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Kippenhouder
in beroep bij Hof
Het proefproces tegen kippenhouder Toon van Rens
is op verzoek van het Ministerie van landbouw,
natuurbeheer en voedselkwaliteit in gang gezet.
Er was grote onduidelijkheid over meetmethoden van
kippenhokken. De rechtbank in Roermond deed
uitspraak over de kippenhokken met gebogen deurtjes.

Deze gebogen deurtjes leverden
de kippenhouder de nodige extra cm²
ruimte per hok op, geheel volgens
de Europese regelgeving. Toon van
Rens kippenhouder uit Horst legt
zich niet neer bij de uitspraak van de

Horster Florian gelanceerd
In onze nieuwe gemeente is de agrarische sector van grote betekenis. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
bij gelegenheid van de herindeling een agrarisch innovatief product is ontwikkeld in de vorm van een broodje.
Voor een passende naam bood de komende Floriade een aanknopingspunt. De ’Horster Florian’ werd geboren.
In samenwerking met anderen
werd het nieuwe broodconcept bedacht door Gerard van de Vossenberg.
Hij is productontwikkelaar bij De
Paddestoelerij. Champignons ontbreken dan ook niet in de ingrediëntenlijst van het broodje. De presentatie
vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie in ’t Gasthoês in Horst. Op
verschillende manieren is het nieuwe
brood gerelateerd aan ons gebied. Het
wordt gebakken met meel van spelt.
Spelt is het oudste graan dat we
kennen. Vanaf de Romeinse tijd wordt
het op beperkte schaal in Limburg
verbouwd. Het is vooral bekend in

de veevoeding maar het is in de vorm
van meel ook zeer geschikt voor het
bereiden van brood. De kafjes van spelt
laten moeilijk los. In een pelmolen
moet spelt eerst bewerkt worden. In
de biologische landbouw is spelt in
opkomst. Het heeft minder bemesting
nodig maar de opbrengst is lager.
Bij de ontwikkeling van de ’Horster
Florian’ is uitgegaan van een aantal
voorwaarden. Het moest uiteraard innovatief en smakelijk zijn en het moest
goed te combineren zijn met andere
producten. Daardoor is het gemakkelijk
cadeau te doen in een streekpakket. De
belangrijkste voorwaarde was uiteraard

dat er lokale en regionale producten
in verwerkt zijn. Naast spelt bevat het
brood kastanjechampignons, diverse
kruiden en lokale groenten, zoals
venkel, pastinaak, spinazie en rucola.
Voor het bakken, in opgedraaide
vorm, wordt het broodje bestrooid
met pitten van zonnebloem en
pompoen, kastanjechampignons en
granen.
Het brood wordt vanaf half
januari geproduceerd door bakkerij Derix in Horst. Hier is het
dan verkrijgbaar, maar ook bij de
Paddestoelerij en via de verkooppunten van streekproducten.

Roermondse rechtbank. Van Rens gaat
dan ook in beroep bij het Hof in Den
Bosch.
De meervoudige economische
kamer van de rechtbank stelde in
een proefproces vast dat de hokken

die Van Rens voor zijn leghennen
gebruikt niet voldoen aan de Europese
richtlijnen. De rechtbank verklaarde
hem weliswaar schuldig maar legde
de Hegelsommer geen straf op.
Lees verder op pagina 2
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Vervolg voorpagina: ’Kippenhouder in beroep bij Hof’
Volgens juridisch adviseur Wim
Engels heeft de rechtbank een vergissing gemaakt.
“In de uitspraak stelt de rechter
dat de antimorsrand 2 cm breed is,
maar dat is niet juist. Dat moet 2
mm zijn. Een groot verschil wanneer je het hebt over extra ruimte
want het levert de kippen ± 120 cm²
extra ruimte op. Daarnaast zijn we
het er niet mee eens dat in Europa
de regels verschillend worden uitgelegd,” aldus de adviseur van Toon
van Rens. De uitgebogen deurtjes
worden in meerdere EU-landen,
vooral in Engeland, toegepast. Daar
kreeg een Engelse ondernemer voor
precies dezelfde deurtjes zelfs een
innovatieprijs.

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 18.500 exemplaren

“Normaal gesproken
worden hennen
ingezet voor de duur
van zo’n 14 maanden”
Of de uitspraak van het Hof in
Den Bosch nog gevolgen heeft voor
kippenhouders in Nederland is nog maar
de vraag. Toon van Rens: “Normaal
gesproken worden hennen ingezet voor
de duur van zo’n 14 maanden. Omdat
per 1 januari 2012 batterijen verboden
worden, kunnen de kippenhouders in
september/oktober 2010 voor de laatste maal hennen in de batterijen zetten.
Het is maar de vraag of er voor die tijd
al een uitspraak van het Hof ligt. Ligt

de uitspraak er voor die tijd wel en valt
deze voor de pluimveesector negatief
uit, dan kunnen we nog in beroep gaan
bij de Hoge Raad. Maar of dat zin heeft
waag ik te betwijfelen want eind dit
jaar zullen de meeste kippenhouders
geen hennen meer inzetten met het
naderende batterijverbod,” aldus de
Hegelsommer.

”Gezonde dieren
ruimen, daar hebben
we de neus van vol”
Juridisch adviseur Wim Engels:
“Eigenlijk gaat het echt nergens
meer over. In feite zou het Europese
Hof er een uitspraak over moeten

Woensdagavond 30 december ontving de heer Arno van Mullekom
(56) uit Griendtsveen uit handen van wethouder Marcella Dings de Speld
van Verdienste van de gemeente Horst aan de Maas. De uitreiking vond
plaats in Herberg de Morgenstond.

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

Advertentie
T 077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Hayke Pouwels
T 06 30 71 51 14
E hayke@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
T 077 396 13 56
E dorothe@hallohorstaandemaas.nl
Frank Erren
T 077 396 13 56
E frank@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
T 077 396 13 53
E laurent@hallohorstaandemaas.nl
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van
rechten aangeleverd te worden.
Eventuele verplichte naamsvermelding
van de fotograaf of auteur dient bij aanlevering expliciet te worden gemeld.
Bij verzuim komen kosten voor rekening
van de aanbieder.

8 Februari start in Sevenum
een cursus Semiologisch
Gregoriaans voor vrouwen en
mannen.
De cursus wordt gegeven in
een ruimte van de Sevenumse
kerk en vindt plaats op maandag
van 19.30 tot 21.30 uur. Een
aparte informatieavond is op
25 januari met een korte
voorbeeldles. Er ligt dan ook een
uniek cursusboek ter inzage.
Info: w.boerekamp@chello.nl of
bel 0493 31 37 96

Speld van Verdienste voor
Arno van Mullekom

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

Redactie
Lei Spreeuwenberg (hoofdredacteur)
T 06 20 11 92 83
Ger Willems
T 06 12 18 36 26
E redactie@hallohorstaandemaas.nl

doen, maar ook daar weet men
donders goed dat over twee jaar een
batterijverbod wordt ingesteld. Tegen
de tijd dat het Europese Hof deze zaak
in behandeling zou nemen is deze
hele kwestie van gebogen deurtjes
achterhaald. Momenteel is niet te
zeggen wanneer het Hof in Den Bosch
uitspraak zal doen. Een negatieve
uitspraak zou er toe kunnen leiden
dat vele duizenden kippen uit de batterijen gehaald moeten worden waar
geen plek meer voor is. Ruimen is dan
het enige alternatief. En laten we wel
wezen, gezonde dieren ruimen, daar
hebben we de neus van vol,” besluit
de adviseur.
Wilt u reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Unieke
instapcursus
Gregoriaans NU

Arno van Mullekom ontvangt de Speld van Verdienste
van de gemeente Horst aan de Maas

Arno van Mullekom stopt per
1 januari 2010 als bestuurslid van
voetbalvereniging RKSV Griendtsveen.
Na deze datum blijft Arno rustend lid
van de vereniging. Arno is vrijwilliger
geweest binnen de vereniging en een
onmisbare rots in de branding in de
afgelopen vijtien jaar.
Als bestuurslid heeft hij vele taken,
waarvan zelfs per seizoen meerdere
taken tegelijk, uitgevoerd. Voorzitter,
penningmeester, secretariaat,
bouwcommissie, veldcommissie,
jubileumcommissie, contactpersoon
met jeugdcoördinator, regio-overleg,
en stuurgroep privatiseren. Verder:
Handelingen bij overige werkzaamheden, kantinebeheer, inkoop en
bezetting, opvangen bestuursleden
tegenpartijen en scheidsrechters,
beregening verleggen in droge
zomers elk moment van de dag,
schilderwerkzaamheden, organiseren
feestavonden, bestratingen, bouwwerkzaamheden, sleutelplanbeheer, en positieve bijdrage/inbreng

elftallen. Elke vereniging heeft
wel eens een periode van mindere
resultaten en minder bloei. Om op
dat moment eenieder weer met
de neus dezelfde kant op te krijgen
heeft men iemand nodig met
doorzettingsvermogen, draagkracht
en verstand van zaken. Arno is zo
iemand. Het resultaat is nu een
geweldige voetbalvereniging.
Prachtige kantine, mooi veld, en een
goede verlichting, nieuwe beregeningshaspel, fijne parkeerplaats en
een mooie aanplant van hagen.
RKSV Griendtsveen is trots zijn
op het bestuurslid met vooral zijn
competenties als penningmeester.
De gehele boekhouding ziet er
gezond uit gezien de reserveringen,
afschrijvingen en reserves. Kortom:
Arno was een ideale vrijwilliger
met zijn gewenste bestuurlijke
competenties en zijn tomeloze inzet.
Zeer zeker een grote aderlating
voor bestuur en vereniging op het
moment dat hij stopt.

Grandioze
verbouwingsopruiming bij
ZONDAG 10

0 UUR

N 12.00 - 17.0
JANUARI OPEN VA

Wintercollectie
nu halve prijs

(tenzij anders aangegeven)

Superkoopjes op de
carnavalsafdeling Grote keuze!

Loop eens binnen in onze
kapsalon en maak kennis met
Glynt, een nieuw merk uit
Zwitserland op natuurlijke
basis en dierproefvrij.
Kortom een professioneel
kappersproduct
tegen aantrekkelijke prijzen!
Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42

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

Carnavalskleding en accessoires
Nu al volop binnen

Gratis parkeren voor de deur!

“ Intellectueel eigendom:
uw creativiteit verdient
waardering en bescherming...”
mr. Caspar Brouwers

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl
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Grenspaal
Kronenberg-Sevenum

Nu bij

Het is bekend dat de herindeling emotioneel diep ingrijpt bij sommigen. Het gaat echter zover dat dorpen, die
eerst bij elkaar hoorden, hun grenzen nog eens gaan aangeven. Dit kan wijzen op dieperliggende problemen.
Nader onderzoek is dan ook vereist.

”Weej zien de slaag
um den Pasberg
oet 1753 nag
lang nit vergaete”

GRATIS
brrrrrroodmuts!*
* vraag naar de actievoorwaarden

as tot now toe vur os zelf op goan
koame. Mar um aan te gaeve tot
hoe wieët weej wille gaon hebbe
weej vanmiddig op de grens tusse
de Kroeënenberg en Zaerum unne
grenspaol gezatte. Weej zien de
slaag um den Pasberg oet 1753 nag
lang nit vergaete. Weej as schutterie St.Vicarius oet de Kroeënenberg
slaope dao al nachte nit mier van,
mar beloave oow dat weej veur aan
zulle staon as ut ur op aan kumt. Mar
naw zien weej net as geej allemaol
bliej dat dit giët gebeure en willen
dit viere met 3 saluutschote van os
kenon.”

HORST • MAASBREE

Dit werd gevolgd door drie kanonschoten en het driemaal roepen van:
”Leave de Kroeënenberg”. Een en
ander werd uitgevoerd door schutterij
Sint Vicarius uit Kronenberg.

”Leave de
Kroeënenberg”

Deze grenspaal geeft de grens
tussen Sevenum en Kronenberg aan
Een nader analyse van onderstaande proclamatie is ongetwijfeld
hiervoor noodzakelijk. Deze proclamatie werd om klokslag twaalf uur
in de nacht van 31 december voor de
kerk van Kronenberg uitgesproken.
Ze luidde als volgt: Proclamasie beej
dun oavergang nah Hors.
”Now, op dit historisch moment
in de nach van 31 december 2009

nah 1 januari 2010 beej dun 12e
klokslaag van os kerk bestiët de geminte Zaerum nit mier. Daomei wurd
geheur gegeaven aan de wil en de
wens van ut volk en de Kroneënberg
wurd daomei ok un dieël van Hors.
Nah mier dan 75 jaor as derpke
onger Zaerum te hebben geheurd
en sommige zeuje zegge te hebben gelaeje, motte weej nag mier

Een eerste onderzoek maakt
duidelijk dat er geen sprake is van
een schutterij in Kronenberg of deze
moet kort van te voren zijn opgericht.
Waarschijnlijk een aantal dagen van
te voren omdat aangegeven is dat
leden ` dao al nachte nit mier van
slaope`, zoals de waarschijnlijk
geïmproviseerde proclamatie aangeeft. Ook is het vreemd dat men
nog verwijst naar de slag om de
Pasberg en verderop in het stuk zegt
blij te zijn dat `dit giët gebeure`. Nader
onderzoek is dringend noodzakelijk,
maar zal waarschijnlijk stuiten op geldgebrek bij de nieuwe gemeente.

Laatste nieuws
dorpsraad in 2009
In november heeft de dorpsraad Horst afscheid genomen van een aantal van haar leden van wie er een
aantal meer dan tien jaar actief zijn geweest. De dorpsraad dankt hen voor hun inzet. De namen van de huidige
dorpsraadleden zijn te vinden op de website van de dorpsraad.
Begin december is er overleg
geweest tussen de gemeente en de
verschillende dorpsraden van Horst
aan de Maas. Vanaf volgend jaar
zal er frequenter overleg zijn mede
vanwege de fusie.
Wethouder Dings onderstreepte
op desbetreffende vergadering nogmaals het belang van een dorpsraad. De gemeente vindt overleg
met de dorpsraden belangrijk, omdat de dorpsraad een intermediair
is of kan zijn tussen de gemeente
en de inwoners.

De gemeente heeft alle prioriteitsgelden goedgekeurd. De dorpsraad
stelt vooral geld beschikbaar voor
de jeugd, namelijk voor het natuureducatiepad in de Kasteelse Bossen,
een skatetoestel in het centrum,
een speeltoestel in speeltuin ‘De
Boemerang’ in de Blitterswijckstraat,
een natuurlijke speelvoorziening aan
de Westsingel en een bijdrage aan
jeugdcentrum ‘De Vlies’.
Over de resultaten van de ‘groengroep’ heeft men al eerder in HALLO
kunnen lezen. De dorpsraad hoopt

op een vruchtbare samenwerking
in deze met de gemeente in de
toekomst. Geïnteresseerden mogen
altijd een vergadering bijwonen of
zich aansluiten bij een werkgroep
om iets tot stand te brengen, zoals
bijvoorbeeld de werkgroep ‘groen’
dat gedaan heeft. De dorpsraad
benadrukt dat mensen naar eigen
inzicht en believen kunnen meehelpen.
De data waarop de dorpsraad
vergadert staan op de site
www.dorpsraadhorst.nl.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Pechhulp bij d
ou
regulier onderh
24 uur per dagek
7 dagen per we
in heel Europa

 34,95

vanafag naar de voorwaarden!
(vra

Ook het
re
ad s voor alle
ruitschades!

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Nieuwjaarsreceptie Horst aan de Maas

Aanhouding
Voor elke bezoeker
Horster Florianbrood en jongeren
een Lottumse roos

De politie heeft dinsdag 5 januari drie jongens aangehouden.
Het drietal wordt verdacht van een inbraak en een reeks vernielingen
die in juni vorig jaar werden gepleegd.

In de nacht van 8 op 9 juni
2009 werd een inbraak gepleegd
bij een bedrijf aan de Veerweg in
Blitterswijck. Tijdens deze inbraak
zijn enkele goederen gestolen
maar daarnaast werd veel schade
aangericht bij negen auto’s die op
het terrein stonden geparkeerd.
Bij de auto’s werden ruiten
kapot geslagen, ruitenwissers
en buitenspiegels afgebroken en
dashborden vernield. Alle auto’s

Burgemeester Kees van Rooij met de nieuwe ambtsketting
Op Nieuwjaarsdag vond in
’t Gasthoes de nieuwjaarsreceptie
plaats. Enkele honderden bezoekers
zagen de onthulling van de nieuwe
huisstijl van de nieuwe gemeente
Horst aan de Maas. Ook vond de
introductie plaats van het ‘Horster
Florianbrood’, door Gerard van de
Vossenberg. Rozendorp Lottum had
in samenwerking met de stichting
‘plusevenementen’ voor elke bezoeker een roos, ‘The New Community’.

(Gekweekt door Harrie van de Pasch
uit Grubbenvorst).
Een terugblik (conference) op
2009 werd gegeven door Sacha van
de Ven en Marc Joosten.
De conference zelf is geschreven door
Ger Gubbels. Uit alle zestien kernen
hadden kinderen een foto met een
typisch kenmerk uit hun dorp. Deze
herkenbare tekens vormden tevens de
schakels van de nieuwe ambtsketting
van de burgemeester.

In de nieuwjaarstoespraak kondigde Kees van Rooij onder andere
aan een kennismakingsronde te gaan
maken met de voor hem ’nieuwe’
dorpen. Horst aan de Maas is volgens
Van Rooij een gemeente met zo’n
40.000 inwoners “die zijn mannetje
zal staan binnen de regio”. Met oog
voor de gezamenlijke belangen en
zelfbewust. Horst aan de Maas wordt
qua oppervlakte de grootste gemeente van Limburg.

Meer nieuws?

werden na de vernielingen total loss
verklaard. Het totale schadebedrag
bedroeg ongeveer 12.000 euro.
Het onderzoek dat door de
politie werd opgestart heeft ertoe
geleid dat het drietal, twee
17-jarige jongens uit Blitterswijck
en een 18-jarige Swolgenaar
werden aangehouden. Alle drie
de verdachten zijn in verzekering
gesteld en de politie gaat door met
het onderzoek.

De beste wensen voor 2010!
het

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
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Bij de oma van Daan stond geen kerststalletje onder de boom.
Toen Daan thuiskwam zei hij tegen mama:

“Wij hebben hier wel een koeienstal”.
Wij hebben op sommige dagdelen nog plaatsen vrij!

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

Dit winterse landschap laat een en ander zien. Je komt het rijk van de Klotbultjes binnen;
het carnavalseizoen is aanstaande. Het doorgaand verkeer door Griendtsveen kan zijn weg vinden.
De naam `Kanaalweg` spreekt voor zich. Het beeld dat op het kruis hoort is afwezig vanwege reparatie.
Over enige tijd als de temperatuur hoger is en de sneeuw definitief verdwenen is zal het er weer zijn.
Dan geeft het opnieuw karakter aan onze regio.
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FloraHolland Venlo

Goed en bewogen 2009
Voor FloraHolland Venlo was 2009 een goed maar bewogen jaar. Wat omzet betreft groeide de vestiging voor het achtste jaar op rij. De veilingomzet
via de klokken en Klokservice groeide met ruim 4,5% tot het recordbedrag van ruim 82 miljoen euro. Het totale aantal via de klok verhandelde bloemen
en planten steeg in 2009 met ruim 2%. Hierbij viel met name de aanvoertoename in potplanten en tuinplanten op. De marktplaats Venlo voldeed hiermee
in 2009 weer prima aan de assortimentsverwachtingen bij klanten.

Inluiden
jubileumjaar
Fanfare
Renantia
Voor fanfare Renantia uit
Griendtsveen is 2010 een
jubileumjaar. Het kleine
Peeldorp bestaat dan 125 jaar.
Reden voor de plaatselijke
fanfare Renantia om eens
extra uit te pakken.
Traditioneel is er in januari het
verjaardagsconcert en dit jaar
wilde men wat extra’s voor de
Griendtsveense bevolking
doen. Op zaterdag 23 januari is
iedereen welkom in gemeenschapshuis ‘de Zaal’ aan de
Lavendellaan in Griendtsveen.
Het concert begint om 20.00
uur en de entree is gratis.

”Een verjaardag
voor iedereen”

FloraHolland tevreden over afzet bloemen en planten in 2009
De verkoop via de landelijk
opererende bemiddelingsorganisatie
FloraHolland Connect groeide met 2%.
In juli 2009 maakte de veiling bekend
dat de klokactiviteiten van FloraHolland
Venlo en de Landgard-vestigingen
Herongen en Lüllingen in 2010 in een
joint venture samen verder gaan.
2009 stond voor FloraHolland Venlo
in het teken van het uitbouwen van de
gewenste groei en de diverse samenwerkingsverbanden. De woensdagveiling in Venlo werd verder uitgebreid
en groeide uit tot een volwaardige
veildag die een goede plek heeft in de

veilweek. De op Flora Trade Parc Venlo
gevestigde ’flower & design’-ondernemers zochten intensievere samenwerking in gezamenlijke promotie
van het grote assortiment en het
gemak van het bedrijventerrein. Twee
nieuwe designbedrijven vestigden zich
intussen in Venlo. Het veilinginitiatief
Boomkwekerij Support Venlo (BSV)
werd het afgelopen jaar succesvol
verder uitgebouwd. Het regioaanbod
aan boomkwekerijproducten is volledig in kaart gebracht. Steeds meer
kwekers van boomkwekerijproducten
en tuinplanten organiseren inmiddels

hun afzet via BSV.
Het jaar 2010 staat voor FloraHolland Venlo in het teken van het samengaan met de Landgard-vestigingen
Herongen en Lüllingen in een nieuwe
joint venture. Onder de naam Veiling
Rhein-Maas draaien vanaf het najaar
2010 in Herongen acht veilingklokken. Doel van de joint venture is de
vorming van één sterke en internationaal georiënteerde marktplaats in de
Euregio. Omdat de impact van deze
samenvoeging van de klokactiviteiten
voor medewerkers, klanten en kwekers
groot is, kiest de veiling voor een

CARNAVAL
AR
AL

zorgvuldig proces. FloraHolland Venlo
spant zich in om de klokverkoop en de
dienstverlening tot het najaar van 2010
op het gewenste niveau te houden.
FloraHolland Venlo is één van de
zes vestigingen van de coöperatie
FloraHolland. De veilingorganisatie
realiseerde in het economisch lastige
jaar 2009 een omzet van ruim 3,8
miljard euro aan bloemen, kamer- en
tuinplanten. Dat was 5% minder dan
het jaar ervoor, maar beter dan de
oorspronkelijke prognose. Bij de zes
veilingorganisatie werken bijna 4400
medewerkers.

Broekhuizen en Broekhuizenvorst

Gezamenlijke collecte
goede doelen 2010
Op woensdag 27 januari vindt
in de kantine van SVEB in
Broekhuizenvorst een bijeenkomst plaats waar de gezamenlijke collecte voor Broekhuizen en
Broekhuizenvorst voor 2010 wordt
besproken.

”Geen twaalf keer
mensen aan de
deur, maar slechts
één keer”
Camping Centrale

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

600M² kleding, accessoires en versieringen

Toen Tonny Wijnands een jaar
geleden aangaf, samen met de
fanfare iets te willen ondernemen, werd eigenlijk het begin
gemaakt. Door zijn enthousiasme
en ideeën ontstond het idee voor
een muzikale revue. Inmiddels is
het een programma geworden
van een hele avond. Er wordt
flink gerepeteerd door zowel de
fanfare als andere mensen uit
Griendtsveen en daarbuiten om
een prachtige muzikale happening op het podium te zetten.
Alles wordt uit de kast gehaald
en ook de belichting en het
geluid wordt professioneel
aangepakt. Niet alleen de
fanfareklanken zullen klinken
maar er is ook zang en dans.

In 2009 is in Broekhuizen en
Broekhuizenvorst voor het eerst
de ‘gezamenlijke landelijke goede
doelen collecte’ gehouden. Aan deze
collecte konden alle landelijke goede
doelen, die normaal in Broekhuizen
en Broekhuizenvorst collecteren, meedoen. De eerste gezamenlijke collecte
was een groot succes.
De collectanten waren tevreden en de
opbrengst was goed. Ook de

gezinnen in beide dorpen waren
tevreden over deze opzet. De organisatie trekt hieruit de conclusie dat de
gezamenlijke collecte voldoet aan een
behoefte. Geen twaalf keer mensen
aan de deur, maar slechts een keer.
De organisatie vond het wel jammer
dat enkele belangrijke collectes niet
hebben meegedaan in 2009.
Positief voor collecte van 2010 is
dat de Parochie Broekhuizenvorst en
de Nierstichting al te kennen hebben
gegeven graag mee te willen doen.
De organisatie van de gezamenlijke
collecte roept alle contactpersonen
van de collectes die vorig jaar hebben meegedaan op voor een eerste
bespreking voor de collecte van
2010. Ook nodigt zij organisaties die
er nog over denken mee te doen in
2010uit voor deze bijeenkomst.
De gezamenlijke collecte 2010
vindt plaats van 21 tot en met
27 maart.
Wilt u reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl
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Munckhof Groep
krijgt nieuwe algemeen directeur
Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst heeft algemeen directeur Jan Nabben
aan de medewerkers van de Munckhof Groep aangekondigd per 1 juli 2010
afscheid te zullen nemen. Hij wordt dan opgevolgd door Tom Roefs die
momenteel directeur van de Travel Divisie van Munckhof is.
Jan Nabben heeft met een korte
onderbreking ruim 20 jaar leiding
gegeven aan Munckhof Groep. In deze
periode is het Horster bedrijf uitgegroeid van een regionaal vervoersbedrijf tot een grote, landelijke speler in
de personenvervoer- en reisbranche.
Nabben heeft in zijn periode als
algemeen directeur met visie mensen
aangenomen, bedrijven overgenomen en nieuwe bedrijven opgericht.
Samen met het directieteam heeft hij
Munckhof Groep weten uit te breiden
tot 800 medewerkers, 400 voertuigen en 27 vestigingen in binnen- en
buitenland.
Tom Roefs: “In nauwe samenwerking met het directieteam en alle medewerkers door de jaren heen, heeft
Jan Nabben als algemeen directeur de
Munckhof Groep gebracht tot wat het
nu is: een belangrijke werkgever in
Zuid-Oost Nederland en een toonaangevend bedrijf in de personenvervoeren reisbranche. Ik zal zijn werk met

Munckhof Touringcar Divisie), Jos
Poortinga (directeur Munckhof Taxi
Divisie) en Patrick Straetemans (financieel directeur).

”Ik zal zijn werk met
net zoveel passie
en gedrevenheid
voortzetten”

“Ik ben ervan
overtuigd dat de
groei en continuïteit
van de Munckhof
Groep gewaarborgd
worden”

Roefs neemt per 1 mei 2010 de
taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden als algemeen directeur van
Jan Nabben over. Roefs is reeds vele jaren werkzaam bij de Munckhof Groep.
Sinds 2004 is hij directeur van de Travel
Divisie van Munckhof, waartoe de
zakenreisbureaus, vakantiereisbureaus,
reisorganisaties en de internationale
vestigingen in Benidorm en Beijing
behoren. Middels een Management
Buy Out (MBO) zal de Munckhof Groep
worden voortgezet door de zittende
directie, welke naast Tom Roefs bestaat
uit Eric van den Munckhof (directeur

Jan Nabben: “Ik ben ervan overtuigd dat de groei en continuïteit van
de Munckhof Groep gewaarborgd worden: niet alleen door de aanstelling
van de nieuwe algemeen directeur
Tom Roefs, maar zeker ook door de
inzet van zijn collega’s in de directie
middels hun MBO”.
Vanwege zijn uitstekende verdiensten zal aan Jan Nabben op vrijdag
18 juni 2010 een afscheidsreceptie
met aansluitend een afscheidsfeest
worden aangeboden voor collega’s,
oud-collega’s, relaties, familie, vrienden en bekenden.

net zoveel passie en gedrevenheid
voortzetten.”

Jan Nabben wordt door Tom Roefs opgevolgd
als algemeen directeur per 1 mei (foto: Hans van der Beele)

Toon Kortoomsmuseum
geopend
Op maandag 28 december is het nieuwe Toon Kortoomsmuseum geopend. Dit gebeurde door de 93-jarige weduwe Mia Kortooms-Arts. Toon Kortooms
werd geboren op 23 februari 1916 in Deurne. Hij overleed, ruim tien jaar geleden, op vrijdag 5 februari 1999 in zijn woonplaats Bloemendaal. Hij is in
Griendtsveen begraven. Op de fundering van zijn ouderlijk huis verrees een museum.
het peelgebied weer op. Over de Peel
zei hij: ”De Peel betekent alles voor
mij. Het is zo’n mooi gebied, vooral in
het voorjaar met dat tere groen. Dan
word ik onrustig en moet ik erheen. Ik
kom dan voor mijn gevoel thuis. We
rijden op zo’n bedevaart eerst naar
Griendtsveen, naar de plek waar mijn
ouderlijk huis stond. Dat is allemaal
door de oorlog vernield. Vervolgens
gaan we naar café De Morgenstond,
waar ze de menu’s hebben genoemd
naar titels van mijn boeken. Mijn broer
Walter ligt in Griendtsveen begraven
onder een berkenboom. Daar wil ik
straks ook liggen.”

”De Peel betekent
alles voor mij.
Het is zo’n mooi
gebied, vooral in het
voorjaar”

Het pas geopende Toon Kortoomsmuseum met de Renault 4CV uit 1957

”Een lach en een
traan. Het zal wel
geen literatuur zijn,
maar moet dat dan?”
“Ik ben van nature een blijmoedig
man. Ik lach om gezonde dingen.
Ik schrijf gezonde lectuur, waar de
lezer iets van meeneemt. Een lach
en een traan vaak. Het zal wel geen
literatuur zijn, maar moet dat dan?”

Deze uitspraak kenmerkte Toon
Kortooms.
Hij kon goed leven met de
omstandigheid dat hij niet tot de
groten in de literatuur werd gerekend.
Beroemd werd hij met streekromans
als: Help! De dokter verzuipt en
Beekman en Beekman. Help!
De dokter verzuipt is verfilmd,
het boek stond anderhalf jaar als
hoogste op de bestsellerslijst. Van
Beekman en Beekman zijn meer
dan twee miljoen exemplaren

verkocht. Toon Kortooms schreef 30
romans en daarnaast nog een aantal
verhalenbundels.
Ruim tien jaar na zijn overlijden
is nog een niet-gepubliceerd boek
ontdekt. Het boek heet ’Gouden
Turven’ en telt ruim 100 bladzijden.
Toon Kortooms schreef zijn laatste
roman met behulp van de computer.
Het was de bedoeling dat het boek
in 1996 uit zou komen. Nu verschijnt
het binnenkort. Tegen het einde van
zijn leven bloeide zijn liefde voor

Op de plek van het ouderlijk huis
is door de huidige bewoners het Toon
Kortoomsmuseum ingericht.
Tussen 1 november en 1 maart is
het van 10.00 uur tot 17.00 uur
geopend. In de rest van het jaar zijn
de openingstijden van 10.00 uur tot
18.00 uur. Op maandag en dinsdag is
het museum gesloten.
U vindt het aan de aan de
Griendtsveenseweg 80 op de grens
tussen Griendtsveen en Deurne.
Zie ook: www.toonkortoomspark.nl.

Multicomplexen
Om geld te kunnen besparen zullen sportaccommodaties
van Horst aan de Maas in de
toekomst meer samen moeten
werken. Dit zou inhouden dat
de dorpen de accommodaties
in de toekomst moeten delen.
Dit is tenminste het voorstel
van de coalitie (CDA, Essentie,
PvdA/PK) van de nieuwe
gemeente. Het plan staat in het
coalitieakkoord dat gepresenteerd is aan de nieuwe gemeenteraad van Horst aan de Maas.
Als voorbeeld wordt een
gemeenschappelijke sportvoorziening genoemd voor America,
Hegelsom en Meterik. Kinderen
die wonen in De Afhang zouden
dan ook gebruik kunnen maken
van deze gezamenlijke accommodatie. In Horst zelf zijn de
gymzalen nu al erg vol, dus met
een dergelijke voorziening zou
de toestroom verdeeld kunnen
worden. Veel dorpen willen hun
eigen sportaccommodatie, maar
gezien de bezuinigingen is er
geen geld om in elk dorp
nieuwe gymzalen te plaatsen.
Er wordt al gedacht aan multicomplexen die je tussen
verschillende dorpen kunt
plaatsen. Een tekort aan vrijwilligers en een krimp in de
bevolking worden als argument
gegeven voor dergelijke complexen. Deze oorzaken zouden
volgens de coalitie in de toekomst er ook toe kunnen leiden
dat meerdere sportverenigingen
in de toekomst zullen fuseren.
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Grenspaal van 1743
opnieuw geplaatst
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Vlinderorchidee

Net voor het ingaan van het nieuwe jaar werd een historische grens tussen Horst en Sevenum opnieuw
aangegeven. Nu, net als in 1743, door het plaatsen van een stenen paal, ongeveer op dezelfde plek als in die tijd.
Een en ander gebeurde toen op last van de koning van Pruisen in zijn hoedanigheid van Hertog Van Gelder.

Phalaenopsis
Potmaat 12 cm.
Hoogte 45-60 cm.
Per stuk

Nu van 9,95 voor
Geldig van 07-01
t/m 13-01. OP=OP

5,95

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

RUNDVLEESPAKKETTEN
Sinds enige tijd verkopen wij vleespakketten rechtstreeks aan de consument. Het vlees is afkomstig
van Blonde d’Aquitaine koeien van ons bedrijf, die in de zomer grazen op de natuurweides van
de Strabrechtseheide in Heeze. Het vlees van deze koeien is van hoge kwaliteit, heeft weinig vet,
en volgens kenners bevat het een lager cholesterolgehalte dan de gemiddelde rundveerassen.

Het vleespakket van 25 kg kost E 7,50

per kg

en bevat o.a. diverse soorten biefstuk, rosbief, entrecote, succade-braad-riblappen,
gehakt, poulet, schenkels, mager soepvlees.

Informatie: Toon Peeters 077-4641686 toonpeeters52@kpnmail.nl
Twee huidige `schepenen` onthullen de nieuwe grenspaal
De gemeente Sevenum heeft
een zelfstandig bestaan van 173
jaar achter de rug. Na aandringen
van de toenmalige inwoners werd
Sevenum in 1837 een zelfstandige
gemeente. Sevenum telde toen ruim
duizend inwoners, Horst iets meer dan
tweeduizend. Honderd jaar eerder, in
de periode van 1713 tot 1795, vielen
Horst en Sevenum als onderdelen van
het land van Kessel onder de Koning
van Pruisen.
Tot 1743 was er een langdurende
periode van conflicten tussen Horst en
Sevenum. De eerste gegevens over
grensproblemen en eigendomsrechten dateren uit het jaar 1574. Het
ging dan bijvoorbeeld over het laten
weiden van waarschijnlijk Sevenums
vee in de Reindonk. Deze problemen
leidden tot pestgedrag van beide

kanten. In de jaren voor 1743 werden
regelmatig geldboetes in het vooruitzicht gesteld om van het gedonder af
te zijn.
Dit was klaarblijkelijk niet voldoende, zodat in 1743 een definitieve scheidingslijn werd opgelegd.
Langs de heerbaan tussen Horst
en Sevenum, nu Stationsstraat en
Horsterweg, kwam een stenen grenspaal. Op andere plaatsen kwamen een
jaar later houten palen. Deze werden
geplaatst in aanwezigheid van onder
anderen schepenen van Horst en
Sevenum.
Nu, 267 jaar later, waren weer
twee ’schepenen’ aanwezig om de
nieuwe grenspaal te onthullen.
De oude grenspalen bleken onvindbaar. De vervangende grenspaal
werd beschikbaar gesteld door

Harrie Peeters uit Weert. Hij trof deze
grenspaal aan bij werkzaamheden
op het land. De namen van de beide
gemeenten en het jaartal 1743 zijn
netjes ingegraveerd.
Met dit initiatief roepen
Groengroep Sevenum en de
Heemkundevereniging Sevenum op
om over de grenzen heen te kijken
naar zaken die mensen binden.
De beide betrokken gemeenten, de
Stichting Horster Landschap en Janssen
de Jong verleenden medewerking.
De paal met bijbehorende toelichting
en zitbank is te bewonderen aan de
Horsterweg, net voor de Peelloop vanuit Sevenum gezien. Op vijftien andere
plaatsen zijn koningslinden geplaatst
als herinnering aan de toenmalige
grens tussen Horst en Sevenum. Een
grens die nu helemaal is vervaagd.

U I T V E R KO O P

30% KORTING

OP ALLES*
* Uitgezonderd: service artikelen,
Lotto, nieuw en bestellingen

Lever nu uw spaar-entertainmentkaarten/cd-platenbonnen in
Steenstraat 13a 5961 ET Horst 077 397 00 50 mikros@xs4all.nl

Op reis
in 2010?
Na onze zeer succesvolle
rondreizen de afgelopen
jaren naar China ook in
2010 volledig verzorgd
en met dezelfde
service!

Nieuwe
bestemmingen
en routes
China’s Metropolen
incl. bezoek wereld
tentoonstelling 2010 Shanghai

n
n

Nieuw! Sri Lanka
Nieuw! West U.S.A

Met ons unieke concept van
A tot Z geheel verzorgd en
onbezorgd op reis.
Eigen persoonlijke reisleiding
uit en thuis.

n

n

Toekomstige ontwikkelingen werpen hun schaduw vooruit. Op de foto de eerste werkzaamheden van
de bouw van een bedrijf met intensieve veehouderij aan de Romerweg in Sevenum. Op de achtergrond
ziet u een bedrijf aan de Venloseweg. De gemeente Sevenum verleende voor de jaarwisseling alle
benodigde vergunningen. Doordat dit bedrijf in het ontwikkelingsgebied van Klavertje 4 ligt moet het
echter passen in de visie die voor dit gebied ontwikkeld is. Klaarblijkelijk zit daar een probleem.

n

n
n

Nieuw!
China met Yangtze Cruise
Agrarische en Zorgreizen
naar China
Nieuw! Vietnam
Nieuw! Indonesië

Vertrek vanuit uw eigen regio.
Presentatie reisprogramma
Op zondag 24 Januari 2010
14.00 uur in zaal de Wis
te Castenray.
Vooraf aanmelden svp, mail
naar: info@reishuis.nl of bel
(077) 3981101/(077) 8500928.
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De oorsprong van Mooder Maas (deel 2)

‘Stroom zonder grenzen’
leidt vanuit Frankrijk naar Noord-Limburg
De gemeentelijke herindeling en de uitbreiding van Horst aan de Maas was voor journalist René Poels uit Meerlo aanleiding om de bron van Mooder
Maas op te zoeken en te volgen tot Horst aan de Maas.

Muurschilderij met de Maas en dorpsaanzicht (foto: René Poels)
Door: René Poels
Om echt contact te krijgen met
de bron van de Maas, nemen we een
voetbad in het frisse bronwater en
maken handen en gezicht vochtig
met het kristalheldere water dat hier

voor het eerst daglicht ziet.
Een bijzonder gevoel maakt zich
van mij meester als ik mij realiseer
dat het water dat straks langs mijn
voeten stroomt, over enkele weken
het veerpont bij Broekhuizen-Arcen

uitverkoop
laatste
laatste ronde
ronde

!!

dameslaarzen
€ 75,dameslaarzen
€ 75,damesschoenen
€ 45,damesschoenen
€ 45,herenschoenen
€ 65,herenschoenen
€ 65,kinderschoenen
€ 50,kinderschoenen
€ 50,zondag
zondag 10
10 januari
januari koopjeszondag
koopjeszondag
open
van
open van 12.00
12.00 tot
tot 17.00
17.00 uur
uur

goed
gepast!
goed
gepast!
Hoofdstraat 14 5961 EZ Horst www.pastschoenen.nl
Hoofdstraat 14 5961 EZ Horst www.pastschoenen.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.

Binnenkort start

Hobbygilde Horst e.o.
met de volgende cursussen:

Wil je ook van die ontsierende
cellulitis of vetophopingen
af kortom je contouren
aanzienlijk verbeteren?
Maak kennis met endermologie,
de Rolls Royce onder de body
contour behandelingen!

• computeren
• digitale fotobewerking
• omgaan met uw camera
• Engels voor gevorderden
• conversatie Engels
• beeldhouwen

NU 10+1 gratis

Voor nadere informatie of opgave:

Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42

(tussen 17.00 en 19.00 uur).

www.hobbygilde.nl
of tel. 077-3988915

van veerman Ton de Boer, passeert!
Maar dit is niet de enige bron van
de Maas. Aan de andere kant van
het dorpje is een tweede bron. Die
vinden we midden in een immens
groot, met stevige prikkeldraad omheind weiland. Daar staat een betonnen paal met de tekst La Meuse,
Fontaine de Val. Onder het hoge
onkruid komt het water uit de bron
en stroomt het richting dorp. Enkele
kilometers verderop, aan de rand
van het dorpje, voegt deze bron zich
bij de stroming van de eerste bron
en komt de Maas aan bij het dorpje
La Meuse. Een typisch Frans dorpje
zonder neringdoende, alleen een
restaurant aan de boorden van La
Meuse. Vlak bij de rivier is een oude
openbare wasplaats, waar enkele
creatieve dorpelingen vijf in traditionele kleding gestoken poppen
hebben geplaatst, suggererend dat
zij hier de was doen.
In de buurt van de wasplaats galmt
een hoorn. De rijdende kruidenier
doet La Meuse aan. Van alle kanten
komen vrouwen aanhollen om hun
etenswaren voor de komende dagen
in te slaan. Ondertussen vertellen ze
dat verderop de rivier stroomt waar
ze als kind mee zijn opgegroeid.
Deze vrouwen zijn met La Meuse
groot gebracht.

Wij volgen de Maas door het
departement Vogezen. De rivier
kronkelt vriendelijk door het dal van
een wijds heuvelachtig landschap.
Uitgestrekte weilanden en veel immens grote korenvelden –hier is de
graanschuur van Europa- en opvallend veel bossen.
Vijftig kilometer van de bron
naderen we het dorpje Bazoilles
sur Meuse en valt een enorm grote
muurschildering (veertig bij acht
meter) op. Volgens een van de
dorpsbewoonsters heeft een lokale
kunstenaar dit kunstwerk gemaakt.
De blauwe rivier La Meuse vormt het
hart van het schilderij, waarop verder
een dorpsaanzicht is afgebeeld en
een boer die de regionale producten
van zijn land aanprijst. Enkele kilometers verderop rijden we over de
rechter Maasoever en zien we links
op een berg de grote basiliek Sainte
Jeanne D’Arc in de zon schitteren.
‘Domremy la Puchelle’ staat op het
plaatsnaambord als we de brug
oversteken. De rivier is hier al dertig
meter breed, maar nog ondiep. Het
krioelt er van vissen. Op een steenworp van de brug staat het geboortehuis (6 januari 1412) van de Franse
heldin en maagd Jeanne D’Arc. Zij is
een nationaal symbool van Frankrijk
en werd begin van de vorige eeuw
heilig verklaard. In de 17e eeuw
werd aan de plaatsnaam Domremy,
de titel La Puchelle, toegevoegd: de
Maagd. Deze plek aan de Maas is
dankzij haar beroemde dorpeling al
meer dan vijf eeuwen onderwerp
van een belangrijke devotie en van
heuse bedevaarten.
Wij zijn niet de enige bezoekers
uit Limburg. In het gastenboek van
de basiliek hebben twee dagen eerder Bart, Anja en Diekje uit Horst aan
de Maas een boodschap geschreven
met onder andere de tekst: wat een
bijzondere plek! In het dorp zijn het
geboortehuis en de kerk waar deze
strijdlustige vrouw werd gedoopt,
dagelijks te bezichtigen. De Conseil
General des Vosges heeft achter het
geboortehuis een centrum neergezet
als herinnering aan Jeanne D‘Arc met
animaties en projecties.
(Volgende week het derde
en laatste deel van:
de oorsprong van Mooder Maas)

Aanmelden chauffeurs
11e Truckrun!
De 11e Truckrun vindt plaats op zondag 11 april 2010. Chauffeurs
kunnen zich hiervoor telefonisch aanmelden op zaterdag 16 januari 2010
van 08.00 uur tot 12.00 uur op 077 320 97 00 en 077 463 12 75.
Per bedrijf geldt een maximum van vijf trucks. Zie ook: www.truckrun.nl
De Truckrun is bedoeld om
mensen met een beperking in
de nieuwe gemeente Horst aan
de Maas en wijde omgeving een
fantastische dag te bezorgen.
Zij mogen dan als bijrijder in de

truck van één van de 300 chauffeurs
een toertocht maken van ruim 50
kilometer. Voor mensen met een
beperking en voor de chauffeurs is
deze dag een geweldige belevenis
waar ze naar uitkijken.

Schaatsen
in Meerlo
In Meerlo kan er vanaf
dinsdag weer volop geschaatst
worden.
De voetbalvelden van
SV United zijn weer omgetoverd
tot schaatsbanen. Vrijwilligers
van de voetbalclub proberen deze
traditie al jaren in ere te houden.
De baan ging dinsdag om 15.30
uur voor het eerst open.
Voor kinderen tot 12 jaar kost de
entree €1,50 en €2,50 voor alle
andere bezoekers.
De openingstijden zijn:
maandag, dinsdag, donderdag,
en vrijdag van 15.30-21.30 uur,
woensdag van 13.00-21.30 uur
en zaterdag en zondag van
10.00-18.30 uur.

Wilhelmus
en 120 jaar
Fanfare
Eendracht
Het is al een veertigjarige
traditie om in Meerlo bij de
jaarwisseling het Wilhelmus te
spelen.
Het begon allemaal op de
hoek van de straat door Sjaak
Wijnhoven en Bart Derksen.
De afgelopen drie jaren vond dit
plaats op het dr. Heijsplein
naast Elektro Kusters. De groep
spelers groeit nog jaarlijks, zo
rond de klok van 23.45 uur
trekken muzikanten met
instrument onder de arm naar
het centrum van Meerlo.
De traditie heeft dit jaar een
speciaal tintje meegekregen.
In 2010 bestaat Fanfare
Eendracht 120 jaar en zo werd
tevens het jubileumjaar ingeblazen. Veel Meerlonaren kwamen
even buurten en spontaan werd
door overburen champagne
aangeboden aan de blazers om
na het Wilhelmus te kunnen
toasten op het nieuwe jaar.

Voormalige
gemeente
Meerlo-Wanssum

Tentoonstelling
De Heemkundevereniging
Meerlo-Wanssum heeft een
tentoonstelling georganiseerd
over de voormalige gemeente
Meerlo-Wanssum.
Er wordt geprobeerd de
verschillen te laten zien aan het
begin en aan het einde van het
40-jarig bestaan van de gemeente Meerlo-Wanssum.
De tentoonstelling is gratis
toegankelijk en staat in het
voorportaal van sporthal ’t
Brugeind in Meerlo. De expositie
is nog de hele maand januari
tijdens de openstellinguren van
de sporthal te bezichtigen.
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Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd
Maandag 4 januari vond de eerste bijeenkomst van de raad van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas plaats. De herindeling was om klokslag
24.00 uur op oudejaarsavond een feit. Zo kort mogelijk daarna dient de eerste raadsvergadering plaats te vinden. De 27 nieuwe raadsleden,
ervaren en onervaren, wel en niet afkomstig uit de voorgaande gemeente Horst aan de Maas, kregen een agenda van maar liefst veertien punten
voorgeschoteld.

“Het coalitieakkoord geeft een richting
aan, constructieve inbreng van alle
partijen is noodzakelijk”.

“Als je een concreet
akkoord neerlegt,
is er geen ruimte
meer voor discussie
en inbreng
van de oppositie”
In het komende jaar worden de
gevolgen van de bezuinigingen duidelijk. Hoe dit aangepakt wordt, staat
beschreven in het akkoord.
Wat uiteindelijk de gevolgen zijn is
nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat
er veel gaat gebeuren om de financiën
op orde te houden. De oppositiepartijen waren zeer kritisch over het aantal
wethouders en de voorgenomen
vergoedingen voor fracties, raadsen commissieleden. “Door hier te
bezuinigen ben je een voorbeeld, een
slanke organisatie begint bij jezelf”, zo
betoogden D66 en SP.

De installatie van de nieuwe wethouders van Horst aan de Maas
Normaal gaat het in de politiek
steeds over de inhoud of het proces.
Maandag ging het voornamelijk over
het proces. De nieuwe raadsleden werden beëdigd. Met 20 stemmen voor en
7 stemmen tegen werden de vijf wethouders gekozen. Van deze vijf kwam
alleen Ger van Rensch van buiten de
raad, zodat vier nieuwe raadsleden na
beëdiging hun plek in konden nemen.
Deze zijn Frank Wintels, Annemie
Craenmehr, Bart Engels en Richard

van de Weegen. Deze laatste komt uit
Grubbenvorst zodat dit dorp nu ook
vertegenwoordigd is.

“Onze
voorbereidingstijd
is wel erg kort”
CDA, PvdA-PK en Essentie sloten
een coalitieakkoord met daarin de
plannen voor de komende jaren.

De fracties van CDA en PvdA-PK keurden het resultaat van de onderhandelingen goed. Op 30 december gaf
de achterban van Essentie het groene
licht. De drie partijen gaven allen aan
dat er veel van hun programma in
het akkoord terug te vinden. “Onze
voorbereidingstijd is wel erg kort”,
merkte Henk Kemperman van D66 op.
Hij constateerde veel aandacht voor
‘economie’ en minder voor groen en
Agenda 22. De kritiek van de SP was

niet mals. “Als je zo politiek bedrijft,
weet je ook waarom de opkomst bij
de verkiezingen zo laag is”, aldus
Michael van Rengs. Hij stelde tientallen vragen naar de concrete invulling
van de voornemens.
“Het is balanceren, als je een
concreet akkoord neerlegt is er geen
ruimte meer voor discussie en inbreng
van de oppositie”, zegt Leon Litjens.
Bram Hendrix van Essentie is dezelfde
mening toegedaan:

Rugklachten? Whiplash? Knieklachten?
OCA heeft al 18 jaar haar

sporen verdiend in de
reïntegratie van zieke werknemers en bieden van de
beste zorg voor particuliere
patiënten die via de specialist
of huisarts zich aanmelden.
Zonder verwijzing van een
arts kunt u zich ook
aanmelden bij OCA.
OCA werkt met alle
zorgverzekeraars samen.
Mits voldoende verzekerd
dekt de zorgverzekeraar de
kosten.

”Door hier
te bezuinigen ben je
een voorbeeld”
“Een redelijke vergoeding blijft
noodzakelijk, anders krijg je in de
toekomst helemaal geen raadsleden
meer”, aldus PvdA-PK. Zo heeft alles
zijn voor en tegen. Uiteindelijk sloot
burgemeester van Rooij deze ‘kennismakingswedstrijd’ rond 23.00 uur
af. Zie ook de vernieuwde website
www.horstaandemaas.nl. Hier vindt
u alle benodigde informatie voor de
komende raadsvergaderingen.

OCA….

Leer er maar mee leven…? Slijtage niets meer aan
te doen? Herkent u deze uitspraken?
Wij hebben in meer dan in 90 %van onze trajecten Resultaat!
Maak vandaag nog een afspraak bij
OCA.
Bel 06-50425770 of mail naar:
info@oca-noordlimburg.nl
Het Adres van OCA-Noordlimburg is:
OCA-Noordlimburg
Bemmelstraat 1A
5961 HM Horst

Het maakt niet uit of u rugklachten, nek of schouderklachten heeft. Bij OCA
bent u altijd verzekerd van de beste zorg. OCA heeft speciale op maat
Gemaakte programma’s om voor u het snelste herstel dan wel de beste
mogelijke oplossing te bieden. Heldere doelstellingen met duidelijkheid over
de mogelijkheden vooraf. Kwaliteit is bij OCA gewaarborgd.
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Dorpsraad wil meer bos
Om een goede afscherming te krijgen tussen bijvoorbeeld Freshpark
Venlo, Greenpark en de Greenportlane is er volgens de Grubbenvorster
dorpraad meer bosbeplanting nodig.
Dit is de reactie die de dorpsraad
geeft op het voorstel van de nieuwe
structuurvisie voor het dorp. Die visie
zou een beeld moeten geven over
hoe Grubbenvorst er in 2040 eruit zou
moeten zien.
De gemeente wil bossen aanplanten aan de zuidzijde van het dorp om
het dorp meer af te schermen van
de grotere bedrijfsterreinen. Maar dit
geplande bos is volgens de dorpsraad
veel te klein. Ook wil de dorpsraad
geen massale woningbouw in het
Maasgebied. Woningen met twee tot
drie lagen met kap buiten het centrum
is al helemaal uit den boze.
En dan is er nog de nieuwe
sportaccommodatie. Er was eerder

al sprake dat men een sportpark aan
de Maas wilde, maar dit bleek niet
mogelijk te zijn. Het nieuwe sportpark
zou volgens de raad niet perse bij de
voetbalvelden van GFC’33 hoeven te
komen. Als nieuwe optie wordt een
plek bij woongebied De Comert richting Lottum genoemd. Tevreden is de
dorpsraad over de plannen om de knip
in de Venlosche weg te halen en voor
een natuurpark aan de Maas.
Wethouder Leon Litjens wil nog
niet reageren op de standpunten van
de dorpsraad. Hij wacht eerst alle
reacties af en kijkt dan wat hij ermee
gaat doen.
Wilt u reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Winterwandeling in
winterse sferen
De zevende winterwandeling georganiseerd door de Kammeräöj van de Vöskes was dit jaar weer een groot
succes. Mede door het prachtige winterlandschap leek Meerlo en omgeving wel een winterwonderland.

Winterfoto’s gezocht
Het nieuwe jaar kende een koude start qua weer en er is in de
HALLO-regio een pak sneeuw gevallen. Zoals de weerkaarten er nu
bijliggen, blijft het tot zeker half januari vorstig koud met af en toe
wat sneeuw. Wellicht kan er tegen het einde van de week op
natuurijs geschaatst worden.
Dit levert mooie plaatjes op
tijdens een wandeling in de
HALLO-regio. Stuur uw mooiste
winterfoto’s per mail door naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl
De mooiste foto’s worden na

beoordeling van de redactie op
donderdag 14 januari op de site
www.hallohorstaandemaas.nl
gezet en kan heel Horst aan de
Maas meegenieten van Anton
Pieck-achtige winterbeelden.

Winterwandeling Meerlo opnieuw succesvol verlopen
Zoals een van de deelnemers in
het gastenboek schreef: “Het leek
wel wandelen door een kerstkaart,
super.” Ondanks een flink pak
sneeuw namen zondag 3 januari
meer dan 300 volwassenen en tientallen kinderen deel aan een goed

georganiseerde tocht. Het was prachtig wandelweer bij een temperatuur
van rond het vriespunt.
In de route was een pauzeplaats op
de Tienrayseweg ingericht bij oud
prins Noud I van carnavalsvereniging
de Vöskes. Hier werden de wande-

laars warm ontvangen met glühwein,
koffie, warme chocolademelk en
eigengebakken wafels. De vele positieve reacties zijn een stimulans voor
de organisatie. De volgende winterwandeling vindt dan ook plaats op
zondag 2 januari 2011.

Nieuwe gemeente, nieuwe roos
en een nieuwe uitdaging
Na de nieuwjaarsreceptie van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas in ’t Gasthoes, afgelopen vrijdag, ontving iedere bezoeker een roos.
Een fusieroos, genaamd ‘New Community’, gekweekt door Harrie van de Pasch uit Grubbenvorst. De roos werd beschikbaar gesteld door Rozendorp Lottum
in samenwerking met de stichting Plus-evenementen. De roos zat verpakt in een containerpotje en was afgeschermd met folie.
Voorzitter Theo Verheggen van
Rozendorp Lottum mocht namens het
Rozendorp het woord richten tot de
bezoekers. “Een nieuwe gemeente,
een nieuwe start en een nieuwe
roos. Het is de bedoeling dat in elk
van de zestien kernen een rozenperk
wordt aangelegd met daarin de ‘New
Community’. De roos staat symbool
voor schoonheid en rozen verbinden
mensen. De taal van een roos is
universeel.”

”Ik daag alle kernen
van de nieuwe
gemeente Horst aan
de Maas uit”
Verheggen gaf daarna uitleg
aan alle aanwezigen hoe de roos
te behandelen. Tevens greep hij de
gelegenheid aan om alle kernen van
de nieuwe gemeente uit te dagen.
“Om de twee jaar vindt in Lottum
het Rozenfestival plaats. Ik daag alle
kernen van de nieuwe gemeente Horst
aan de Maas uit deel te nemen aan
dit evenement. Scholen, verenigingen,
clubs, en stichtingen; doe mee en laat
zien waar een gemeenschap toe in
staat is. Maak een mozaïek of object

Theo Verheggen daagt de 15 kernen uit deel te nemen aan het Rozenfestival
van rozen geheel naar het thema van
2010 ‘Een Koninkrijk van rozen’. Voor
materiaal en rozen zorgt Rozendorp
Lottum, neem contact me op en
samen laten we zien waar we als
gemeenschap trots op mogen zijn.”
Het Rozenfestival wordt elk even
jaar gehouden en kent een jarenlange

traditie. Zo’n 50.000 bezoekers komen
op het Rozenfestival af en genieten
van de eerste tot de laatste minuut
van alle rozenpracht. Miljoenen rozen
worden verwerkt in objecten en mozaieken en trekken bezoekers vanuit alle
werelddelen. “Men kan z’n eigen dorp
of kern in de schijnwerpers zetten voor

een mondiaal publiek. De saamhorigheid tijdens de opbouwweek is
ongekend en smeedt vriendschappen voor het leven. Wij in Lottum zijn
trots op ons dorp en wat we tijdens
elk Rozenfestival weer neer weten te
zetten. Wij delen die trots graag met
alle kernen van de fusiegemeente

en daarom wil ik hen uitdagen mee
te doen,” aldus Theo. Naast het
Rozenfestival wees Verheggen de
bezoekers van de Nieuwjaarsreceptie
op de Rozenhof welke geheel is
aangelegd door vrijwilligers en vrij
toegankelijk is voor iedereen. In
de Rozenhof staan toprozen van
Nederlandse en Duitse kwekers,
rozen die kwalitatief tot de beste van
de wereld behoren. Ook roemde de
voorzitter het Rozenkenniscentrum dat
jaarlijks bezocht wordt door tienduizenden bezoekers. “Van 1 mei tot en
met 30 september dagelijks geopend
en helemaal gerund door vrijwilligers.
De kracht van ons dorp zit hem in
dat samen doen van dingen. Samen
vormen we nu met de voormalige
gemeente Sevenum en de dorpen
Meerlo, Tienray en Swolgen een
nieuwe gemeente. Samen moeten
we er het beste van maken dat geldt
niet allen voor de nieuwe gemeente.
En daar ligt de uitdaging vanuit
Rozendorp Lottum naar alle andere 15
kernen toe. Het Rozenfestival is niet
alleen een feest voor Lottum, maar
voor alle 16 kernen. Doe mee aan het
Rozenfestival zodat we samen trots
kunnen zijn op wat wij als gemeenschap neer weten te zetten,” aldus
Verheggen.
Het Rozenfestival vindt plaats van
6 tot en met 10 augustus. Voor meer
info: Theo Verheggen, tel. 077-463 15 62
of info@rozendorp.nl
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Starters
Slender You Fit
in de regio
MindWorkz
Webdesign &
Development

Meer dan alleen op
een bank liggen
Slender You Fit is een sport- en afslankinstituut, dat staat voor een gezonde levenswijze en dat is gebaseerd op
bewegen en goede voeding. Bij Slender You Fit wordt op 10 januari een open dag gehouden, waar nieuwe
apparatuur gepresenteerd wordt om de huid te verstevigen en vet definitief te verwijderen.

Bedrijf

MindWorkz Webdesign
& Development
Eigenaar Tim Cosson en
Bart Poels
Adres
W. Alexanderstr. 31
te Horst
Telefoon 06 15 94 94 79
E-mail
info@mindworkz.nl
Website www.mindworkz.nl
Sector
ICT
Start
01-06-2009

”Om succesvol te
zijn is het de kunst
om offline doelstellingen te kunnen
vertalen naar een
online concept”
Activiteiten:
MindWorkz Webdesign &
Development is een Full-serviceinternetbureau. Onze hoofddiensten bestaan uit conceptontwikkeling, webdesign &
ontwikkeling, conversieoptimalisatie en zoekmachinemarketing.
MindWorkz is uw partner
voor online vraagstukken.
Doelgroep:
Onze doelgroep zijn
bedrijven die serieus het
internet gebruiken of willen
gaan gebruiken om hun
bedrijfsdoelstellingen te
bereiken.
Het maakt niet uit of ze groot
of klein zijn; het optimaal
profileren van een onderneming
op het internet is ons doel.
Onderscheidend vermogen:
Het bedenken van de juiste
oplossing, daar zijn we goed in.
Om succesvol te zijn op internet,
is het de kunst om offline
doelstellingen te kunnen
vertalen naar een online
concept, dat doeltreffend,
spraakmakend en effectief is.
Door onze onderscheidende
aanpak weten we dit te
realiseren. Of het nu gaat om
online producten verkopen,
kosten besparen of leads
genereren, wij zorgen voor een
online oplossing waar een
onderneming daadwerkelijk iets
aan heeft.
Daarnaast zijn we
gespecialiseerd in zoekmachineoptimalisatie (waaronder
Google). Vergeet niet dat meer
dan 90% van de internetgebruikers in Nederland gebruik
maakt van zoekmachines. Dit is
een zeer effectief middel om
gericht uw doelgroep te
bereiken.

taat alsnog worden behaald”. Slender
You Fit in Horst werkt met vijf parttimers die op verschillende gebieden
zijn opgeleid. Het aanbod is breed en
gebaseerd op verschillende combinaties van bewegen of een voedingsprogramma. Het is geschikt voor jong en
oud. Trix Peeters: “De jongste cliënt is
14 en de oudste is 86; 80% is vrouw”.
Behalve de vestiging in Horst heeft
Trix Peeters ook nog een vestiging in
Roermond en in Weert. Verder is ze
ook mentor van een startend Slender
You Fit in Eden.
Tijdens de open dag in Horst, op
zondag 10 januari van 11.00 tot 15.00
uur, wordt een nieuw apparaat gedemonstreerd dat de huid verstevigt en
definitief vet verwijdert. Het systeem
maakt gebruik van geluidsgolven die
de vetcellen vernietigen. De vernietigde cellen worden op een natuurlijke
wijze door het lichaam afgevoerd.
Trix Peeters: “Ook voor deze methode
geldt dat het altijd in combinatie moet
met beweging en goede voeding”.
Als iemand zijn beoogde gewicht heeft
bereikt, is het belangrijk dat vast te
houden. “Hiervoor ga ik altijd met de
cliënt samen zitten om te bespreken
hoe het behaalde resultaat vastgehouden kan worden.” Persoonlijke
aandacht staat voorop in haar onderneming. “Door dit persoonlijke contact
is mijn werk zeer afwisselend en daagt
het me uit om op zoek te gaan naar
nieuwe uitdagingen.” Trix Peeters ziet
de toekomst positief tegemoet.

Ondernemers
MeerloWanssum
Trekkingslijst najaarsacties 2009
De hoofdprijs van de
tweede trekking van de grote
najaarsactie 2009 van
Meerlo-Wanssumse ondernemers is gewonnen door
Mia Weijers uit Wanssum.
Zij won een reischeque ter
waarde van 500 euro.
Een waardebon ter waarde
van 100 euro werd gewonnen
door de fam Cremers uit
Blitterswijck.
Vier waardebonnen van elk
50 euro gingen naar:
Kitty Hermkens Wanssum,
Linders-Vissers Blitterswijck,
J. Mooren Meerlo en
J. van der Zanden uit Meerlo.
Waardebonnen van elk 25
euro: In `t Zandt Meerlo,
Hendrickx Wanssum,
Rieky Peters Meerlo,
Jeanne Bouten Baarlo,
H. Vullings Meerlo,
A. Greif Wanssum,
Riek Cuppen Meerlo,
Thea Janssen Meerlo,
J. Sijbers-Wagemans Meerlo,
S. Kromhout -Wismans Tienray,
Tiny Dericks Wanssum,
Annie Bovee Meerlo,
Joris Jans Wanssum,
Theo Pingen Wanssum,
Geurts- Aerts Geijsteren en
B. Pelzer Tienray.



Trix Peeters is eigenaar van
Slender You Fit in Horst. Ze komt uit
de ondernemersfamilie Boekestijn uit
Horst en wist van jongs af aan wat
ondernemen inhield. Desondanks
werkte Trix Peeters eerst 25 jaar in het
onderwijs voordat ze haar eigen zaak
begon. Toen ze van school kwam, was
er geen werk in de regio en werkte
ze de eerste zes jaar in het onderwijs
op Curaçao. Trix Peeters: “Na 25 jaar
onderwijs was ik toe aan iets anders.
Ik ben altijd wel met mijn figuur
bezig geweest. In dat kader ging ik
‘slenderen’ en kreeg daardoor het idee
om zelf iets op te zetten in Horst”.
Het ‘Slender You’-principe is ontwikkeld door een Amerikaanse arts die
een zoon had met polio en hem wilde
laten bewegen. De slenderbank maakt
en houdt de gewrichten en de spieren
soepel, ook als je een beperking hebt.
Dat is voor mensen met bijvoorbeeld
reuma, rugklachten, MS of artrose die
moeilijk zelf kunnen bewegen. Een andere groep die Slender You Fit in Horst
bezoekt, zijn mensen die zich niet
prettig voelen bij een trendy sportschool. Het programma wordt op de
persoon afgestemd en op de banken
zijn veel actieve oefeningen mogelijk.
Trix Peeters is in 2003 met een set
slenderbanken begonnen en heeft nu
een compleet aanbod op het gebied
van beweging, afslanken, gezondheid
en lichaamsverzorging.




voor figuurcorrectie”. Als je wilt afvallen, is het ook noodzakelijk om de
voeding aan te passen. Trix: “Ik heb de
opleiding gevolgd voor gewichtsconsulent en ik geef advies over voeding.
Iedereen die hier komt, heeft een
doel. Dat is bijvoorbeeld afvallen.
Vroeger was ik bang om eerlijk te zijn
als mensen hun gestelde doel niet
haalden. Ik heb geleerd om eerlijk
terug te koppelen als iets niet lukt en
geef dan ook aan waarom het niet
lukt. Daardoor kan het beoogde resul-
































Even een avond lekker uit in een gezellige
ambiance met een hapje en een drankje.
De open haard verwarmt de uitwendige mens,
terwijl een van de lekkere hapjes en/of
drankjes, de inwendige mens verwarmt.

Vanaf januari organiseert De Kasteelboerderij elke donderdag een






Bovendien kunt u, als u dat zou willen, op de



 



1ste en de 3e donderdag van elke maand genieten

van een leuke film of een kleinschalige theater
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een partijtje schaak, of genieten van film of theater.











Dat kan vanaf nu elke donderdagavond. De deuren











van de herberg gaan om 17.30 uur open.
”Behalve bewegen
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Leden kiezen voor het nemen van verantwoordelijkheid
De leden van de lokale politieke partij Essentie hebben afgelopen
woensdagavond na een stevig inhoudelijk debat, ingestemd met het
voorgelegde coalitieakkoord. “Verantwoordelijkheid nemen” was de
rode draad op deze avond. Dat betekent dat Essentie de komende
4 jaar actief gaat deelnemen aan het College van de Gemeente Horst
aan de Maas. Freek Selen wordt daarmee de eerste wethouder voor
Essentie.
In het opgestelde coalitieakkoord
zijn veel zaken uit het verkiezingsprogramma van Essentie terug te
vinden. Daarnaast werd ook de

voorgestelde aanpak voor de bezuinigingen als een goede insteek ervaren.
Meer discussie was er over het aantal
wethouders (Fte). De gemeente Horst

aan de Maas mag 5,5 Fte invullen, in
het bereikte akkoord wordt er 4,25
Fte ingevuld. Een aantal leden had dit
liever nog lager gezien. Maar gezien
de fusie, harmonisering en bezuinigingen is het nu belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen en mee te
doen in het college. Het is wel goed na
bijvoorbeeld één jaar te kijken of de
huidige formatie voldoet.
Verder was er ook nog een
discussie over de portefeuilleverde-

ling in het nieuwe college. In het
nieuwe college wordt Freek Selen dus
wethouder (1Fte) namens Essentie
met de volgende onderwerpen in
portefeuille: Verkeer en Vervoer,
Gemeentewerken, lokale Economische
Zaken, Recreatie en Toerisme,
Volkshuisvesting, Sport. Daarnaast
wordt Freek ook coördinerend wethouder deregulering en wordt hij verantwoordelijk voor de volgende projecten: Centrumontwikkeling Sevenum,

Sportpark Zuid, Kasteel Sevenheym,
Park de Peelbergen (vanuit toerisme). Al met al een zware portefeuille, waardoor er ook recht wordt
gedaan aan de verhoudingen binnen
de coalitie.
Essentie gaat er voor, om de
komende vier jaar vanuit het college
maar ook met een sterke fractie in
de raad van de nieuwe gemeente
een succes te maken.
Essentie

Rond de ijsbaan in Horst vonden in de
afgelopen weken doorlopend activiteiten
plaats. Op zaterdag 2 januari traden de
nieuwgekozen raadsleden aan. Niet om
met elkaar of met het college in debat te
gaan of om een scheve schaats te rijden,
maar om oliebollen uit te delen. De
schaatsers en het aanwezige publiek
werden hierop getrakteerd. Een en nader
viel goed in de smaak. Er was wel sprake
van enige overdosering. Niemand hoefde
met honger thuis te komen. Op de foto
biedt Michael van Rengs (SP) oliebollen
aan. Zou dit een voorbode zijn van een
’vette’ oppositie?

Loop
binnen...

Coalitieakkoord
gepresenteerd

gratis meten
GRATIS MAKEN
gratis ophangen

‘Samen bouwen aan een duurzame toekomst’, zou luidt de titel van het
coalitieakkoord van de drie coalitiepartijen CDA, Essentie en PvdA-PK.
Donderdagochtend werd dit coalitieakkoord gepresenteerd aan de pers in
het gemeentehuis van Horst aan de Maas.

op de gehele
collectie
overgordijnen*
* Actie geldig in januari 2010.
Vraag naar de voorwaarden
in de winkel.

Advies, inspiratie, trends & kwaliteit,
daarvoor gaat u naar...

Jan Leenders
Vijverlaan 2 5961 DJ Horst
T 077- 398 08 55

200903293 binnen adv jan leenders.indd 2

www.binnen.nl
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Er moet flink bezuinigd worden de
komende jaren, dat was de boodschap
van wethouder Leon Litjens. Voor 2011
staat er een bezuiniging te wachten
van maar liefst zes miljoen euro maar
dat kan ook nog hoger uitvallen. De
bezuinigingen zijn het gevolg van de
economische recessie. “We weten niet
met welke maatregelen Den Haag nog
komt maar we gaan vooralsnog uit van
zo’n zes miljoen”, zegt Litjens.
Waarop en hoe de gemeente gaat
bezuinigen kon de wethouder nu nog
niet aangeven. Hij gaf verder aan dat
eerder genomen raads- en collegebesluiten worden gerespecteerd. Alleen
wanneer zo’n eerder besluit een grotere
financiële druk bij de gemeente legt kan
dat wel een reden zijn een eerder besluit
het heroverwegen. De belastingdruk
blijft nagenoeg gelijk voor de inwoners
van de gemeente Horst aan de Maas en
vrijwilligersorganisaties vallen buiten de
bezuinigingsmaatregelen. Er wordt kritisch gekeken naar het ambtenaren- apparaat evenals naar de inzet van externe
deskundigen.
De portefeuilleverdeling
van Burgemeester en Wethouders
is als volgt:
ir. C. van Rooij (Kees) Burgemeester
1 Fte (fulltime-equivalent). Voorzitter
gemeenteraad en presidium, voorzitter
college van B&W, burgerzaken, bestuurlijke en juridische zaken en brandweer
en openbare veiligheid.
L. Litjens, ing. (Leon) Wethouder
en 1e Loco-burgemeester 1 Fte.

Agribusiness en reconstructie, ruimte en
gebiedsontwikkeling inclusief contacten
met corporaties en projectontwikkelaars, grondzaken, economische zaken
regionaal, projecten: Centrum Horst,
centrum Grubbenvorst, Klavertje 4+,
Maasbeveiliging, hoogwatergeulen, Park
de Peelbergen; ruimtelijke component,
LOG Witveldweg, promotiestrategie, Hof
te Berkel; ruimtelijke component.
Drs. F. Selen (Freek) Wethouder
en 2e Loco-burgemeester 1 Fte. Sport,
economische zaken lokaal, recreatie
en toerisme, volkshuisvesting, verkeer,
gemeentewerken, coördinerend; deregulering, projecten: Centrum Sevenum,
Sevenheym, Park de Peelbergen; toeristische component, Sportpark Zuid.
L. Wijnhoven- Dirckx (Loes)
Wethouder 0,7 Fte. Welzijn en
Leefbaarheid, jeugd en jongeren, personeel en organisatie, financiën, faciliteiten, informatievoorziening, informatisering en automatisering.
B. Op de Laak (Birgit) Wethouder
0,75 Fte. Werk, inkomen en zorg,
volksgezondheid en maatschappelijke
opvang, milieu, vergunningen,
communicatie, projecten: Wmo, Hof
te Berkel; zorgcomponent
Drs. G van Rensch (Ger) Wethouder
0,8 Fte. Kunst en cultuur, vormings- en
ontwikkelingswerk, onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang,
gebouwenbeheer en accommodaties,
projecten: Brede scholen.
Wilt u reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Nieuwsberichten
uit Horst aan
de Maas
7 januari 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Verbeterde en
meer uitgebreide
website

Behandeling van
bezwaarschriften en
klachten

Cadeau gemeente
zeer positief
ontvangen

Op dinsdag 12 januari 2010 zal een
vergadering worden gehouden van de
commissie voor de behandeling van
bezwaarschriften en klachten.

Het cadeau dat door de gemeente aangeboden is aan alle inwoners van de oude en
nieuwe gemeente Horst aan de Maas is een
groot succes geworden. Niet minder dan
12.500 (!) mensen hebben hun weg gevonden naar de schaatsbaan die gedurende drie
weken opgesteld stond in het centrum van
Horst. Uit de ontvangen reacties blijkt dat men
zeer positief tegenover het ijsfestijn staat.

Deze commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften
De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang)
Om 18.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van het college
van de voormalige gemeente Sevenum tot
verlening van een artikel 19, tweede lid Wro
vrijstelling voor het bouwen van een woning aan
de Vinkepas te Sevenum.
Om 19.00 uur komt aan de orde een bezwaarschrift, gericht tegen het besluit waarin een
onrechtmatig toegekende stimuleringssubsidie
wordt teruggevorderd.
Om 19.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van het college
van de voormalige gemeente Sevenum voor
intrekking van de gehele milieuvergunning op
het perceel Staarterstraat te Sevenum, wegens
het niet structureel benutten daarvan.
Om 20.00 uur komen aan de orde bezwaarschriften, gericht tegen het verkeersbesluit voor
de afsluiting van de Schiksedijk – Eickhorsterweg.

24 uur per dag, 7 dagen per week toegang

Op 1 januari is de vernieuwde en verbeterde
website www.horstaandemaas.nl online gegaan: 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot de gemeentelijke dienstverlening.
Wat in ieder geval opvalt aan de vernieuwde
site is de nieuwe huisstijl die ook hier doorgevoerd is. Maar ook kunt u voor meer zaken terecht in vergelijking met de voormalige gemeentesites. Bijvoorbeeld voor het digitaal aanvragen
van producten en diensten zoals het bestellen
van uittreksels, het doorgeven van een verhuisbericht, het indienen van een bezwaarschrift en
het melden van vernielingen of defecten die u
langs de openbare weg aantreft.
En deze producten en diensten kunt u in een
aantal gevallen ook direct afrekenen.
De fusiegemeente maakt overigens ook gebruik
van DigiD; een gemeenschappelijk systeem
waarmee de overheid op internet uw identiteit
kan verifiëren. U kunt hierdoor op een veilige
manier gebruik maken van de digitale dienstverlening van de gemeente Horst aan de Maas.

Publicatie bekendmakingen
Naast een betere digitale dienstverlening biedt
de nieuwe website ook meer informatie, werkt
de zoekmachine beter en publiceert de gemeente alle wettelijke bekendmakingen online.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. drs. M.A.M. Lenssen, tel. (077)477 96 46.

In de eerste week werd (tijdens schooluren)
naar hartelust geschaatst door leerlingen van de
basisscholen uit de 16 kernen die allen een gratis
bezoek aan de ijsbaan aangeboden kregen.
Daarnaast kregen deze kinderen nog een vrijkaartje om tijdens de kerstvakantie nog een keer
gebruik te kunnen maken van de schaatsbaan.
De gemeente heeft nauw samengewerkt met de
horeca-ondernemers aan het Wilhelminaplein en
met een aantal verenigingen die er voor gezorgd
hebben dat het festijn ordentelijk verlopen is.
Ook de bewaking ’s nachts werd verzorgd door
verenigingen. De algehele coördinatie van de
vrijwilligers was in handen van de Koninklijke
Harmonie van Horst.
Op korte termijn zal het schaatsfestijn met
alle betrokkenen geëvalueerd worden en zal
bekeken worden of er een mogelijkheid bestaat
een structurele basis voor het festijn te leggen.
De gemeente zal het initiatief voor een gesprek
daartoe nemen, maar verwacht wel dat vanuit
de samenleving het voortouw genomen wordt
bij het oprichten van een stichting of een comité.
Het zou mooi zijn als een dergelijk festijn voor de
toekomst voor Horst aan de Maas behouden kan
blijven.

Daarnaast kunt u op www.horstaandemaas.nl
informatie vinden over dienstverlening van veel
andere overheden.
Verdere verbeteringen
De komende jaren investeren wij verder in
het verbeteren en uitbreiden van de digitale
dienstverlening. In de loop van 2010 starten
we bijvoorbeeld met een digitaal burgerpanel,
waarbij inwoners worden uitgenodigd mee te
denken over onder meer nieuw te ontwikkelen
gemeentelijk beleid en de kwaliteit van de
gemeentelijke dienstverlening.
Nieuwsgierig geworden:
kijk op www.horstaandemaas.nl en laat ons
weten wat u er van vindt?

Sneeuwruimen?
Hou rekening met het verkeer!
Na de sneeuwval van de afgelopen dagen
zijn veel mensen in de weer om de trottoirs
en opritten begaanbaar te maken.
En zo hoort het ook. De gemeente zorgt voor
veilige doorgaande wegen en burgers zorgen voor de veiligheid op het trottoir rond
hun eigen woning.
Soms kunnen deze zaken echter ook
botsen. Gebleken is dat mensen regelmatig hun stoep schoon vegen en de sneeuw

vervolgens op de straat schuiven. Op die
manier ontstaan er gevaarlijke situatie op de
rijweg (en fietspaden) en zijn de inspanningen
van de gemeente om de weg sneeuwvrij te
maken voor niks geweest, hetgeen toch ook
niet de bedoeling kan zijn.
Vandaar het advies om bij het sneeuwruimen
van de trottoirs de sneeuw zoveel mogelijk op
de stoeprand te verzamelen.

12.500 bezoekers
gedurende drie weken

Beëindiging
kerstboominzamelingsactie
leerlingen basisscholen
Sinds een aantal jaren heeft er in elk
kerkdorp van Horst aan de Maas een
kerstboominzameling plaatsgevonden,
waarbij de jeugd voor elke ingeleverde
kerstboom een kleine vergoeding
kreeg.
Het aantal ingezamelde kerstbomen is de
afgelopen jaren aanzienlijk teruggelopen en
de kosten zijn relatief hoog. Om die redenen
is door het College besloten om met ingang
van 2010 met de afzonderlijke inzameling van
kerstbomen te stoppen.
Inwoners van Horst kunnen de kerstbomen
gewoon langs de tuinkorven leggen of op
zaterdag inleveren bij gemeentewerken
(12.00-16.00 uur).

Inwoners van Sevenum, Kronenberg en
Evertsoord kunnen hun kerstboom op vrijdag 8
en zaterdag 9 januari 2010 brengen naar:
• Sevenum: de parkeerplaats bij de voetbalvelden aan de Luttelseweg;
• Kronenberg: de parkeerplaats bij de voetbalvelden aan de Meerweg;
• Evertsoord: de parkeerplaats bij de voetbalvelden aan de Paterstraat.
Inwoners van Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun kerstboom op vrijdag 8 en zaterdag
9 januari 2010 brengen naar:
• Meerlo: het speelterrein aan de Pr. Margrietstraat;
• Tienray: het grasveld bij de Past. Dinckelsstraat;
• Swolgen: het parkeerterrein bij de Rabobank.

Wijzigingen inzameling afval
per 1-1-2010 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: in even week op woensdag
• GFT: 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 19.0020.00 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”.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere
bouwvergunning is ingekomen voor:
» Voor het verwijderen van asbest op de begane grond op het perceel aan de Wittenhorststraat 101, door Wonen Horst te Horst.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

» Het oprichten van een bedrijfsruimte op het
perceel gelegen aan de Onkelweg 14 te Horst,
door Euro Tree Horst BV te Horst.
» Het bouwen van een garage/berging op het
perceel gelegen aan de Veerweg 1 te Lottum
door de heer/mevrouw J.G.P. Heijnen te Lottum.
» Het bouwen van een woning op het perceel
gelegen aan het Pastoorsveld 33 te Horst,
door de heer/mevrouw P. Heijnen te Merselo.
» Het oprichten van een paardenstal op het
perceel gelegen aan de Bemmelstraat 5 te
Horst, door Fam. Craenmehr te Horst.

Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
» Het plaatsen van een carport op het perceel
gelegen aan de Leemberg 11 en 13 te Tienray,
door de heer/mevrouw N.J.L. Rongen te
Tienray.
» Het plaatsen van een scheidingsmuur op het
perceel gelegen aan de Broekhuizerweg 18
te Broekhuizenvorst, door de heer/mevrouw
R.G. Vermeulen.
» Het wijzigen van een sectioneelpoort naar
een kozijn met loopdeur op het perceel
gelegen aan de Hees 74 te Sevenum, door de
heer/mevrouw M.L.C. Voets te Kronenberg.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

Aanvraag reguliere bouwvergunning
fase II
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om om reguliere bouwvergunning fase 11 is ingekomen
voor:
» Voor het bouwen van een woning op het
perceel aan de Kogelstraat ongenummerd te
Hegelsom door de heer/mevrouw M.G.A.J.
Joppe te Deurne.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

Aanvraag reguliere bouwvergunning

Horst, 7 januari 2009.

De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere
bouwvergunning is ingekomen voor:

De burgemeester van Horst aan de Maas,
Ir. C.H.C. van Rooij.

Aqua Varia: Een zeer gevarieerde les!
Op zoek naar een leuke afwisselende les
waarin diverse vormen van Aqua fitness aan
bod komen?
Doe dan vrijblijvend mee met Aqua Varia!
Dit is een combinatie van o.a.
AquaJoggen,Trimzwemmen, Hydro-Riding
en Aquarobics. Er wordt gevarieerd in zowel
lesprogramma als waterdiepte.
Iedere week worden er een of meerdere van
deze vormen aangeboden waarbij regelmatig
op muziek wordt gewerkt.

Doel
Veelzijdig bewegen.
Opbouwen en verbeteren van uw conditie.
Kosten
Per les € 4,20. U kunt ook voordelig gebruik
maken van een 10- of 25-badenkaart!
Wanneer?
Dag
Tijd
Woensdag
9.00-9.45 uur
Afwisselend in zowel Recreatiebad als
Wedstrijdbad

Nieuw college. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 4 januari is het nieuwe college gekozen. Bijgaande foto is gemaakt tijdens de eerste officiele vergadering van het nieuwe
college op dinsdag 5 januari. Het college bestaat uit (v.l.n.r.) Birgit op de Laak (PvdA-PK), Leon Litjens (CDA), burgemeester Kees van Rooij, Loes Wijnhoven (CDA), Freek Selen (Essentie) en
Ger van Rensch (CDA). Op www.horstaandemaas.nl kunt u het coalitieakkoord “Samen bouwen aan een duurzame toekomst” en de portefuilleverdeling raadplegen.

Welk afval wordt
de komende tijd
opgehaald?
Op de kalender is op 2 januari ten onrechte
vermeld dat er een inzameling restafval in
America en Griendtsveen plaatsvindt. Dit dient 8
januari te zijn.
Vrijdag 8 januari
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(in Grubbenvorst wordt oud papier op vrijdag
ingezameld van 11.00 uur tot 18.00 uur)
Zaterdag 9 januari
• Inzameling oud papier Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom, Kronenberg en Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
(in Grubbenvorst wordt oud papier op zaterdag
ingezameld van 09.00 uur tot 12.00 uur)
Maandag 11 januari
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom en
Horst (Kapellerhof)
Dinsdag 12 januari
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet) en Meterik
Woensdag 13 januari
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen en Tienray
• Inzameling GFT-afval Evertsoord, Kronenberg
en Sevenum
Donderdag 14 januari
• Inzameling restafval Horst-Oost

Vrijdag 15 januari
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 16 januari
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• KCA gemeentewerken 10.00-14.00 uur (alleen
voormalige gemeente Horst aan de Maas)
• Inzameling oud papier Horst-Zuid, Sevenum
• Inzameling oude metalen Sevenum
Afvalcontainers
De afvalcontainers dienen uiterlijk 07.00 uur aan
de openbare weg te staan.
Inzameling tuinafval
Iedere zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur kan er
tuinafval gebracht worden naar gemeentewerken, Americaanseweg 43. Het tuinafval dient zelf
afgeladen te worden, denk eraan het benodigde
gereedschap daarvoor ook zelf mee te brengen.
Inzameling KCA
Iedere eerste en derde zaterdag van de maand
van 10.00 tot 14.00 uur kan er klein chemisch
afval gebracht worden naar de chemokar bij
gemeentewerken.
Om te kunnen zien in welk deel u woont kunt
u de weekkalender van Horst aan de Maas
raadplegen.
Vragen ?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren
bellen met de gemeente, 077 – 477 97 77 of
raadpleeg internet: www.horstaandemaas.nl.
Voor nadere informatie met betrekking tot afvoer
van andere kerkdorpen: zie Gemeentegids,
blz. 23 tot en met 33.

Nieuwe huisstijl
met verbinden als
sleutelwoord
Op nieuwjaarsdag werd de nieuwe huisstijl gepresenteerd tijdens de Nieuwjaarsontmoeting in ’t Gasthoês. Het logo is een
vaantje in de kleuren donkerbruin en geel.
Het vaantje onderstreept ook de verbinding
tussen gemeente en gemeenschap.
De nieuwe huisstijl is dus één merk met twee
dimensies: een logo voor de gemeentelijke
instellingen en een logo voor de gemeenschap/community. Het vaantje onderstreept
het ‘clubgevoel’. We maken deel uit van een
gemeenschap om trots op te zijn. Dat dragen
we bij ons. We hebben allemaal hetzelfde
doel: een sterk Horst aan de Maas.
Zestien karakteristieke kernen blijven zichzelf, maar benutten samen de kansen voor
de toekomst. Dat begint met een periode van

verbinden; de gemeenten, de organisaties
en de mensen komen tot elkaar. Tegelijkertijd
leven de ideeën op, versterken activiteiten
elkaar en nemen de mogelijkheden hand
over hand toe.
Horst aan de Maas krijgt de komende tijd
steeds meer één gezicht. Eén sterk merk dat
alles wat er al binnen de nieuwe gemeentegrenzen gebeurt met elkaar verbindt.
Tegelijkertijd is het een vliegwiel om nieuwe
initiatieven te stimuleren en faciliteren. De
gemeentelijke huisstijl als opmaat naar een
veel breder gedragen gemeenschappelijke
identiteit voor Horst aan de Maas. Een
identiteit als uitnodiging, handreiking en inspiratiebron tegelijk. Horst aan de Maas, dat
is nu nog u, u en u. Horst aan de Maas, dat
worden wij. De komende tijd leest u hierover
meer op deze pagina.

Wijzigingen
inzameling
afval per
1-1-2010
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), Lottum-Noord :
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.

zakelijke middelen
zakelijke middelen

Het storingsnummer van gemeentewerken
wordt met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd.
Voor storingen buiten de normale werktijden
(dus tussen 16.00 uur en 07.30 uur en in het
weekend ) kunt u vanaf 1 januari bellen met het
nieuwe nummer 06 – 23 49 82 49.

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”.

Nieuwjaarsontmoeting
Maar liefst 400 mensen uit de nieuwe gemeente Horst aan de Maas waren aanwezig
bij de officiële start van de fusiegemeente op
1 januari in c.c. ’t Gasthoês in Horst.
Met behulp van een groot aantal kinderen uit de
16 kernen van de nieuwe gemeente werd de vernieuwde ambtsketen gepresenteerd. De nieuwe

Eén
Eén
merk,
merk,
twee
twee
dimensies
dimensies
Logo’sLogo’s
gemeentelijke
gemeentelijke
instellingen
instellingen

Wijziging
storingsnummer
gemeentewerken

Logo’sLogo’s
gemeenschap/community
gemeenschap/community

promotionele
promotionele
middelen middelen

Nieuwe huisstijl met verbinden als sleutelwoord

Over Horst aan de Maas

De nieuwe huisstijl is één merk met twee dimensies: een logo voor de gemeentelijke instellingen en een logo

In het hart van Noord-Limburg ligt Horst aan de Maas, een plattelandsgemeente met ruim 40.000

voor de gemeenschap/community. Het vaantje onderstreept het ‘clubgevoel’. We maken deel uit van een

inwoners en qua oppervlakte de grootste gemeente van Limburg! De gemeente is op 1 januari 2010 ontstaan

gemeenschap om trots op te zijn. Dat dragen we bij ons. Doe mee! We hebben allemaal hetzelfde doel: een sterk

uit een verbinding tussen 16 mooie dorpen. Horst aan de Maas is sterk in moderne landbouw, tuinbouw en

Horst aan de Maas. Zestien karakteristieke kernen blijven zichzelf, maar benutten samen de kansen voor de

toerisme. Én bovenal een fijne plek om te wonen. Jaarlijks bezoeken duizenden toeristen Horst aan de Maas.

toekomst. Dat begint met een periode van verbinden; de gemeenten, de organisaties en de mensen komen tot

Verbondenheid en samenwerking zijn de belangrijkste kenmerken van de gemeentelijke organisatie,

huisstijl werd middels een spetterende lasershow
aan de aanwezigen getoond. Vaste onderdelen
waren het terugblik op het afgelopen jaar door
Marc Joosten en Sascha van de Ven en natuurlijk de nieuwjaarstoespraak van burgemeester
Kees van Rooij. Wilt u de nieuwjaarstoespraak
nog eens teruglezen? Kijk op de weblog van
Kees van Rooij (www.horstaandemaas.nl).

Uitnodiging
Elk begin volgt na een einde!
Een nieuwe gemeente Horst aan de Maas na het einde van de gemeente Sevenum. En nieuw
werkzaam leven voor Huub Dinghs na het einde van een lange periode als wethouder en bestuurder.
Zo´n lange staat van dienst voor de gemeenschap van Sevenum verdient een moment om
bij stil te staan. Daarom nodigen wij u graag uit voor Huub zijn afscheidsreceptie. Deze vindt
plaats op 8 januari 2010 van 18.30 tot 20.00 uur in De Wingerd, Maasbreeseweg 2 te Sevenum.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Burgemeester,
P. Mengde

Loco-secretaris
R. Janse MBA

Wijzigingen inzameling afval
per 1-1-2010 Sevenum,
Kronenberg en Evertsoord
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 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 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

Rooster Recreatief
Zwemmen
Tarief
3 t/m 12
jaar

Tarief
13 jaar
en ouder

Dag

Tijd

Bad

Donderdag
7 januari

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

Beide Baden
Recreatiebad Zwangerschapszwemmen

7 3.20
7 3.20

7 4.20
7 4.20

Vrijdag
8 januari

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

Beide Baden
Recreatiebad

7 3.20
7 3.20

7 3.20
7 4.20

Zaterdag
9 januari

14:00-18:00

Beide Baden

7 3.20

7 4.20

Zondag
10 januari

11:00-15:00

Beide Baden

7 3.20

7 4.20

Maandag
11 januari

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

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

7 3.20
7 3.20
7 3.20

7 4.20
7 4.20
7 3.20

Dinsdag
12 januari

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

Vrouwenzwemmen
Beide baden
Trimzwemmen
Beide baden

7 4.20
7 3.20
7 4.20
7 3.20

7 4.20
7 3.20
7 4.20
7 4.20

Woensdag
13 januari

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

Beide baden
Aqua-varia
Beide baden

7 3.20
7 4.20
7 3.20

7 3.20
7 4.20
7 4.20

Tarieven

3 t/m 12 jaar

13 jaar en ouder

Per bezoek
10 badenkaart
25 badenkaart
Huur kluisje

7 3.20
7 29.00 (slechts 7 2.90 per keer)
7 68.00 (slechts 7 2,72 per keer)
7 0.20

7 4.20
7 38.00 (slechts 7 3,80 per keer)
7 89.50 (slechts 7 3,58 per keer)

Bij aankoop van een 10 of 25 badenkaart wordt eenmalig 7 5,00- paskosten berekend.
• De tarieven gelden steeds voor een gehele periode zoals hierboven aangegeven
• Overigens geldt het goedkope tarief ook voor bepaalde tijdstippen voor personen van 13 jaar
en ouder zoals hierboven aangegeven
• Voor kinderen t/m 2 jaar behoeft geen entree betaald te worden
• Tijdens de vakantieperiodes van de basisscholen zijn er extra tijden. Roosters hiervan zijn
verkrijgbaar aan de kassa.

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

Algemene informatie
Openingstijden gemeentehuis
Openingstijden alle afdelingen: maandag t/m
vrijdag 08.00 – 12.00 uur.
Daarnaast is de afdeling burgerzaken ook
maandagmiddag/avond van 14.00 - 20.00 uur
geopend.
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.

Gemeentehuis
Postadres:
Postbus 6005, 5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Fax:
077 - 477 97 50
E-mail
Internet

gemeente@horstaandemaas.nl
www.horstaandemaas.nl

Gemeentewerf
Americaanseweg 43, 5961 PC Horst,
tel. 077 - 4779333.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
7.30-12.00 uur en 13.00-16.00 uur.
Storingsnummer: tel. 06 - 23 49 82 49
(16.00-7.30 uur en in het weekend).
Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30-16.00 uur.
Op afspraak:
Buiten de openingstijden kunt u tijdens kantooruren terecht na afspraak.

Informatiehoek:
Geopend maandag 09.00-12.00 uur en van 14.0019.00 uur. Dinsdag t/m vrijdag van 09.00-12.00
uur en van 14.00-17.00 uur.
Regionale team handhaving
Sinds 1 april 2005 werken de handhavingsteams
van de gemeenten Horst aan de Maas, MeerloWanssum, Sevenum en Venray samen in één
handhavingsteam. Dit team is ondergebracht
bij de afdeling Veiligheid en Handhaving van de
gemeente Venray. Binnen het grondgebied van
de vier aangesloten gemeenten houdt het team
toezicht op naleving van de regels. Het gaat onder
andere om regels voor bouwen, ruimtelijke ordening, milieu en brandveiligheid en de regels van de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Heeft u vragen of iets te melden? Dan kunt u
rechtstreeks in Venray terecht. Tijdens kantooruren kunt u telefonisch contact opnemen via
het algemene telefoonnummer van de gemeente
Venray: 0478-52 33 33. Buiten kantooruren kunt
u voor spoedgevallen telefonisch contact opnemen
met de politie, telefoonnummer 0900-88 44.

Wilt u schriftelijk reageren?
Dan kunt u uw brief richten aan: Afdeling Veiligheid en handhaving, p.a. gemeente Venray,
Postbus 500, 5800 AM VENRAY. Ook kunt u
een e-mail sturen. Uw e-mail kunt u sturen naar
gemeente@venray.nl en richten aan afdeling
Veiligheid en Handhaving.
Brandweer
Voor spoedmeldingen belt u het landelijke alarmnummer 1-1-2. Overige hulpaanvragen kunt u
melden aan de regionale alarmcentrale in Venlo
via tel.: 077 - 356 56 56. Beide telefoonnummers
zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Afspraak maken voor aanvragen/verlengen
reisdocumenten
U kunt voor de woensdagmiddag tussen 13.30
– 16.15 uur afspraak maken voor het aanvragen
van een paspoort of ID-kaart/rijbewijs. U kunt
de afspraak via het callcenter (tel: 077-4779777)
indienen of via een digitaal formulier.
Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u bij bij
de afdeling burgerzaken een geldig legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
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Mies&Flo
Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week
in ‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Column aan Jeroen Smedts

Happy 2010!
2010, ons examenjaar, sweet
18, rijbewijs, nieuwe school en een
heleboel goede voornemens!
Goede voornemens, iedereen
maakt ze, iedereen laat ze. Vroeger
naar bed en eerder opstaan lukt
meestal alleen in de eerste week van
januari. Net zoals gezonder eten en
duurzamer leven. Ondanks dat deze
goede voornemens niet waargemaakt worden, zullen er ook een
hoop dromen vervuld worden. In
2010 mogen wij namelijk in alle 18+
clubs en daar mogen wij dan
natuurlijk alle 18+ drankjes nuttigen.
Uitgaan in 2010 zal dus een stuk
spannender worden, 2010 Let’s
party! Aan de andere kant zullen de
wegen in Nederland een stuk gevaarlijker worden, nu wij als twee
losgeslagen wegpiraten ons rijbewijs
gaan halen en dus legaal aan hetgrote-mensen-verkeer mogen
deelnemen. Al hopen we in 2010 wel
een stuk verstandiger te zijn, dit jaar
gaan wij namelijk met succes ons
examen halen (goed voornemen) en
onze school verlaten, joe-haj-enbedankt zeggen wij dan tegen de
geliefde juffen en meesters. Natuurlijk
zullen in 2010 ons ook veel nieuwe
kansen voorbij komen en zullen wij
zoveel mogelijk kansen proberen te
grijpen. Toegelaten worden op nieuwe
scholen, promotie op het werk of
nieuwe vrienden maken.
Onze voornemens, zoals altijd
heel-goed-bedoeld-maar-eigenlijkzeer-onhaalbaar. Minder winkelen –
meer geld sparen. Meer leren –
minder feesten. Ouders gelijk geven
en als engeltjes gedragen – niet de
irritante puber uithangen. Vaker de
vaatwasser uitruimen – minder tv
kijken. Minder blunders en valpartijen – altijd charmant en in stijl voor
de dag komen.
Na de-bekende-drie-nieuwjaarszoenen worden vaak ook de goede
voornemens van andere mensen
besproken. De populaire voornemens
die ieder jaar weer terug komen
zoals stoppen met roken, minder
drinken, wereldreis maken of
eindelijk die opleiding afmaken.
Voornemens waar wij ons minder
goed in kunnen vinden zijn:
vegetariër worden (we love meat!),
zich bekeren tot de naturisten (we
love clothes!) of meer naar de kerk
gaan (zondagmorgen is namelijk
uitslaap-zondag!). Voor 2010 willen
wij iedereen heel veel succes en
plezier wensen. Wij hopen dat
iedereen (inclusief Mies&Flo) dit jaar
de goede voornemens iets langer
volhoudt dan half januari.
Geluk, plezier, gezondheid,
vriendschap en liefde dat is wat wij
willen zien in tweeduizendtien!
Mies&Flo
Wil je reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl
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Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Naar Zweden of Ierland.
Hoeveel vrienden heb je op
hyves?
Ik doe niet veel aan hyves maar heb
nu 275 vrienden.
Wat is je favoriete eten?
Italiaans, hamburgers en friet.

Welke hobby’s heb je?
Muziek luisteren, drummen, basgitaar
spelen, voetballen, Jong Nederland en
natuurlijk uitgaan.
Naam van je favoriete (huis)dier?
Ukkie, onze kleine Jack Russell. Hij
heeft geloof ik nog meer energie als
Usain Bolt.

OJC Cartouche

Ierse avond met
Circle J
Op zaterdag 9 januari is het zover, een Ierse avond in OJC Cartouche
America. Deze avond kunnen jongeren genieten van de Guinness en de
Murphy’s, maar ook van de Ierse folkband Circle J. De zaal is open vanaf
20.00 uur, het concert zelf begint om 21.00 uur.

Optreden Circle J in Cartouche America
(foto: Joeran@musikinstinkt.de)

Jeroen Smedts met Ukkie
Naam:
Jeroen Smedts
Leeftijd:
14 jaar
Woonplaats:
Meterik
Waar zit je op school?
Ik doe vmbo3 op het Dendron College.
Wat is je favoriete muziek?
Heel breed eigenlijk. Maar het meest
luister ik Classic Rock, Britpop, Funk en
Iers/Schotse muziek.
Wat is je favoriete film?
Dude where’s my car?
Ik kijk niet vaak films maar deze vond
ik tot nu toe de leukste.
Wat wil je later worden?
Eigenaar van een geitewollezôkfabriek.

Wat is je favoriete drankje?
Heb eigenlijk geen voorkeur.
Waar ga je uit?
Helaas is er voor onze leeftijd niet
veel te doen. Meestal gaan we naar
een soos of café waar iets te beleven
valt en verder zitten we vaak met wat
vrienden ergens bij elkaar.
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Geen idee.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
Meterik is een leuk, klein dorp.
Iedereen kent elkaar en daardoor zijn
alle feesten heel gezellig!
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Een supermarkt waar ze Nederlands
spreken.

Circle J bracht vanaf eind jaren
negentig als driemansformatie een
mix van stevige drie-akkoorden-punk
en pretpunk ten gehore in elke kroeg
en elk punkhol dat zich aanbood.
Totdat ze naar aanleiding van een
optreden van Flogging Molly in 2002
besloten een meer folky koers te
varen en de band met een bouzoukispeler van een folk-element te voorzien. Al snel hadden ze de smaak te
pakken en met de toevoeging van
een banjospeler en fluitiste werd de
heftige flirt met folk een definitief
huwelijk. Dat huwelijk werd nog
geen half jaar later gezegend door
The Levellers, die Circle J verwelkomden als support bij hun Chaos Theory
tour in de Benelux.
In de zomer van 2007 dook de
band de studio in met Tröckener
Kecks-bassist Theo Vogelaars en

kwam er weer uit met negen folkpunkparels en een enorme dorst.
Met Fat Man’s Chest levert Circle J
hun eerste volwaardige album af, vol
folk- en piratenliederen. Met haar
stevige folkpunk en donkere teksten
voert dit album de luisteraar mee
over de zeven wereldzeeën naar de
uithoeken der aarde.
Live is Circle J dankzij de voorliefde voor stampende punk, Ierse
folk, bier en meezingers uitgegroeid
tot een hecht zooitje ongeregeld
waar de energie en het plezier vanaf
straalt.
Circle J betrad het podium in
zalen als Tivoli, Ekko, Paradiso, 013,
Rockhal (Luxemburg) enzovoorts.
De band deelde het podium onder
andere met Dropkick Murphys (US),
The Levellers (UK) en Jason Webley
(US). Meer info: www.ojccartouche.nl

Vrijdag 8 jan
WEEkEnd kiCk OFF
dj SanjO
aanVang 22.30 uur

ZaT 9 jan
”TranCEMiSSiOn”
aanVang 22.30 uur

ZaT 16 jan
”WiBraS”
VET FOuTE FEESTBand
WWW.WiBraS.nl
aanVang 22.30 uur

wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl
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Nieuwjaarsconference ‘neeje Hôrs aan de Maas’
Ook dit jaar weer een Nieuwjaarsconference die werd voorgedragen door Sacha van de Ven en Marc Joosten.
Voor de inhoud tekende evenals vorige jaren Ger Gubbels. De tekst is in het Horster dialect geschreven.

Marc Joosten, Sacha van de Ven en tekstschrijver Ger Gubbels
Sacha: Gojemiddág meense oêt
os neeje groête Hôrs aan de Maas,
allemaol.
Marc: Wát Hôrs aan de Maas, dát
is officieel nag ni officieel... Zerum
wój dát toch ni? Die wóje Hôrs ni
in de naam, of in elks gevâl Zerum
d’rbeej. Zo’n sort station… De neej
raod zuj dát motte gaon beslisse.
Weej zien eigelijk nag ’n naamloze
gemaent, eigelijk ni miër as ‘n Dorp
aan de Rivier…

Sacha: Jao, tot nog toe ziën we d’r
alliën nag ma op achteroêt gegaon:
Alles zit d’r a te kome, ma ’t is d’r
nag ni: genne naam, genne raod, gen
wethouders
Marc: En zelfs d’n burgemeister is
ni officieel
Sacha: Nou, da beginne we
gewoën veur a: gojemiddág meense
oêt America, Brokeze, Brokezevôrs,
Evertsoord, Griendtsveen,
Grubbevôrs, Haegelsum, Hôrs,

Marc: Kroënenberg, Lottum,
Melderse, Miëldere, Miëterik, Swolge,
Tiendere en … Zerum
Sacha: Waorum zegde geej nou
krek Zerum wer as lest?
Marc: Dát is ni verspres: ’t is alfabetische volgorde en Zerum schriefde
met ’n Z…
Sacha: Ma gâns Zerum huurt nou
vort beej Hôrs
Marc: Nae, Sacha, ni gâns Zerum,
zo’n anderhalve verkânte maeter

blieft dapper waerstand biede tegge
de hebberige Dreumels
Sacha: Hoe kán dát?
Marc: Iets met ‘nen ezel, geluuf
ik, of misschien wál ’n draenkske oêt
Toêverland dát d’n druide Mengde…
Sacha: Hoe dán ok: allemaol ’n
zalig en gezoond Neejjaor
Marc: Prospero anno nuevo
Sacha: Wát zegde?
Marc: Prospero anno nuevo, dát is
zalig neejjaor vur de meense met de
Mexicaanse griep…
Sacha: Wát ’n jaor, hè Marc, ‘t jaor
ván de soaps
Marc: Op de iërste pláts de
fusiesoap. ’t Ganse jaor door is d’r
gestreveld en gesteggeld
Sacha: En geld opgemákt: book
oetgaeve, film make, kunstwerke
neerzette, afscheidsfiëst
Marc: Reisje nao Ierland, cadeautje nao Nieuw-Zeeland
Sacha: En dán nag ’t drama
Blitterswieck: waoj gaer beej Hôrs,
ma is nou door Venroij verzwolge
Marc: Jao, Venraoij leedt ok vort
án de Maas
Sacha: Zund dát din burgemeister
d’roetscheit, anders waor ‘t ’t land
van Maas en Waals
Marc: D’r waore toch meense die
wát probleme haje met Waals
Sacha: Ach, in Vlaandere haet
iederiën probleme met Waals
Marc: Vurzichtig Sacha, as geej in

OP=OP!

Kantoor

WAGEMANS
Persoonlijke, gedegen advisering
en begeleiding
voor uw totale onderneming!
Voor het verzorgen van:
• Financiële administraties
• Samenstellen jaarrekeningen en publicatiestukken
• Samenstellen aangiften inkomsten- en
vennootschapsbelasting
• Salarisadministraties
• Begeleiding van startende ondernemers

’n glaze hoês woënt, motte ni met
keier goeje
Sacha: Schon wah, dát glaze hoês
in Zerum. En brengt ma lifst 13.500
euro op
Marc: En nou wil Roy Boute in
2011 ’t Glaze Hoês op de Floriade
Sacha: Ma dát ding velt dao ga ni
op tusse ál di glaastuinbouw
Marc: Ma hedde nag ‘ne soap?
Sacha: Jao, de soap ván de verkiezinge: 5 parteje, aoverál reclameborden, greun krukke, mysterieuze
spreuke
Marc: En in de ganse neej gemaent strukelde zaowát ovver de
landelijke politici
Sacha: Ge zaogt door de bobo’s
Wouter Bos ni miër
Marc: CDA, D66, Essentie, PvdA-PK
en SP
Sacha: Waorum zette geej de SP
achter-a? Net of geej die op veurhand
boêtespel zet
Marc: Toeval, ok wer alfabetische
volgorde. Normaal gespraoke haaj de
VVD achter-a gestaon
Sacha: Wao is de VVD eigelijk
gebleve?
Marc: In Essentie is die opgegaon
in ’n ander parteej.
Voor de gehele nieuwjaarsconference in beeld
en geluid ga naar
www.hallohorstaandemaas.nl

KORTINGEN TOT

60%
WINTERJASSEN • SKIBROEKEN •
FITNESSKLEDING • SWEATERS •
SPORTSCHOENEN • CASUAL SCHOENEN •
EN NOG VEEL MEER!

Vraag vrijblijvend informatie
De Cocq van Haeftenstraat 13, 5864 BA Meerlo
Telefoon: 0478-692197 Fax: 0478-691901
E-mail: info@kantoorwagemans.nl
Internet: www.kantoorwagemans.nl

Bouw en hout in goede handen!

Marcel al sinds 1996 in toenemende mate het gezicht
Sijbers bouw- en timmerbedrijf bestaat 25 jaar. Die
Bij Sijbers bouw- en timmerbedrijf legt
van het bedrijf. Dezelfde liefde voor het vak en échte
tijd
hebben
we
goed
benut
door
onszelf
voortdurend
u bouw en hout in goede handen. Maar
aandacht voor de mensen voor wie we werken. Uw
te ontwikkelen. De timmerwerkplaats van weleer is
vandaag de dag zijn we niet alleen maar
wensen met onze handen realiseren, dat is onze passie!
uitgegroeid tot een modern all round bouwbedrijf.
bezig met onze handen: we hebben in
Grotere verbouwprojecten en renovaties nemen we
or Wagemans is gelieerd aan Administratiekantoren Van de Mortel & Partners B.V.
Wij zullen in de loop van 2010 uitgebreid stilstaan bij ons
de eerste plaats
aandacht voor onze ING: 67.08.99.089 vakkundig voor onze rekening. Dit jaar heeft Marcel
ekadres:
Tel.: 0478 - 692 197
zilveren jubileum en de wijziging in het eigenaarschap.
Sijbers bovendien de leiding over het bedrijf officieel van
K.v.K. Eindhoven: 17100939
ocq van Haeftenstraat 13
Fax: 0478 - 691 901
klant. WantE-mail:
hoezeer
we ook ons hart BTW nr.: 8128.71.911.B.01
BA Meerlo
info@kantoorwagemans.nl
Voor nu wensen wij u het allerbeste voor 2010!
zijn vader overgenomen. Als mede-eigenaar bepaalde
leggen in een project, uiteindelijk is het
T 077 - 467 29 64
E info@sijbersbouwbedrijf.nl
De Hees 70b
úw droom!
5976 NJ Kronenberg

M 06 - 223 737 83

W www.sijbersbouwbedrijf.nl
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Ingezonden brief

Vorming coalitie
Net als in de gemeente Venray heeft ook in de gemeente Horst
aan de Maas het CDA als grootste partij weer een omstreden keuze
gemaakt bij de vorming van de coalitie. Niet alleen de winnaars
(CDA en Essentie) kunnen plaats nemen op het gemeentelijke pluche,
maar ook de PvdA, de grootste verliezer bij de gemeenteraadsverkiezing
op 18 november jongstleden, mag toch weer aanschuiven in het
nieuwe college.
Een onbegrijpelijke zaak, temeer
omdat het CDA en Essentie in de
nieuwe raad al een comfortabele

meerderheid (17 van de 27 zetels)
hebben. Het lijkt erop dat, net als in
Venray, ook het CDA in Horst aan de

Maas een dubieuze rol heeft gespeeld
bij deze coalitievorming. Als grootste
partij in de nieuwe raad is zij haar
eigen gang gegaan, ook al strookt dit
niet geheel met de mening van haar
achterban. Die heeft inmiddels zijn
stem uitgebracht en mag weer 4 jaar
wachten op een nieuwe kans. Het CDA
bepaalt en daar moet de burger zich
maar bij neerleggen. En dat het CDA
het daarbij niet zo nauw neemt met

het zorgvuldig besteden van gemeenschapsgeld, moge blijken uit het feit
dat er maar liefst vijf wethouders
voor een totale loonsom van 425.000
euro (excl. pensioenpremie?) per jaar
onze nieuwe gemeente moeten gaan
besturen. De inmiddels overleden
politicus Hans Gruyters (D66) had destijds waarschijnlijk toch gelijk toen hij
stelde dat je je vingers moet natellen
nadat je een CDA’er een hand hebt

gegeven! In de nieuwe gemeente
Horst aan de Maas nemen nu dus
meer politieke partijen deel aan
de coalitie dan nodig is voor een
verantwoord bestuur en de burger
kan weer opdraaien voor de extra
kosten die moeten worden gemaakt
om de PvdA aan zijn gerief te laten
komen.
Meerlo, F.P.H.M. Koch
Meerlo

Nieuwjaarstoespraak
burgemeester
Van
Rooij
Cactus
Column
Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in ’t Gasthoes te Horst op vrijdag
1 januari sprak waarnemend burgemeester Kees van Rooij alle aanwezige
bezoekers toe.

College-collage
Het nieuwe college in de
gemeenteraad van Horst aan de
Maas is bekend. De Sevenummers halen al direct een troef
binnen in de persoon van Freek
Selen. Deze jongeman heeft een
wethouderschap van vier jaar
achter de rug. Niet niks als je al
die tijd veel ezels onder de duim
hebt moeten houden! Deze Freek
dus, is met zijn benoeming in
Horst aan de Maas onmiddellijk
in het diepe gegooid, Leon
Litjens zal ongetwijfeld proberen
om hem duidelijk maken dat
vader Leons wil wet is en dat
wat het CDA doet welgedaan is.
Dus Freek, zet je schrap! Het aan
het college mee laten doen van
Birgit Op de Laak is knap
gespeeld door diezelfde Leon
maar de vraag is of het hier een
wolvin in schaapskleren betreft
of dat het CDA meent dat de
oppositie dan nog beter in de
hand te houden is. De PvdA had
altijd geroepen dat er in
Grubbenvorst en omgeving geen
mega stallen mochten komen.
De Grubbenvorstenaren wisten
voor de verkiezingen dus dat het
met de socialisten goed zakendoen zou zijn. Maar helaas voor
de Parel, voor de samenstelling
van het college werd door Leon
een beroep gedaan op de grote
verliezer van deze verkiezingen
en jawel, het aloude gezegde:
om der wille van de smeer, leckt
de kat de kandeleer, werd weer
uit de kast gehaald. Birgit dus in
het college, en de SP opnieuw
op de oppositiestoelen. L’Histoire
se répète zullen we maar
zeggen. De kiezer begrijpt er
niets meer van, maar dat was al
járen zo. Het college kan wat
hen betreft meteen naar de
pomp lopen.
De nieuwe inwoners van
Horst aan de Maas staan erbij en
kijken er niet eens meer naar.
Meerlo en Sevenum hebben voor
heter vuren gestaan!
Cactus

Burgemeester van Rooij
tijdens zijn Nieuwjaarstoespraak

“Welkom, dames en heren,
vanmorgen bij de officiële start van de
nieuwe gemeente Horst aan de Maas.
Vandaag staan we aan het begin van
een nieuw jaar én aan het begin van
een nieuw bestuurlijk tijdperk vol uitdagingen en kansen. Voor ik daarover
verder ga is het goed om nog even
achterom te kijken. Wat er allemaal
gepasseerd is in het bestuurlijke jaar
2009 daar zal ik nu weinig over gaan
vertellen, dat zullen straks Sacha van
de Ven en Marc Joosten – op hun eigen
wijze - doen. Wel is het gepast om aan
het begin van het nieuwe jaar even stil
te staan bij al die mensen die er vorig
jaar bij de start van het jaar nog wel
bij waren en nu niet meer; vrienden,
bekenden, partners, collega’s. Mensen
die we in het leven zijn kwijtgeraakt
maar waar we met goede herinneringen aan zullen blijven denken.
De afgelopen maanden is er
ook veel aandacht geweest voor het
opheffen van de oude gemeenten
Sevenum, Meerlo-Wanssum en Horst
aan de Maas. Er is uitvoerig teruggeblikt op het verleden, soms tot een
ver verleden, zelfs tot van voor onze
huidige jaartelling. Terugkijken dat

vaak gepaard ging met weemoed,
want afscheid nemen doet pijn.
En het is goed dat deze afscheidsbijeenkomsten en festiviteiten er
geweest zijn.
Maar vandaag is het moment
gekomen om definitief een punt te
zetten achter het achterom kijken
en afscheid nemen. Vanaf vandaag
kijken we vooruit naar een nieuwe
toekomst voor een nieuwe gemeente bestaande uit 16 dorpen met elk
een eigen karakter en geschiedenis en nu met elkaar verbonden in
één nieuwe bestuurlijke eenheid:
de nieuwe gemeente Horst aan
de Maas. Een nieuwe gemeente
die meer moet en zal zijn dan de
optelsom van 16 gemeenschappen.
Een nieuwe gemeente die met ruim
40.000 inwoners zijn ‘mannetje’
zal staan in de nieuwe regionale
verhoudingen, zelfbewust en met
oog voor de gezamenlijke belangen.
Een gemeente die in oppervlakte
de grootste gemeente van Limburg
wordt.
Voor de gehele Nieuwjaarstoespraak in beeld en geluid ga
naar www.hallohorstaandemaas.nl

Bespreking Poll week 52

Verdere beperking vuurwerkgebruik
Het gebruik van vuurwerk dient verder aan banden te worden gelegd?
Van de stemmers was 74% het eens met de stelling; 26% kan zich vinden
in de huidige situatie. In ons land mag drie dagen vuurwerk afgehaald en/of
gekocht worden. Het afsteken mag alleen tussen 10.00 uur op oudejaarsdag en
02.00 uur op nieuwjaarsdag. Dit zou dus verder beperkt kunnen worden.
In België hebben gemeenten de mogelijkheid om zelf regels in te stellen.
In de gemeente Maldegem (België) wordt overlast door vuurwerk zoveel
mogelijk beperkt. Om vuurwerk te kopen, heb je een vergunning nodig en

om het te mogen afsteken heb je nog een extra vergunning nodig. Verder
mag in Maldegem slechts vuurwerk afgestoken worden op oudejaarsnacht
tussen 23.00 uur en 01.00 uur. Een goed handhavingsbeleid is hierbij natuurlijk
noodzakelijk. Dit jaar ging voor vele miljoenen euro’s aan vuurwerk de lucht
in. Het aantal incidenten en ongelukken is bijna voorspelbaar. Vaak lopen juist
toeschouwers verwondingen op. Er zijn veel redenen die pleiten voor een meer
beperkt gebruik.

De ijsbaan in Horst moet een jaarlijks terugkerend
evenement worden?
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De ijsbaan in het centrum van Horst bleek een groot succes. Afgelopen zondag was de ijsbaan in het centrum van Horst voor het laatst geopend. Duizenden
mensen, vooral kinderen, hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om zich
op het ijs te vermaken. De ijsbaan gaf ook aanleiding tot allerlei activiteiten en
veel ontmoetingen. Kortom: het centrum van Horst, ook het centrum van de

nieuwe gemeente, heeft een krachtige impuls gekregen. Is dit een initiatief dat
navolging verdient in de komende jaren?
Geef uw mening via de website. Ook nodigen we u uit om uw uitgebreide
reactie daar weer te geven.
Maak gebruik van www.hallohorstaandemaas.nl.

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 53) > In de nieuwe gemeente nemen de juiste partijen deel aan de coaltie? > eens 47% oneens 53%
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Mo’Jones solo in
Cambrinus
Na met zijn band op podia te hebben gestaan als North Sea Jazz en
Pinkpop is Mo’Jones zondag 10 januari te gast op het podium van
Cambrinus in Horst. Aanvang van het concert is om 16.00 uur. Meer
informatie is te vinden op de site van Cambrinusconcerten.

IVN De Maasdorpen
organiseert nieuwjaarswandeling
Op zaterdag 9 januari organiseert IVN De Maasdorpen (De Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, voorheen
instituut) een nieuwjaarswandeling. Vertrek vanaf 09.00 uur met auto’s (carpooling) bij de parkeerplaats, die links
langs het pand van Anco en Froxx in horst ligt. De wandeling start om 09.30 uur bij restaurant de Wellsche Hut,
in Well. Deelname aan de wandeling is gratis, vervoer en erwtensoep zijn voor eigen rekening. Meer informatie:
Chris Jakobs, 077-467 29 71.

Mo’Jones te gast in Cambrinus
Mo’Jones is een muzikale
duizendpoot en weinig muziekstijlen
zijn hem vreemd. Hij kiest voor de
grote variatie. Toch is zijn muziek
met elementen uit funk, jazz,
pop, rock en latin geen muzikale
lappendeken.

“Noem het maar
Mo’-muziek”
Over de typering van zijn muziek
zegt hij desgevraagd: “Noem het
maar Mo’-muziek.” Muziek moet
swingen, vindt Mo’ en vele dansers
zijn hem dankbaar gebleken.
Na een lange periode met zijn band

opgetreden te hebben wil Mo’Jones
nu in zijn eentje met zijn publiek
delen wat hij zo in de loop der jaren
vergaard heeft. Opgetogen in een
volksbuurt in Sittard als straatschoffie
én communicantje, als spijbelaar én
als zondagskind, als respectant én
als levensgenieter is Mo’Jones een
volwassen vent geworden. En toch
is hij het jongetje in zichzelf niet
vergeten. Het rauwe leven heeft hem
niet cynisch of harteloos gemaakt.
Hij zoekt en vindt nog steeds een
kleine waarheid in een zee van
leugens. Hij gelooft nog steeds in
het leven en doet niets liever dan
daarover zingen.

Nieuwjaarsaanbieding!
Gezinszak friet voor 4 personen plus
4 kroketten of 4 frikandellen
Geldig op 11-12 en 13 januari

 5,-

Genieten van het mooie winterweer
De traditionele nieuwjaarswandeling van IVN De Maasdorpen wordt dit
jaar gehouden in de meest oostelijke
punt van de stuifduinenreeks van de
Maasduinen. De Maasduinen is een
natuurgebied van zo’n 4.500 hectare
groot. Het ligt ingeklemd tussen de
Maas en de Duitse grens en loopt van
Gennep tot Venlo. Het is een glooiend
lint van bossen, heidevelden en stuifzanden. Daartussen blinken tientallen
vennen, groot en klein.

De wandeling staat open voor
leden en belangstellenden die na de
feestdagen hun benen willen strekken en die willen genieten van de
natuur.
Het vertrek is vanaf restaurant de
Wellsche Hut. Gerard Schonenberg en
Guus Steegh, beiden natuurgids van
IVN Maas en Niers, kennen dit gebied
als hun broekzak. Zij begeleiden
de wandelaars en laten hen kennismaken met deze bijzondere omge-

Cambrinuspodium Horst

Een van Nederlands beste
singer-songwriters te gast
Woensdag 13 januari staat Ad Vanderveen met zangeres Kersten de Ligny op het Cambrinuspodium in Horst.
Dit concert begint om 20.30 uur. Voor meer info en reserveringen: zie site Cambrinusconcerten.

Openingstijden
Maandag 16.00 - 20.00 uur
Dinsdag t/m Zaterdag 11.30 - 22.00 uur
Zondag 12.00 - 22.00 uur

Cafetaria het Patathuisje
Gebr. van Doornelaan 84,Horst
Tel. (077) 398 13 81

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

ving. Zij vertellen over het ontstaan
van de Maasduinen en nemen de
deelnemers mee naar het opnieuw
ingerichte Wolfsven, een ven dat ooit
met een lengte van één kilometer
het grootste van Limburg was. Ook
‘Jan den Duvel’, de Hutsenberg en de
Munitieberg blijven niet onbesproken.
Traditiegetrouw wordt de wandeling rond het middaguur afgesloten in
restaurant De Wellsche Hut, met een
smakelijke kop erwtensoep.

Ad Vanderveen treedt woensdag 13 januari op in Cambrinus

De naam van deze muzikant klinkt
zo Hollands als spruitjes, maar hij heeft
de reputatie als een van de belangrijkste
singersongwriters van Nederland. Ook
internationaal staat hij hoog aangeschreven. Ad Vanderveen ontpopte zich na
het uiteenvallen van de rootsrockgroep
Personnel in de 90-er jaren tot een van
Nederlands belangrijkste Americanaartiesten, waarna hij zich op zijn albums
laat bijstaan aan een keur van nationale
en internationale artiesten. Naast zijn
schrijverschap ontwikkelt Vanderveen
zich tevens tot een van de betere
gitaristen van het land en met beide
hoedanigheden komt hij tot samenwerking met internationale grootheden
als Eliza Gylkison en Iain Matthews,
met wie hij toert en platen opneemt
onder de naam More than a Song. Iain
Matthews noemde Vanderveen zelfs
een van de beste gitaristen waarmee
hij ooit samenwerkte. Behalve om zijn
gitaarspel staat Vanderveen bekend om
zijn gevoelige Americana-liedjes en zijn
grote vertelkunst.
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35 koren zingen tijdens
eenwordingsactiviteit Horst
aan de Maas
Con Brio organiseert, samen met de koren van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas en de stichting
Plusevenementen, een eenwordingsactiviteit onder de naam ‘Koren in de Kern’. Tijdens dit korenevenement, dat
plaats zal vinden op maandag 24 mei 2010 (tweede pinksterdag), gaan 35 koren optredens verzorgen op diverse
podia in Horst.
In gesprek met René Colbers en
Ria Nomen van gemengde zangvereniging Con Brio uit Broekhuizen
en Broekhuizenvorst wordt
duidelijk, dat het een hele klus is
om zo’n grootschalig evenement
te organiseren, waar 35 van de 54
koren uit de nieuwe gemeente Horst
aan de Maas aan meedoen. Tijdens
de vorige herindeling in 2001 was
er ook een plan om de koren te
betrekken bij de feestelijkheden,
maar dat is niet doorgegaan omdat
de organisatie te laat was gestart.
Vandaar dat de initiatiefnemers deze
keer tijdig contact hebben gezocht met
Plusevenementen en al in 2008 zijn
begonnen. Op 18 februari 2009 heeft
de eerste bijeenkomst plaatsgevonden
in Sevenum. Tijdens deze bijeenkomst
is een werkgroep gevormd uit de 16
kernen.

”In totaal zullen
er tussen de 800
en 1000 mensen
meedoen met dit
evenement, van wie
150 kinderen”
René Colbers: “In totaal zullen
er tussen de 800 en 1000 mensen
meedoen aan dit evenement. Zeven
van de 35 koren die meedoen zijn
kinderkoren. Het aantal kinderen dat
meedoet, is ongeveer 150.”
Er worden zes muziek- en korengenres
ten gehore gebracht: kerkelijk,
klassiek, populair en volkslied/shanty,
mannenkoren en kinderkoren. Het
samenstellen van het programma
per genre is niet eenvoudig. Alle
koren hebben voorkeurstukken uit
hun repertoire aangegeven en daar is
een grote gemene deler uitgekomen.
René Colbers: “De koren willen graag
stukken zingen die ze al kennen.
We hebben geprobeerd een goede mix
te vinden voor ieder koor, waardoor
er niet te veel nieuwe stukken
ingestudeerd hoeven te worden.
De koren krijgen het oefenmateriaal
thuisgestuurd op CD of MP3, waardoor
iedereen alles goed kan instuderen
voordat we met de gezamenlijke
repetities beginnen”. Een van de
hoogtepunten van ‘Koren in de Kern’
is het gezamenlijk zingen van een
volkslied, dat speciaal is geschreven
voor deze activiteit door Wim Hendrix
en Ron van den Beuken. Colbers:
“Het is een echte aanstekelijke
meezinger die ook de bezoekers van
het evenement kunnen meezingen.”

”Het gaat om de gezamenlijke gedachte”
Ria Nomen: “Het uitgangspunt is
dat alle inwoners van Horst aan de
Maas mee kunnen zingen met ‘Koren
in de Kern’. Je hoeft dus niet per se
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Leer bewerken in De Locht

Demonstraties
smeden, leerbewerken
en zadelmaken
In Museum De Locht in Melderslo wordt op zondag 10 januari een
demonstratie smeden gegeven. Daarnaast laat een zadelmaker zijn oude
ambacht zien en is er een demonstratie leerbewerken.

Demonstratie smeden in De Locht (archieffoto)

Ria Nomen en René Colbers
lid te zijn van een koor. Het gaat om
de gezamenlijke gedachte”. Mensen
die niet aangesloten zijn bij een koor
en mee willen doen, kunnen ze zich
melden bij René Colbers, Ellenberg 23,
5872 AM Broekhuizen. Via telefoon:
077 4632139 of per e-mail: info@
zingmetconbrio.nl. De koren worden
muzikaal begeleid door diverse
combo’s. Er zullen optredens worden
verzorgd op drie locaties. Twee buiten
en een binnen. In geval van slecht
weer is er voor de buitenoptredens
een noodplan. Om alles goed te laten
verlopen, is er doorlopend contact
met alle koren om zaken in detail
af te stemmen. Colbers en Nomen
benadrukken dat veel mensen zich

erg goed inzetten om het evenement
te laten welslagen. De optredens zijn
zo geprogrammeerd dat het publiek
kan pendelen tussen de verschillende
podia, zonder iets te hoeven missen.
Tussen de optredens door kan er
genoten worden van een natje en een
droogje. René Colbers en Ria Nomen
zijn overtuigd van het welslagen van
het evenement en kijken uit naar een
onvergetelijk korentreffen.
“Het programma houden we nog
even geheim, maar één ding kunnen
we alvast zeggen. Er is, speciaal voor
dit evenement, het arrangement van
‘Feel’ van Robbie Williams aangekocht,
dat door de groep populair zal worden
gezongen.”

www.hallohorstaandemaas.nl

Vleeskroketten
Ad van Geloven
Per doos
28x100 gram

 9,95

Het museum is in de wintermaanden geopend op woensdag
van 14.00-17.00 uur en zaterdag
en zondag van 11.00-17.00 uur. De
bijzondere demonstraties beginnen
rond 12.00 uur. Groepen kunnen,
na afspraak, ook op andere tijden
terecht, zie ook:
www.museumdelocht.nl
Op de eerste etage is een
tijdelijke tentoonstelling ingericht.
Tot begin april is dat de tentoon-

stelling ‘Gewassen en Gestreken’.
Met teksten en veel foto’s wordt
een boeiend beeld gegeven van het
wassen en strijken in de voorbije
eeuwen. De tentoonstelling laat
zien hoe het wassen zich ontwikkelde van zuiver, zwaar handwerk
tot een volledig geautomatiseerde
bewerking. Uiteraard staan ook alle
hulpmiddelen en machines van
heel eenvoudig tot zeer ingenieus
tentoongesteld.

Tapzingen met de
Balkers in Sevenum
Zondagmiddag 10 januari starten
de Balkers het nieuwe kalenderjaar
2010 met een middag tapzingen in de
Sevewaeg in hartje Sevenum.

De meezingmiddag begint om
14.30 uur. Iedereen is welkom en de
toegang is gratis.

Ook in 2010 staan wij 7 dagen per
week voor u klaar!

voor overige aanbiedingen zie:
www.huubkes.nl

GEZOND AFSLANKEN
MET POWERSLIM
Afslankconcept met gegarandeerd
succes zonder jo-jo effect.
Onder persoonlijke begeleiding
van een gecertificeerd voedingsdeskundige verlies je op een
gezonde manier 6 tot 9 kilo per
maand. Geen shakes, geen pillen.
Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42

Allura Beauty&Spa
Tienrayseweg 2 (locatie het Parkhotel) Horst
T (077) 397 60 06 E info@allura.eu I www.allura.eu

Manicure Pedicure Kapsalon Schoonheidssalon Massage
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D’n Dreumel

Griendtsveen

Pronkzittingen 2010
Komend weekeinde, vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag(middag) 10 januari presenteert carnavalsvereniging D’n Dreumel wederom haar jaarlijkse
pronkzittingen in de grote zaal van cultureel centrum ’t Gasthoês. De avondzittingen beginnen om 20.00 uur en de middagzitting om 17.00 uur.

Doorgestoake Kaart en de Fátse Twië
In een zeer gevarieerd en
wervelend programma kan men
genieten van een groot aantal

Swolgen
Jeugdprinsenbal
Op 10 januari 2010 vindt
het Jeugdprinsenbal van
Swolgen plaats in Café Zaal
Wilhelmina.
Alle Swolgenaren, Bokken
en Bokkinnen groot en klein
zijn vanaf 14.11 uur van harte
welkom om dit geweldige
jeugdspektakel bij te wonen.
Op deze dag wordt afscheid
genomen van Jeugdprins
Jimmie, Jeugdprinses Esmeè,
Jeugdvorst Robin, Jeugdnar
Jessy en van hun gevolg.
Wie wordt Jeugdprins,
Jeugdprinses, Jeugdvorst(in) en
Jeugdnar(rin) van 2010? Die
vragen worden beantwoord
tijdens het verkleed Jeugdprinsenbal. Verder wordt dan
bekend gemaakt wie in de
Jeugdraad zitting zal nemen in
2010.
Op deze middag zijn er
mooie prijzen te winnen voor
de kinderen van de lagere
school die het mooist zijn
verkleed.

Broekhuizen
Uitkomen
nieuwe prins
Zondag 10 januari vindt in
Broekhuizen in zaal Het Brouwershuis
het prinsenbal van Carnavalsvereniging
de Krey plaats. “Wae wurdt de neeje
Prins va Brokeze?”
De zaal is open vanaf 14.11 uur en
de toegang is gratis.

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’, de ‘Fátse Twië’ en een
optreden van het Venlose schlagerduo Bram en Ruud. Uiteraard komen
ook schlagerzangers en de dansgarde van D’n Dreumel aan bod.
De presentatie is in handen
van Vorst Iemus en de muzikale omlijsting geschiedt door de
Reulsberger Muzikanten. Voor zowel
de zaterdagavond (balkon), vrijdagavond 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 telefoon 077 398 63 97
(Gijs Hendriks).
De nieuwe cd van D’n Dreumel
wordt dit jaar verkocht op zaterdag
9 januari. Vanaf 11.00 uur komen
leden van D’n Dreumel langs met dit
geweldig muzikale carnavalsproduct
van eigen Horster bodem.
Op de cd staan maar liefst zes
liedjes. Na zaterdag is de cd verkrijgbaar bij onder andere: InterChalet en
MikroShop.

Vrouwenbeweging
60 jaar
Zaterdag 9 januari viert de
vrouwenbeweging
Griendtsveen haar 60- jarig
bestaanfeest.
De vereniging werd in 1950
opgericht onder de naam
Heilige Catharina maar die
wordt niet meer gevoerd.
De oprichtster was mevrouw
Van Gerwen en als geestelijk
adviseur trad de zeer eerwaarde heer Geurts op.
De vereniging houdt op
zaterdag 9 januari om 16.00
een plechtige dienst in de
Barbara kerk. De vrouwenbeweging houdt geen receptie
maar viert het jubileum alleen
met haar leden in gemeenschapshuis ‘De Zaal’ in
Griendtsveen.

Uitkomen jeugdprins en -prinses America

Jeugdcomité America zoekt playbacktalent
Het uitkomen van de jeugdprins en -prinses in America staat weer op de agenda evenals de playbackshow. Zoals ieder jaar belooft het weer een
weekend vol Americaans playbacktalent te worden.
Op zaterdag 16 januari wordt er
gestart met de 11e Grote Playbackshow. Dus ben jij ouder dan 12 jaar
en denk jij hét Playbacktalent van
America te zijn? Geef je dan nog
snel op, zodat jij de Grote Hoofdprijs

in de wacht kunt slepen. Aanvang
Grote Playbackshow op zaterdag is
± 21.00 uur in de Bondszaal.
Op zondag 17 januari is het
uitkomen van de jeugdprins en
-prinses in America; de aanvang

hiervan is 18.00 uur. Diezelfde middag
wordt ook voor de kinderen van de
basisschool een Mini Playbackshow
georganiseerd. De aanvang daarvan is
15.00 uur in de Bondszaal. Voor zowel
de Grote als de Mini Playbackshow

zoeken wij Americaanse playbacktalenten.
Heb jij zin om mee te doen dan
kun je je opgeven bij Nellie Mulders
(hay.mulders@ziggo.nl of bellen met
077 464 19 49).

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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Grubbenvorst

Jeugdprinsenbal

Broekhuizenvorst

C.V. De Blauwpoët
heeft nieuwe prins

Op zaterdag 9 januari
komen de nieuwe jeugdprins,
kinderprins en kinderprinses
uit tijdens het jeugdprinsenbal
in Grubbenvorst.
Dit jeugdprinsenbal wordt
gehouden in zaal ‘t Haeren en
begint om 15.00 uur. De huidige
jeugdprins Chrit I zal om 16.11
uur aftreden. Vervolgens komen
de Kinderprins en prinses uit, die
dit jaar afkomstig zijn van
basisschool De Samensprong.
Om 17.11 uur komt de nieuwe
jeugdprins 2010 uit en kan het
feest met de jeugd van
Grubbenvorst losbarsten.

Prinsenbal
C.V. D’n Tuutekop
Zondag 10 januari vanaf 15.00 uur wordt in de Tuutetempel (zaal
Debije) bekend gemaakt wie de nieuwe heerser van ‘t Tuuteriek wordt.
Voor Prins Marcel komt er een einde aan zijn regeerperiode. Prins Marcel
en prinses Wendy kunnen samen met de Adjudanten Henk en Robert
terugkijken op een schitterend carnavalsseizoen 2009.
Als Prins Marcel kan voldoen aan
alle eisen die zijn voorgangers aan
hem stellen, wordt hij opgenomen
in het korps van de oud prinsen en
oud vorsten. We nemen ook afscheid
van een raadslid en we zijn natuurlijk
heel benieuwd wie de opvolger zal
zijn. Na het afscheid van de kartrekkers van het afgelopen jaar wordt
het tijd dat er weer een nieuwe Prins
uitgeroepen wordt.
Heel Hegelsom zit al een tijdje
in spanning wie de nieuwe Prins zal
worden. Komt hij van het centrum of
van Hegelsom-Zuid of woont hij op
de Bosstraat, misschien komt hij
wel van d’n Diek? Misschien is het
wel familie, of is het uw buurman,

Grubbenvorst

Prinsenbal
Op zaterdag 9 januari a.s.
zal, tijdens het jaarlijkse
prinsenbal, de nieuwe prins
van Gekke Maondaagsvereiniging “De Plaggenhouwers” uit Grubbenvorst
uitkomen.
De huidige Prins Leon I treedt
dan om 21.11 uur samen met
zijn adjudanten Pim van de
Pasch en Paul Verbong af.
Vervolgens komt om 22.11 uur
de nieuwe prins van De
Plaggenhouwers uit, samen met
zijn 2 adjudanten. De avond
wordt muzikaal opgeluisterd
door The Mud Road Houseband.
Het prinsenbal vindt plaats in
zaal “Ut Haeren” en begint om
20.11 uur.

verenigingen 23

die wil toch iedereen wel zien
uitkomen?

“Tuute in het
sprookjesbos”
De nieuwe prins wordt door een
spectaculair toneelstuk van de Raad
van Elf en vier mooie dansmarietjes
naar voren gebracht. Dit jaar komen
ze met het stuk ’Tuute in het sprookjesbos’ op de planken. Ze willen er
nog niets over loslaten maar het belooft weer lachen, gieren en brullen
te worden. Er zijn diverse optredens
van Hegelsomse topartiesten en de
muzikale omlijsting is in handen van
DJ Peter Keijsers.

Proclamatie 48e prins
D’n Dreumel
Prins Erik II (van Rijswick)
met zijn adjudanten Paul Derikx en Frans Geurts
In Broekhuizenvorst is de 54ste
prins van De Blauwpoët uitgekomen.
Vooraf aan het prinsenbal (eind
november 2009) werd eerst afscheid
genomen van Prins Geert en zijn
adjudanten Erik en Ron. Prins Geert
werd opgenomen bij de Ald Prinsen
nadat hij een test had doorstaan. In
een drukke zaal ’t Dörp kwam na een

Swolgen

Nieuwe Prins en
Boerenbruidspaar
Op zondag 3 januari is de 56ste Prins en het 18e Boerenbruidspaar van
Carnavalsvereniging D’n Bok uit Swolgen uitgekomen.

persiflage op ‘Dit was het nieuws’
Prins Erik II, (van Rijswick) uit, waarna
ook zijn adjudanten Frans (Geurts) en
Paul (Derikx) gepresenteerd werden.
Prins Erik II en Prinses Kim houden
samen met de adjudanten op 7
februari receptie van 14.11 tot 16.11
uur in de feesthal bij Van Leendert in
Broekhuizenvorst.

Op zaterdag 23 januari vindt de uitverkiezing van alweer de 48e prins
van D’n Dreumel plaats in de Mèrthal. Omlijst door een muzikaal programma
wordt de nieuwe heerser van het Dreumelrijk ingehuldigd. De avond begint
om 20.00 uur.
Er treden deze avond diverse
artiesten en liedjeszangers op. Ook de
junioren en senioren van de gardegroepen geven acte de présence.
Verder zijn er optredens van: ‘Aaltied
noeit te laat’, meervoudig LVK Winnaar
‘De Toddezèk’, ‘Da Ma Zoë’ en Big
Benny. De muzikale begeleiding van
de proclamatie is in handen van

Carnavalsband.nl. Zij verzorgen tevens
de muzikale afsluiting van de avond.
De presentatie is in handen van vorst
Iemus.
De kaartverkoop is inmiddels
gestart. Eventueel nog beschikbare
toegangskaarten zijn nog te koop bij
café De Lange, café De Beurs, café ’t
Centrum en via www.dreumel-horst.nl

Setokids:
toneel voor kinderen
In Sevenum is een nieuwe club geboren genaamd Setokids, jeugdtoneel voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.

Prins John I met z’n adjudanten Frank Claessens en Joop Martens
Tijdens de festiviteiten namen
Prins Tom I, zijn Prinses Yvon en
adjudant Frank afscheid. Ook het
Boerenbruidspaar van 2009, Piet en
Marjo, namen afscheid. Het nieuwe
Boerenbruidspaar wordt gevormd door
Twan en Lea Smeets. De nieuwe Prins
van D’n Bok in Swolgen is de 25 jarige
Prins John I (John Thijsen). Prins John

I wordt bijgestaan door verenigingsadjudant Frank Claessens en de door
hem gekozen adjudant Joop Martens.
Prins John I komt uit een echte carnavalsfamilie. Vader Jan was prins in
1983 en opa Lowie in 1957. Prins
John I houdt receptie op 24 januari
vanaf 14.11 uur in Café Zaal
Wilhelmina in Swolgen.

Afgelopen maandag is de eerste
repetitie gestart. Het logo werd feestelijk onthuld en er werd geproost
met beschuit met muisjes en champagne. 14 enthousiaste kinderen

maken deel uit van Setokids. Regie is
in handen van Mieke Minten en Sylvia
Driessen. Beide spelen al jaren bij
Setovera Sevenum en liepen al langer
met het idee om jeugdtoneel te gaan

opstarten in Sevenum.
Nu is het werkelijkheid: 4 januari
2010 hebben zij het startschot gegeven. Eind juni zal Setokids met een
eerste productie komen.
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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.

Ton Klinckenberg
Met de rubriek geplukt zijn we dit keer in Broekhuizenvorst aan de
Burgemeester Hermansstraat 10. Daar woont Ton Klinckenberg met zijn
vrouw Claire. Ton en Claire hebben 2 kinderen die beiden het huis uit zijn.

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

PUZZEL

Sudoku

met aardappelpuree en
geroosterde tomaten

Bereidingswijze:
• verwarm de oven op 200
graden C;
• schil de aardappels en snij
deze in stukjes. Kook de
aardappelen in een laagje
water in 20 minuten gaar;
• verkruimel ondertussen in een
keukenmachine het brood met
de peterselie en de knoflook;
• snijdt het kapje van de
tomaat, schep het broodmengsel erop en bedruppel met wat
olijfolie. Rooster de tomaten in
10 minuten in de oven;
• bak de medaillons in 5 à 6
minuten roze. Dek ze af met
aluminiumfolie en laat ze even
rusten;
• serveer met de puree en de
geroosterde tomaten;
• giet ondertussen de aardappelen af en laat ze op een laag
vuur uitdampen;
• pureer de aardappelen. Voeg
de melk en de roomboter toe
en roer het geheel tot een
mooie puree;
• voeg naar smaak verse
kruiden, nootmuskaat of een
beetje mosterd toe.

Tip:
Wildzwijn kan ook vervangen
worden door varkensmedaillon.

Op de vraag wat de toekomst
zal brengen antwoord Ton: “Ik heb
me voorgenomen om het nieuwe
jaar met minder stress door te
komen. Hoewel ik dat al jaren van
plan ben, ga ik me komend jaar
alleen nog bezighouden met dingen
die er voor mij toe doen en die ik
leuk vind. Daarnaast probeer ik op
langere termijn te plannen, zodat
ik niet onnodig voor een deadline
kom te staan. Ik verwacht een fijn
muzikaal jaar, met als een van de
hoogtepunten de deelname aan het
bondsconcours in Veldhoven van
onze fanfare Broekhuizenvorst en
Ooijen.”

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.

Wildzwijnmedaillons
Ingrediënten:
8 wildzwijn medaillons
100 gram roomboter
1 eetlepel olijfolie
2 deciliter melk
boter om in te bakken
1 kilo kruimige aardappelen
1 doos (red pearl) tomaten

”Ik heb me voorgenomen om het
nieuwe jaar met
minder stress
door te komen”

hem, toen hij in de politiek zat, de
keuze laten maken tussen politiek en
muziek. In die tijd was Ton bestuurslid
en tweede dirigent van de Koninklijke
Harmonie Euterpe uit Venray.
De keuze is op muziek gevallen.
Op dit moment speelt Ton tuba bij
Fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen.
Hij is opgeleid als trompettist maar
heeft in de afgelopen jaren ook hoorn
en bariton gespeeld. Dat zijn passie
muziek is, is terug te zien in zijn werkkamer, die vol staat met muziekgerelateerde spullen zoals oude instrumenten en stapels CD’s.
In 2005 zijn Ton en Claire
Klinckenberg, die 37 jaar getrouwd
zijn, verhuisd van Venray naar
Broekhuizenvorst. Vier jaar geleden is
Ton voorzitter geworden van fanfare
Broekhuizenvorst en Ooijen.
Ton: “Mijn vrouw Claire en ik houden elkaar goed in evenwicht wat
onze hobby’s betreft. Zij is een echte
kunstenares die zich heeft gespecialiseerd in patchwork”. Ton laat vol trots
enkele kunstwerken zien.

Ton Klinckenberg met zijn grote passie

Sinds 4 september dit jaar zijn Ton
en Claire opa en oma geworden. Zoon
Ramon heeft een dochtertje gekregen.
Ton Klinckenberg: “De geboorte van
Fen, ons eerste kleinkind, is het hoogtepunt geweest van het afgelopen
jaar. Onze zoon Ramon en zijn vriendin
wonen in Ede. Daardoor kunnen we
haar niet iedere dag zien. Maar gelukkig is er internet, waardoor we haar
opgroeien op afstand kunnen volgen”.
Ton is geboren in Heerlen en
heeft daar de eerste tien dagen van
zijn leven op de vroedvrouwschool
gewoond. Het was in die tijd, in de
regio waar Ton geboren is, het gebruik
om niet thuis te bevallen maar op de
vroedvrouwschool. Hij komt uit een
gezin van acht kinderen, waarvan er
een op tweejarige leeftijd is overleden. Het gezin Klinckenberg woonde in
Ter Winsele, een plaats met ongeveer
1000 inwoners.
Op zijn achttiende vertrok Ton
vanuit Zuid-Limburg naar Venray, waar
hij de opleiding tot B-verpleegkundige
volgde. Hij heeft daar diverse jaren als
verpleegkundige gewerkt. Na het volgen van verschillende opleidingen en

9
het vervullen van diverse functies in
het ziekenhuis is Ton nu projectleider
bij het GGZ Limburg. Ton: “De nieuwbouw van het ziekenhuis in Venray,
zie ik als een belangrijk deel van mijn
leven. Die heb ik van het begin tot
het einde meegemaakt en heb hier in
totaal 20 jaar aan meegewerkt”.
In Venray is Ton een termijn raadslid en
tien jaar commissielid geweest.
“In die periode heb ik veel geleerd. Ik
heb toen de mogelijkheid gekregen om
verschillende cursussen te volgen via
de bestuursacademie in Den Bosch.”

”Mijn vrouw Claire
en ik houden elkaar
goed in evenwicht
wat onze hobby’s
betreft”
Ton Klinckenberg is 57 jaar. Hij
heeft gebruik kunnen maken van een
55+ regeling waardoor hij nu nog vier
dagen werkzaam is. Zijn grote passie
is muziek. Zijn vrouw Claire heeft

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Raadsleden op ijsbaan met oliebollen

En ni-j roadslid woj ôs de oliebolle loate smaake,
Mar leet de iësbaan duchtig kraake.
Heej ging onderoêt,
En veel op ziën snoêt,
En dôch: as ik vûr de Gemaent mar gen slippertje gaj maake!
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Kijk voor de oplossing op www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing of
volgende week in de HALLO.

07
01

sport 25

Dames van De Merels
Kerstdiner voor
succesvol in De Challenge Sevenumse pony’s
Op zondag 27 december werd De Challenge voor dameskorfbalteams 2009 gehouden in de Rabosporthal in
Reusel. Het team uit Melderslo was daarbij zeer succesvol. Voor De Challenge van zondag 27 december werden van
De Merels-3 dames geselecteerd in twee leeftijdscategorieën: Moniek Seuren bij dames onder 14 jaar en Mirelle en
Ankie Kleuskens bij dames onder 16 jaar. In beide leeftijdscategorieën werden de dames van cluster Oost kampioen.

Moniek Seuren, Mirelle Kleuskens, Ankie Kleuskens
Bij de dames onder 16 jaar leverde
Ankie Kleuskens een ongekende
prestatie, zij werd topscoorder en werd
geselecteerd voor het Nederlands
Team onder 16 jaar. Het is voor het
eerst in de geschiedenis van De Merels
dat een speelster mag uitkomen voor
het Nederlands team. De Challenge is
enkele jaren geleden opgestart met
als doel het dameskorfbal naar een

hoger niveau te tillen. De Regio Zuid
(Limburg, Brabant en Gelderland)
van het Koninklijk Nederlands
Korfbalverbond (KNKV) wordt onderverdeeld in drie clusters: Oost, West en
Midden. De korfbalverenigingen uit de
gemeente Horst aan de Maas vallen
onder cluster Oost.
Jaarlijks vinden er selectietrainingen plaats; op basis van deze

trainingen ontstaan de clusterteams
die het gehele jaar door trainingen
houden. Twee keer per jaar wordt er
een toernooi, De Challenge, gehouden,
waar de clusters met elkaar uitmaken
wie de sterkste is. De Challenge is bedoeld voor jeugdspeelsters tot 19 jaar
en wordt onderverdeeld in 3 leeftijdscategorieën: onder 14 jaar, onder 16
jaar en onder 19 jaar.

Pony’s aan het kerstdiner in Sevenum
Dinsdag 29 december werden de pony’s van ponyclub Die
Sevenrijders uit Sevenum getrakteerd
op een heus kerstdiner. De pony’s
genoten van een gevarieerd menu,
bestaande uit hooi, wortelen, muesli
en paardensnoepjes. Om in kerst-

sfeer te blijven waren speciaal voor
het diner alle pony’s opgepimpt.
Nicole, de pony van Laura
Hoogers mag zich een jaar lang ‘Miss
Pony’ noemen en Norbert, de pony
van Floor Janssen kreeg de prijs voor
de origineelste combinatie.

Voetbalvrouw:
16 januari 2010 eerst verloven
GROEPSLESSEN

GROEPSLESSEN

FITNESS

FITNESS

WELLNESS

WELLNESS

SAUNA

ZWEMBAD

SAUNA

ZWEMBAD

De nieuwe fusiegemeente is
De
nieuwe
reden
voorfusiegemeente
een unieke actie!is

reden voor een unieke actie!

Een sportief en gezond 2010

ZONNESTUDIO

FYSIOTHERAPIE

BEDRIJFSFITNESS

KINDEROPVANG

…en dit alles voor één abonnementsprijs.
Venrayseweg 114 5961 AJ Horst aan de Maas telefoon 077 - 398 35 53 www.wellnessanco.nl

SQUASHBAAN

ZONNESTUDIO

FYSIOTHERAPIE

PSV heeft belangstelling voor een speler van Wittenhorst, zoals onlangs
in de media bekend werd gemaakt. Deze belangstelling wordt serieuzer en
concreter, er zou al een akkoord op hoofdlijnen zijn en er zouden slechts
nog een paar details geregeld moeten worden. Zoals van de media
verwacht mag worden, zijn wij op zoek gegaan naar de speler waar het
allemaal om draait.
Het sportieve paar en alle nieuwsgierigen zullen nog even geduld moeten hebben, want zoals het er naar
uitziet zal Wittenhorst op 16 januari in
zaal De Lange opening van zaken geven. De zaal is open vanaf 20.11 uur.

“We gaan zorgvuldig
met onze talenten om
en willen uit privéoverwegingen geen
commentaar geven”

Een sportief en gezond 2010

SQUASHBAAN

Mijn vriend wordt
profvoetballer

BEDRIJFSFITNESS

KINDEROPVANG

Zorgvuldig omgaan met talent
Via de voorzitter van Wittenhorst
is getracht de naam van de speler binnenskamers te houden. Ton Hagens:
“We gaan zorgvuldig met onze
talenten om en willen uit privé-overwegingen geen commentaar geven”.
Na een intensieve zoektocht heeft
HALLO contact weten te leggen met de
vriendin van de toekomstige PSV-er.
Zij wilde voor ons wel een tipje van
de (trouw)sluier oplichten. Ja, goed
speurwerk wordt nog beloond. Naast

de waarschijnlijke overstap naar PSV is
er op het gebied van de liefde ook van
alles gaande.

“Onze relatie is toe
aan een
volgende stap”
Eerst verloven en trouwen
“Onze relatie is toe aan een
volgende stap”, zegt de voetbalvrouw
in wording. “We gaan ons half januari
verloven en in 2010 wordt er ook nog
getrouwd, met of zonder PSV.”
Het is duidelijk dat het wat
betreft de liefde tussen deze twee
mensen wel goed zit. Het zijn beide
sportmensen, hij als voetballer en
zij is fervent korfbalster. Beiden
hebben elkaar op het sportpark van
Wittenhorst leren kennen. Hun ogen
ontmoetten elkaar en de vonk sloeg
over. “In verband met onze privacy
zouden we het zeer waarderen indien
onze namen niet naar buiten gebracht worden, overigens vinden wij
dit zelf ook al moeilijk genoeg”, aldus
de korfbalster.
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Kerken in Horst aan de Maas

Slender You Fit
gezond en vitaal

Kom naar onze OPEN DAG op
Zondag 10 januari van 11:00 - 15:00 uur

Mabel Plus

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. Hubertuskerk in
Hegelsom.

Afslanken, Anti-Cellulite,
Huidversteviging
en Anti-Aging in één!
Voor lichaam en gezicht.

nieuw!

Ondanks dat de kerk van
Hegelsom nog relatief jong is, is er
weinig bekend over het ontstaan.
Dat is geen reden om deze kerk niet
in de rubriek kerken in Horst aan de
Maas op te nemen.
Volgens de geschiedenis werd
er pas in 1920-1921 een poging
ondernomen om in Hegelsom een
rectoraat op te richten. Deze plannen
gingen om onduidelijke redenen
niet door. Een nieuw initiatief werd
genomen nadat er een school moest
komen vanwege plaatsgebrek op
scholen in Horst. Er ontstond een
discussie waar de school moest
komen te staan. In Hegelsom of
in voor-America. Deken Creemers
bepaalde, zonder overleg, op welke
plek de school gebouwd moest
worden.
Architect Ir. J.G.C Franssen uit
Roermond werd benaderd om een
ontwerp te maken voor de kerk in
Hegelsom. Op 18 augustus 1932 vond
de aanbesteding van de kerk en de
pastorie plaats. De aannemer was de
firma L. Everaerts uit Horst.

REVOLUTIONAIR
IN NEDERLAND!

Cavista Estetica
Spectaculair afslanken,
vet definitief weg!
Dé moderne methode op het
gebied van plaatselijk afslanken

Weltersweide 1
5961 EK Horst
Tel. 06 36174008

voor meer info:

www.slenderyoufit.nl

KWIK-REP

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

Heilige Hubertuskerk
Hegelsom

www.kwik-rep.nl

Op paasmaandag
17 april 1933
vond de eerste
steenlegging plaats.
Een Bisschoppelijk schrijven
van 22 oktober 1933 maakte de
officiële oprichting van het rectoraat
bekend. De grenzen van het rectoraat
werd bepaald door het toenmalige
kerkbestuur, dat bestond uit:
Mathijs Litjens, Gerard Hoeijmakers,
Antoon van Rens, Willem Keijsers,

Theodoor Willems en Mathijs Lenssen.
De kerk van Hegelsom is een van de
weinige kerken in de omgeving die
niet verwoest is tijdens de oorlog.
Het interieur en de muurschilderingen
dateren nog uit de bouwtijd.

Tot 1939 werd in de kerk van
Hegelsom gebruik gemaakt van een
harmonium. In 1939 kreeg de kerk
de beschikking over een orgel, dat in
1897 gebouwd was voor de kerk in
Tongelre bij Eindhoven.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl
Wegens
gezondheidsredenen
zijn wij op
31 december 2009
met
Hotel Pension
St. Lambert gestopt.
Wij willen u bedanken
voor het jarenlange
vertrouwen.

Fam. Collin-Schattevoet
St. Lambertusplein 10
5961 EW Horst

Kerkdiensten
Parochie
America
Broekhuizen
Broekhuizenvorst
Grubbenvorst
Hegelsom
Horst (Lambertus)
Horst (Norbertus)
Kronenberg
Lottum
Meerlo
Melderslo
Meterik

zaterdag
09 januari
dienst

Heilige mis
Heilige mis

tijd

zondag
10 januari
dienst
Heilige mis
Heilige mis

Heilige mis

19.15
19.00 Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis

19.00
19.15
Heilige mis
Heilige mis

Heilige mis

17.30

Swolgen
Sevenum

Heilige mis

Heilige mis
Poolse mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Tienray

Heilige mis

18.00

tijd
10.00
10.00

maandag
11 januari
dienst

10.00
09.30
10.30 Heilige mis

tijd

dinsdag
12 januari
dienst

tijd

woensdag
13 januari
dienst

18.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 09.25

tijd

18.30 Heilige mis

10.00
10.30
Heilige mis

donderdag
14 januari
dienst
tijd

vrijdag
15 januari
dienst

18.30 Heilige mis

Heilige mis

08.30

Leesmis

09.00

tijd

18.30

08.30

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

Rozenkrans 18.00 Heilige mis
Heilige mis 18.30 Heilige mis
Heilige mis

19.00

18.00
18.30

07
01

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

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

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

Zondag 10 januari

voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl

van 11:00 - 15:00 uur

OPEN
DAG

America
Circle J

za 9 januari 21.00 uur
Organisatie: OJC Cartouche
Locatie: OJC Cartouche

Hegelsom

Carnavalskledingbeurs
za 9 januari 10.00-11.30 uur
Organisatie: Toneelvereniging
Poespas
Locatie: Zaal Debije

Horst

Gezond
Sportief
Afslanken

Weltersweide 1
5961 EK Horst

Stunning Susy
za 9 januari 21.30 uur
Organisatie: Café de Beurs
Locatie: Café de Beurs

met en zonder
medische klachten

Pedicure- en
Schoonheidssalon
Nieuwe apparatuur
voor huidversteviging
en figuurcorrectie

Ladies Night
za 9 januari 22.00 uur
Organisatie: Café de Lange
Locatie: Café de Lange
voor meer info:

Mo’Jones solo
zo 10 januari 16.00 uur
Organisatie: Cambrinusconcerten
Locatie: Cambrinus

Bel voor een gratis proefles: tel. 077 3984971

Ad Vanderveen en Kersten
de Ligny
wo 13 januari 20.30 uur
Organisatie: Cambrinusconcerten
Locatie: Cambrinus

Melderslo
Leer bewerken

zo 10 januari 12.00 uur
Organisatie: streekmuseum
De Locht
Locatie: streekmuseum De Locht

Sevenum
Tapzingen

zo 10 januari 14.30 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: De Seveweag

Kom langs voor een

Dermalogica 30-30-30
gezichtsbehandeling
en kom alles over je huid te weten.
Verbeter je huidconditie in 30 minuten,
een volledig productenpakket voor
30 dagen. Voor dit alles betaal je slechts

 30,00.

Geen loze beloftes. Gewoon een
gezonde en fantastisch huid.
Reserveer voor 28-02-2010

Foto: Schwarzkopf

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

Slender You Fit

Venloseweg 104, Horst Tel. (077) 464 20 42

Nu bij Valise

Workshops vegetatief vormgeven
met als thema Venetiaanse Maskers
Voor meer informatie:
Monique Kersten; (06) 12 69 79 35,
info@valise.nl of kijk op www.valise.nl

atelier & natuur

workshops en arrangementen

Lemmeweg 4, 5975 PM Sevenum T (077) 467 36 17

Na de feestdagen een mooie kleur in je haar.
Maak een afspraak en laat je adviseren, over de laatste nieuwe kleuren!
Knip de bon uit en krijg een aantrekkelijke korting van 5%,
bij een meervoudige kleur of een FolieSolei.

5% KORTING!

Hoofdstraat 8, 5961 EZ Horst

bij een meervoudige kleur of een FolieSolei,
tegen inlevering van deze bon!
Deze actie is geldig tot 31-01-2010, niet geldig bij een andere actie.

tel.: 077 398 33 64

BON

America

AGENDA

BON

Huisarts en apotheek

service 27

www.anjaloek.nl

28

nieuws

07
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Nieuwjaarsduik Horst

Met of zonder kater in ’t water
Precies 129 mensen hebben op Nieuwjaarsdag een duik in de vijver
nabij de Kasteelse Bossen genomen. Een kleine 2500 personen kwamen
een kijkje nemen naar de nieuwjaarsduik. Om precies 12.00 uur gaf
waarnemend burgemeester Kees van Rooij het startsein voor een duik in
het 3°C. koude water.

Zij maakten in 2010 een frisse start

Voor duikers die op oudejaarsavond iets te lang zijn opgebleven,
zal de duik in het koude water een
hele ontnuchtering geweest zijn. Met
een buitentemperatuur van rond nul
graden werd een eventuele kater
snel ‘verzopen’. De watertemperatuur
bedroeg slechts 3°C.
Onder de 150 duikers waren ook
enkele leden van ijszwemvereniging
Neptun uit Kiev. Zij hadden beduidend
minder moeite met het in hun ogen
‘lauwe’ water. Zij waren tevens te
gast op de nieuwjaarsreceptie, waar
zij Van Rooij een cadeautje overhandigden. De nieuwjaarsduik van Horst
is uitgegroeid tot de grootste van
Zuid-Nederland en vond voor de 10e
maal plaats.
De opbrengst van de Horster
Nieuwjaarsduik gaat naar een goed
doel: The Friends of Trees Club in
Kandiga, Noord Ghana. Deze vrouwengroep kweekt, plant en verkoopt
bomen om zodoende extra inkomsten
te vergaren voor de gezinnen en een

groene toekomst te verzekeren aan
hun kinderen. Vorig jaar is er met
de nieuwjaarsduik voldoende geld
ingezameld om een put te kunnen
slaan. Dit jaar hopen de vrouwen
met de opbrengst van de nieuwjaarsduik de bijbehorende pomp en een
eenvoudige huisvesting te financieren.
The Friends of Trees Club wordt
al vanaf het begin gesteund door de
Sevenumse/Horster Stichting Vrienden
van Christopher (VvC). VvC steunt
vanaf 1999 (kleine) lokale plattelandsprojecten in het noordoosten
van Ghana. Het gaat hierbij om lokale
initiatieven waarbij de verwoestijning
bestreden wordt. Daarnaast
organiseert de stichting bewustwordingsactiviteiten. VvC is vernoemd
naar Christopher Ampumpurongo uit
Kandiga, Noord-Ghana. Christopher
was taboedoorbrekend als boomplanter en hij had een visie op lokale
plattelandsontwikkeling. De opbrengst
van de nieuwjaarsduik 2010 is nog
niet bekend.

Rob van der Heijden
uit Meerlo Koninklijk
onderscheiden
Uit handen van locoburgemeester J. Derikx van Meerlo-Wanssum
ontving de heer Rob van der Heijden (55) uit Meerlo op woensdagavond
30 december een Koninklijke Onderscheiding. Van der Heijden werd
benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Van der Heijden was
van 1991 tot 1995 lid van Provinciale
Staten van de Provincie Limburg
voor D’66. Hij kwam in maart
2002 in de raad van de gemeente
Meerlo-Wanssum voor het CDA en
hij heeft sindsdien onafgebroken
deel uitgemaakt van de gemeenteraad (herkozen in 2006). De heer
Van der Heijden was sinds 2006
tevens fractievoorzitter CDA MeerloWanssum, voorzitter van de commissie Ruimte en Economie en lid van de
Rekenkamercommissie.

”Bekwaam,
gedreven en integer
met een grote mate
van verantwoordelijkheidsbesef”
In het kader van de aankomende
gemeentelijke herindeling hebben
er op 18 november jongstleden
gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Het lidmaatschap van
de raad komt voor de heer Van der
Heijden na de herindeling te vervallen. De heer Van der Heijden heeft
zich gedurende zijn lidmaatschap van
Provinciale Staten en de gemeenteraad bewezen als een bekwaam,
gedreven en integer bestuurder met

Rob van der Heijden onderscheiden
als Lid in de Orde van Oranje Nassau
een grote mate van verantwoordelijkheidsbesef. Hij heeft in die
hoedanigheid grote verdiensten voor
de gemeenschap verworven.

