tijdens het
nieuwjaarsconcert op 9 januari om
20.00 uur in gemeenschapshuis de
Meulewiek. Tijdens dit concert zingt
Meriko een tweetal stukken, samen
met de fanfare van muziekvereniging
Concordia.

(Jan Jenniskens ontbreekt op de foto)

Tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest
op vrijdag 11 december werden acht
jubilarissen van muziekvereniging
Concordia uit Meterik uitgebreid in het
spreekwoordelijke zonnetje gezet. Het
betrof twee jubilarissen die maar liefst
50 jaar lid zijn van muziekvereniging
Concordia. Jeu Tacken en Mart
Hermans werden onderscheiden met
een gouden speld met zircoontje, met
bijhorende oorkonde. De zes jubilarissen met een 25-jarig lidmaatschap
ontvingen uit handen van de voorzitter een zilveren speld en oorkonde.
Het betreft: Mien Rambags, Nel

Litjens, Jean Paul Tacken, Henk Tacken,
Huub van Rengs en Jan Jenniskens.
Muziekvereniging Concordia is
opgericht in 1920. In 1960 werd de
drumband toegevoegd. Deze drumband heeft eind november dit jaar
met groot succes een percussieproms
georganiseerd. De beide dagen waarop
de percussieproms plaatsvonden,
werden druk bezocht. De Meterikse
fanfare organiseert volgend jaar een
proms. Dit promsconcert, waarvan de
naam pas later onthuld wordt, vindt
plaats in de Mèrthal te Horst op 9 en
10 oktober 2010.

Oliebollenactie
in Meterik
Maandag 28 december komen
de leden van Jeugdcomité Meterik
aan de deur met oliebollen. De actie
vindt plaats tussen 17.00 en 20.00 uur.
Bedrijven kunnen oliebollen vooraf

bestellen, deze worden dan rond
koffietijd geleverd. (06 13 39 15 57,
Eric Tacken). De opbrengst van de oliebollenverkoop is ter ondersteuning van
activiteiten van Jeugdcomité Meterik.

EN
d
E
L
E
L
L
A
:
AAN
M
U
N
E
V
E
s
OPROEP P
IT INECTIE VAN sIMPLy FIT
F
y
L
M
I
s
VAN PRAAK MET dE dIR
ENdE
ET REsTER

h
IN sAMENs
E K ANs OM
E
K
IE
N
U
E
d
U
INdERINg T
IJ
M
w
IN
N
E
IE
T
d
U
IE
b
AC T * bIJ:
RIb
R
T
T
N
N
O
O
C
C
E
N
d
E
N
UIT
bEdR Ag VA
w AF TE sL
U
IE
N
N
E
E
P
bRENgEN O

sPOR

N
E
d
L
E
h
M
TCENTRU
.

MET

Mien Rambags, Nel Litjens, Jeu Tacken, Jean Paul
Tacken, Mart Hermans, Henk Tacken, Huub van Rengs.

De harmonie vraagt aan vriendenclubs, verenigingen, bedrijven,
familie en privépersonen om
meer diensten.
Wanneer men een dienst wil
aanbieden, kan men contact
opnemen met Stefan Hectors,
telefoon 077 467 81 69, of met
Ruud Fuchs, telefoon 077 467 25 61.
De dienstenveiling wordt voor
de vijfde keer gehouden waarbij
een paar bekende Sevenummers
als veilingmeester zullen fungeren.
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Onze arbeidsmigranten II
Pluim Horst voor Polenomgang, zo kopte Dagblad De Limburger enkele weken geleden. Dit op basis van de
voorlopige resultaten van een onderzoek naar de manier waarop de gemeente Horst aan de Maas met haar
arbeidsmigranten omgaat. Het voeren van een actief beleid, onder andere op het gebied van huisvesting, leidt tot
een betere acceptatie van de binnenkomende arbeidsmigrant.

”Onze ervaringen
zijn erg positief”

Men ontmoet elkaar in het servicepunt

Er is in Horst al veel gedaan aan
de huisvesting van Polen. Verder
is afgelopen zomer een Polendag
georganiseerd, is er een speciale
stichting (Stichting Arka) in het leven
geroepen om activiteiten voor Polen
te houden en is er in het kerkdorp
Meterik elke week een speciale mis
en een servicepunt voor Polen.

”De Polen integreren
zonder al te veel
problemen”
Het doel van de stichting is het
welkom heten van de Polen in onze
samenleving en bijdragen aan hun
leefbaarheid. In het servicepunt in
Meterik is het een komen en gaan van

24 lessen. Een complete cursus duurt
drie jaar. Een Poolse docent verzorgt
de lessen. Via uitzendbureau Otto
en op verzoek van bedrijven worden
cursussen op maat georganiseerd.
”We verzorgen ook cursussen Pools
voor Nederlanders. Deze zijn bedoeld
voor Nederlanders, die met Poolse
medewerkers werken. Onze ervaringen zijn erg positief”, aldus Phil
Verbeek van Volksuniversiteit Venray.
”De cursus Pools voor Nederlanders
wordt gegeven door een Poolse
docent. Hij kwam als arbeidsmigrant
naar Nederland en geeft nu taalles.
Hij zal zich hier blijvend vestigen”,
verwacht Phil.
Pastoor B. Malys leidt de
katholieke vieringen in de Meterikse
paochiekerk. Op zondag 10 september
2006 werd de nieuwe Poolse parochie
van het bisdom Roermond opgericht.
Pater K. Obiedzinski was de eerste
pastoor. Na afloop van de viering was
er nog een Poolse culturele avond in
het plaatselijke gemeenschapshuis.
Daar werd ook een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de
parochie en de stichting Arka.

Polen. De openingstijden zijn zoveel
mogelijk buiten werktijd en op zondag
voor en na de kerkdienst van 19.00
uur. Tijdens de kerkdienst blijft de
deur gesloten. In het servicepunt kan
men terecht voor de aankoop van een
Poolse natje en droogje. Men ontmoet
elkaar en er is gelegenheid voor internet. De hand-outs van een politieke
bijeenkomst -in het Pools- liggen er
nog en herinneren aan de afgelopen
verkiezingen.
Ook kan men, vooral bij mevrouw
Krystyna Gorska, terecht met allerlei
vragen over Nederlandse regelingen.
Vaders worden bijvoorbeeld geholpen
met het invullen van formulieren voor
de kinderbijslag voor hun kinderen.
Krystina treedt veel op als tolk. Ze is
ook actief bij Wonen Horst om vragen

over huisvesting goed te begeleiden.
Ger Verstegen van Wonen Horst
bevestigt de goede verhouding
met de Stichting Arka. ”We hebben
aanvragen voor huurwoningen van
jonge Poolse gezinnen liggen.
De Polen integreren zonder al te veel
problemen. Wekelijks hebben we
spreekuur.”

”We verzorgen ook
cursussen Pools
voor Nederlanders”
Ook bij de Volksuniversiteit Venray
zijn de ervaringen positief. Vanuit
de Polen is veel belangstelling voor
cursussen Nederlands voor Polen.
Deze omvatten maar liefst 3 cycli van

Op een groot aantal plaatsen in
Nederland zijn parochiegemeenschappen door en voor Polen te vinden.
De Poolse Katholieke Missie
Amsterdam bestaat al meer dan
50 jaar. Deze ontstond doordat Poolse
priesters uit Duits gevangenschap zich
na de oorlog in Nederland vestigden.
In Meterik wordt de mis in de
Poolse taal opgedragen. Er zijn
wekelijks zo’n 250 aanwezigen. Ook
gezinnen wonen de viering bij, er zijn
jonge kinderen en jonge misdienaars.
Er is gelegenheid om persoonlijk te
biechten. De Poolse kerk is traditioneler. Als tot besluit het belsignaal
heeft geklonken, wordt er nog volop
gezongen en verlaten de eersten
de kerk. In september van dit jaar
vond er in het centrum van Horst de

Bespreking Poll week 50

Voorkeur voor gezamenlijke huis-aan-huiscollecte
De huis-aan-huiscollectes dienen vooraf gegaan te worden door een
schriftelijke opgave van de goede doelen waaraan men wil geven.
Van het totaal aantal reacties was 77% voor de stelling. Binnen vijf kernen
van de nieuwe gemeente wordt het gezamenlijk collecteren al toegepast.
De ervaringen zijn erg positief.

In Meerlo gaat men in 2010 ook samenwerken. Dorpsraden zijn vaak initiatiefnemer. Jammer is dat enkele grotere landelijke organisaties (nog) niet
meedoen. De ervaring is ook dat men op deze manier meer geld ophaalt.
Waarschijnlijk doordat men de beslissing om te geven en de hoogte van de gift
beter kan overwegen.

Het afsteken van vuurwerk dient verder aan banden
te worden gelegd
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Jaarlijks gaat voor miljoenen euro’s aan vuurwerk de lucht in. De behoefte
om aandacht te besteden aan de jaarwisseling is groot. In het gezin en samen
met anderen wordt er uitgebreid bij stilgestaan. Gebruik van vuurwerk is een van
de manieren om zich bij de jaarwisseling te uiten.
Velen vinden dat het geld hiervoor beter besteed kan worden. Er is sprake
van een belasting van het milieu. Daarnaast levert het jaarlijks een groot aantal
min of meer ernstige ongelukken op.

Allemaal redenen waarom de opslag, de verkoop en het gebruik van vuurwerk aan strenge regels is gebonden. Gebruik van vuurwerk levert echter zoveel
kosten op voor de maatschappij dat volgens sommigen verdere beperking door
aanscherping van de regels nodig is.
Geef uw mening via de website. Ook nodigen we u uit om uw uitgebreide
reactie daar te geven.
Maak gebruik van www.hallohorstaandemaas.nl.

Uitslag vorige week (week 51) > Een verhoging van de gemeentelijke belastingen zoals de ozb is verantwoord
als daardoor de gemeentelijke dienstverlening op peil blijft? > eens 50% oneens 50%

Samenwerken & Samenlevendag
plaats. Een culturele middag voor
de bewoners van onze regio en de
Oost-Europese migranten. Ook was
er een Pools oogstfeest. Er vonden
diverse activiteiten plaats. Doel was
een nadere kennismaking en meer
onderling begrip. De dag werd als
erg waardevol ervaren. Allemaal
stappen in de richting van een betere
integratie en meer onderling begrip.

Cactus
Column

Meditatie

Zo vlak voor de kerst is het
goed om even na te denken over
een aantal zaken. Zoals het eens
extra aandacht vragen voor alle
vrijwilligers die zich in het
voorbije jaar voor meer dan
honderd procent hebben ingezet
voor het welzijn van de dorpsbewoners. Twee groepen van die
vrijwilligers die representatief
zijn voor al die anderen zijn
ongetwijfeld de onderhoudsmedewerkers van speeltuin
Roeffen Mart in Grubbenvorst.
De mensen die zorgen voor een
perfecte staat van onderhoud van
schommels, wippen, glijbanen en
alle andere zaken waar kleine
kinderen blij mee zijn en die daar
op mooie dagen met vele
honderden op af komen.
De begeleidende ouders en/of
grootouders kunnen daar, met
elkaar een meegebracht broodje
eten of een sinaasappeltje pellen
en ondertussen de aan hen
toevertrouwde kindertjes goed in
de gaten houden. Deze speeltuin
is, in tegenstelling met wat
protestgroepjes roepen, de èchte
parel van Grubbenvorst en verre
omgeving! Een ander collectief
vrijwilligers bestaat uit de leden
van Jong Nederland. Jonge
padvinders die behalve beschikken over een haast professionele
slagwerkgroep, ook zorgen voor
de jaarlijkse Sinterklaasmiddag in
de Mèrthal. De Jong Nederland
leden laten zien dat er méér is
dan kroeglopen, vernielen en
rotzooi trappen. Zoals gezegd,
we kunnen in de hele nieuwe
gemeente Horst aan de Maas
trots zijn op alle vrijwilligers.
Maar diegenen die zich inzetten
voor kinderen zijn in deze boze
tijd zeer veel waard! Die kinderen
moeten immers spelend leren
dat ze later verantwoordelijkheid
kunnen dragen, een verantwoordelijkheid die bij veel ouders
helaas ontbreekt! Ik wens u allen
een Gezegend Kerstfeest!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Speculaasactie CITAVERDE Basisschool De Kroevert Kronenberg
Kerstmarkt brengt
College groot succes
Vijf weken geleden begon de jaarlijkse speculaasactie van het CITAVERDE College uit Horst voor het door de
school geadopteerde project van ‘mama België’ op Flores. In korte tijd verkochten de leerlingen meer dan 6.500
pakken speculaas en zij brachten daardoor naar schatting 30.000 euro bij elkaar voor de renovatie van een
kindertehuis.

928,80 euro op

Basisschool De Kroevert organiseerde vorige week donderdag
een kerstmarkt. De opbrengst van de markt was 928,80 euro.
De school vult dit nog aan tot 1000 euro en het bedrag is bestemd
voor een weeshuis in Port Loko in Sierra Leone.

De speculaasactie werd afgesloten met een doedag op school
In juni van dit jaar ging een delegatie leerlingen en docenten van het
CITAVERDE College uit Horst naar het
Indonesisch eiland Flores. Zij werden
op hun reis begeleid door enkele
leden van de Stichting Nativitas.
De leerlingen liepen een sociale stage
bij kindertehuizen van de Belgische
ontwikkelingswerkster Marie Jeanne
Colson (Mama België).

”De leerlingen
maakten de reis
van hun leven
en kwamen terug als
echte ambassadeurs
voor het project”
Theo Dinnissen van Nativitas:
“De leerlingen maakten de reis van
hun leven en kwamen terug als echte
ambassadeurs voor het project. De
vakantieperiode gebruikten ze om hun
ervaringen te ordenen en op papier of
film te zetten. Deze ervaringen deelden
ze met minstens 150 personen (eis
sponsor Xplore). Vóór 1 november moesten de leerlingen deze klus geklaard
hebben en dat is hen ook gelukt”.

De jaarlijkse speculaasactie
naderde en de nieuwe leerlingen van
de school moesten weer geïnformeerd
worden over het project van de school
op Flores in Indonesië. Deze keer
hoefden geen docenten of mensen
van buiten gevraagd te worden om de
informatie over te brengen. Dit deden
de Floresreizigers zelf. Voor de speculaasactie zelf zwierven de leerlingen
uit met dozen speculaas onder de
armen. De actie werd begin december
afgesloten met een doedag, waarop
de leerlingen zich konden uitleven in
allerlei creatieve activiteiten die een
relatie met Indonesië hadden. Groot
succes had de workshop Balinees
dansen. Met veel plezier gaven de
leerlingen zich over aan het ingetogen
Balinese ritme. Ze hadden toen al
de magische grens van 6000 pakken
speculaas overschreden. Dit was echter
nog niet alles. Ook tijdens de kerstmarkt op school werd nog speculaas
verkocht en enkele leerlingen gingen
zelfs nog naar de Scroogemarkt in
Arcen om daar, de ijzige kou trotserend, de teller op 6.510 te brengen.
Maar liefst 1.932 pakken speculaas
meer dan in 2008. Blijkbaar heeft de
sociale stage van de elf leerlingen die
van Xplore de kans kregen om naar

Flores te gaan, diepe indruk gemaakt.
Theo Dinnissen: “Het belangrijkste doel van de stagereis is bereikt.
Namelijk het antwoord vinden op
de vraag: ‘Wat kan ik op mijn niveau
bijdragen aan een betere wereld?’
Door de actie geven de leerlingen de
kinderen van het hoog in de bergen
gelegen plaatsje Wolefeo, de kans
onder menswaardige omstandigheden
te wonen en naar school te gaan.
Vooral in de natte periode zijn de
mensen daar volkomen onbereikbaar
en geheel op zichzelf aangewezen.
In Wolefeo richtte Mama België
30 jaar geleden een kindertehuis op
voor de armsten der armen. Mede
met de opbrengst van de speculaasactie kan het kindertehuis gerenoveerd en uitgebreid worden”.
Omdat er nog steeds giften
binnenkomen, zal de eindopbrengst
van de actie pas in januari bekend
gemaakt worden. Wilde Ganzen
en de NCDO (Nationale Commissie
voor Internationale Samenwerking
en Duurzame Ontwikkeling) hebben inmiddels meegedeeld dat zij
het project ondersteunen, zodat de
verwachting is dat het eindresultaat misschien wel 30.000 euro kan
bedragen.

Kerstmarkt basisschool De Kroevert leverde veel geld op

Bij het boekenplein was een
tentoonstelling ingericht. De
kerstmarkt was druk en gezellig.
Er werden dansjes en toneelstukjes opgevoerd, de jeugdfanfare
speelde en er was een blokfluitgroep. Ook werd er door de

kinderen enthousiast handel
gedreven om zoveel mogelijk
euro’s bij elkaar te verdienen.
Sommige kinderen hadden ook al
geld opgehaald met een heitjevoor-een-karweitje en met het
ophalen van lege flessen.
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Stofvrij parket schuren
www.kerstenparketteurs.nl

KWIK-REP

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

www.kwik-rep.nl
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Kerstprogrammering
OJC Canix
OJC Canix heeft ook dit jaar weer een uitgebreid kerstprogramma.
Er worden diverse activiteiten als een 80’s Party, een filmmarathon
en een festival met alleen maar slechte bands georganiseerd tussen
kerst en nieuwjaar.
Kerstavond in Canix staat voor
een gezellig avondje in de kelder
voor alle soosgangers. Traditioneel
speelt hier een akoestische act en
deze keer zullen Aniek en Joost
zorgen voor de muzikale aankleding van deze ontspannen
avond. Aniek Janssen (exDelphian) en Joost Zegers
(Jeopardy) spelen een sfeervolle
set, uitgevoerd op toetsen en zang.
Ze spelen een mix van eigen werk
en covers van onder anderen
Adèle, Kate Bush en Alanis
Morissette. Aanvang: 21.00 uur.
Eerste kerstdag staat in het
teken van muziek uit de jaren
tachtig met de Canix huis-dj’s.
Deze avond gaat de soos terug in
de tijd met muziek van artiesten
als Madonna, Rick Astley, Madness
of The Simple Minds. De zaal is
open vanaf 17.00 uur.
Aanvang: 19.00 uur.
Tweede kerstdag vindt het
inmiddels traditionele kerstdiner
plaats. De soos is open vanaf 12.00
uur. Aanvang kerstdiner: 13.00 uur.
Op zondag 27 december vindt
in Canix ‘Knommelcore het slechte-

band festival plaats. Met liveoptredens van Dick En Sion, Melijerz
Of Death, Shoarmapapa en de
Pittige Pita’s, Die Sussen Männer,
U3, Egh-Hell en de Verrekte
Vervealende Verfroemelde Vage
Viguren. Er zijn veel bandwedstrijden, concerten en festivals waar
iedereen zijn best doet om zo goed
mogelijk te spelen. Maar ook de
slechte bands hebben optredens
nodig, vandaar de organisatie van
een slechte-band festival door OJC
Canix. Knommelcore heeft ook dit
jaar weer het slechtste van het
slechtste weten te strikken. Zaal
open 15.00 uur, aanvang festival
17.00 uur.
Op 28 december vindt in Canix
een filmmarathon plaats. Fims die
getoond worden zijn: The Hangover, Zack And Miri Make A Porno,
Terminator Salvation, Knowing,
Superbad en X-men Origins:
Wolverine. Aanvang: 13.00 uur.
Een dag later, op 29 december,
volgen de ‘Olympische Canixspelen’, ook voor de iets minder
sportievelingen.
Aanvang: 15.00 uur.

Kerstweek 2009
OJC Knor
De kerstweek staat weer voor de deur bij OJC Knor in Meterik. Jaarlijks een
week vol met gezellige activiteiten, voor ieder wat wils.

Black Cat Zoot
in OJC Walhalla Sevenum
Op tweede kerstdag treedt bij OJC Walhalla in Sevenum ska en swingband Black Cat Zoot op. De aanvang van
het optreden is 21.30 uur.

Nederlands debuut van Black Cat Zoot in OJC Walhalla (foto: Lisa Neumeier)
Black Cat Zoot is een Duitse band
die twee vrij ver uiteenliggende
stijlen combineert. Hierdoor heeft
de band een totaal eigen geluid
weten te creëren. Ze namen de
traditionele ska en voegden deze
samen met de big band swing van
het Amerika in de jaren 30. Dat

Black Cat Zoot een fantastische
reputatie geniet in Duitsland,
wordt misschien nog wel het beste
bevestigd door het feit dat ze ska
legende Dr. Ring Ding tot haar fans
mag rekenen en ze bovendien
samen met hem een nummer
opgenomen heeft. Een band die een

Stunning Suzy
sluit jaar af
met concerten
In de kerstvakantie zal de
Horster classic rockband Stunning
Suzy in en rond de nieuwe
gemeente Horst aan de Maas op
verschillende plaatsen acte de
présence geven.
Stunning Suzy speelt nummers
waarvan het vinyl van de platen nog
zwart is. Muziek die wellicht onbekend
lijkt voor velen, maar die iedereen

bekend in de oren klinkt.
Op Tweede Kerstdag speelt de
band in café Niëns in Maasbree.
Een week later, op 2 januari, zal
Stunning Suzy bij Station America het
nieuwe jaar openen met drie knallende
sets. Op 8 januari viert Stunning Suzy
haar eerste verjaardag bij de Beurs in
Horst. Hiermee sluit ze een succesvol
en kleurrijk jaar af.

uit Meterik begint met als hoofdact
Puch Maxi. Deze middag begint om
15.00 uur. Maandag 28 december
staat het altijd populaire, en inmiddels
traditionele ‘kienen’ op het programma. Er zijn ook dit jaar weer verschillende grappige prijzen te winnen.
Dinsdag gaat OJC Knor verder met
een filmmarathon. Er worden drie
films getoond: twee komedies en een
thriller.
OJC Knor sluit op 30 december af
met cabaret: Cristian Pielich en Bert
Koster laten zien wat Cabaret inhoudt.
Voor meer informatie over de
bands, activiteiten, tijden en entreeprijzen zie ook: www.ojcknor.nl.

SALE

70%
27 december

Kortingen tot

KOOPZONDAG
van 12.00-17.00 uur

Past. Vullinghsplein 12 Sevenum
(aan de achterzijde naast Jansen-Noy)

T 077 - 467 80 65
www.joseschoenen.nl

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.

De band Stratex treedt kerstavond op in OJC Knor
Dit jaar ziet het programma er als
volgt uit. Donderdag, met kerstavond,
treedt een drietal bands op in de
soos. International Paper, Kopstoot en
Stratex, drie rock-metalbands uit de
regio.
Op eerste kerstdag gaan de
soosliefhebbers met z’n allen naar een
discotheek, maar naar welke blijft nog
een verrassing. Van tevoren worden er
verschillende spellen georganiseerd,
zodat iedereen klaar is om op stap te
gaan.
Tweede kerstdag staat er niets op
het programma. Zondag 27 december
staat in het teken van een gezellig
matinee met twee bands. Rock Instinct

frisse wind doet waaien door de
ingedutte ska-scene.
Black Cat Zoot staat al jaren
garant voor ongecompliceerd plezier
in hun thuisland. Nu wil de band
het ook eens aan deze kant van de
grens proberen. Het Nederlandse
debuut vindt plaats in OJC Walhalla.

Stunning Suzy sluit een succesvol jaar af met concerten in de regio

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

Sinterklaas, kerst, heel
veel eten, sneeuw, surprises
& cadeautjes, kerstballen,
lichtjes, verplichte familiebezoeken, een nieuwe outfit
en natuurlijk geldgebrek.
De herkenbare Decemberdoings.
December, een drukke en
hectische maand. Wat wij ons al
heel lang afvragen is waarom
Sinterklaas en de Kerstman toch
altijd in dezelfde maand
Nederland komen bezoeken.
Niet dat we niet van deze beste
mannen houden, integendeel.
Alleen kosten hun verjaardagen
ons bakken met geld en vergt
het een hoop creativiteit. De
zelf gemaakte gedichtjes
(hiermee bedoelen wij niet de
sinterklaasgedichten.nlgedichten) worden namelijk erg
gewaardeerd.
Na het grote feest van
Sinterklaas bereiden wij ons
voor op het Glitter-Glamourfeest
van het jaar: kerst! Een feest
met vaste rituelen zoals het
kerstshoppen en het kerstdiner
met een tafel zo vol gedekt dat
we er zelf bijna niet meer aan
kunnen zitten.
Toen we vorig jaar ook
weer aan deze mooi-uitziendemaar-zeer-volgedekte-tafel
plaatsnamen, verheugden wij
ons met knorrende magen op
oma’s soep. Eindelijk werd de
soep opgediend waarna wij
allebei tegelijk opsprongen en
gretig naar de soeplepel
grepen. In al ons enthousiasme
stootte een van ons een kaars
om. Het mooie tafellaken en
de papieren servetten vatten
meteen vlam. We stonden
allebei hysterisch te gillen toen
de ander in paniek het dichtstbijzijnde gevulde glas over de
tafel gooide, waardoor een
steekvlam (nouja, bijna dan)
ontstond. De rode vlek op het
tafelkleed toonde aan dat de
inhoud van het glas niet
bestond uit water, maar uit
rode wijn. Daar ging ons
perfecte kerstdiner.
Dit jaar blijven wij rustig op
onze stoelen zitten en
bemoeien wij ons niet meer
met het opscheppen van het
heerlijke eten. Dan besteden
wij onze aandacht dit jaar toch
gewoon wat meer aan het
kerstshoppen, in plaats van
aan het kerstdiner.
Glamour-outfit, here we
come! Merry Christmas!
Mies&Flo
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Lisa en Jana kunnen het goed met elkaar vinden
Naam:
Lisa Geurts
Leeftijd:
18 jaar
Woonplaats:
Kronenberg.
Waar zit je op school?
Ik doe de lerarenopleiding aardrijkskunde op de HAN in Nijmegen.

Wat is je favoriete muziek?
Ik luister eigenlijk naar bijna alle muziek, maar rock vind ik het leukst.
Tijdens het uitgaan mag er natuurlijk
toffe dansmuziek gedraaid worden!
Wat is je favoriete film?
Ik heb niet echt een favoriete film.
Romantische komedies vind ik altijd
leuk om te zien. Thrillers kijk ik ook

jongeren 23

weleens, maar dan wel met iemand
samen.
Wat wil je later worden?
Ik wilde altijd al juffrouw worden,
maar wist echter nog niet in welk vak.
Later leek me aardrijkskunde wel wat,
want ik vond het een leuk vak en je
mag tijdens deze opleiding veel naar
het buitenland. Helemaal geweldig!
Wat is je favoriete drankje?
Doe mij maar een lekkere malibu-cola!
Waar ga je uit?
Op vrijdag ben ik meestal te vinden
in de Lange in Horst. Zaterdag is altijd
verschillend, dan gaan we meestal
naar een discotheek die wat verder
weg ligt, zoals het Palladio. Als het
uitgaan niet doorgaat, dan kijk ik bijv.
een filmpje met m’n vriend of met de
vriendinnen.
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Het niet ’te laat’ maken met uitgaan,
zodat ik de volgende dag ook nog iets
waard ben.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
Als er iets in het dorp georganiseerd
wordt, dan is bijna het hele dorp op
die plek. Dat geeft een erg gezellige
sfeer!
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Ik zou het leuk vinden als er meer
voorzieningen komen, want er is nu
niet echt veel te doen. Ik moet best
een stuk fietsen om ergens te komen.
Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Naar Oostenrijk, lekker op wintersport!
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
Even kijken hoor.. dat zijn er 664.
Wat is je favoriete eten?
Als je me ergens blij mee kunt maken
dan is het met macaroni of bami.
Ik kan er niet tussen kiezen.
Welke hobby’s heb je?
Ik speel piano en sport graag. Onder
andere: tennis, fitness, streetdance,
snowboarden. Ook vind ik het leuk om
uit te gaan en om vervolgens lekker
lang uit te slapen!
Naam van je favoriete (huis) dier?
Jana, dat is ons lieve hondje!

Kerstmanifestatie
OJC Phoenix
Hoewel de crisis op z’n eind
lijkt te lopen, let OJC Phoenix uit
Hegelsom nog op de kleintjes.
Voor kinderen van groep 3, 4 en
5 wordt maandag 28 december
een kidsmiddag georganiseerd
in de Hegelsomse soos. Deze
begint om 13.00 uur en duurt
tot 16.00 uur.
Voor de minder jeugdige
bezoekers staat er, zoals gebruikelijk, weer een druk programma
bij OJC Phoenix gedurende de
kerstvakantie. Met muziek, spel,
film en andere vormen van entertainment is er vrijwel elke dag wel
iets bijzonders te beleven in de
jongerensoos.
De aftrap is traditiegetrouw op
kerstavond. Imke en Shinta zullen
deze donderdag van akoestische
muziek voorzien en zo de kerstsfeer
er lekker inbrengen. Ook is er een
Karaokeparty. Op tweede kerstdag
staat een uitstapje gepland met een
grote bus. Als locatie is gekozen
voor Eindhoven, Stratumseind wordt
bezocht. Kaartjes zijn al verkrijgbaar aan de toog van OJC Phoenix.
Zondag is het tijd voor onvervalst
kroegsporten en een dag later staat
na de kindermiddag een ‘foute
filmavond’ op het programma.
Woensdag is er geen programma. Op nieuwjaarsdag zijn de
ervaringen tijdens de jaarwisseling
een belangrijk gespreksonderwerp,
waarbij het jaarlijkse presentje voor
de bezoekers niet onbesproken blijft.
Zaterdag 2 januari wordt de
kerstmanifestatie in stijl afgesloten
met de R’nBielenparty. De band
Idiot Proof zal acte de présence
geven.

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.

Koos de Schipper
Koken met
Jan Cremers

Onderweg in Meerlo tref ik een man die op het punt staat naar
binnen te gaan. Gelukkig heeft hij even tijd en nodigt me uit mee naar
binnen te gaan, waar het een stuk aangenamer is dan buiten in de
vrieskou. Deze week in ‘Geplukt’: Koos de Schipper (62) uit Meerlo.

Coulibiac van
zalm
Traditioneel Russisch kerst- en
nieuwjaarsgerecht
Benodigdheden: (8 personen)
400 gram zalmfilet, 150 gram
rijst, 800 gram bladerdeeg,
500 gram champignons,
1 citroen, 5 eieren, 120 gram
tapioca, 200 gram boter,
4 sjalotjes, 20 gram paprikapoeder, 1,5 dl witte wijn,
zout, peper en 2 laurierblaadjes
Bereiding:
Kook de eieren in 10 minuten
hard en kook de rijst. Maak de
zalm schoon en doe hem in een
pan met de wijn, paprikapoeder,
water, zout en de laurierblaadjes.
Zachtjes 15 minuten pocheren.
Daarna af laten koelen in het
vocht. Schil de sjalotjes en hak ze
fijn. Pers de citroen uit. De
champignons schoonmaken en
fijnhakken. Doe er wat citroensap
over. Smelt 20 gram boter in een
pan en doe er de sjalot, de
champignons en het zout en peper
bij en laat op klein vuur 15
minuten zachtjes smoren. Breng
een halve liter water aan de kook,
strooi hier de tapioca in en laat
deze zachtjes 15 minuten koken.
Af laten koelen. Neem 2/3 van
het bladerdeeg en rol dit uit tot
een rechthoek van ongeveer 50
bij 25 cm, bij een dikte van 2 à 3
mm. Rol de plak om de deegrol
en breng ze zo op een natte
bakplaat. Prik er overal goed met
een vork in. Zet de oven op 230°C.
Leg een laag rijst van 8 cm breed
op het deeg. Daarop een laag
champignons, de zalm, de tapioca
en de in vieren gesneden eieren.
Sla het deeg dan om de inhoud
heen en plak ze aan elkaar met
wat water. Rol de rest van het
deeg uit tot een plak die groot
genoeg is om het pakket te
bedekken. Leg de plak eroverheen en bevestig ze aan de
randen goed aan het andere
deeg. Klop het laatste ei los. Strijk
hiermee de coulibiac in. Maak
met een scherp mes lichte sneden
over het deeg zodat een ruitvormig patroon ontstaat. Zet de
bakplaat 25 minuten in de hete
oven. Smelt de boter en doe deze
in een sauskom. Leg de coulibiac
voorzichtig op een voorverwarmde schaal en hij is klaar
om te serveren.

voor een Duits bedrijf dat zich
bezighoudt binnen de foodsector.
Het echtpaar heeft drie kinderen,
een dochter en twee zoons en
een kleinkind. Het echtpaar komt
van oorsprong uit Kloetinge in de
provincie Zeeland.
“We zijn in 1972 naar Meerlo
verhuisd en hebben het hier prima
naar onze zin. Ook al trekt het
water ons enorm, ik denk niet
dat we teruggaan naar Zeeland.
Hier hebben we namelijk een
sociaal netwerk opgebouwd en
dat vind ik toch wel belangrijk.
We gaan wel regelmatig zeilen,
want dat doe ik graag. Niet op de
Maas of zo, maar op zee. Ik heb
een zeewaardige zeilboot waar ik
tijdens mijn vakantie veel tijd op
doorbreng. In juni ben ik nog naar
de Tower Bridge in Londen gevaren,
een geweldige ervaring”, aldus de
Meerlonaar.
Over de splitsing van MeerloWanssum is Koos duidelijk. “Ik ben
het niet eens met het opsplitsen
van onze gemeente. Ik had liever
gezien dat alle dorpen of naar
Venray of naar Horst zouden zijn
gegaan. Het geeft volgens mij
psychologische en financiële
pijntjes. Daar zullen we aan moeten
wennen.”
Koos is sportief en speelt
volleybal in Venray. Ook is hij actief

op sociaal vlak. “Ik ben bij de Lions
Club en dat bevalt me prima.
We hebben op 18 december zo’n
60 mensen uit de regio Venray thuis
opgehaald en hun een kerstdiner
aangeboden dat wij als club
verzorgden. De mensen werden
uitgekozen door huisartsen en door
Synthese en wij deden de rest,”
aldus Koos. Op de vraag welke tvprogramma’s hij kijkt, is hij duidelijk.
“Eigenlijk kijk ik alleen maar het
journaal en programma’s die
betrekking hebben op economie.
De crisis is volgens mij een
opgeblazen zaak. Het lijkt wel of
slecht nieuws goed nieuws is en
dat is jammer. Natuurlijk laten
mensen zich leiden door wat de
media rondbazuinen, maar dat
laat onverlet dat wij eigenlijk niet
mogen klagen,” zegt Koos.

“De crisis is
volgens mij
een opgeblazen
zaak.”
Op de vraag of hij nog een
Nieuwjaarsgedachte heeft zegt hij:
“Beleving van hetgeen je doet en de
betrokkenheid van mensen mag wat
mij betreft wel groter zijn”, besluit
Koos de Schipper.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Heideroosjes jaar er tussenuit

De Heideroosjes, en joar wintersloape,
En da wèr wakker mog ik hoape.
‘Doornroosjes’ vur en joar,
En ziën ze d’r meej klaor,
Da kunne die oëge waagewiet wèr oape!

Koos de Schipper houdt van zeilen
Koos de Schipper is gehuwd met
Ina de Schipper-Priester. Ina (60) was
ambtenaar van de burgerlijke stand
in Meerlo en verontschuldigt zich.

Zij heeft ook deze dag werk te doen,
niet in Meerlo maar in Venray, waar
ze nu als ambtenaar werkt. Koos is
werkzaam als marketingmanager

Venrayseweg 30, Horst
T (077) 398 18 81
www.profilebartels.nl

Spetterende eindejaars
aanbiedingen vind
je bij Proﬁle Bartels!

 Batavus Intermezzo
 Gazelle Orange plus
 Phoenix mentor
 Batavus Cresendo
 Sparta Paleo
 Batavus Sevillia
 Pointer Glorie omafiets
 Altra Cyber
 Altra Atlanta

HNEX8
HNEX7
DNEX3
DNEX7
DNEX8
DNEX8
2 kleurig
NEX7
NEX3

van  799,00 voor € 599,00
van  849,00 voor € 649,00
van  399,00 voor € 299,00
van  769,00 voor € 579,00
van  849,00 voor € 649,00
van  799,00 voor € 599,00
van  399,00 voor € 275,00
van  599,00 voor € 449,00
van  499,00 voor € 375,00

 Altra Discovery
 Gazelle Nerja
 Batavus Compass
 Sparta Ion GL
 Sparta Ion L
 Gazelle Tour omafiets

NEX8
NEX3
HDER
DLI55
DLI50

van  749,00 voor € 599,00
van  499,00 voor € 399,00
van  799,00 voor € 599,00
van  2299,00 voor € 2199,00
van  2099,00 voor € 1999,00
van  599,00 voor € 450,00

Op alle Multicycle modellen
Op alle Merida, race, mountainbike en streetcruiser
● Op alle kinderfietsen van alle maten
● Op alle race en mountainbike kleding en schoenen
●
●

Voor meer acties
kom kijken in onze winkel.
Zolang de voorraad strekt, OP=OP.

40% korting
40% korting
25% korting
50% korting

- Op deze Aktie geen inruil of Nationaal fietsproject mogelijk
- Deze actie is n.v.t. op de 2010 collectie
- Deze actie is geldig van 23 December tot 30 Januari

Wij wensen iedereen ﬁjne feestdagen en een gezond 2010!
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Mountainbikers LECT
succesvol

sport 25

Zumba-marathon voor
Maria Auxiliatrix Run
Op zondag 27 december start om 09.30 uur bij
Health&RacketClub Venlo een drie uur durende Zumba-marathon.
De opbrengst van dit evenement komt ten goede aan de Maria
Auxiliatrix Run (MA-run) uit Grubbenvorst. Aanmelden om mee te
doen kan via www.hrcvenlo.nl
Zumba is samen en sportief
bezig zijn tegelijk. Het is opgezet
door Alberto ’Beto’ Perez, een
danser en choreograaf uit Miami.
Zumba is het snelst groeiende
fitnessprogramma wereldwijd.
Zumba betekent letterlijk ‘snel
bewegen en lol hebben’ en is
voor alle leeftijden.

Danservaring is niet nodig,
omdat niet aan moeilijke
choreografieën wordt gedaan.
Niets moet en alles mag bij
Zumba.
Jaromir Cremers zal samen
met Jorianne Janssen & Friends
een spectaculaire work-out
verzorgen.

Majorettes
reservekampioen

Het LECT-team heeft een succesvol jaar achter de rug
Het afgelopen wielerjaar is voor Limburg Express Cycling Team (LECT) succesvol geweest. Met zeven overwinningen op de weg, drie met het mountainbiken en een tiental ereplaatsen kan het team meer dan tevreden zijn.
Vooral Jan Kusters uit Meterik eiste een hoofdrol op in het team. Hij bewees zijn waarde met vijf overwinningen.
De MTB-streetrace Melderslo
(Mountainbike) en de MTB-wedstrijd
op de Reulsberg in Horst zijn succesvol
verlopen. Ook de toekomst van LECT
belooft veel goeds; het team werd

versterkt met een paar nieuwkomers,
onder wie ook de beloftevolle Lex van
Enckevort uit Sevenum.
De sponsorcontracten worden met
drie jaar verlengd en de outfit wordt

iets aangepast door de komst van
een nieuwe sponsor. Deze nieuwe
outfit wordt gepresenteerd op de
ploegpresentatie 2010 bij brasserie
In de Witte Dame in Grubbenvorst.

Tafeltennisproject voor
ouderen gestart
Begin december was een aantal senioren bijeen in gymzaal de Kleinhorst aan de Gasthuisstraat 58 in Horst
om nader kennis te maken met het project ‘tafeltennis voor ouderen’.

Het team van Mardrukro na afloop
De majorettes van de Mardrukro in Kronenberg presteerden afgelopen
zaterdag 19 december uitstekend op de Nederlandse Kampioenschappen in
Den Bosch. Een week eerder was de B-groep al succesvol in Almere.
De acht majorettes gingen naar
Den Bosch om met hun tijdmachine
zo hoog mogelijk te scoren. De tijdmachine ging langs vier tijdstippen met
de daarbij behorende muziek en dans.
De jury oordeelde en kwam tot
de conclusie dat het andere team van

Senioren willen ook graag een balletje slaan
Het project werd nader toegelicht
en besproken. Daarnaast werd over
enkele organisatorische zaken van
gedachten gewisseld. De aanwezigen
waren enthousiast over het project en
wilden niets liever dan meteen een
balletje slaan, hetgeen ook gebeurde.

Afgesproken werd om voorlopig
op de maandagochtenden om
10.00 uur aan de slag te gaan.
Het groepje is echter nog wat klein
om met succes verder te kunnen gaan.
Senioren die belangstelling hebben
om zich bij de groep aan te sluiten,

kunnen op maandag 28 december,
om 10.00 uur, een kijkje komen
nemen. Ze kunnen dan nader kennismaken met een groep actieve en
enthousiaste ouderen die op een
prettige manier bezig zijn om te
bewegen en te ontspannen.

Marcellis wil plek bij PSV terugverdienen
Marcellis komt dit seizoen
minder aan spelen toe bij PSV.
Toch blijft hij knokken voor zijn
plek.
De 21-jarige verdediger van
PSV maakte in het seizoen
2007/2008 indruk als basisspeler
en werd zelfs opgeroepen voor
het Nederlands elftal. Ook vorig

seizoen was hij een basisspeler bij
de ploeg. Dit seizoen kwam hij tot
dusver, onder trainer Fred Rutten,
tot slechts vijf wedstrijden. De
tweevoudig international ligt nog
tot de zomer van 2012 vast bij PSV.
Voor aanvang van dit seizoen had
hij al een afspraak met de clubleiding om te onderhandelen over

een contractverlenging. Dat zal
voorlopig niet gebeuren. “Wij
gaan niet meer praten. Dat heeft
voor beide partijen even geen zin.
De situatie van Dirk is nu compleet anders dan een paar
maanden geleden. Hij wil nu eerst
zorgen dat hij zijn plek bij PSV
terugverdient”, aldus Ploegsma.

instructrice Ellen uit Bakel nog hogere
ogen gooide. In de Jeugd-2 sectie
Accessories eindigde Musis Sacrum uit
Bakel met 84 punten en werd daardoor Nederlands kampioen. Mardrukro
kreeg 82,65 punten en werd daardoor
reservekampioen van Nederland.

Snelschaken
in Horst
Schaakvereniging Horst ’76 organiseert op zaterdag 2 januari de
Open Noord-Limburgse Snelschaakkampioenschappen in Café De Leste
Geulde in Horst. Aanvang wedstrijden is om 10.30 uur. Aanmelden kan
tot en met 1 januari via gdboots@home.nl, aanmelden bij de toernooizaal zelf kan tot 2 januari 10.15 uur.
Alle deelnemers aan het snelschaaktoernooi worden ontvangen
met koffie, thee en wat lekkers.
De winnaar ontvangt de
wisseltrofee en de titel ‘Snelschaakkampioen Noord-Limburg’. Verder
zijn er voor de winnaars in diverse

categorieën geldprijzen te winnen.
De deelnemers krijgen zeven
minuten per persoon per partij. Zij
spelen drie voorrondes in groepen
van vier. De uiteindelijke finalegroep
bestaat uit acht personen. Meer
informatie: 077 398 80 53 (Boots).
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Kerken in Horst aan de Maas

Kerk Meerlo
in het licht
Op donderdag 24 december,
wordt de nieuwe buitenverlichting van de kerk in Meerlo door
pastoor Verheggen voor de eerste
keer officieel ingeschakeld.
In 2002 werd, door de uit
Meerlo vertrekkende Rabobank geld
geschonken aan de gemeenschap
voor algemene doelen. Een van de
doelen was het realiseren van
buitenverlichting voor de Johannes
de Doperkerk in Meerlo. In 2008
startte een commissie die, in

het

H. Norbertuskerk Horst

samenwerking met de dorpsraad
en het kerkbestuur, zorgde voor de
uitvoering van het plan.
De realisatie was in handen van
Elektro Kusters. Pastoor Verheggen
grijpt het feest van de geboorte van
Jezus aan om de buitenverlichting
feestelijk in te zegenen op
kerstavond om 17.30 uur. Pastoor
Verheggen nodigt alle
geïnteresseerden uit om deze
feestelijke inhuldiging mee te
maken.

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

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

De Norbertuskerk in Horst is
een van de weinige kerken in de
regio die niet gebouwd is op de
fundamenten van een door in 1944
terugtrekkende Duitsers vernielde
kerk. In 1952, na de ingebruikname
van de H. Lambertuskerk in Horst,
startte de discussie over het bouwen
van een nieuwe kerk. Deze kerk moest
gebouwd worden in het gebied VeldOostenrijk, waar 1.200 woningen gepland stonden. Deken Debije van Horst
maakte op 12 januari 1958 bekend
dat de kerk daadwerkelijk gebouwd
zou worden. De bewoners van VeldOostenrijk hadden jaren bijgedragen
aan de bouw van de Lambertuskerk.
Het werd dan ook als billijk gezien
dat de leden van de parochie van
H. Lambertus meebetaalden aan de
nieuwe kerk. De inwoners van Horst
waren solidair. Ze droegen allen
een steentje bij aan het realiseren
van de nieuwe kerk en stortten hun

bijdrage in het vanaf 1960 genaamde
‘Norbertus fonds’. Tot de consecratie
van de nieuwe kerk in 1964 kwam
er in totaal 180.000 gulden binnen.
In 1960 kreeg kapelaan Theunissen
opdracht de nieuwbouw te realiseren.
Bouwpastoor Theunissen bezocht,
samen met Deken Debije, kerken van
architect H.M. Koldewij in Hilversum en
Amersfoort. De kerk van Malden stond
uiteindelijk model voor de nieuwe kerk
in Horst. De kerk en de parochie werden benoemd naar de H. Norbertus van
Gennep. Bouwpastoor L.A. Theunissen
was afkomstig uit die plaats. Hij liet bij
de keuze van deze naam ook meespelen, dat de Norbertijnen eeuwenlang
belast waren met de zielzorg in Horst.
Het ontwerp van architect Koldewij
werd na enkele aanpassingen goedgekeurd. Twee patiobungalows tegen
de zuidgevel vormden een pastorie
en een kapelanie. De kerk werd in
augustus 1962 aanbesteed. De firma

Haegens-Martens kreeg de opdracht
om de kerk te bouwen.
De eerste steenlegging vond plaats op
28 april 1963. Ondanks het feit dat de
bouw te lijden had onder de vorst kon
flink worden doorgewerkt en werd de
kerk op 24 december 1963 in gebruik
genomen. De consecratie vond plaats
op 8 maart 1963.
In 1990 werd toestemming gevraagd
om een kapel te bouwen die de hele
dag open kon zijn en die tevens voor
kleinere groepen te gebruiken was.
Architect W.J. Berkemeijer maakte het
ontwerp dat op 29 mei 1990 werd
goedgekeurd. De firma Verschueren
Orgelbouw uit Heythuizen bouwde in
1969 het huidige orgel. Ze gebruikten
daarbij onderdelen van een Smitsorgel,
gebouwd door de Brabantse orgelbouwer Smits.
De Kerk is op dit moment in
gebruik als R.K. Kerk van de
H. Norbertusparochie in Horst.

Prettige kerstdagen
www.hallohorstaandemaas.nl

Kerkdiensten

Een onverwachte plek om te genieten
van de rust, het uitzicht, de kleuren en
het ritme van de seizoenen in tuin en
natuur. Informeer naar de mogelijkheden
voor een gezellige high tea of lunch (6-10
personen) in onze sfeervolle wintertuin.

Wij wensen u prettige
feestdagen!
Ook in 2010 heten wij u
weer van harte welkom.
Fam. van Hoof “De Roode Vennen”
Horsterweg 20 5872 CD Broekhuizen
Tel: +31 (0)77 463 2407
E-mail: info@deroodevennen.nl
www.deroodevennen.nl

Parochie
America
Broekhuizen
Broekhuizenvorst
Evertsoord
Grubbenvorst
Hegelsom
Horst (Lambertus)

zaterdag
26 december
dienst
tijd

zondag
maandag
27 december
28 december
dienst
tijd
dienst
tijd
Heilige mis 10.00
Heilige mis 10.00

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Heilige mis

19.00 Heilige mis
Heilige mis
10.30 Heilige mis

Horst (Norbertus)
Kronenberg
Lottum
Meerlo
Melderslo
Meterik
Swolgen
Sevenum

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Poolse mis
Heilige mis

10.00 Heilige mis
10.30 Heilige mis
17.30
19.00 Poolse mis
Heilige mis
10.30 Heilige mis

Tienray

Heilige mis

10.30

10.00
09.30
10.30 Heilige mis

dinsdag
29 december
dienst
tijd

woensdag
30 december
dienst
tijd

18.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 09.25

donderdag
31 december
dienst
tijd

vrijdag
1 januari
dienst

Heilige mis

19.00 Heilige mis

10.00

18.30 Heilige mis

18.30 Heilige mis

10.30

Heilige mis
10.00
09.00

08.30

08.30

Jongerenmis 19.00
Heilige mis 09.00 Heilige mis
Rozenkrans 17.45

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

Rozenkrans 18.00 Heilige mis
Heilige mis 18.30

Heilige mis

Heilige mis

tijd

19.00

10.30

10.30

service 27

24
12

Huisarts en apotheek
America

Lottum-Broekhuizen

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

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

Grubbenvorst

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

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

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

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

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
Alarmnummer

112

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America
Ruilbeurs

zo 27 december 10.00-13.00 uur
Org: stichting Peelmuseum
Locatie: Peelmuseum

Sylvesterparty
do 31 december 22.00 uur
Organisatie: Station America
Locatie: Station America

Hegelsom

ma 28 december 22.00 uur
Org: Liesbeth’s Grand Café
Locatie: Liesbeth’s Grand Café

Top 2000: Erwin Nyhoff
di 29 december 22.00 uur
Org: Liesbeth’s Grand Café
Locatie: Liesbeth’s Grand Café

Ton Engels & de medeplichtigen
wo 30 december 20.30 uur
Org: Cambrinus Concerten
Locatie: Cambrinus

Top 2000: Nacho avond
wo 30 december 22.00 uur
Org: Liesbeth’s Grand Café
Locatie: Liesbeth’s Grand Café

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

Vogelmarkt
zo 27 december 9.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging
De Gevleugelde Vrienden
Wanssum
Locatie: zaal ’t Brugeind

Melderslo

Kerst en Nieuwjaar
za 26 t/m do 31 december
van 11.00-17.00 uur
Organisatie: Museum de Locht
Locatie: Museum de Locht

Meterik

Kidsmiddag

Sylvesterparty

ma 28 december 13.00-16.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: OJC Phoenix

do 31 december 21.30 uur
Organisatie: Horeca Collectief
Locatie: de Merthal

vr 25 december 21.00 uur
Organisatie: OJC Knor
Locatie: OJC Knor

Sylvesterparty

Matinee

Start Top 2000

do 31 december 22.00 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

zo 27 december 15.00 uur
Organisatie: OJC Knor
Locatie: OJC Knor

vr 25 december 12.00 uur
Org: Liesbeth’s Grand Café
Locatie: Liesbeth’s Grand Café

Oud en Nieuw
voor Jong en Oud

Kienen

Horst

Kerstmutsenparty
vr 25 december 22.00 uur
Organisatie: Café de Lange
Locatie: Café de Lange

Interchalet kasteelloop
za 26 december vanaf 10.00 uur
Organisatie: Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray e.o.
Locatie: Kasteelpark Ter Horst

Christmas RockNight
za 26 december 20.00 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: de Merthal

do 31 december 21.00 uur
Org: Liesbeth’s Grand Café
Locatie: Liesbeth’s Grand Café

Disco Express

ma 28 december 21.00 uur
Organisatie: OJC Knor
Locatie: OJC Knor

Oliebollenactie
Sylvesterparty
do 31 december 22.00 uur
Organisatie: Café de Lange
Locatie: Café de Lange

ma 28 december 17.00-20.00 uur
Organisatie: Jeugdcomité Meterik
Locatie: huis aan huis

Filmmarathon
Top 2000:
Afsluiting top 2000
do 31 december 0.00 uur
Org: Liesbeth’s Grand Café
Locatie: Liesbeth’s Grand Café

di 29 december 21.00 uur
Organisatie: OJC Knor
Locatie: OJC Knor

Cabaret

Lottum

wo 30 december 21.00 uur
Organisatie: OJC Knor
Locatie: OJC Knor

za 26 december 20.30 uur
Organisatie: Café de Herströat
Locatie: Café de Herströat

vr 25 december 17.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: OJC Canix

Sevenum

The Happy Nineties

Kerstdiner

Afscheidsmanifestatie
Sevenum

za 26 december 22.00 uur
Organisatie: Café de Lange
Locatie: Café de Lange

za 26 december 13.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: OJC Canix

za 26 december 19.45-21.15 uur.
Organisatie: Stichting ‘Um 2009’
Locatie: Op de Markt

2009 (2000) Top songs

Knommelcore:
het slechte band festival

Black Cat Zoot

Sixties Night

za 26 december 0.00 uur
Org: Liesbeth’s Grand Café
Locatie: Liesbeth’s Grand Café

80’s Party

zo 27 december 17.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: OJC Canix

za 26 december 20.30 uur
Organisatie: OJC Walhalla
Locatie: OJC Walhalla

Foute Frühshop Kerst
Afterparty

Film Marathon

Winter White

zo 27 december 14.00 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: de Merthal

ma 28 december 13.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: OJC Canix

Cor Mutsers

Olympische Canixspelen

Sylvesterparty
“de Gaper”

zo 27 december 16.00 uur
Organisatie: Cambrinus concerten
Locatie: Cambrinus

di 29 december 20.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: OJC Canix

do 31 december 20.30 uur
Organisatie: de Sevenwaeg
Locatie: de Sevenwaeg

Brand, ongeval of misdrijf

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

Top 2000: Gerrit Christiaens

za 26 december 21.00 uur
Organisatie: Serumse Megjes
Locatie: Stapperij de Gaper

Kerstwandeling
zo 27 december
starten tussen 18.00 en 19.30
Org: Stichting Horster Landschap
Locatie: parkeerplaats
Voetbalvereniging Wittenhorst

Top 2000:
Murphy’s quiz night
zo 27 december 22.00 uur
Org: Liesbeth’s Grand Café
Locatie: Liesbeth’s Grand Café

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

2e kerstdag
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