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Budgetslapen

Budget Wonen XXL Store
Witveldweg 100,
5961 ND Horst,
aan de A73 afslag 11
Tel. 077 - 398 02 43,
info@budgetwonenxxl.nl
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Budget Wonen XXL Store
is gevestigd binnen
Inter Chalet

Marc Derix wint Ondernemersprijs 2010
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Eerste sneeuw en bibberkou
De winterinval van de laatste novemberdagen houdt ook Horst aan de Maas in z’n greep. Een ijzige wind en diepvriestemperaturen maakt het daarbij voor ’t gevoel erg
onaangenaam. De gevoelstemperaturen lagen afgelopen woensdag rond -14°C. Lokaal is 6 tot 8 centimeter sneeuw gevallen. Ook komend weekend heeft ‘Koning Winter’ ons
nog in z’n greep, want op zaterdag wordt opnieuw sneeuw verwacht. Vanaf zondag wordt een dooiaanval verwacht. Dan is er naast sneeuw ook kans op regen en ijzel,
waarbij het gevaarlijk glad kan worden. De temperatuur komt dan overdag iets boven nul uit, maar de nachtvorst blijven we houden.

Kleurplatenwedstrijd HALLO Protest tegen superHet zit Sinterklaas niet altijd mee. Hij heeft het al enorm druk met het bezoeken van alle dorpen, scholen en
bedrijven. En dan blijkt zijn gehuurde vervoersmiddel ook nog eens niet goed bestand tegen de kou, waardoor hij
bij sommige zaken wat vertraging oploopt.
In heel de gemeente zijn jonge
lezertjes druk bezig met het inkleuren
en versieren van de kleurplaat
die onlangs met de HALLO werd
meegezonden. Deze moeten voor zes
december binnen zijn bij de redactie
van HALLO, of zijn ingeleverd bij de
verzamelpunten in onze gemeente.
Sinterklaas had eerst beloofd
om op 9 december al de uitslag van
de kleurplatenwedstrijd bekend te
maken, maar vanwege het grote
aantal kleurplaten, gaat hem dat
helaas niet lukken. De uitslag komt
daarom een week later. Dan wordt
ook de winnaar van onze prijsvraag
bekend gemaakt.

markt in AH-pand

Wil Lucassen, eigenaar van supermarkt Plus in Horst, heeft een brief
aan het college en de gemeenteraad gestuurd om de komst van een
nieuwe supermarkt in het centrum van Horst tegen te gaan.
Volgens Lucassen blijkt uit
onderzoek dat er geen behoefte is
aan nog een supermarkt in Horst. De
nieuwe supermarkt wil zich vestigen
in het oude pand van Albert Heijn.
Lucassen vreest dat als de gemeente
de plannen goed keurt de deur open
wordt gezet voor nog meer nieuwe
supermarkten.
In de verbouwplannen voor het
pand is een passage opgenomen die
toegang geeft tot de winkels in het
gebouw. Lucassen ziet de passage als

een verkapte achteringang, terwijl
eerder is afgesproken dat het pand
die geen zou krijgen. Wethouder
Litjens laat weten daarin geen
probleem te zien. “Het enige verschil
met de huidige doorgang is dat deze
overdekt is”, aldus Litjens. Hij zegt
verder weinig te kunnen doen tegen
de komst van een supermarkt. “Wij
gaan niet op de stoel van de markt
zitten. Er ligt een detailhandelsbestemming op het pand en iedereen
is vrij om zich er te vestigen.”
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Plaggenhut Rowwen
Hèze bij Peelmuseum
In het museumpark van het Peelmuseum in America is men bezig met
de bouw van een replica van de plaggenhut van Rowwen Hèze. Volgens het
museum moeten bezoekers op die manier een beeld krijgen van het leven
van de legendarische Peelbewoner en zijn gezin. De hut wordt op 10 april
2011 officieel geopend.
De hut verrijst aan de achterzijde
van het museumpark. Het stevige
geraamte toont de contouren van deze
‘eengezinswoning’ voor turfstekers en
andere arme Peelbewoners.
Een originele foto van de hut is er
niet, maar met notities van vroegere
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HALLO Horst aan de Maas is een
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buren en afbeeldingen van vergelijkbare hutten hebben de mannen van
de bouwploeg een ontwerp gemaakt.
Rowwen Hèze, alias Christiaan
Hesen, leefde van 1853 tot 1947
en woonde met zijn gezin met vijf
kinderen in een met planken aan
elkaar getimmerde plaggenhut bij
de Vossenheuvel. Omdat het deze
dagloner moeilijk lukte zijn gezin met
vijf kinderen te onderhouden, ging hij
nogal eens op stropers- of dievenpad. Toch moet hij een goede inborst
hebben gehad. Zieken gingen bij hem
langs, want dankzij vermeende paranormale gaven kon hij pijn ‘wegbidden’.
Leden van de werkgroep die
de plaggenhut bouwt, hebben ook
contact gehad met leden van de
dialectband Rowwen Hèze. Niet alleen
omdat deze band hun naamgever
‘wereldberoemd’ hebben gemaakt,
maar ook omdat de band heeft bijgedragen aan de mythevorming van
deze Peelmens. De popgroep koos
destijds voor de naam “vanwege de
goede klank”, aldus zanger Jack Poels.

NOSTALGIE

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.

Griendtsveen omstreeks 1900
Toepasselijk voor de huidige winterdagen een foto van het ijsvermaak in Griedtsveen rond 1900. Markant in
het nog kale landschap zien we op de achtergrond de Sint-Barbarakerk van N.J.H. van Groenendaal met de grote
pastorie. Op de voorgrond mogelijk de goed geklede familie Van der Griendt. Let op de zelfverzekerde
poseerstand van de man met bolhoed.

Horster Historiën 2, informatie Mart van Issum van Museum de Kantfabriek

IJsbaan Horst vol muzikaal entertainment
Over ruim een week is het al zover, dan zal de IJsbaan weer op het Wilhelminaplein in Horst garant staan voor ruim drie weken ijspret,
Ook zal er dagelijks veel te beleven zijn qua entertainment. Er hebben zich al diverse deejays, bandjes en joekskapellen gemeld bij de
organisatie om het schaatsfeest muzikaal te ondersteunen.
Het is de bedoeling van de
organisatie dat er elke avond een
optreden van één of meerdere
deejays is, eventueel in
combinatie met een bandje of
joekskapel, Ook is er een

samenwerking met Ut Glaze Hoês
in Sevenum. Er zal maandag
20 december de gehele dag een
rechtstreeks verbinding zijn met
Sevenum, en er zullen diverse
optredens plaatsvinden die ook

weer deels worden uitgezonden
door Radio Reindonk. Die dag wordt
er geld ingezameld voor het Rode
Kruis. Bezoekers kunnen tegen een
vergoeding plaatjes aanvragen. De
opbrengst gaat naar het goede

doel. Bandjes, deejays en
joekskapellen kunnen zich nog
aanmelden voor een optreden via
www.ijsbaanhorst.nl

Bier-cuisine
Lekker eten en daarbij een mooi winterbier drinken.
Bourgondischer kan het bijna niet.
Cateraar De Zwerfkei en Café Het Centrum maken
dit mogelijk. Een avondvullend programma met mooie
gerechtjes en hartverwarmende winterbieren.
Er worden gaande de avond een vijftal gerechtjes
geserveerd waar een bier in is verwerkt of wat mooi past
bij een eindejaarsbier. In een gezellige, warme en
ontspannen sfeer krijgt u uitleg over de bieren en de
combinatie van het eten.
Op maandag 13 december kun je op reservering de laatste,
van dit jaar, lekkernij proeverij mee maken.
Misschien is er wel een combinatie bij voor het kerstdiner.
Voor reserveringen 077-3986001 of cafe-het-centrum@hetnet.nl

Bij wie krijgt u het beste
onderhoud voor airco en cv?
GROTE COLLECTIE

IN DIVERSE KLEUREN EN MATEN

knip uit en ontvang

10% KORTING
op

uw

Hoofdstraat 12
Horst a/d Maas
(aan het parkeerterrein)

a a n k o p e n ! !*

www.broekenhoek.nl
Bladel - Horst a/d Maas - Valkenswaard - Veldhoven

*Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties of afgeprijsde artikelen. Geldig t/m 5 december 2010.
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Carillon Grubbenvorster klooster in Ursulinenpark

Uurwerk en klokkenspel
wordt gerestaureerd

Mogelijk krijgt het kloostercarillon een plaats in het Ursulinenpark van Grubbenvorst. Het carillon stond tot
afgelopen mei op het dak van het klooster. Het kloostergebouw was eigendom van de zusters Ursulinen en
werd enige jaren geleden verkocht aan een projectontwikkelaar uit Nijmegen. Daarmee wisselde ook het
carillon en het uurwerk van eigenaar. De nieuwe eigenaar voelde niet veel voor het opknappen van het
klokkenspel en uurwerk. Op initiatief van Sraar Voesten en Geertjan Zinken wordt geprobeerd het carillon en
het uurwerk een plek te geven in het park. Als alles meezit zijn de klokjes vanaf mei 2011 weer te horen in
Grubbenvorst.

Kofﬁe, surprises
en dan de lekkerste
amandelstaaf erbij

HORST • MAASBREE

Geertjan Zinken en Sraar Voesten met een maquette van het carillon-gedenkteken
Het was Geertjan Zinken en
Sraar Voesten tijdens een wandeling
opgevallen dat het carillon niet meer
speelde. “Eigenlijk speelde het carillon
al langer niet meer, maar het was
ons nooit eerder opgevallen omdat
we met het geluid van de klokken
zijn opgegroeid. Je moet het zien dat
wanneer je langs een spoorlijn woont,
je de voorbijrijdende treinen ook niet
meer hoort”, zegt Voesten. Het tweetal
besloot daarop eens te informeren naar
de status van het carillon. Toen werd
duidelijk dat er eigenlijk geen bestemming meer was voor het klokkenspel
waarvan Grubbenvorst jaar in jaar uit
mocht genieten. Het carillon speelde
liedjes die hoorden bij de verschillende
jaargetijden zoals bijvoorbeeld kerstliedjes rond december en Maria-liedjes
in mei. Daarop besloot het tweetal
zich in te zetten voor behoud van het
carillon en het uurwerk. Het uurwerk
staat nog steeds in een toren van de
oudbouw en was jaren werkend te zien
vanachter een glazen deur. Het carillon
bestaat uit negen klokjes en is momenteel bij Koninklijke Eijsbouts in Asten,
een klokkengieterij waar het klokkenspel ook werd gemaakt. De toenmalige
eigenaar van Eijsbouts schonk het carillon aan het klooster nadat zijn dochter
(zuster Stanislas) intrad bij de Ursulinen
in Grubbenvorst.

Carillon mag niet
verdwijnen
Voor Geertjan Zinken en Sraar
Voesten staat vast dat het carillon een
plekje moet krijgen in Grubbenvorst.
Om dat te bereiken hebben de
twee dit aangekaart bij de Stichting
Historische Kring Grubbenvorst en
Lottum. De stichting treedt op als
rechtsbevoegd persoon naar de
gemeente en overheid. De aanvraag
voor een vergunning bij de gemeente
Horst aan de Maas is al gedaan en
ook is er al een plek gezocht waar het
carillon zou moeten komen te staan.
Geertjan en Sraar zochten daarop
enkele mensen voor de werkgroep
‘Comité Carillon Grubbenvorst’ (CCG).
De werkgroep bestaat inmiddels uit
tien personen waarvan drie mensen
zich bezighouden met het technische deel en zeven met alle andere
werkzaamheden rondom het carillon
en uurwerk.

Kosten bedragen
50.000 euro
De benodigde kosten voor het
opknappen en verplaatsen van het
carillon met uurwerk wordt geschat op
50.000 euro. Volgens Sraar Voesten,
aanspreekpunt en voorzitter van

CCG, worden er acties opgezet om de
benodigde gelden bij elkaar te krijgen.
Waaruit die acties zullen bestaan kon
hij nog niet zeggen. “Hoe dan ook,
we mogen uit puur cultuurhistorische
overwegingen zoiets niet verloren laten
gaan”, aldus de voorzitter.

Prima idee volgens
buurtbewoners
Inmiddels zijn buurtbewoners
rondom het klooster ingelicht waarbij
alleen enthousiaste reacties te beluisteren waren. Ook de dorpsraad is positief
over de plannen van Sraar en Geertjan.
Het bouwwerk krijgt een totale
hoogte van zeven meter inclusief het
carillon. In een grote ‘hufterproof’
glazen constructie wordt het uurwerk
geplaatst zodat passanten een inkijk
op het uurwerk hebben. Voor het uit
de toren halen van de slagklok en het
uurwerk is de werkgroep nog op zoek
naar een kraan. “Het lastige is dat deze
een giek moet hebben van 35 meter
en minstens 35 meter hoog moet
zijn anders kan die er niet bij”, aldus
Voesten. Wie weet gaat er na vandaag
een belletje rinkelen bij een of ander
kraanbedrijf. Zowel Voesten als Zinken
zijn het er over eens: het carillon en het
uurwerk mogen niet verloren gaan voor
Grubbenvorst.

Ook in 2011 uw
gratis nieuwsblad

l

alle schades aan auto of lichte bedrijfswagen

l

industrieel spuitwerk

l

Focwa Eurogarant erkend

l

l

afhandeling rechtstreeks met alle
verzekeringsmaatschappijen
gratis vervangend vervoer en speciale
regeling m.b.t. eigen risico bij schade

Autoschade Maashorst - St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst
Tel. (077) 398 37 00 - Fax (077) 398 11 63 - www.autobedrijvenmaashorst.nl

HENK AARTS
Onbeperkt eten en drinken voor
aantrekkelijke prijzen in een
sfeervol en modern restaurant.

Beleef het gourmet!

Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 22,95 p.p.

Sinterklaas...
... gourmet!

Wilt u meer weten over ons kerstarrangement, kijk op onze website.

vanaf

Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl

www.HenkAarts.com

Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl

€ 12,75 p.p.

Wouterstraat 36 America
077 464 04 20
06 53 18 45 34
info@henkaarts.com
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Opening herinneringsplaats Sevenum
Zaterdag 4 december 2010 vindt de officiële ingebruikname plaats
van de herinneringsplaats aan de voormalige zelfstandige gemeente
Sevenum. De korte ‘ceremonie’ wordt om 15.00 uur gehouden bij de
nieuwe visvijvers in Kronenberg.
Op initiatief van het gemeentebestuur van de voormalige gemeente
Sevenum zijn er in het laatste zelfstandige jaar van deze gemeente
door afscheidscomité DAS (Denken
Aan Sevenum) vele activiteiten
georganiseerd. Eén van de activiteiten
was de Slotavond op 27 november
2009 met een veiling van gemeentelijke stukken. De opbrengst van deze
veiling zou besteed worden aan een
herinnering aan het unieke afscheidsjaar 2009 voor de hele gemeenschap.
DAS heeft nu een herinneringsplaats ingericht. Een symbolische
driehoek met een tafel en drie banken, verwijzend naar de drie kernen
Evertsoord, Kronenberg en Sevenum.
Op een plaquette staat een gedeelte

van de tekst uit het gedicht: ‘31 dezember 2009’, geschreven door Mien
Wijnhoven. De locatie van de herinneringsplaats is bij de nieuwe visvijvers
in Kronenber, dicht bij het middelpunt
van de voormalige gemeente.
Belangstellenden zijn van harte
welkom bij de officiële ingebruikname
van de herinneringsplaats Sevenum
op zaterdag 4 december vanaf 15.00
uur. Tijdens het programma zijn er
korte toespraken door Peter Wijsman
namens DAS en wethouder Freek
Selen. Mien Wijnhoven leest haar
gedicht voor. Het programma wordt
muzikaal begeleid door Fanfare Monte
Corona. In geval van zeer slecht weer
vindt het officiële gedeelte plaats bij
Nieuw Kronenbergerhof.

Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

Steigerhout en Teakhout meubels
voor binnen en buiten.
Blaktweg 69, Melderslo. 06 51 93 18 38
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl

DVD films te koop
EX-VERHUUR FILMS OP DVD TE KOOP.
5 voor € 15,00, 10 voor € 25,00.
STER VIDEOTHEEK HORST, Venloseweg 2,
Horst. Tel. 077 398 78 55

Zwarte piet huren
Sint en pietenkostuums huren?
Of wat dacht je van een piet aan huis?
www.hetgroteboek.nl, Pinnoccio
themaverhuur Sevenum 06 51 06 46 81

Winterbanden Voor al uw banden,
ook winterbanden, uitlijnen en
reparaties. Bandencentrum Gebr. Cox,
Deckersgoedtweg 2 Sevenum.
Tel. 077 467 44 87.

Te koop kerststallen.
Van Douverenstraat 22 Horst.
Tel. 077 398 46 27 na 16.00 uur.

Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50% KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat
41, Hegelsom. Tel. 077 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Relax massage Rustgevende
rugmassage van 30 minuten.
In december slechts 22,50. Tevens
verkoop cadeaubonnen. May Proosten
077 398 61 14 www.hetstiltehuis.nl
Blauwe Batavus, model Navajo, is
onlangs verdwenen. Stuurbeugel heeft
rode tape om de ronding. Kettingkast
is er al van af en hij is niet nieuw,
maar ik ben er aan gehecht. Ger, tel.
06 12 12 46 57

Ger en Nel van Rens

50 jaar getrouwd

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06 22 67 65 05
Ontdek TerugBlik. Ruim 5.000 titels
2e hands boeken!
Veemarkt 7a, Horst. www.terugblik.net
Disco ‘t Trefpunt zoekt:
Leuke, vlotte spontane vrijwillig(st)er
in de leeftijd van 25-50 jaar.
Disco ‘t Trefpunt is een disco voor
mensen met een beperking.
Een keer in de twee weken op vrijdag
is er disco van 19.00 tot 22.00 uur in
B2 (voorheen De Vlies). Reacties sturen
naar: info@discotrefpunt.nl Kijk voor
meer info op www.discotrefpunt.nl
Te koop Mechelse herder pups nog
3 lieve reutjes erg sociaale hondjes
mogen meteen met hun nieuwe
baasjes mee kunt altijd komen kijken.
Bel 06 10 88 07 57
Gratis Lezing Artrose
op 7 december van 18.30-20.30 uur,
lokatie: Lottemseweg 43.
I.v.b. met beperkte plaatsen graag aanmelden, 06 28 61 30 02 of
petravdongen@hotmail.com.

Zorginstelling Pluryn krijgt belevingstuin cadeau

Sint bezoekt Machinefabriek
van den Munckhof
Vorige week vrijdag bracht Sinterklaas een bezoekje aan Machinefabriek van den Munckhof aan de
Meterikseweg in Horst. Naast de goedheiligman was er ook een afvaardiging van zorginstelling Pluryn. Namens de
zorginstelling mocht Patty Weijs Sinterklaas een tekening overhandigen voor het aanleggen van een belevingstuin.
De tuinen horen bij drie woningen waar cliënten van Pluryn wonen en zijn gevestigd aan de Van Bronckhorststraat–
Van Bochholzstraat. De aanlegkosten van de tuin die in het voorjaar van 2011 wordt gerealiseerd, worden
geschonken door Machinefabriek van den Munckhof. Het bedrijf bestond eind november vorig jaar 125 jaar.
De opbrengst van de receptie ging naar enkele goede doelen. Pluryn was er daar één van.
Naast het aanbieden van de
‘tuintekening’ door Patty Weijs aan
Sinterklaas was er nog een verrassing. De Sint was namelijk helemaal
in het nieuw gestoken, van mijter tot
staf en van mantel tot handschoen.
Een presentje van de directie van
de machinefabriek aan Sinterklaas.
Jan van den Munckhof namens
het Horster bedrijf: “Omdat we de
opbrengst van onze receptie over
enkele goede doelen wilden verdelen
vonden we het meer dan gepast
Sinterklaas niet te vergeten. Via Wiel
van Rens was ons ter ore gekomen dat
de goedheiligman toe was aan een
nieuwe outfit. Wiel, een vertrouweling
van Sinterklaas, was erop uitgestuurd
om uit te kijken naar een nieuwe
outfit voor de Sint. Alle Zwarte Pieten
en hulpsinterklazen hadden het in
deze tijd te druk en Wiel vertelde me
dat in het diepste geheim”, aldus de
Munckhof-medewerker.

Sint krijgt zelf een
cadeau
Sinterklaas was diep geroerd
toen hij hoorde dat hij de nieuwe
outfit cadeau kreeg. “Ik weet niet
wat ik moet zeggen, normaal deel
ik de cadeautjes uit”, stamelde de

Patty Weijs met de tuintekening,
Jan van den Munckhof en Sinterklaas in een nieuwe outfit
goedheiligman. Sinterklaas beloofde
enigszins beduusd heel voorzichtig
te zullen zijn met zijn nieuwe kleren.
Jammer dat Wiel van Rens er niet
bij kon zijn want die was nog steeds
op zoek naar een nieuwe outfit voor
Sinterklaas. “Als ik dat had gewe-

ten zou ik zeker zijn komen kijken.
De directie van de machinefabriek
had me niet op de hoogte gebracht
van haar plannen omdat het anders
geen echte verrassing meer was voor
Sinterklaas”, laat Wiel in een reactie
weten.

Dorpsraad Tienray in actie
tegen overbodig vrachtverkeer
Op vrijdagmorgen 26 november hebben enkele leden van de dorpsraad en de werkgroep Veilig Verkeer
Tienray een actie gehouden om overbodig vrachtverkeer uit het dorp te weren. De actie werd mede ondersteund
door Veilig Verkeer Nederland en de SP.

G E B O R E N
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Hartelijk gefeliciteerd namens
de kinderen en kleinkinderen!

N O V E M B E R

Zoon va n
Lo ek Sijbers & C ind y Ve r v uur t
Stuksbeemden 37
596 1 L J Ho rst

Voor het ontwerpen
van unieke en
persoonlijke
gedenktekens
RMP Grafmonumenten
Reysenbeckstraat 47, 5963 AH Hegelsom - 077-7519550
Via telefonische afspraak bereikbaar van maandag t/m zaterdag

www.rmpgrafmonumenten.nl

Er zijn ongeveer dertig vrachtwagens aangehouden. De chauffeurs werden aangesproken over
de route die ze reden en mogelijke
alternatieven. Ze kregen een pamflet
uitgereikt waarin de problematiek
van verkeersoverlast in de dorpskern
stond vermeld. Hun werkgevers zullen
later nog een brief ontvangen met
uitleg en het verzoek waar mogelijk

verkeersbewegingen door Tienray te
vermijden. De chauffeurs reageerden
allen begripvol. Het merendeel van
de chauffeurs moest in Tienray of
omgeving zijn. Als bedankje voor het
korte oponthoud kregen de chauffeurs
een appel en een kaart met groeten uit
Tienray uitgereikt.
In verband met de verkeersveiligheid was er bewust gekozen voor een

minder druk tijdstip voor deze actie.
De actie was gericht op de problematiek van verkeersoverlast in de dorpskern Tienray en is niet te beschouwen
als een politieke kleuring van de
dorpsraad. Graag wil de dorpsraad
dan ook een andere politieke partij
uitnodigen om samen in het voorjaar
van 2011 een workshop ‘zebrapad
oversteken’ te gaan houden.
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GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrijk.nl

Jubilarissen brandweer
Horst aan de Maas
Tijdens de jaarlijkse feestavond van de brandweer Horst aan de Maas werden 10 jubilarissen gehuldigd
die 12,5 of 20 jaar in dienst waren. Op de foto Dave Bos (12,5 jaar, post Lottum), Roel van de Pasch
(12,5 jaar, post Lottum), Manfred Peeters (12,5 jaar, post Sevenum), Ton Pijpers (12,5 jaar, post Sevenum),
Angela Alards (20 jaar, post Horst), Ton Hoeijmakers (20 jaar, post Horst), Lambert Zanders (20 jaar, post
Horst), John Vermazeren (12,5 jaar, post Lottum), Peter Kleuskens (20 jaar, officier Horst aan de Maas) en
Frank Wintels (12,5 jaar, post Sevenum).

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Nieuwe Voedsel en Waren
Autoriteit naar Horst
De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) is sinds deze week gevestigd in het Communicatiehuis aan de
Expeditiestraat in Horst. De officiële opening van de ruimte werd verricht door burgemeester Kees van Rooij en
Wim Schreuders, inspecteur-generaal van de nVWA.

BEDANKT!

Speculaas-actie
onze

is weer
een succes geworden!

Wij willen alle donateurs dan
ook hartelijk bedanken voor
hun steun.

Sfeervolle
decembercadeautjes

Bestuur en leden van
Mandolinevereniging
“Rosa Musica”, Lottum

www.swartwit.info
swartwit@home.nl

Bij wie krijgt u het beste
onderhoud voor airco en cv?

-AKTIE

nVWA-inspecteur-generaal en burgemeester Kees van Rooij
De nVWA is een fusie van de
Algemene Inspectiedienst (AID), de
Plantenziektekundige Dienst (PD)
en de Voedsel en Waren Autoriteit.
In het pand in Horst gaat de nVWA
opleidingen verzorgen voor mede-

werkers van de dienst. Daarnaast
komen er zeven flexwerkplekken
voor nVWA-medewerkers.
Naast de nVWA zijn Van Lieshout
Nieuwsmedia, uitgever van weekblad De Echo en Weemen drukwerk

gevestigd in het Communicatiehuis.
Eigenaar Pedro van Lieshout is druk
doende om de ruimte die vrijkwam
na de verkoop van zijn drukactiviteiten aan Weemen opgevuld te
krijgen.

P R O F I T E E R

N U !
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Zie voorwaarden in de winkel.
Actie t/m 31 december 2010

Kerkstraat 20a , Horst

06

nieuws

02
12

Vrijwilligers VVV Horst
gezocht
Het team van de winkel van de VVV aan de Steenstraat in Horst zoekt
ter versterking vrijwilligers die het leuk vinden om enkele uren per week
de winkel te bemannen. Op dit moment wordt de winkel bemand door
een enthousiast team van vrijwilligers en één vaste kracht.
VVV Horst aan de Maas is dé plek
voor inwoners, toeristen en recreanten
in de gemeente Horst aan de Maas
die informatie over de regio zoeken.
Iedereen kan hier terecht voor een
buskaart, wandelkaarten, producten
van De Peelkabouters, cadeaubonnen, concerttickets en veel meer.
Werkzaamheden van vrijwilligers
zijn onder andere het verstrekken
van toeristische informatie, verkoop
van toeristische producten, ontwikkelen van fiets- en wandelroutes
in werkgroepjes, ondersteuning bij

evenementen, bevoorrading van
i-punten met folders, up-to-date
houden van de evenementenkalender. Kennis van Microsoft Office,
goede kennis van Horst en omstreken,
affiniteit met wandelen en fietsen
en klantvriendelijkheid zijn noodzakelijk. Vrijwilligers ontvangen een
vergoeding per dagdeel, binnen de
toegestane vrijstelling per jaar. Zin
om de handen uit de mouwen te
steken? Neem contact op met Patricia
Niggebrugge, 077 397 61 80 of kom
langs in de winkel.

Open dag pakhuis van Sinterklaas
Het pakhuis van Sinterklaas was zondagmiddag geopend voor bezoekers. Veel kinderen kwamen
met hun familie naar de Mèrthal om een kijkje te nemen in het pakhuis.
In samenwerking met Scouting Horst waren er enkele activiteiten opgezet. Zo konden de kinderen in
touwen klimmen, huisjes van peperkoek maken, schminken, knutselen en cadeaus inpakken.
Kijk voor meer foto’s van het pakhuis van Sinterklaas op www.hallohorstaandemaas.nl/foto

Lintje voor Arnold van Hoof
uit Grubbenvorst

Keurmerk Tussenschoolse
Opvang voor Doolgaard
Leidsters van de tussenschoolse opvang op basisschool De Doolgaard
in Horst kregen maandag het Keurmerk Tussenschoolse Opvang uitgereikt. De Stichting Overblijven van de Doolgaardschool is al enige tijd
bezig om het overblijven te professionele en aan alle regels en voorschriften te voldoen. De school is de eerste in de regio die een dergelijk
keurmerk krijgt.
Steeds meer kinderen blijven
tussen de middag over op school. De
opvang van deze kinderen wordt bij de
Doolgaardschool verzorgd door ongeveer twintig vrijwilligers. Met het keur-

Arnold van Hoof uit Grubbenvorst ontving afgelopen vrijdagavond, bij zijn afscheid als directeur van
Woningstichting Venlo-Blerick, een Koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd in de Ridder van Oranje Nassau.
De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas.
De heer Van Hoof is sinds
1 november 1991 directeur-bestuurder van de Woningstichting
Venlo-Blerick. In de bijna 20 jaar
die hij leiding heeft gegeven aan
de stichting is deze verworden tot
een volwaardige maatschappelijke
organisatie. De stichting heeft zich,
vooral door de gedrevenheid en inzet
van de heer Van Hoof, ontwikkeld tot
een organisatie die met oog voor de
menselijke maat binnen de gemeente
Venlo zorg draagt voor een verbetering van de leefbaarheid en wonen
voor iedereen in gevarieerde wijken
mogelijk maakt.
Tijdens de loopbaan van de heer
Van Hoof is er ook van externen veel
waardering geweest voor het werk
van de stichting. Zo werd een project
ter bevordering van criminaliteits-

preventie in Venlo-Noord, dat mede
door de woningstichting mogelijk
werd gemaakt, in 1998 geëerd met de
Hein Roethofprijs; ontving de stichting
de publieksprijs ‘Venlonaer van ut jaor
2008’ en werd de monumentenprijs
‘Jules Kayser’ in 1997 aan de stichting
toegekend voor de renovatie van het
Metropole-complex.
Recent werd de heer Van Hoof
voor zijn inspanning voor het behoud
van cultureel erfgoed als impuls voor
de herontwikkeling van de wijk of
buurt verkozen tot (Aedes-)corporatiedirecteur 2009. Ten grondslag aan zijn
verkiezing lag onder andere het feit
dat hij zich niet alleen laat leiden door
economische of financiële motieven,
maar ook door sociale motieven, dat
hij bewust kiest voor de ontwikkeling
van de openbare ruimte en dat hij

bereid is te luisteren naar bewoners.
Binnen de vereniging van woningcorporaties Aedes heeft de heer Van Hoof
zich ook altijd actief opgesteld. Zo
participeerde hij in vele werkgroepen
die landelijk actief waren en was hij
lid van de toenmalige Ledenraad van
Aedes.
Voorts was de heer Van Hoof
van 2006 tot 2007 voorzitter van de
Stichting Tajiri-beelden Maasbrug
Venlo. In deze stichting hebben de
sponsoren die de beelden mede
mogelijk hebben gemaakt zich
verenigd. Ook Woningstichting VenloBlerick is sponsor. Onder leiding van
de heer Van Hoof werd de impasse
tussen de gemeente en de kunstenaar
Tajiri doorbroken en konden op 2 mei
2007 de ‘Wachters van Tajiri’ door
Koningin Beatrix worden onthuld.

merk moet de kwaliteit van de opvang
worden gegarandeerd. Er wordt daarbij
gekeken naar de inzet van de vrijwillige leidsters en leiders en naar zaken
als hygiëne en veiligheid.

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

Bij wie krijgt u het beste
onderhoud voor airco en cv?
Hof van Meterik
Bloemschikken Kerst 2010

Gezocht:

1e Kerstdag 11-15 uur

Gezellig spontaan en flexibel personeel
dat graag ons team komt versterken voor
minimaal 26 uur per week. Ben jij 18 jaar
of ouder en in het bezit van rijbewijs en
heb je interesse neem dan contact op met
Cafe De Beurs / Cafe Ronckenstein,
telefoonnummer 06-14567370.

Heerlijke familie Kerstbrunch
Lekkere broodjes en toebehoren, diverse salades, warme en koude vleesAntraciet
grijs
en visgerechten!
Per persoon E 25,50,Oranje/geel
kinderen 4-12 jaar E 12,50
* Pantone 433 U, 100%
* Pantone 116 U, 100%
* C = 33%,
M
=
3%,
Y
=
0%
en
K
=
95%
*
C = 0%, M =-16%,
Y = 100% en K = 0%
Veerweg 15, 5872 AE Broekhuizen - tel. 077-4631444
fax 077-4631777
* R = 22, G = 39 en B = 50
* R = 225, G = 210 en B = 0

info@maaspaviljoen.nl - www.maaspaviljoen.nl

De kleuren liggen vast en mogen niet veranderd worden zonder toestemming van de directie
van Het Maaspaviljoen.

14 & 16 december

tevens gezocht weekendhulpen

www.hofvanmeterik.nl

Gasthuisstraat 27, 5961 GA Horst

van 19.30 – 22.00uur

cafe de beurs
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Bèr en Bertha Hoeijmakers-Keijsers 60 jaar getrouwd

Grubbenvorster echtpaar woont nog
zelfstandig

Behangen doet Bèr
niet meer

“Toen brak Bèr zijn knieschijf en
kon ik nog alles alleen behangen”,
weet ze zich te herinneren. Een paar
jaren later, omstreeks 1955 verhuisde
het echtpaar naar de Wilhelminastraat,
het huis waar ze bleven wonen tot
omstreeks 1990. Daarna verhuisden
ze naar een woning op Kuilveld waar
ze tot de dag van vandaag nog geheel
zelfstandig wonen. Bèr heeft in de
beginjaren van zijn huwelijk gewerkt
bij constructiebedrijf Gommans aan
de Venloseweg. Na 26 jaar ging het
bedrijf failliet en kon Bèr als klus-

jesman terecht bij het klooster in
Grubbenvorst. Bertha heeft altijd voor
de kinderen gezorgd en was in de
periode dat haar man bij het klooster
werkte actief als poetsvrouw in de
toenmalige MULO die gehuisvest was
bij de zusters Ursulinen. Het echtpaar
kreeg vijf kinderen;
drie jongens en twee meisjes: Jan,
Martin, Jacky, Miep en Nel. Jacky, was
een nakomertje en overleed op vierjarige leeftijd. Bèr en Bertha hebben
ook nog zes kleinkinderen en één
achterkleinkind.

Bertha en Bèr deden en doen nog
steeds veel dingen samen behalve op
vakantie gaan. Bèr: “Nee ik geef niks
om vakantie en ik ben ook nooit op
vakantie geweest. Laat mij maar thuis
dan kan ik tenminste rustig vissen”,
aldus Hoeijmakers. Want vissen was
en is zijn grote hobby. “Geef hem een
hengel en ik heb de hele dag geen
last meer van hem”, lacht Bertha. Ook
nu nog vist Bèr geregeld maar niet
meer zo fanatiek als vroeger. Hij begon
al jong met vissen en was lid van de
visclub in Lottum en in Grubbenvorst.
Wedstrijdvissen doet hij alleen nog
bij de visclub in Grubbenvorst maar
wel iets minder vaak dan vroeger.
Ooit ving Bèr in de 90er jaren bij het
Lottumse Schuitwater een snoek van
bijna één meter lang. “Die ging mee
naar Grubbenvorst en werd smakelijk
verorberd”, lacht de visser. Als in de
avonduren de tv aanstaat wil Bèr graag
voetbal kijken. Ook tennis ziet hij graag.
Bertha maakt daar geen probleem
van want zij past zich helemaal aan.
“Ik kijk graag naar Lingo maar als er
voetbal op tv komt leg ik me daar wel
bij neer. Verder zwem ik graag, doe

aan volksdansen en pas regelmatig
op de kleinkinderen. Ook breien is
een grote hobby van me en ik doe
welfarewerk. Koken en poetsen doe ik
nog zelf, en wanneer ik dat om de een
of andere reden niet kan doet Bèr dat
voor me”, zegt Bertha. In tegenstelling
tot haar echtgenoot is Bertha wel eens
op vakantie geweest naar Oostenrijk
samen met haar zus. Het diamanten
paar is elke ochtend al voor de klok
van 07.00 uur op. Ze ontbijten samen
en drinken een kopje koffie. De dag
eindigt meestal om 22.30 uur wanneer
ze naar bed gaan.

Harmonie brengt
serenade
Tijdens ons HALLO-bezoek klinken plots muzikale klanken door de
Wilhelminastraat. Harmonie Sint Joseph
komt het diamanten echtpaar een
serenade brengen. Een verrassing want
daar wisten Bèr en Bertha niets van.
Na de hulde van de muzikanten
gaat de familie Hoeijmakers weer vlug
naar binnen want het is koud. “Ze zijn
ook niet meer de jongsten”, zegt zoon
Jan, gewaardeerd lid van de harmonie.
Even later wordt het gezellig samenzijn
binnen voortgezet.

'indruk door opdruk!'
Uw leverancier voor al
uw relatiegeschenken
en promotieartikelen
De Drink 22, Horst

+31 (0)6 229 04 228

www.presetprint.nl

t.w.v.

400,4

i l i f
inclusief
5 x 3D* games

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Bèr Hoeijmakers komt oorspronkelijk van Lottum en trouwde met de uit
Castenray afkomstige Bertha Keijsers
in augustus 1950 voor de wet. Enkele
maanden later op 28 november vond
het kerkelijk huwelijk plaats. In 1951
kocht het echtpaar een huis voor 3.000
gulden in het Raaieind te Grubbenvorst.
Wanneer het stel daaraan terugdenkt,
begint Bertha te lachen.

Ik was bij twee
visclubs

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Het Grubbenvorster echtpaar Bèr Hoeijmakers (88) en Bertha Hoeijmakers-Keijsers (85 jaar oud), vierden
zondag 28 november hun diamanten huwelijksfeest. In familiaire kring werd afgelopen zondag aan de
Wilhelminastraat teruggekeken op hun huwelijk. Kinderen en kleinkinderen waren van de partij en burgemeester
Kees van Rooij kwam het echtpaar feliciteren. Hij beloofde het echtpaar een kopie van de originele trouwakte.

Actieperiode 16-09-2010 t/m 16-01-2011 bij aankoop van een complete Sony 3D TV

Perfectuitgerust.
uitgerust.
Perfect
Gewoonweg meer
meer comfort.
Gewoonweg
comfort.

Denieuwe
nieuweArt
Art SL
SL met
met een
De
een diepte
dieptevan
vanslechts
slechts9090mm.
mm.
Met Art SL presenteert Loewe een tv-toestel in ultraslank Slimline-design. Ondanks de geringe diepte

Sinterklaas in Lottum
Ondanks zijn drukke programma van afgelopen weekend, wist Sinterklaas zondag nog een gaatje in
zijn agenda te vinden voor een bezoek aan Lottum.
Zondagmiddag brachten de Sint en enkele Pieten een bezoek aan het dorp. Met de boot meerden ze aan
bij het veer waar ze opgewacht werden door tientallen kinderen met hun ouders, opa’s en oma’s.
Kijk voor meer foto’s van Sinterklaas in Lottum op www.hallohorstaandemaas.nl/foto

Met
Artminder
SL presenteert
Loewe
in ultraslank
Slimline-design.
Ondanks
de geringe
diepte
van
dan 90 mm
moet een
dezetv-toestel
tv niet onderdoen
op het
vlak van functies
en uitrusting.
Van Full-HDvanresolutie
mindertot
dan
90 mm moet
deze tv niet onderdoen
op het vlak van functies
en uitrusting.
Van Full-HDinnovatieve
100Hz-technologie
en 24p-bioscoopweergave:
alles is aan
boord. De ontvangst
resolutie
tot
innovatieve
100Hz-technologie
en
24p-bioscoopweergave:
alles
is
aan
boord.
De
ontvangst
van HDTV-beelden is geïntegreerd, net als de opname ervan via een hardeschijfrecorder van maar liefst
van250
HDTV-beelden
is geïntegreerd,
net
opname
ervan via een hardeschijfrecorder
van maar liefst
alle
mogelijkheden
bij als
uwde
Loewe-handelaar:
3D GB.
in FullOntdek
High Definition
Gewoon TV kijken
Ongeëvenaarde
Verbazingwekkend scherp
zonder bril
helderheid met LED Boost
met High Speed Precision
250 GB. Ontdek alle mogelijkheden
bij uw Loewe-handelaar:

2D

Bright

Clear

home of electronics
CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388
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Succesvolle ontmoetingsavond Astma Fonds
Longpatiëntenvereniging
Op maandag 22 november werd in wijkcentrum De Kiosk in Venray een
succesvolle ontmoetingsdag georganiseerd die bestemd was voor longpatiënten, hun partners/mantelzorgers en overige belangstellenden.
Hans Hagens, lid van de werkgroep
Venray-Horst van het Astma Fonds: “De
avond is geslaagd omdat niet alleen de
deskundigen aan het woord waren, de
longpatiënten zelf ook konden meepraten en oefeningen konden doen.
Deze opzet is voor herhaling vatbaar.”
Alle aanwezigen waren te spreken
over de informatie die zij gekregen
hebben. Niet alleen bij de workshops,

maar tevens bij de infostands van het
Astma Fonds, Mantelzorg, gemeente
Venray en het SGL. Ook de pauze-act
van goochelaar Math van Rhee viel in
de smaak.
Om 22.00 uur sloot de voorzitter van
de werkgroep Ad Swinkels de avond en
met de belofte aan de aanwezigen dat
er in het voorjaar van 2011 weer een
ontmoetingsdag georganiseerd wordt.

Sint feliciteert vijftien
gouden huurders

Sinterklaas bezoekt Horst

Op donderdag 25 november heeft Sint Nicolaas vijftien gouden huurders
verrast met een cadeaucheque ter waarde van één maandhuur gratis en een
prachtig boeket bloemen. Een beloning voor 50 jaar trouw huurderschap.

Zaterdagmiddag bracht Sinterklaas met zijn Pieten een bezoekje aan Horst. De Sint kreeg een warm
onthaal op het St. Lambertusplein, waar honderden kinderen met hun ouders, opa’s en oma’s stonden
te wachten.
Na het onthaal op het plein ging de hele stoet naar de Mèrthal. Hier waren nog enkele optredens van kinderen en kreeg de Sint van burgemeester van Rooij een grote bos wortels voor zijn paard Amigo.

Wonen Horst had op deze dag alle
huurders op de koffie uitgenodigd bij
Liesbeth’s Grand Café in Horst. Ook Sint
Nicolaas bracht nog een bezoekje aan
de jubilarissen en maakte met iedere
huurder apart een praatje. Vervolgens
verraste hij hen met een maand gratis
huur en een mooi boeket bloemen. Alle
huurders vertelden volop over hun 50
jaar woonervaring. Enkelen zijn vanuit
hun ouderlijke woning getrouwd en
vierden hun koperen, zilveren en zelfs
gouden bruiloft. Ook kennen ze Toon
Jacobs goed, de voormalig onderhouds-

Cambrinus overweegt
verkoop broodbonnen
Muziekpodium Cambrinus in Horst overweegt om in de toekomst geen
entreekaarten voor concerten meer te verkopen, maar broodbonnen. De
actie van Cambrinus-eigenaar Jan Duijf is een reactie op de aankondiging
van het kabinet om het btw-tarief voor entreekaarten van cultuurevenementen te verhogen van 6% naar 19%.
Volgens Duijf krijgt de bezoeker
van de concerten bij Cambrinus straks
daadwerkelijk brood, dat wordt belast
met het lage btw-tarief. Omdat een
mens volgens Duijf niet leeft van
brood alleen wordt er door Cambrinus
een volwaardig concert als beleg gratis
bij geserveerd. “Met deze maatregel
geeft onze regering een slecht signaal
en zet de podiumcultuur in Nederland
neer als een overbodig luxeproduct
dat van blijkbaar minder levensbelang
wordt geacht dan bijvoorbeeld het
commerciële voetbal waarvoor geen
btw-verhoging komt”, aldus Duijf.

KERSTBOMEN
Nordman, Omorika,
Blauwspar en Miniboompje
Met en zonder pot vanaf E 5,00.
Tevens vele soorten kerstgroen,
sierpepers en siervruchten.
Overdekte verkoop dagelijks van
9.00 t/m 20.00 uur, zondags
geopend van 10.00 t/m 15.00 uur.
Verkoop start vanaf 6 december.

H. Cox, Molengatweg 4 Horst
Tel. 077-3982922, 06-54306964

Buiten is het koud en guur
Het is weer voor bij een lekker vuur
Of je gaat naar het kleinste café van Horst
Voor een lekker winterbier tegen de dorst.
15 jaar café Het Centrum

en dat vieren we op vrijdag 10 dec.
met het traditionele fooienpot lichten.
Zondag 12 december

Grimbergen Moelberen
wandeltocht.
Vertrek 10.00 uur deelname E 5,- p/p
Maandag 13 december

Lekkernij proeverij

Aanvang 20.00 uur, alleen op reservering
Maandag 20 december

Whisky proeverij
Deze is al uitverkocht.
Herhaling op maandag 14 feb.
Alleen op reservering.

Voor meer info:
www.hetkleinstecafevanhorst.nl

Wilhelminaplein 13 Horst

Kijk voor meer foto’s van Sinterklaas in Horst op www.hallohorstaandemaas.nl/foto

vakman van Wonen Horst. En weten ze
zich te herinneren dat ze 50 jaar geleden een huurprijs van 4,50 gulden per
maand hebben betaald. De bewoners
sloten het koffieuurtje af met een liedje
voor Sinterklaas en vervolgens ging
iedereen weer naar zijn eigen vertrouwde stekje. Bent u ook zo’n trouwe
huurder of weet u iemand die al 50 jaar
of langer dezelfde woning van Wonen
Horst huurt? Neem dan contact op met
Wonen Horst. Zij beloont al haar gouden
huurders met zo’n fijne cheque en een
prachtig boeket.
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Presentatie van de vier dj’s
in Ut Glaze Hoês 2010
Vorige week donderdag werd bekend wie de vier dj’s zijn die zich vijf dagen laten opsluiten in ‘Ut Glaze Hoês’ in Sevenum. Martijn Berende, Corné
Manders, Ron Vervoort en Sven Witt willen net voor Kerstmis zoveel mogelijk geld inzamelen ter ondersteuning van de landelijke actie van Serious Request
van Radio 3 FM. De opbrengst van de actie gaat naar ‘Kinderen en HIV’. In overleg met het Rode Kruis is dit jaar gekozen voor een ‘stille ramp’. Ut Glaze
Hoês is een initiatief van Streekomroep Reindonk, Dreksbak en Horecacentrum de Sevewaeg. HALLO stelt de vier mannen die van 19 tot en met 23
december Ut Glaze Hoês zullen bemannen aan de lezers voor.

Sven Witt

Corné Manders

Martijn Berende

Ron Vervoort

Hegelsommer Sven Witt is de
jongste van de vier dj’s in Ut Glaze
Hoês. Sven is 16 jaar oud en zit op
het Dendron College in Horst. Hij zit in
zijn examenjaar in de kadergerichte
leerweg richting elektrotechniek. Op
de vraag waarom hij zich vijf dagen
laat opsluiten, zegt Sven: “Dat doe ik
voor het goede doel, en de uitdaging
voor mezelf om vijf dagen lang radio
te maken.” Een echte voorbereiding
heeft Sven niet. “Ha ha, dat is een
hele goeie. Ik weet niet of je je hierop
wel kunt voorbereiden. Het enige
wat ik heb gedaan is veel informatie
tot me nemen over het goede doel
van dit jaar, zeg maar een mentale
voorbereiding. Eerlijk gezegd weet ik
niet wat ik mag verwachten. Vorig jaar
heb ik vier dagen lang bij de redactie
rondgelopen en werd ik soms naar
huis gestuurd omdat ik er te vaak was.
Maar dit is toch wat anders. Met name
het niet mogen eten wordt volgens
mij één hele moeilijke opgave en
natuurlijk slaapgebrek.” Sven hoopt
dat zijn vrienden ook dagelijks langskomen en hem morele steun bieden.
Zijn collega dj’s zullen hem wakker
moeten houden evenals het publiek
en de muziek. Nadat bekend werd dat
Sven als dj in Ut Glaze Hoês actief zou
zijn, stroomden de mailtjes, tweets en
sms’jes binnen. “Daar wil ik iedereen
nog voor bedanken”, aldus Sven. Naast
muziek is ook voetbal een hobby van
de Hegelsommer. Wellicht biedt hem
dat enig fysiek voordeel als hij het
moeilijk krijgt. Wanneer hij Ut Glaze
Hoês mag verlaten hoopt hij eerst iets
te eten te krijgen. “En ik wil graag zo
snel mogelijk naar mijn vriendin toe”,
lacht de sympathieke benjamin van Ut
Glaze Hoês.

Kronenberger Corné Manders
is 29 jaar oud en werd totaal
onverwacht gevraagd om als dj mee
te draaien in Ut Glaze Hoês. Corné
heeft iets met muziek. “Muziek doet
iets met je. Als dj kun je mensen
emotioneel raken of helemaal los
laten gaan, zo ervaar ik dat tenminste. Dat geeft me een positieve kick.
Maar dat alleen is niet voldoende
om het ook vijf dagen vol te houden
in Ut Glaze Hoês. Ik krijg het pas
echt moeilijk wanneer iemand een
‘quarter-pounder’ van McDonalds
voor het raam van Ut Glaze Hoês zou
zetten”, lacht de Kronenberger. Corné
heeft wel ervaring als dj met het
draaien van muziek op grote feesten,
bruiloften en partijen. Daarbij heeft
hij direct contact met de mensen op
de vloer.

De nestor in Ut Glaze Hoês is
Martijn Berende uit Melderslo. Martijn
is 40 jaar oud en weet wat er op
iemand afkomt in Ut Glaze Hoês. Vorig
jaar was hij ook al actief als dj op de
Markt bij de Sevewaeg. Ter voorbereiding heeft hij zich inmiddels goed
ingelezen in de materie. Martijn: “En ik
heb al veel muziek uitgezocht, ga de
komende tijd lekker uit eten met mijn
vrouw en probeer zoveel mogelijk uit
te rusten. Om mijn fysieke conditie op
peil te brengen, sport ik regelmatig.”
Martijn ziet zich gesteund door zijn
omgeving maar beseft ook dat alle
taken bij José, zijn echtgenote, komen
te liggen. “En dat is erg druk voor haar,
maar ze staat desondanks erg positief
tegenover mijn deelname aan Ut Glaze
Hoês”, aldus de dj. Omdat José ook in
het redactieteam van Ut Glaze Hoês
zit, zijn ze niet ver bij elkaar vandaan.
De radiomaker bij Streekomroep
Reindonk wil een evenement neerzetten dat boeit. “Van het moment dat
we het huis in gaan tot het moment
dat we eruit komen”, zegt hij resoluut.
Berende wil samen met de ‘youngsters’ er een superleuke show neerzetten en zoveel mogelijk geld binnenslepen voor de actie ‘Kinderen en HIV’.
Martijn maakt inmiddels al 25 jaar
radio en wil dit nog jaren blijven doen.
Of hij eventueel ook volgend jaar weer
in Ut Glaze Hoês te zien is weet hij
niet. “Eerst maar eens deze editie tot
een goed einde brengen. Wat volgend
jaar gaat gebeuren zien we dan wel
weer.” Wanneer 23 december alles
voorbij is, duikt Martijn zijn eigen bed
in. “Al zal van slapen weinig terecht
komen. De adrenaline in mijn lijf moet
eerst zakken, eerder heb ik geen rust”,
aldus de oudste van de vier dj’s.

De 21-jarige Ron Vervoort uit
Horst nam vorig jaar ook al deel aan
de marathonuitzending. Hij is een fan
van 3FM en Serious Request. “Ik wil
proberen ons resultaat van vorig jaar
te verbeteren om zo nog meer bij te
kunnen dragen aan het goede doel”,
zegt de dj. Ron wil het enthousiasme
vasthouden wanneer de vermoeidheid toeslaat na een paar dagen en
hoopt op veel mentale steun van
bezoekers aan Ut Glaze Hoês. Vervoort
heeft geen speciale voorkeur voor
bepaalde muziek, zolang het maar
geld oplevert.

Ik zie het
als een geweldige
uitdaging
“Ik ben gewend om voor een
live publiek te draaien en hoop veel
mensen op het plein in Sevenum te
zien. Ik zie het als een geweldige
uitdaging.” Manders hoefde dan ook
niet lang na te denken toen hij voor
dj werd gevraagd in Ut Glaze Hoês.
Zijn familie, vrienden en collega’s
vinden het super tof. Manders hoopt
lekker veel radio te kunnen maken
en wil zich laten verrassen door spontane en ludieke acties. Wanneer
het eindsignaal op dinsdagavond
23 december heeft geklonken, wil hij
maar één ding: slapen! In Ut Glaze
Hoês zelf wil hij geen minuut van de
actie missen.

nog meer bijdragen
aan het goede doel
“De kerstsingle van Nick &
Simon van vorig jaar draai ik ook dit
jaar weer. Al is het maar om collega Martijn een beetje te irriteren.
Deze plaat heb ik vorig jaar namelijk
helemaal grijs gedraaid”, aldus Ron.
De Horstenaar is ceremoniemeester
van de jeugdcarnaval bij D’n Dreumel
en wil zijn enthousiasme voor Ut Glaze
Hoês op alle Dreumels overbrengen.
Ron promoot de actie in Sevenum
waar hij maar kan. Vervoort is geen
ervaren radio-dj al heeft hij vorig jaar
veel geleerd tijdens de actie. Hij hoopt
het gebrek aan ervaring te kunnen
compenseren met zijn muziekkeuze
en enthousiasme. Om zich zo goed
mogelijk voor te bereiden neemt Ron
nog deel aan een radioworkshop. Op
de vraag wat hij als eerste doet nadat
hij op 23 december Ut Glaze Hoês mag
verlaten zegt hij: “Heel erg gespannen
op het podium wachten op de presentatie van het eindbedrag. Daarna geef
ik mijn vriendin een dikke knuffel.”

E-readers
te leen bij
BiblioNu
Vanaf 1 december zijn bij
BiblioNu e-readers te leen,
zodat leden in hun eigen
omgeving kennis kunnen
maken met deze nieuwe manier
van lezen.
De e-reader is de nieuwe
manier van lezen. Een e-reader
is een handzaam apparaat
waarop eenvoudig digitale
informatie kan worden gelezen.
Het beeldscherm is scherp
en benadert de ervaring van
drukwerk. Digitale boeken,
e-books, kunnen worden
aangeschaft via verschillende
websites, soms zelfs gratis. Ook
kunnen op een e-reader kranten
worden gelezen. Deze zijn te
downloaden via de websites
van dagbladen. E-readers zijn
verkrijgbaar in verschillende
formaten.
Vanaf 1 december kunnen
leden van 18 jaar en ouder bij de
vestigingen Grubbenvorst, Horst
en Venray een e-reader lenen om
deze thuis uit te proberen.
De leentermijn is twee weken.
Er wordt een klein bedrag aan
leengeld gevraagd en een borg.
De borg krijgt men terug als de
e-reader weer in correcte staat
wordt ingeleverd. Op de
e-readers zijn een aantal e-books
in diverse genres gezet. In deze
vestigingen ligt ook een e-reader
ter inzage, zodat klanten ter
plekke kennis kunnen maken met
het apparaat.

Subsidie
voor
Greenport
Bike Way
De hoogwaardige snelfietsroute Greenport Bike Way krijgt
van Verkeer en Waterstaat een
subsidie van 1,35 miljoen euro.
De fietsroute is met name
bedoeld voor de werknemers
die naar hun werk op Greenport
Venlo fietsen.
De snelfietsroute begint bij
het station in Venlo en loopt in
één rechte lijn, deels parallel
aan het spoor, naar het station
Horst-Sevenum. De aanleg voor
het fietspad zou in 2011 moeten starten en voor 2015 klaar
moeten zijn. De totale kosten voor
de aanleg zijn 5,5 miljoen euro.
Het doel is om mensen zo
comfortabel en snel mogelijk van
werk naar woning te laten fietsen.
Het is een grotendeels vrij liggend
en verlicht fietspad dat voert langs
de grote bedrijventerreinen, zoals
Trade Port en het toekomstige
Greenport.
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Marc Derix wint
Ondernemersprijs 2010
Marc Derix, eigenaar van Echte Bakker Derix in Horst, is vorige week de winnaar geworden van de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2010. In een volle Mèrthal liet Derix de andere genomineerden, Gerbert
Vissers van Vissers Olie en Arjan Klopman van Klopman Vleeskalveren, achter zich.

Het team van Bakkerij Broekmans
feliciteert bakker Marc Derix en z’n team
met het behalen van de ondernemersprijs

”2 teams met smaak en passie”
HORST • MAASBREE

professioneel bijspijkeren in Horst!
• HUISWERKBEGELEIDING
• BIJLES
• EXAMENTRAINING
• TRAINING PABO
Judith Spijkers
Gebr. Van Doornelaan 63 M: (06) 25301365
5961 BB Horst
E: judith.spijkers@home.nl
T: (0495) 543069
I: www.hbspijkers.nl

DE 3VROUWEN

Over tien jaar
hebben we een
open bakkerij
Een terugkerende vraag voor de
ondernemers was hun toekomstverwachting: hoe ziet hun bedrijf er over
tien jaar uit? Marc Derix: “We hebben
dan een open bakkerij. Voor het

winkelend publiek is zichtbaar hoe wij
brood bakken.” Arjan Klopman: “Dan
hebben we er in ieder geval een stal
bijgebouwd en heeft mijn bedrijf het
dubbele aantal kalveren. Dat zijn er
dan bijna 2.500.” Gerbert Vissers: “We
willen op eigen kracht doorgroeien.
In hetzelfde rustige tempo, zodat we
niets forceren. En ik zie nog mogelijkheden wat betreft het gebruik van
aardgas.”
Er werden deze avond drie prijzen
uitgereikt: de Publieksprijs, de Jo
Janssenprijs en de Ondernemersprijs.
De Publieksprijs kende een uitermate
close-finish: Gerbert Vissers won het,
met drie stemmen meer dan de onbekend gebleven nummer twee. Vissers:
“De nominatie was een ontzettende
eer, maar nu ben ik helemaal onder de
indruk. Fantastisch.”
De Jo Janssenprijs ging naar Passie
voor Vis, de Sevenumse palingkwekerij

van John en Mieke van Dooren. De
jury prees het unieke karakter van de
onderneming, gekoppeld aan het lef
van de ondernemers en de relatie die
Passie voor Vis met het toerisme wil
leggen.
De belangrijkste prijs van de
avond, de Ondernemersprijs, werd gewonnen door Marc Derix. De jury sprak
over een innovatieve ondernemer, die
met passie en kracht zijn stempel op
de bakkerij heeft gedrukt. Geprezen
werden onder andere het authentieke
karakter en het personeelsbeleid van
de Horster ondernemer. Derix was
zichtbaar onder de indruk, noemde
zichzelf ‘sprakeloos’ na de bekendmaking, maar wist vervolgens toch
zijn bewondering en respect voor de
andere genomineerde ondernemers
uit te spreken. Burgemeester Van Rooij
overhandigde hem het kunstwerk dat
bij de prijs hoort.

Eerste Open Coffee goed geslaagd

St. Jansstraat 5 - 5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

In de Mèrthal waren ongeveer 600 mensen verzameld, die
een boeiend programma kregen
voorgeschoteld. De drie hoofdrolspelers, Derix, Vissers en Klopman
zaten aan een ronde tafel op het
podium, waar ze beurtelings geïnterviewd werden door Simone van
Trier, de presentatrice van de avond.
Tussendoor werden filmpjes getoond
waarin de ondernemers vertelden over
hun werkzaamheden.

In het Parkhotel in Horst vond afgelopen dinsdag de eerste Open Coffee plaats. “Het was een succes”, aldus
organisator Judith Hendriks van het Parkhotel.

Ook voor
bestrijding van
papier/
zilvervisjes
Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl

Het idee van de Open Coffee is
bedoeld voor iedereen die ‘online’
is via LinkedIn. Via LinkedIn bouw je
een reeks contacten op met mensen
die rechtstreeks of via een ander
met jou gelinkt worden. Op de Open
Coffee heb je de kans deze mensen
in levende lijve te ontmoeten en zo
zakelijke contacten te onderhouden
en op te bouwen. “Ontspannen
netwerken onder het genot van een
kop koffie”, aldus Hendriks. In Venlo
bestaat het fenomeen sinds vorig jaar
en telt Open Coffee liefst vijfhonderd
leden.

Het is erg
laagdrempelig
Wethouder Leon Litjens opende
met het inschenken van het symbo-

lische eerste kopje koffie de ontmoetingsbijeenkomst. Er waren in totaal
meer dan veertig mensen aanwezig,
voornamelijk zelfstandige ondernemers. Hendriks: “Het zijn vooral
startende of kleine ondernemers die
zich hier melden. Veel mensen werken
vanaf thuis en kunnen hier op een
informele en ongedwongen manier
contacten leggen. Dat is erg laagdrempelig en trekt veel mensen uit Horst
en omgeving. In de toekomst willen
we met thema’s gaan werken, zodat
ondernemers van tevoren weten waar
het over gaat.”
Gijs Moes, accountmanager van
de gemeente Horst aan de Maas is
enthousiast: “Een prima initiatief. Hier
komt een ander soort ondernemer dan
degene je meestal treft op ondernemersbijeenkomsten. Er komen veel

kleine ondernemers, die meestal van
huis uit werken. Zij treffen hier gelijkgestemden. Voor de gemeente is
het goed om je gezicht te laten zien.
Waar mogelijk willen we meedenken
met de ondernemer. Ik ben hier een
soort aanspreekpunt.”

Al meer dan
70 leden
Judith Hendriks is tevreden over
het verloop van de ochtend: “Ja, we
zijn heel tevreden met de opkomst.
De deelnemers die ik gesproken heb,
waren enthousiast over het initiatief.
We organiseren dit voortaan elke laatste dinsdag (van kwart voor negen tot
tien uur) van de maand. We hebben
al zeventig leden, dat is ongelofelijk
veel in zo’n korte tijd.”

Lekker genieten
van uw oude dag
Huren in plan Douven
is lekker genieten van uw oude dag!

Wij bieden te huur aan per 1 maart 2011
 Acht nieuwbouw seniorenwoningen in kern Horst
 Op loopafstand naar het centrum, huisartsen en
apotheek
 Gehele begane grond voorzien van vloerverwarming
 Rolstoelvriendelijke plattegrond en entree
 Luxe inbouwkeuken met alle apparatuur
(inductie koken)

E: martensvastgoedhorst@hetnet.nl

www.martensvastgoedhorst.nl

n bedanken
Via deze weg willen wij iedereejan
ssen prijs
voor alle felicitaties voor de jo
Graag tot ziens!
openingstijden winkel: vrijdag van 13.00 - 18.00 uur, zaterdag van 10.00 - 16.00 uur en op afspraak.
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Warme avond in de Mèrthal
Het was warm, vorige week in de Mèrthal. De oude Horster sporthal was opgetuigd tot een zaal met cachet. Van onder tot boven en van voor tot achter
straalde de zaal ondernemerschique uit. De Ondernemersprijzen van Horst aan de Maas werden uitgereikt.

Starter
in de Regio
Café-zaal
Harmonie
Bedrijf
Café-zaal Harmonie
Eigenaar Myrthe Hulsebosch
en Bart Martens
Adres
Hoofdstraat 8
Plaats
Lottum
Telefoon 077 463 29 45
06 53 29 74 45
E-mail
info@
cafezaalharmonie.nl
Website www.
cafezaalharmonie.nl
Sector
Horeca
Start
15-08-2010

Het is kwart voor acht, uw
verslaggever loopt net binnen als de
onmiskenbare stem van Jan Nabben
via de microfoon de massa toespreekt:
“Loopt u gerust naar achteren in de
speciale tent, daar kunt u een kopje
koffie drinken. Mensen, ga gerust naar
achteren.” Twee tellen later passeert
Jan vrolijk groetend uw verslaggever,
die zich verbaast: hoe doet die man dat
toch allemaal? Waar is hij eigenlijk niet?
Bij alle grote activiteiten in Horst lijkt
hij, als organisator, betrokken.

Dat wordt zweten in
een dikke trui
Tijdens de koffie kijkt uw verslaggever eens om zich heen: met
zijn gifgroene trui valt hij volledig
uit de toon bij de strakke pakken en
mantelpakjes. Gelukkig wordt hij door
een enkeling wel aangesproken (dank
je, ex-Dreumelprins Cay), anders was
het zielig geworden. Links en rechts
worden talloze handjes geschud. Na de
spreekwoordelijke koetjes en kalfjes
nemen we plaats in de hal, naast een
andere ex-Dreumelprins, René. Nu is
duidelijk waar al die jasjes voor dienen:
in de enorm warme hal kun je die uitdoen! Kijk, daar zit uw HALLO-journalist
met zijn dikke trui! Dat wordt zweten,
de eerste pauze is pas over een uur.
De genomineerden worden
opgeroepen, de vlotte presentatrice
vraagt aan Marc Derix hoe dat nu voelt,
voor zo’n volle zaal. Marc bedenkt

zich geen seconde: “Dat heb ik altijd
al gewild.” De toon is gezet. Marc,
Gerbert Vissers en Arjan Klopman
komen allen uitgebreid aan het woord.
Het gaat over broodzakken, aardgas
en vleeskalveren. En later, als John
van Dooren van Passie voor Vis aan
het woord komt, zelfs over vissen die
moeten afzwemmen.
Een vertegenwoordiger van een
sponsor doet het woord en deelt op
deze avond die toch vooral in het
teken staat van de goed-nieuwsshow,
zowaar een sneertje uit: “Het ondernemersklimaat in Horst aan de Maas
is uitstekend, jammer dat we af en
toe toch en steekje laten vallen.” Hé,
we houden het wel gezellig, hè? Hij
doelt op de plannen van Toverlandeigenaar Gelissen, die grootse plannen
heeft voor een gigantisch ‘pretpark’
in Brunssum. Ook Horst aan de Maas
(Sevenum) was in de markt. Dat
laat wethouder Freek Selen zich niet
zeggen, en met een achteloos gebaar
gooit hij de plannen in de prullenbak:
“De plannen zijn te grootschalig om
te laten slagen.” Zo, die zit! Selen is in
vorm: “Voor de Publieksprijs vullen we
een formulier in. Dat is niet geel en
hoeft niet in een blauwe envelop. En u
zet een kruisje, en geen ‘ja’ als u tegen
bent”, waarmee hij verwijst naar de
farce van het CDA-congres.
Met een verschil van drie stemmen
wint Gerbert Vissers de Publieksprijs.
Het is de sympathieke ondernemer
uitermate gegund, maar in alle rede-

lijkheid vraagt uw verslaggever zich
af of hij ook gewonnen had als zijn
werknemers niet zo massaal op deze
avond aanwezig waren geweest. Och,
een ‘tisnaas’ die daar over begint.
En die werknemers zijn er mooi wel
allemaal, dat zegt ook iets over het bedrijf. (Tja, dat Arjan Klopman het bedrijf
zowat in zijn eentje drijft, het zij zo).

Derix bewondert
Klopman
De Ondernemersprijs gaat uiteindelijk naar Marc Derix. Het lovende juryrapport is al een voorteken. Alle drie de
ondernemers worden daarin geprezen,
maar bij Marc komt de voorzitter van
de jury, Aalt Dijkhuizen van de universiteit van Wageningen, superlatieven
tekort. Terwijl de zaal de handen kapot
klapt en het personeel van de bakkerij
uit haar dak gaat, is Marc zelf beduusd.
Daarna steekt hij uitvoerig de loftrompet voor concurrent Arjan Klopman.
Marc bewondert diens doorzettingsvermogen. Hij houdt een toespraak alsof
hij het dagelijks doet. Hij spreekt de

zaal toe met een natuurlijke charme,
met elan en met vloeiende volzinnen.
Hij roemt het Horster winkelpubliek,
dat altijd open staat voor nieuwe bakkersproducten.
Uiteraard mag de burgemeester
niet ontbreken. Hij roemt de genomineerden en noemt ze een voorbeeld
voor de ondernemersgeest in de
gemeente. Van Rooij kent zijn plek
en houdt het toespraakje kort. Goed
gedaan, burger, we hebben inmiddels
dorst!
Het slotwoord is aan, hoe kan het
anders, Jan Nabben van de Stichting
Ondernemersprijs Horst aan de Maas.
Hij vertelt dat de stichting een stukje
ijsbaan heeft gekocht en Erato Muzikaal
financieel ondersteunt. Het goede
nieuws blijft deze avond als een lavastroom over ons heen komen. Het is inmiddels elf uur, hoog tijd voor de derde
helft (ja, die nog lang zou duren…).
Uw verslaggever heeft reeds een
plekje gereserveerd voor volgend jaar.
Met een pen die alleen positieve dingen noteert. En zonder trui, maar met
donker jasje!

Gastvrijheid
zeer hoog
in het vaandel
Activiteiten
Het verzorgen van (bedrijfs)feesten, partijen, koffietafels
en vergaderingen of wijnproeverijen in combinatie met eten.
Doelgroep
Alle inwoners, bedrijven en
verenigingen van Horst aan de
Maas en toeristen van 0 tot 100
jaar.
Onderscheidend vermogen
Door ruime ervaring in verschillende horecazaken staat
gastvrijheid zeer hoog in het
vaandel, dit is een punt waar
Myrthe en Bart dan ook veel
aandacht aan besteden. Ook
krijgt wijn veel aandacht in het
café en hebben ze zeven wijnen
die per glas te verkrijgen zijn
en nog meer per fles. Ook de
buffetten die uit de keuken
komen zijn met veel zorg en
verse producten bereid.

Kapsalon Gerty wordt De Kapper
Kapsalon Gerty in Grubbenvorst heeft per 1 december een nieuwe naam: De Kapper voor hem en haar. Met
de naamsverandering ondergaat de kapperszaak zelf ook een kleine metamorfose en krijgt het een nieuwe
kracht in de zaak.

I n g ezo n d e n b r ief

Verkiezing Ondernemer
Horst aan de Maas 2010
Donderdag 25 november is voor ons ’n dag geworden waar we met ’n
bijzonder warm gevoel aan zullen blijven terugdenken. Graag willen we
daarom ook de selectiecommissie, juryleden, alle sponsors, vrijwilligers en
iedereen die op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan het slagen van de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas bedanken voor de prachtige avond.
In Gerbert en Kim Vissers hebben
we twee ambitieuze, maar ook
bescheiden ondernemers leren
kennen met ’n groot hart. Het
grenzeloze doorzettingsvermogen
van Arjan Klopman en Anoeska
Heinemans koestert de diepste
bewondering. De bevlogenheid
en ‘t aanstekelijk enthousiasme
van John en Mieke van Dooren van

Passie voor Vis, heeft ons geweldig
gemotiveerd. De Jo Janssen Prijs
is de terechte beloning voor hun
bewonderingswaardige pioniersgeest.
Rest ons ’n speciaal woord van
dank te richten aan iedereen die de
voorbije jaren onze bakkerswinkel
heeft bezocht, en zij die wij in de
toekomst als gast mogen begroeten.
Marc en Astrid Derix

Eigenaresse Gerty, kapster Karlijn en Gerty’s dochter Vera
Kapster Gerty Beerkens krijgt
per 1 december namelijk hulp in de
zaak van haar zestienjarige dochter
Vera. Zij volgt sinds een jaar een
kappersopleiding. Een ander nieuwtje
is dat vanaf 1 januari klanten van De

Kapper ook gebruik kunnen maken
van een hot stone-behandeling, een
massagetechniek met hete stenen voor
hoofd, nek en schouders. “Mensen
genieten al vaak van de ontspanning
als bijvoorbeeld hun haar wordt

gewassen. Nu kunnen we zo nog wat
extra ontspanning bieden”, aldus
Gerty Beerkens. Daarnaast begint
de kapsalon met het aanbieden van
make-up bij een kleurbehandeling of
nieuwe coupe.
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Groentebruurs Grubbenvorst zijn gestopt
Zonder veel ruchtbaarheid er aan te geven zijn de Groentebruurs in Grubbenvorst gestopt met hun groentewinkel aan de Pastoor Zegersstraat. Na 27 jaar de Grubbenvorster gemeenschap te hebben voorzien van groene
vitaminen, nemen Eed en Annie van de Venn tijd voor zichzelf. De vernieuwing van het Grubbenvorster winkelcentrum zullen ze niet meer als ondernemer meemaken.

kwam altijd voor 150 gram Limburgse
zuurkool want die vond ze zo lekker.
Alle bemoedigende woorden
en schouderklopjes ten spijt is daar
nu een eind aan gekomen. Eed (66)
en Annie (65), hadden door willen
gaan met hun groentewinkel totdat
het nieuwe winkelcentrum klaar zou
zijn. Zover is het niet gekomen. Door
vertragingen bij het vernieuwen en
verbouwen van het winkelcentrum
gingen steeds meer mensen uit
Grubbenvorst hun boodschappen
elders doen.

Jammer maar het is
niet anders

Annie en Eed van de Venn zijn gestopt met hun groentewinkel (foto: Teus Hagen)
Afgelopen zaterdag kwamen
honderden klanten voor het laatst in
hun winkel. Een handje schudden, een
schouderklopje uitdelen en een kopje

koffie drinken met een gebakje erbij.
Eed en Annie van de Venn hadden het
er moeilijk mee want de mensen kwamen graag in hun winkel. Je werd er

bediend op maat en met een persoonlijk advies. Alleenstaanden konden er
terecht voor een halve krop ijsbergsla
of een halve knolselderij. Een dametje

“Jammer en heel spijtig maar
het is niet anders”, verzucht Eed.
“Bij een barbecuebestelling krijgt men
tegenwoordig de sauzen en rauwkostsalades erbij. Wij maakten altijd
het overgrote deel van de salades,
sauzen, stamppotten en ook soepen
helemaal zelf”, vult Annie hem aan.
Even valt er een stilte maar die wordt
vrij snel onderbroken door hun zoon
die meehelpt alle schappen af te
breken.

Vier dagen vakantie,
meer niet
Eed: “Ach, nu kunnen we eindelijk eens langer dan vier dagen met
vakantie. In al die jaren zijn we nooit
langer weggeweest want dat was
gewoonweg niet mogelijk. Groente
inkopen, zelf rauwkostsalades, soepen,
stamppotten en sausjes maken vergde
gewoon veel tijd. We hebben twee
elektrische fietsen gekocht en die
gaan we komend voorjaar intensief
gebruiken”, blikt hij positief vooruit. “En onze twee kinderen en drie
kleinkinderen vragen ook de nodige
aandacht. En daar hebben we straks
alle tijd voor”, vult Annie haar groenteman aan.
De Groentebruurs kwamen in 1983
naar Grubbenvorst. Samen met broer
Jos had Eed een groentezaak in de
Veestraat, later in de Kloosterstraat en
als laatste locatie de winkel aan de
Pastoor Zegersstraat.
Nadat enkele jaren geleden Jos
overleed, runden Eed en Annie samen
met een parttime hulp de winkel. Tot
afgelopen zaterdag 27 november. Toen
ging de stekker er definitief uit.

Bas en Joep Gommans opnieuw
bij beste 5 van Limburg
Net als het afgelopen jaar zijn de bakkers Bas en Joep Gommans verkozen tot top 5 bakkers binnen het
Limburgse Echte Bakkersgilde. Samen met vier collega’s strijden zij om de titel ´beste Echte Bakker 2011´.

Winnaars prijsvraag
Henk Aarts
De Hiltho is alweer even achter de rug, maar bij Slagerij Henk
Aarts uit America moest nog een prijs aan de winnaar van de
prijsvraag van de paviljoenbeurs worden uitgereikt. De familie
Hoeymakers uit Sevenum wist het juiste gewicht van het vlees van
drie barbecuemenu’s te raden. De familie wint daarmee een
volledig verzorgde barbecue of buffet voor 25 personen.

De Limburgse vakbroeders
bevinden zich al jaren in de bovenste regionen van het landelijke
Echte Bakkersgilde. Naast Gommans,
met winkels in Sevenum, Swalmen
en Venray, zijn de bakkers Snijders
(Stramproy), Dieteren (Maabracht),
Koolen (Ell), en Roubroeks (Susteren)
genomineerd voor de titel.
Op woensdag 8 december zal de
laatste strijd worden geleverd om
de titel ´beste Echte Bakker Limburg
2011´. Op deze dag zullen er bij de
vijf bakkers een aantal niet vooraf
bekende producten worden opgehaald
en door een onafhankelijke jury
worden gekeurd. De winnaar van
deze keuring zal op de nieuwjaars-

bijeenkomst uitgeroepen worden tot
beste Echte Bakker Limburg 2011.
Het Echte Bakkersgilde is een
samenwerkingsverband van 220 ambachtelijke bakkers in Nederland. Alleen
toegelaten leden mogen zich Echte
Bakker noemen. Het Echte Bakkersgilde
is al jaren een vertrouwd begrip voor
consumenten en vakbroeders die het
moderne bakkersambacht een warm
hart toedragen. Het Gilde zorgt ervoor
dat haar leden aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Alleen bakkers die
aan alle kwaliteitseisen voldoen krijgen
van het Gilde toestemming om het gele
Echte Bakkerslogo te voeren.
De twintig Echte bakkers die
Limburg kent komen regelmatig bij

elkaar om te praten over het bakkersvak en recepten en werkwijzen
uit te wisselen. Datgene wat deze
groep bakkers verbindt, is de passie
waarmee elke dag opnieuw gestreefd
wordt om het beste brood, vlaai en
banket te bakken, precies zoals de
voorvaderen van de meesten van deze
bakkers al jaren geleden deden.
“Toen vanmorgen dit bericht binnenkwam van onze voorzitter Peter
Hagedoren kon mijn geluk niet op!”,
aldus Bas Gommans. “Dit is een bekroning voor wederom een jaar kei-hard
werken aan onze integrale kwaliteit,
die we hebben weten te behalen door
de inzet van ons geweldige team van
bakkers en verkoopmedewerkers”.

Ladys Night
16 december

Feestelijke Kerstdagen!
in gezellige familiaire sfeer

1ste KERSTDAG DINER DANSANT
• Culinair 5-gangen diner met live muziek

Ee

€49

50 *

p.p.

2de KERSTDAG BUFFETDANSANT
• Uitgebreid kerstbuffet met live muziek en live cooking

nk
KERSTMAN OP BEZOEK TIJDENS
voo lein pr
es
r de
LUXE KERSTBRUNCH 1STE & 2DE KERSTDAG
kind entje
eren
• Speciaal kinderbuffet aanwezig

1ste Kerstdag aanvang 11:00 uur
2de Kerstdag aanvang 12:00 uur

€24 50

*

p.p.

Beide dagen aanvang 19:00 uur Kindermenu op aanvraag

1STE & 2DE KERSTDAG À LA CARTE DINEREN
Al voor €36,50 geniet u van een 3-gangen keuze menu.

€36 50

*

p.p.

*Kinderen van 0-3 jaar eten gratis en kinderen van 4-11 jaar ontvangen 50% korting.

RESERVEREN of meer informatie? Bel: 0347-750 428 of mail naar: info@hotelrooland.nl
Roobeekweg 1 | 5944 EZ Arcen | www.hotelrooland.nl

Vrijdag 3 dEc
Blok10
WEEkEnd kick oFF
ZaTErdag 4 dEc
ZEroS Top100
ZaTErdag 11 dEc
liVE in concErT
U2.nl
ZaTErdag 18 dEc
parriS
Thin liZZy TriBUTE
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Organiseren
een gezellige ladys night
met leuke kortingen!
op 16 december
van 19.00 tot 22.00 uur
Reserveer nu uw kaarten
want vol is vol
077 398 19 33

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
2 december 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie Samenleving
7 december 2010
In de raadscommissie vormen raadsleden hun mening en worden raadsbesluiten voorbereid. Bijvoorbeeld onderwerpen die eerder in een themabijeenkomst zijn besproken, maar
nog niet rijp zijn voor directe besluitvorming. De raadsleden hebben nog vragen aan het
college of er moet nog ﬂink over gedebatteerd worden. Ook ingekomen stukken aan de raad
- die door de raad naar de commissie zijn doorverwezen - of onderwerpen die door burgers
tijdens het spreekrecht van de raad zijn ingebracht kunnen aan de orde komen. Als bewoner
of organisatie is het mogelijk om uw mening tijdens de raadscommissie kenbaar te maken
aan de raadsleden over een punt dat op de agenda staat.

De Commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 7 december 2010 vanaf 20.00 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis van
Horst aan de Maas.

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
Vrijdag 3 december
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik, Sevenum
• Inzameling oud papier Grubbenvorst (11.0018.00 uur)
Zaterdag 4 december
• Inzameling oud papier America, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst (09.00-12.00
uur)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur (alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
• KGA gemeentewerken
Maandag 6 december
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Noord

Op de agenda staan de volgende punten:
• Verslag van de Commissie Samenleving
van 2 november 2010
• Visie op werk en participatie voor werkzoekenden
De heer Smets, beleidsmedewerker lokaal
sociaal beleid geeft informatie over de huidige stand van zaken. De gemeente Horst
aan de Maas heeft afgezien van het volledig
opgaan in een Werkplein. Als antwoord
hierop is een visie geformuleerd voor de
dienstverlening aan werkzoekenden op het
brede terrein van Werk en Participatie.
• Oriëntatie op integrale planning voor
onderwijs in de gemeente Horst aan de
Maas
Het is een taak van de gemeente om te
zorgen voor goede huisvesting voor scholen.
Het streven is om scholen te (ver)breden
en door te ontwikkelen tot kindcentra. Het
voornemen is om in 2011 - samen met de
schoolbesturen - een meerjarig integraal
onderwijs huisvestingsplan op te stellen.
Daarmee ontstaat een goed beeld van de
toekomstige voorzieningen en investeringen

Dinsdag 7 december
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord, Lottum-Zuid
voor scholen. Dat vraagt ook om een dynamische en integrale planning voor onderwijshuisvesting. De heer Peeters, beleidsmedewerker
afdeling samenleving van de gemeente
Horst aan de Maas, geeft informatie over de
“Oriëntatie op kaders en planning onderwijshuisvesting” en de heer Mertens, manager
Dynamiek Scholengroep, informeert over de
gang van zaken in de praktijk.
• Schriftelijke informatie aan commissie
over:
- stand van zaken lokaal gezondheidsbeleid;
- tussentijdse evaluatie jongeren en alcoholproject Lekker Friz!
Desgewenst kunnen commissieleden vragen
stellen over deze schriftelijke informatie.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 7 december
2010 vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Woensdag 8 december
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen, Tienray
Donderdag 9 december
• Inzameling restafval Melderslo, Horst-Zuid
Vrijdag 10 december
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 11 december
• Inzameling oud papier Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Griendtsveen,
Hegelsom, Kronenberg, Melderslo
• Inzameling oude metalen Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur (alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)

Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.
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
door inwoners van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas 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.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun tuinafval brengen naar het milieustation in Venlo, respectievelijk Venray. Zie
hiervoor de informatie in de gemeentegids op
blz. 23 tot en met 33.
Inzameling klein gevaarlijk afval (kga)
Iedere eerste en derde zaterdag van de maand
van 10.00 tot 14.00 uur kan er door inwoners
van de voormalige gemeente Horst aan de
Maas klein gevaarlijk afval gebracht worden
naar de chemokar bij gemeentewerken.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun kga brengen naar het milieustation
in Venlo, respectievelijk Venray. Zie hiervoor de
informatie in de gemeentegids op blz. 23 tot en
met 33.
Om voor burgers van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas te kunnen zien onder welke
afvalroute u valt kunt u de kalender 2010 raadplegen (zie stratenregister).

Gezamenlijk aanbod Venray en Horst aan de Maas

Subsidies energiebesparing en woningisolatie
kijk op www.horstaandemaas.nl
hiervoor nog opgeven neem dan contact op met
zwembad de Berkel.
Kinderfeestjes
Bij ons u kinderfeestje vieren? Voor € 6,00 kunt
u bij ons zwemmen en krijgen de kinderen een
lekker smulpakket. En de jarige mag grabbelen
in de grabbelton.

Nieuws

Sluiting zaterdag 18 december en
zondag 19 december
Op zaterdag 18 december zondag 19 december
is er geen recreatief zwemmen, dit i.v.m.
wedstrijden van de zwemclub.

Recreatief zwemrooster
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.

Kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie zijn er aangepaste
openingstijden voor het recreatief zwemmen.
Het rooster kunt u vinden op de site, of bij het
zwembad.

Aqua Zumba: nog enkele plaatsen vrij.
Vanaf 22 november zijn wij van start gegaan
met de cursus Aqua Zumba, wij hebben in
onze groepen nog enkele plaatsen vrij. Wil jij je

Zwembad de Berkel
Kranestraat 14, Horst.
Tel: 077 477 97 25
www.horstaandemaas.nl

Cursussen helpen
verenigingen vooruit
Vanaf 2011 gaan de gemeenten Horst aan de
Maas en Venray samen cursussen aanbieden
aan verenigingen en andere vrijwilligersorganisaties. Het gaat om cursussen die gericht zijn op deskundigheidsbevordering van
de vrijwilliger en versterking van het verenigingsleven in beide gemeenten, zoals BHV,
IVA, ‘Train de trainer’ en ‘Bezuinigingen voor
verenigingen’.
Het aanbod is mogelijk door de samenwerking
tussen de beide gemeenten, welzijnsinstelling
Synthese en Match - Steunpunt Vrijwilligerswerk
Venray. De beide gemeenten betalen het grootste
deel van de kosten, Match en Synthese zorgen
voor de organisatie van het cursuswerk. De cursussen worden in Venray en/of in Horst gegeven.
Tot en met 2010 bood elke gemeente afzonderlijk
cursussen aan. Het voordeel van de samenwerking is dat er een breder aanbod op deze manier
georganiseerd kan worden. De kans dat het minimale aantal deelnemers niet wordt gehaald is bij
deze samenwerking te verwaarlozen. Bovendien
kunnen de ﬁnanciële middelen efﬁciënter worden
ingezet en kunnen betere afspraken gemaakt
worden met de aanbieders van cursussen.
Informatie over het cursusaanbod kunt u krijgen
bij Match in Venray, tel. 0478 – 51 69 95 en
Synthese in Horst, tel. 077 - 397 85 00.

Afgelopen week vierden zowel het echtpaar
Hoeijmakers-Keijsers (Grubbenvorst) als het echtpaar
Vullings-Driessen (America) hun 60 jarig huwelijk.
Burgemeester van Rooij bezocht beiden Diamanten
bruidsparen.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning
• Het verkoop aan huis van groenten/fruit op
het perceel gelegen aan de Helmissenstraat
34 te Broekhuizen, ingekomen		22 november 2010.
• Het uitbreiden van de woning op het
perceel gelegen aan de Asterstraat 32 te
Grubbenvorst, ingekomen 23 november
2010.
• Het oprichten van een monument op het
perceel gelegen aan de Ursulinenpark te
Grubbenvorst, ingekomen 24 november
2010.
• Het slopen van een schuur op het perceel gelegen aan de Horsterweg 58A te
Grubbenvorst, ingekomen		29 november
2010.
• Het slopen van een woning met schuur op
het perceel gelegen aan de Horsterweg 68 te
Grubbenvorst, ingekomen 29 november
2010.
• Het plaatsen van een kunstwerk op het
perceel gelegen aan de Meerendonkstraat/
Gasthuisstraat te Horst, ingekomen 26
november 2010.
• Het vervangen van de kozijnen op het perceel gelegen aan de Kreuzelweg 27 te Horst,
ingekomen 29 november 2010.
• Het bouwen van een serre/veranda op het
perceel gelegen aan de Americaanseweg 72
te Horst, ingekomen 26 november 2010.
• Het oprichten van een woning op het perceel gelegen aan de ‘Bemmelstaat’, kavel 55
te Horst, ingekomen 23 november 2010.
• Het slopen van een kantoorgedeelte op het
perceel gelegen aan de Hoofdstraat 17 te
Horst, ingekomen 21 november 2010.
• Het oprichten van een woning op het perceel gelegen aan de Willem Alexanderstraat
in Horst, ingekomen 19 november 2010.
• Het verbouwen en uitbreiden en gedeeltelijk slopen van een woning aan de
Americaanseweg 44 te Kronenberg,
ingekomen 19 november 2010.
• Het oprichten van een dakterras op het
perceel gelegen aan de Hoofdstraat 22 te
Lottum, ingekomen 22 november 2010.
• Het verbouwen van een woning en het gedeeltelijk slopen van een woning op het perceel gelegen aan de Mgr. Jenneskensstraat
28 te Meerlo, ingekomen 19 november
2010.
• Het plaatsen van een broeikas op het
perceel gelegen aan de Molenveldweg 48 te
Sevenum, ingekomen 18 november 2010.
• Het uitbreiden van een bedrijfshal aan de
Berghemweg 31 te Sevenum, ingekomen
19 november 2010.
• Het oprichten van een woning op het perceel gelegen aan de Vinkepas te Sevenum,
ingekomen 24 november 2010.
• Het aanbouwen van een erker op het perceel
gelegen aan de Donkstraat 15 te Meterik,
ingekomen 29 november 2010.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
• Het oprichten van een potstal voor koeien
en verlengen van een bestaande loods te
America.
• Het oprichten van een varkensstal op het
perceel gelegen aan de Broekhuizerdijk 53 te
Melderslo.
Verleende bouwvergunning tweede
fase
• Het bouwen van een vleesvarkensstal op
het perceel gelegen aan de Lorbaan 6 te
America, verzonden 2 december 2010.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 2 december 2010
Degene wiens belang rechtstreeks bij
een besluit is betrokken kan ingevolge de
Algemene Wet Bestuursrecht daartegen bij
Burgemeester en Wethouders van Horst een
bezwaarschrift indienen binnen zes weken
na de dag van verzending van de betreffende
vergunning. Een bezwaarschrift schorst de
werking van de vergunning niet. De indiener
van een bezwaarschrift kan tevens de voor-

zieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het
indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten
verbonden.
Verleende omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende bouwvergunning is
verleend:
• Het slopen van een woonhuis op het perceel
gelegen aan De Zumpel 1 te Grubbenvorst.
• Het oprichten van een tuinberging op het perceel gelegen aan de Waterstraat 42 te Horst.
Bovengenoemde omgevingsvergunningen zijn verstuurd op 2 december 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een
besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene
Wet Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester
en Wethouders van Horst een bezwaarschrift
indienen binnen zes weken na de dag van
verzending van de betreffende vergunning.
Een bezwaarschrift schorst de werking van de
vergunning niet. De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij
de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Aan het indienen van een
dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Horst, 2 december 2010.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage
Evenementenvergunning
• LR PC Nobel Oostrum voor het organiseren
van een paarden- en ponyconcours op 4 en 5
december 2010 aan de Molenveldweg 40 te
Horst.
U kunt de betreffende stukken inzien van 3 tot
en met 10 december 2010 tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis. Gedurende
deze termijn kunt u over deze aanvrage(n)
mondeling of schriftelijk een zienswijze naar
voren brengen: mondeling bij de Afdeling
Vergunningen en schriftelijk bij het gemeentebestuur, t.a.v. de Afdeling Vergunningen.

Verkeer
Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat besloten is tot: het instellen van
een invaarverbod voor de passantenhaven in
Broekhuizen.
Het besluit en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen vanaf 6 december 2010, elke
werkdag van 08.00 tot 17.00 uur en op elke
maandag van 08.00 tot 20.00 uur ter inzage
gedurende zes weken in de informatiehoek van
het gemeentehuis van Horst.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden,
binnen zes weken na de dag waarop het besluit
is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift moet u, gedateerd, gemotiveerd
en ondertekend, sturen naar het college van
burgemeester en wethouders, voorzien van een
kopie van het besluit waartegen uw bezwaarschrift is gericht.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Horst, 2 december 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Milieu
Bekendmaking ontwerpbeschikking milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag om milieuvergunning binnengekomen. Zij zijn van plan deze milieuvergunning
te verlenen en hebben in eerste instantie
een ontwerpbeschikking opgesteld. In het
belang van de bescherming van het milieu
zijn in de ontwerpbeschikking voorschriften opgenomen. Het betreft de volgende
ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Integrale beroepsvaardigheidstrainingen
Aanvrager:
IBT
Adres inrichting:
Medegebroekweg 11
Evertsoord
Betreft:
WM milieuvergunning
Veranderingsvergunning
Datum aanvraag:
9 juli 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter
zake doende stukken liggen ter inzage van
3 december 2010 tot en met 13 januari
2011. U kunt de betreffende stukken inzien in
de informatiehoek van het gemeentehuis aan
het Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan
de openingstijden van het gemeentehuis:
maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot
en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor
meer informatie of wanneer u de stukken op
een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste
contact opnemen met de heer J. Huijs van
team Vergunningen bereikbaar onder nummer
077 – 477 97 77.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de
ontwerpbeschikking naar voren brengen. Het
indienen van zienswijzen per email is vooralsnog niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke
zienswijzen richten aan Burgemeester en wethouders. Voor het inbrengen van uw mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken
via de heer J. Huijs van team Vergunningen.
Wanneer u het niet op prijs stelt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden dan kunt u
dat aangeven in uw brief waarin u uw zienswijzen weergeeft.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief
besluit. Het instellen van beroep is slechts
mogelijk voor belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten dat hij/zij geen zienswijze tegen de
ontwerpbeschikking naar voren heeft gebracht,
kan geen beroep instellen. Uit de bestuurspraktijk blijkt vooral dat beroep kan worden
ingesteld als ook zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking zijn ingediend.
Bekendmaking beschikking hogere
grenswaarde in het kader van de Wet
geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend, dat zij het
voornemen hebben		een hogere grenswaarde
ingevolge de Wet geluidhinder verlenen voor
nieuwbouwwoningen binnen het plan ‘De
Afhang’.
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 3 december 2010
tot en met 13 januari 2011. U kunt de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van
het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6
in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 9.00 tot 19.00 uur
en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot
17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer u

de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de heer
J. Huijs van de afdeling Vergunningen via
telefoonnummer 077 - 47 797 77.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage termijn een beroepschrift indienen tegen
dit besluit. Een belanghebbende kan geen
beroep instellen, indien hem redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij geen zienswijzen
naar voren heeft gebracht over het ontwerpbesluit. De milieuvergunning treedt in werking
na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt niet
wanneer iemand in de beroepstermijn beroep
instelt en tevens vraagt om een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen wanneer
u beroep heeft ingesteld. Voorwaarde voor
het toekennen van een verzoek om voorlopige voorziening is dat er ‘onverwijlde spoed’
is. Dit wil zeggen dat de situatie niet toelaat
dat kan worden gewacht op de definitieve
uitspraak op het beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschrift richten aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. De voorlopige
voorziening moet u vragen bij de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor
het behandelen van het beroep en het verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten
verbonden. Voor verdere informatie hierover
kunt u terecht bij de Raad van State, tel.
070 - 4264251, www.raadvanstate.nl.
Bekendmaking melding in het kader
van de Wet milieubeheer (8.19 Wet
Milieubeheer)
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat bij hen op 13 september 2010 een melding
zoals bedoeld in artikel 8.19 ingevolge de Wet
milieubeheer is binnengekomen.
De ingediende melding heeft betrekking op:
Aanvrager:
Maatschap van Asten
Adres Inrichting: Midden Peelweg 4
Datum aanvraag: 13 september 2010
Betreft:
WM milieuvergunning
8.19
De aard van de toegepaste activiteiten en
processen blijft ten opzichte van de vergunde
situatie onveranderd. De veranderingen in
de melding leiden niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, dan die het
bedrijf op grond van haar milieuvergunning en
de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De melding voldoet
aan de daarvoor geldende voorwaarden.
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 3 december 2010
tot en met 13 januari 2011. U kunt de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van
het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6
in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van
het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot
19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van
8.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie
of wanneer u de stukken op een ander tijdstip
wilt inzien, kunt u het beste contact opnemen
met de heer J. Huijs van team Vergunningen
bereikbaar onder nummer 077 – 477 97 77.
Bezwaar en beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende de
eerder vermelde inzage termijn een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij
Burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient
tenminste te bevatten:
- De naam en adres van de indiener;
- De dagtekening;
- Een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
- De gronden van het bezwaar.
Indien binnen de genoemde termijn tegen het
besluit op deze melding een bezwaarschrift
is ingediend, kunt u tevens een verzoek om
voorlopige voorziening doen bij de Voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te

Den Haag. Bij het verzoek dient een afschrift
van het bezwaarschrift te worden overlegd,
evenals een onderbouwing van het spoedeisende belang, dat bestaat bij de voorlopige
voorziening. Aan het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten
verbonden.
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in
het kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen
gelden algemene regels, die nodig zijn ter
bescherming van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel verplicht om hun activiteiten te
melden. Deze melding dient Burgemeester en
wethouders bekend te maken. Daarom maken
zij bekend dat bij hen is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is
ingediend op:
29 september 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
Besluit Landbouw
Aanvrager:
B.J.H. Aerts
Adres Inrichting: Gun 15 Swolgen
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is
ingediend op:
4 mei 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
activiteitenbesluit
Aanvrager:
Tielen Campers V.O.F.
Adres Inrichting: Hoebertweg 4 America
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is
ingediend op:
29 oktober 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
Besluit mestbassins
milieubeheer
Aanvrager:
Maatschap Smedts
Adres Inrichting: Campsbosweg 5
Meterik
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 3 december 2010
tot en met 30 december 2010. U kunt
de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de
openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot en
met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor
meer informatie of wanneer u de stukken op
een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste
contact opnemen met de heer J. Huijs van
team Vergunningen bereikbaar onder nummer 077-4779777.

Wet ruimtelijke		ordening
Binnenplanse ontheffing artikel 3.6 Wro
en ontwerp bouwvergunning eerste fase
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas zijn voornemens om met toepassing van
artikel 3.6, lid 1, sub c van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te verlenen
van het bepaalde in het bestemmingsplan
“Buitengebied Meerlo-Wanssum”. Dit ten
behoeve van de aanvraag om bouwvergunning
eerste fase voor het vergroten van twee pluimveestallen op het perceel kadastraal bekend
gemeente Horst, sectie H, nummer 347, plaatselijk bekend als De Cocq van Haeftenstraat 46
te Meerlo.
De aanvraag om reguliere bouwvergunning
eerste fase, tevens verzoek om ontheffing,
voldoet aan het bepaalde in artikel 2.02,
lid 6A, onder 4 van het bestemmingsplan
“Buitengebied Meerlo-Wanssum”. Met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c Wro kan
ontheffing van het bestemmingsplan worden
verleend.
Het ontwerpbesluit tot verlening van de ontheffing en bouwvergunning eerste fase en alle
daarop betrekking hebbende stukken liggen
overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht met ingang van 2 december
2010 tot en met 12 januari 2011 voor belanghebbenden ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur in de informatiehoek in het gemeentehuis van Horst
aan de Maas, Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Belanghebbenden kunnen gedurende de ter
inzage termijn tegen het ontwerpbesluit tot
verlening van ontheffing en tegen de ontwerpbouwvergunning eerste fase zienswijzen
kenbaar maken. Dit kan schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus
6005, 5900 AA Horst, of mondeling bij de
afdeling Vergunningen.

Horst, 2 december 2010.

Binnenplanse ontheffing artikel 3.6 Wro
en ontwerp bouwvergunning eerste fase
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas zijn voornemens om met toepassing van
artikel 3.6, lid 1, sub c van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te verlenen
van het bepaalde in het bestemmingsplan
“Buitengebied Meerlo-Wanssum”. Dit ten
behoeve van de aanvraag om bouwvergunning
eerste fase voor de bouw van een pluimveestal
op het perceel kadastraal bekend gemeente
Horst, sectie H, nummer 347, plaatselijk
bekend als De Cocq van Haeftenstraat 46 te
Meerlo.

College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

De aanvraag om reguliere bouwvergunning
eerste fase, tevens verzoek om ontheffing,
voldoet aan het bepaalde in artikel 2.02,

lid 6A, onder 4 van het bestemmingsplan
“Buitengebied Meerlo-Wanssum”. Met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c Wro kan
ontheffing van het bestemmingsplan worden
verleend.
Het ontwerpbesluit tot verlening van de ontheffing en bouwvergunning eerste fase en alle
daarop betrekking hebbende stukken liggen
overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht met ingang van 2 december
2010 tot en met 12 januari 2011 voor belanghebbenden ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur in
de informatiehoek in het gemeentehuis van
Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 in
Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Belanghebbenden kunnen gedurende de ter
inzage termijn tegen het ontwerpbesluit tot
verlening van ontheffing en tegen de ontwerpbouwvergunning eerste fase zienswijzen
kenbaar maken. Dit kan schriftelijk bij het
college van burgemeester en wethouders,
Postbus 6005, 5900 AA Horst, of mondeling
bij de afdeling Vergunningen.
Ontwerp-bouwvergunning en ontwerpprojectbesluit Kaldenbroek te Lottum
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat er een
verzoek om reguliere bouwvergunning met
toepassing van een projectbesluit is ontvangen
van:
Stichting Limburgs Landschap, Rijksstraatweg
1, 5944 ZG Arcen om een vergunning tot:
• het wijzigen van de functie van de huidige
woning naar een tweede vakantieappartement;
• het wijzigen van de functie van het huidige
atelier naar woning;
• het wijzigen van de functie van de schaapskooi naar een cursusruimte, vakantieappartement met bijbehorende kleinschalige
horeca (theeterras);
• met alle bijbehorende (ver)bouwwerkzaamheden,
op het perceel kadastraal bekend gemeente
Grubbenvorst, sectie K, nummer 581 en
582, plaatselijk bekend als Kaldenbroek 1 te
Lottum.
Wij zijn voornemens medewerking te verlenen
aan de realisatie van dit voornemen door het
nemen van een projectbesluit op grond van
artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening (Wro).
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ligt
het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken van 3 december 2010 t/m 13 januari 2011,
gedurende een periode van zes weken voor een
ieder ter inzage in het gemeentehuis van de
gemeente Horst aan de Maas, Wilhelminaplein
6 te Horst (tijdens kantooruren).

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn tevens vanaf 3 december 2010 te
raadplegen op onze website, www.horstaandemaas.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende deze periode van zes weken
kunnen ten aanzien van het ontwerpbesluit
tot het nemen van een projectbesluit en tot
verlening van reguliere bouwvergunning
mondeling of schriftelijk gemotiveerd zienswijzen worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 6005,
5960 AA Horst.
Voornemen om vrijstelling te verlenen
ex artikel 19, lid 1 WRO (oud)
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas zijn voornemens om met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (oud) vrijstelling te
verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan “Buitengebied deel 2”. Dit ten
behoeve van de aanvraag om een wijziging
van gebruik van het pand aan de Massenweg
4a te Melderslo ten behoeve van een bedrijfsverzamelgebouw en aan de Danielweg
44 en 50 te Melderslo ten behoeve van het
realiseren van een natuurvijver, kadastraal
bekend gemeente Horst, sectie T, nummers
388, 204 en 205.
Het verzoek om vrijstelling is ingekomen
23 augustus 2005. Er is een ruimtelijke
onderbouwing opgesteld waaruit blijkt dat er
geen belemmeringen zijn om de vrijstelling te
verlenen. Met toepassing van artikel 19, lid 1
WRO kan vrijstelling van het bestemmingsplan worden verleend.
Het ontwerpbesluit tot verlening van de vrijstelling en alle daarop betrekking hebbende
stukken liggen overeenkomstig afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht met
ingang van
2 december 2010 tot en met 12 januari 2011
voor een ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur in
de informatiehoek in het gemeentehuis van
Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 in
Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op
een ander tijdstip.
Een ieder kan gedurende de ter inzage
termijn tegen het voornemen om vrijstelling
te verlenen zienswijzen kenbaar maken. Dit
kan schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6005,
5900 AA Horst, of mondeling bij de afdeling
Vergunningen.
Horst, 2 december 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Algemene informatie
Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.
Daarnaast is afdeling burgerzaken geopend op:
Maandag
08.00 – 20.00 uur
(m.u.v. 12.30 – 13.00 uur).
Dinsdag
08.00 – 12.00 uur.
Woensdag 08.00 – 12.00 uur. Wilt u een
Afspraak op Maat: 13.15 – 16.30 uur.
Donderdag 08.00 – 12.00 uur. Wilt u een
Afspraak op Maat: 13.15 – 16.30 uur.
Vrijdag
08.00 – 12.00 uur.

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
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.
Afspraak maken
U kunt voor woensdag- en donderdagmiddag
tussen 13.15 en 16.30 uur een afspraak maken
voor alle producten van burgerzaken. U kunt de
afspraak via het callcenter (tel. 077 - 477 97 77)		
indienen of via de website zelf een afspraak

maken. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij de afdeling		 Burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs		(paspoort/id-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.
Informatiehoek
Geopend: Maandag van 08.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Op		afspraak: Buiten de openingstijden kunt u
tijdens kantooruren terecht na afspraak.

regels voor bouwen, ruimtelijke ordening, milieu
en brandveiligheid en de regels van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV).
Telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren:
0478 -52 33 33 (gemeentehuis Venray).
Buiten kantooruren bij spoedgevallen: politie,
tel. 0900 -88 44. Postadres: Afdeling Veiligheid
en handhaving, p.a. gemeente Venray, Postbus
500, 5800 AM Venray.
E-mail: gemeente@venray.nl t.a.v. afdeling
Veiligheid en Handhaving.

Gemeentewerf
Americaanseweg 43, 5961 PC Horst,
tel. 077 -477 95 10.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
07.30 -12.00 uur en 13.00 -16.00 uur.
Storingsnummer: tel. 06 -23498249
(16.00 -07.30 uur en in het weekend).

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.

Regionale team handhaving
Regionaal team handhaving houdt toezicht op
naleving van de regels. Het gaat onder andere om

Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
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Permanent meetpunt voor fijnstof roept
vragen op bij SP
Onlangs werd bekend gemaakt dat er een permanent meetpunt voor
fijnstof nabij het landbouw ontwikkelingsgebied (LOG) Witveld in de
gemeente Horst aan de Maas wordt geplaatst. De SP zet vraagtekens bij
de gekozen locatie, daar deze in het open gebied aan de Hoogheide, ten
noorden van het LOG Witveld is.
Hierdoor bevindt het meetpunt zich bijna 2 kilometer van het
geplande Nieuw Gemengd Bedrijf
(NGB). Verder wordt er geen rekening
gehouden met de andere plannen
tussen Sevenum, Grubbenvorst en
Venlo. Deze plannen zijn de Centrale
Zandverwerkingsinstallatie, de
uitbreiding van ZON Freshpark, de

Floriade, de bouw van de A74 en de
Greenportlane, de bouw en uitbreiding
op Californië en Siberië, de ontwikkeling van Tradeport Noord en diverse
Landbouwontwikkelingsgebieden
(LOG’s) en al het (vracht)verkeer dat
met deze activiteiten gepaard gaat.
Allemaal activiteiten die ook een grote
invloed hebben op de luchtkwaliteit.

Mensen maken zich zorgen over
de uitstoot van fijnstof en de gevolgen
voor hun gezondheid. Een permanent
meetpunt nabij het dorp of midden
in het landbouw ontwikkelingsgebied
zou de inwoners duidelijkheid over
de uitstoot kunnen bieden. Dit is nu
niet het geval. In Nederland waait de
wind meestal vanuit een zuidwestelijke richting, hierdoor zal de meeste
uitstoot van de bedrijven in het LOG het
meetpunt nooit bereiken. En dat geldt
al zeker voor de andere genoemde
activiteiten.
De vragen van de SP zijn gericht

Te Koop

KERSTBOMEN
Nordmann, Koreana, Omorika
met kluit, in pot of gezaagd
uit eigen kwekerij
decoratiegroen gratis
Iedere dag geopend
van 9.00 tot 19.00 uur.
Op zondag van
10.00 tot 16.00 uur.

Individuele therapie . Groepslessen . Kinderoefentherapie
Sportmassage . Zwangerschapsbegeleiding . KidWalk

PRAKTIJKOVERNAME

M. Direks
Steegkamp 2, Castenray
tel. 0478-571415

op de locatiekeuze, want het is
volgens de SP vreemd dat dit punt
op 3 km van Grubbenvorst komt - het
doel van het meetpunt, want de
andere projecten worden blijkbaar
niet meegenomen. Tot slot wil de SP
weten of er rekening wordt gehouden
met de cumulatieve effecten rondom
Grubbenvorst. De SP wil per nieuw
initiatief een nulmeting om te achterhalen wat de bijdrage aan fijnstof
is per project. De beantwoording zal
door het college schriftelijk gebeuren.
Michael Van Rengs
SP Horst aan de Maas

Uw hond aan
een
trimbeurt toe?
Horsterweg 23
5811 AA Castenray
06-27651709
www.trimsalonuniek.nl

Woningstoffeerderij R. van den Broek

per 1 dec 2010 zal CESAR2MOVE, de praktijk
voor Mensendieck Focus and Balance overnemen.

Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 275,- !!!

Adres: FysiQ, Mommesstraat 2, Sevenum.
Voor meer informatie of aanmelding:
077 – 477 1700 of 06-57574586
of kijk op www.cesar2move.nl

(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)
Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!
Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

Baarlo - Blerick - Kessel - Maasbree - Meijel - Panningen - Sevenum

Bespreking Poll week 46

Schoolkinderen moeten vrij krijgen bij bijzondere evenementen in hun dorp
Een kleine meerderheid van de stemmers op onze poll was het deze week
eens met de stelling. Volgens hen moeten kinderen vrij krijgen als er in hun dorp
een bijzonder evenement wordt georganiseerd. De grote vraag is dan natuurlijk:
waar leg je de grens en wie bepaalt welke evenementen belangrijk genoeg zijn
om de kinderen hiervoor thuis te houden? Zou dit voor alle kermissen moeten
gelden, en krijgen de kinderen in Horst dus zowel in het voor- als in het najaar

vrij om in de botsauto’s te stappen? En je kunt je afvragen of alle kinderen wel
zo graag naar de kermis of de Paardenmarkt willen gaan. In het middelbaar
onderwijs wordt het nog wat lastiger omdat de leerlingen uit verschillende dorpen komen en er bij een dergelijke regeling regelmatig ‘gaten’ in de klaslokalen
zullen ontstaan. En wie houdt bij wie er wel of niet afwezig mag zijn? Kortom,
het lijkt een leuk idee, maar het zal een heleboel nieuw gedoe opleveren.

Er moet één Sinterklaasintocht komen voor heel
Horst aan de Maas
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Sinterklaas is alweer een paar weken in het land en zeker in de afgelopen
weekenden is het zelfs lastig om de Sint niet een keer tegen het lijf te lopen.
Sinterklaas heeft het gewoon ontzettend druk deze dagen, en dan moet pakjesavond nog komen. Hij reist van hot naar her om alle intochten bij te kunnen
wonen en ook nog een bezoek te brengen aan basisscholen, bedrijven en zijn
pakhuis. Ook voor de kinderen is het een drukke periode waarin een goede

planning noodzakelijk is. Want, waar Sinterklaas verschijnt, mogen de kinderen
natuurlijk niet ontbreken. Wordt het allemaal niet te veel van het goede en
moeten we de goedheiligman niet een beetje rust gunnen? We zouden kunnen
beginnen om één grote Sinterklaasintocht te organiseren voor alle kinderen in
de gemeente Horst aan de Maas. Ieder jaar komt hij in een andere kern aan en
wordt zijn komst groots gevierd. Een goed plan?

Cactus
Column

Kunst

In Horst aan de Maas is
kortgeleden enige opschudding
ontstaan over de aankoop van
een kunstwerk. Dit kunstwerk
werd door wethouder Ger van
Rensch aangeschaft omdat hij
het een aardige uiting vond
voor de ver-nieuwbouw van
het Hof te Berkel. De aankoop
werd onmiddellijk in de ban
gedaan door de Horster
galeriehouders. Nu kun je al
direct een vraagteken zetten
bij de mening van deze
kunstwinkeliers. (Een galerie is
immers een upgrading van een
ruimte waar handelaren in
kunst aanwezig zijn). En wie
bepaalt er nu eigenlijk wat een
kunstproduct is? De
galeriehouder kan dan wel iets
mooi vinden maar dan hoeft
daar toch niemand het mee
eens te zijn? Kijk, kunstenaars
hebben gewoonlijk die mening
over ons, die wij over hun werk
hebben, zei Marie von Ebner
vroeger. Zouden de
reclamanten misschien liever
hebben gehad dat Ger in Horst
was gaan winkelen? En
waarom moet er in Horst zo
nodig een kunstcommissie
komen die de gemeenschap
weer opzadelt met
onbegrijpelijke beelden die
handen vol geld kosten? Het
door Ger van Rensch
aangeschafte product mag dan
op een vliegende arend lijken,
een kunstcommissie is ook niet
zaligmakend en moderne kunst
evenmin. Maar de eventuele
kopers kunnen dan thuis
opscheppen tegen hun
vrienden en vragen: “wat
zeggen jullie van ons nieuwe
schilderij van James To the Loo?
Dit is gemaakt toen de
kunstenaar uit een diepe
depressie kwam, mooi hé.” En
de aangesprokenen knikken
vol begrip en vragen zich in
stilte af wat of de prijs is
geweest. De wethouder heeft
het op zijn manier goed
gedaan want alleen het
voetstuk gaat al € 7.000 euro
kosten. Ze zullen het beeld
maar weghalen! Dan komen de
galerie beheerders helemáál in
opstand want de kunst wordt
dan immers extra duur betaald.
(sorry, Kniertje).
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 47) > Nog meer toerisme is een zegen vooronze gemeente > eens 83% oneens 17%
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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.

Het fietspad komt er of gaat alleen de schop de grond in?
De coalitiepartijen kloppen zich op de borst over de begroting 2011,
maar is dat wel terecht? De begroting is sluitend en dat verdient een
compliment. Maar er is nog op geen enkele manier rekening gehouden
met de komende bezuinigingen en dan past een beetje bescheidenheid.
’Het fietspad komt er!’ wordt
juichend geroepen, maar er is alleen
besloten dat de schop de grond in
gaat. Er zijn geen harde toezeggingen over de datum waarop het

veilige fietspad in zijn geheel klaar zal
zijn. D66 wilde die zekerheid wel en
heeft een amendement ingediend. In
dat amendement werd gevraagd om
zekerheid dat het gehele fietspad zou

worden aangelegd. Dit amendement
is door CDA, Essentie en PvdA-PK
afgewezen.
Bovendien vinden wij het gejuich
over het (gedeeltelijk) aanleggen van
een fietspad, dat al meer dan 10 jaar
door dezelfde partijen is beloofd, een
beetje misplaatst.
Maar er zijn meer redenen om wat
minder tevreden te zijn. Zo werd het

voorstel van de SP om ook andere
subsidies met 5% te korten afgewezen
en ook ons voorstel om geen dure
externe adviesburo’s in te schakelen
werd door de coalitiepartijen afgewezen.
De begroting is sluitend, dat is mooi,
maar deze begroting is niet iets om
echt trots op te zijn.
Zoals elke eerste zaterdag van de

maand, zitten wij zaterdag 4 december van 11.00 uur tot 12.00 uur in de
bibliotheek van Horst weer klaar met
een kopje koffie om met u te praten
over de landelijke en locale politiek,
allerlei andere gemeentelijke zaken
en de standpunten van D66.
Henk Kemperman
fractievoorzitter D66
Horst aan de Maas

mensen, op ons cultureel erfgoed, op
onze jongeren, met zijn allen laten
zien dat wij dit niet willen en niet
pikken.”
De manifestatie in Den Bosch is
het begin van het verzet tegen de
plannen om banen te schrappen en
mensen te ontslaan in de sociale
werkvoorziening, uitkeringen te
verlagen, beloningen onder het minimumloon toe te staan en aangepast
onderwijs te beperken. Alle reden om
mee te gaan doen aan dat verzet.

Wilt ook u deel uit maken
van dat verzet? Meldt u dan!
Mail naar kurvers@hetnet.nl of
stuur een briefje naar “Armoede
werkt niet” p/a Kruistraat 18,
5963 AL Hegelsom. Vermeld uw
naam, adres, telefoonnummer en
eventueel uw E-mailadres. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact
met u op om af te spreken hoe we
samen het verzet verder gestalte
kunnen geven.
SP Horst aan de Maas

Armoede werkt niet
Onder het motto “Armoede werkt niet” trokken twee bussen met
WSW’ers van NLW-bedrijven uit Venray, Horst en Panningen en WAA uit
Venlo afgelopen zaterdag 27 november naar de Brabanthallen in
Den Bosch naar de manifestatie ‘Armoede werkt niet’. De actie trok
1500 actievoerders uit heel Nederland. Een onverwacht hoge opkomst.
De mensen keren zich tegen de plannen van kabinet Rutte. In plaats van
banen scheppen, wil het kabinet 30.000 banen in de sociale
werkvoorziening schrappen. Tienduizenden mensen met een arbeidsbeperking belanden daardoor achter de geraniums, veroordeeld tot
armoede.
De werknemers in de sociale
werkvoorziening, Wajongers en

mensen die afhankelijk zijn van
een bijstanduitkering pikken dat

niet. Tijdens de manifestatie, waar
gesproken werd door onder andere
Agnes Jongerius (FNV) en Job Cohen
(PvdA), stelde Emile Roemer (SP) dat
de manifestatie in de Brabanthallen
het ‘voorprogramma’ is van veel
meer acties die gaan volgen:
“Gisteren was er de schreeuw om cultuur en de staking van de postbodes,
vandaag maken we hier een vuist
en morgen zullen we als het kabinet
niet snel stopt met de laffe aanval op
de banen en inkomens van gewone

Bouwen aan mooie, levensloopbestendige en
betaalbare huizen en wijken
Op 9 november heeft de raad de begroting 2011 vastgesteld. De
balans tussen vraag en aanbod op de woningmarkt is kwetsbaar. Er
komen steeds meer ouderen en steeds minder jongeren. Dat vraagt om
een uitgekiend woningprogramma. We willen dat jongeren in onze
dorpen blijven wonen. Maar we willen ook dat ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wonen in hun dorp. Alleen dan kunnen we
voorzieningen behouden en blijven dorpen leefbaar.
De uitdaging is om mooie, toekomstbestendige maar ook betaalbare woningen te bouwen. Wij zetten
ons hier al jaren voor in. Het gaat om
een totaalpakket aan maatregelen.
Om een actuele visie op woningbouw, om startersleningen waarmee

Valise creatief in 2011

Workshops ventiaanse
maskers in jan-feb 2011

we starters een kans geven op de woningmarkt, om het actief verwerven
van gronden, om heldere afspraken
met Wonen Horst en natuurlijk om
het stimuleren van Bouwen In Eigen
Beheer. Want juist daarmee kunnen
starters betaalbare woningen bouwen

zonder in te leveren op kwaliteit.
Wij hebben opnieuw om aandacht
gevraagd voor de projecten in America
en Sevenum. Er moet grond komen
om te bouwen! Horst aan de Maas
werkt aan een kwalitatieve woonvisie.
Onze uitgangspunten zijn:
1 Levensloopbestendig bouwen
als uitgangspunt: Met geringe
investeringen nu, voorkomen we
dure woningaanpassingen later. Niet
alleen met Wonen Horst moeten
er afspraken worden gemaakt over
levensloopbestendig bouwen, maar

ook met de particuliere sector. Op
termijn moeten we bepaalde WMO
woningaanpassingen als gemeente
niet meer betalen wanneer een
woning niet levensloopbestendig is
gebouwd.
2 Inbreiding gaat voor uitbreiding:
Dus eerst de open, braakliggende
terreinen invullen voordat we aan
de randen van een dorp bijv. een
weiland opofferen voor huizen.
3 Herstructurering gaat voor
nieuwbouw: Huizen en wijken moet
je onderhouden. Eens in de zoveel
tijd moet dat grondig gebeuren. Zo

komt er een opknapbeurt voor de
wijk In de Riet in Horst zodat het
prettig wonen blijft in die wijk.
Wanneer we nieuw blijven bouwen
en niet tegelijkertijd investeren in
de oudere wijken ligt leegstand op
de loer.
Bij de begrotingsbehandeling gaf
het college aan onze uitgangspunten
te onderschrijven. Samen bouwen
aan mooie, levensloopbestendige en
betaalbare huizen en wijken!
Roy Bouten
raadslid PvdA-PK

Voor al uw strijk-, verstel- en stoomgoed
Niet lekker iN je vel?

De Hees 23 5975 NL Sevenum
Tel. 06 12 69 79 35 info@valise.nl
www.valise.nl

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum
Tel: 06 - 467 15 868 info@strijkservicesevenum.nl

www.strijkservicesevenum.nl

www.ikzoekeencontainer.nl

Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

tel. (077) 320 97 00

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

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

Wij hebben hout van zeil!
Houten vloer op de rol al vanaf
[incl. leggen]

€ 13,63 per m²
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Kerstconcert Hoor´s in Parkhotel
Zondag 12 december organiseert Vocalgroup Hoor’s uit Horst een kerstconcert op een bijzondere locatie,
namelijk het Parkhotel in Horst. Aan dit concert werken The Streetsingers uit Weert onder leiding van Noel Seerden
en de Showdrums uit Oirlo onder leiding van Bart Jeuken mee.

Fanfare Broekhuizenvorst
en Ooijen haalt promotie
Op het bondsconcours voor muziekgezelschappen in het theater De
Schalm te Veldhoven heeft fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen onder
leiding van Geert Nellen afgelopen zaterdag een uitstekende prestatie
geleverd.
In de derde divisie werden de
stukken Sequensen en Vuurgeesten
uitgevoerd en de gehele uitvoering
werd door de juryleden beoordeeld
met 85 punten. Dat betekende een
eerste prijs met promotie naar de
tweede divisie. Bij terugkomst in het
dorp werd dit succes tot in de kleine
uurtjes gevierd in café het Dörp in

Broekhuizenvorst. Voor het concours
heeft fanfare Broekhuizenvorst en
Ooijen meer dan een jaar gerepeteerd. De fanfare promoveerde van
de derde naar de tweede divisie,
wat een bijzonder goed resultaat is.
Ongeveer eens in de vijf jaar bezoekt
de fanfare, die nu zo´n zestig leden
telt, een dergelijk concours.

Jan Jenniskens en Ron Hanssen

Zangvereniging Meriko
huldigt twee jubilarissen
Tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest in Meterik op 26 november werden
twee leden van Meriko gehuldigd. De eerste is Jan Jenniskens die al
40 jaar lid is van de zangvereniging uit Meterik. De tweede jubilaris is de
dirigent Ron Hanssen die het koor 12,5 jaar leidt.
The Streetsingers en de
Showdrums zullen werken uitvoeren die u in kerstsfeer brengen. Ook
Vocalgroup Hoor’s zal, onder leiding
van Ernst Lamers, nummers uit het
uitgebreide kerstrepertoire ten gehore
brengen. Na afloop van het concert

biedt het Parkhotel de mogelijkheid
deel te nemen aan een 3-gangen diner buffet tegen een prijs van 25 euro
per persoon. Opgave hiervoor is noodzakelijk en mogelijk tot 6 december
via jolanda@hoors.nl Het Parkhotel is
gelegen aan Tienrayseweg 2 te Horst.

Het concert begint om 16.00 uur en is
gratis toegankelijk.
Naast dit concert verzorgt
Vocalgroup Hoor’s zaterdag 18 december om 20.00 uur samen met fanfare
Ons Genoegen een kerstconcert in de
kerk van Oirlo.

Jan Jenniskens werd afgelopen
vrijdag in het zonnetje gezet, niet
alleen voor zijn zangkunsten, maar
ook voor de ontelbare keren dat hij
de handen uit de mouwen heeft
gestoken voor de vereniging. In een
toespraak van de voorzitster werden
enkele memorabele momenten uit
het verleden opgehaald. Tot slot kreeg
Jan een oorkonde overhandigd die
hoort bij het 40-jarig lidmaatschap.
Ron Hanssen leidt op zijn eigen
humoristische en toch professionele
wijze alweer 12,5 jaar het koor. Op
resolute wijze werden de mappen
waarin de liedteksten stonden
destijds in de ban gedaan. Alles uit

het hoofd zingen. Zo bleef er ruimte
voor pasjes en bewegingen, die het
geheel levendiger maakte. Diverse
grote shows en optredens werden
de afgelopen jaren onder zijn leiding
verzorgd, met als jongste hoogtepunt
de show ´van opera tot musical´
van een paar weken geleden. Het
jubileum werd onder andere met een
forse bos bloemen onderstreept.
Iedereen die zin heeft om mee te
komen zingen wordt uitgenodigd om
op maandagavond binnen te lopen
bij mfc de Meulewiek tussen 20.00
en 22.00 uur. Voor meer informatie
kijk op www.meriko.nl of spreek een
enthousiast lid aan.

Kringwedstrijd met ruim
500 vogels in Meerlo
Op 4 en 5 december organiseert vogelvereniging De Gevleugelde
Vrienden Wanssum e.o. de kringwedstrijd van Noord-Limburg. Op deze
wedstrijd zullen ruim 500 vogels te zien zijn die door negen verenigingen
zijn ingezonden. Een mooie show met kanarie’s, tropen en parkieten.
Voor het publiek is de wedstrijd te
bezoeken op zondag 5 december van
10.00 tot 15.00 uur. De Kringwedstrijd
wordt gehouden in Sport- en

Feestzalen Complex ´t Brugeind aan
de Leeuwerik te Meerlo.
Voor verdere inlichtingen bel
0478 53 12 21.

Eremedaille voor
Mien van Horck-Claessen
Afgelopen vrijdag werd Mien
van Horck-Claessen in de bloemetjes
gezet. Ze ontving de zilveren
eremedaille en de Oorkonde van de
Sint-Gregoriusvereniging voor haar
25-jarig lidmaatschap van het
Gemengd Kerkkoor in Lottum.
Alle aanwezigen bedankten Mien
van Horck-Claessen voor haar enorme
inzet voor kerk en zang. Na de vele
jaren koorzang liet Mien weten dat
ze na al die jaren stopt met zingen bij
het koor. Op haar eigen humoristische
wijze liet ze dat in een gedicht horen.
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Deelname aan Top 2000 Coverwedstrijd
‘Ongekend Talent 2010’

Harmonieorkest
Grubbenvorst op Radio 2
Covercompetities en talentenjachten zijn bijna niet meer weg te denken binnen de muziekwereld. Eén van zo’n
wedstrijd is de Top 2000 Coverwedstrijd op Radio 2 in het radioprogramma Knooppunt Kranenbarg. Vorig jaar was
de eerste editie van de Top 2000 Coverwedstrijd. Het Grubbenvorster slagwerkensemble, saxofonist Patrick Curfs en
zanger Roy Verbeek eindigde vorig jaar met het nummer ‘Stand by Me’ op een vijfde plaats. Net niet hoog genoeg
voor een live optreden. Dit jaar heeft het Grubbenvorster harmonieorkest zich met drie liedjes ingeschreven. HALLO
sprak met Sraar Straten, pr-man van de harmonie.

verenigingen 19
IBN Facilitair zoekt:
INTERIEURVERZORG(ST)ERS (M/V)
Wij zoeken voor onze projecten in Horst
en omgeving schoonmaakmedewerkers
voor 10-15 uur per week. Je wordt
betaald volgens de CAO-schoonmaak.
Inlichtingen bij Johan de Laat Rayonleider
IBN Facilitair, telefoon 0413-282716.

De Winterroos Weekend in winterse sferen
Op 4 en 5 december 2010
van 11.00 tot 18.00 uur

In een sfeervolle ambiance kunt u genieten
van de winterse rozentuin.
Hanneke Matthijssen, Ellen Kessels en
Lennaert Vergeldt exposeren hun schilderingen op hout. Ellie van Rens zorgt voor
sfeervolle en decoratieve bloemstukken.
In het rozengeur huisje neemt Mariet Weijs
u mee naar de wereld van hemelse geuren en
betoverende edelstenen. Roos Seuren exposeert haar
sprookjesachtige beelden in de tuin. In de geheime tuin hebben de engelen hun plaatsje weer
gevonden. Binnen is er speciale koffie en thee met winterse hapjes. De allermooiste sieraden,
chique winter sjaals en de leukste tassen, met een knipoog naar de roos, zijn voor u uitgestald.

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

Koop nu met korting
de beste sportvoeding
van Europa!

www.ikzoektuingrind.nl

dioprogramma Knooppunt Kranenbarg.
Het publiek kiest vervolgens een winnaar die de publieksprijs ontvangt. Een
vakjury beslist over de covers welke
door mogen naar de landelijke tv-finale
waarvan de opname op 24 december
zal plaatsvinden. De uitzending is te
zien op oudejaarsavond op Nederland
3 waarbij de jury de Beste Top 2000
Cover 2010 kiest. De inzendingen
vanuit Grubbenvorst omvat de covers
Margherita van Marco Borsato, Against
All Odd’s van Phil Collins en Englishman
in New York van Sting. De covers zijn te
vinden en te beluisteren op de coverlijst (pagina 2), via top2000.ongekendtalent.nl

TV-optreden
oudejaarsavond?
Straten: “Voor zover bekend
zijn wij het enige harmonieorkest

Bloemschikworkshop
‘Sfeer op de Kersttafel’
Op donderdag 16 december organiseert de vereniging Groei & Bloei
de bloemschikworkshop ´Sfeer op de Kersttafel´. Tijdens deze
kerstworkshop wordt onder professionele leiding een lang uitgewerkte
tafelschikking in warme tinten gemaakt om uw kersttafel sfeervol aan
te kleden.
Aan deze workshop kan iedereen
meedoen. Men kan zo eens vrijblijvend kennismaken met de opzet
en werkwijze van de bloemschikcursussen van Groei & Bloei. De kosten
voor de workshop bedragen 32,50
euro (voor Groei & Bloei-leden 27,50
euro). De prijs is inclusief alle materialen. Deelnemers wordt gevraagd
zelf een snoeischaar en mesje mee te
brengen. De locaties van de workshop
is muziekzaal De Speulplats in Meerlo,

Mgr. Jenniskensstraat 7. De aanvang
is om 09.30 uur. Geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden bij Marlies
Jacobs, Springbeekweg 50, Venlo.
Voor meer informatie bel
077 382 05 71 of mail naar
groeienbloei@gmail.com. Het
aanmeldingsformulier staat op
www.noord-limburg.groei.nl en de
aanmelding dient vóór 6 december
binnen te zijn. Wellicht een leuk
cadeau-idee voor Sinterklaas?

dat nummers heeft ingestuurd.
Daardoor zijn we sowieso al origineel.
Bovendien zijn de nummers gewoon
hartstikke goed uitgevoerd evenals
de opnames, die van prima kwaliteit
zijn. Bijzonder is ook dat het nummer
Against All Odd’s een instrumentale
versie is, met saxofonist Patrick Curfs
in een glansrol. Ik zie ons dus zomaar
voor een verrassing zorgen in de lijst”,
meent de Grubbenvorstenaar. Mocht
het zover komen dat het gezelschap
naar Hilversum af moet reizen op
kerstavond, dan maken ze er een
muzikaal uitje van. “Want dan weten
we zeker dat we oudejaarsavond op
tv te zien zijn, en dat zou super gaaf
zijn”, aldus Sraar Straten. Binnenkort
kan via de site van ongekendtalent.nl
gestemd worden op de drie covers van
het Grubbenvorster harmonieorkest.
Voor meer informatie zie:
www.harmonie-st-joseph.nl

Toepen
en kienen
in Broekhuizen
In Broekhuizen is het een
eeuwenoude traditie dat er met
Sinterklaas op 6 december wordt
getoept en gekiend.
Ook dit jaar kan iedereen weer
gezellig toepen en kienen in de
Koepelzaal en Wip-in te Broekhuizen.
Er zijn op deze avond kienkaarten
te koop en voor het toepen geldt
een inleg. De avond wordt georganiseerd door Voetbalclub SVEB en
Fanfare St. Nicolaas en er zijn mooie
(geld)prijzen te winnen. Aanvang is
20.00 uur. De entree is gratis.
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500m2 gezellig mode- en winkelplezier

Loop even binnen!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas

Aan Straten de vraag waarom
ze zich hebben ingeschreven en met
welke covers. Sraar: “Lichte muziek en
popmuziek is al jaren een belangrijk
onderdeel van ons repertoire. Hiermee
maken we onze harmonie toegankelijk voor zowel muzikanten alsook ons
publiek. De nummers uit de Top 2000lijst van Radio 2 hebben we succesvol
ten gehore gebracht tijdens diverse
concerten. Een belangrijke invulling
kwam daarbij van zanger Roy Verbeek
en saxofonist Patrick Curfs. Deelnemen
aan de coverwedstrijd Ongekend Talent
2010 zien we niet alleen als muzikaal
toetje voor onze uitvoeringen. We hopen hiermee meer jeugd te stimuleren
zelf muziek te gaan maken”, zegt het
harmonielid.
Inmiddels is de inzendtermijn voor
de coverwedstrijd gesloten. Een aantal
ingezonden covers presenteren zich in
december live met hun cover in het ra-

Ga naar www.maximuscle.nl/
teams/korting
registreer met code 1012
en krijg 10% korting!

077 398 56 51

tel. (077) 320 97 00

Roy Verbeek tijdens een optreden met harmonie Sint Joseph (foto: Mat Steegh)
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Irish Brass groot succes
Afgelopen zaterdag, 20 november vond in Horst het muziekspektakel Irish Brass plaats. Een avond in Iers/
Keltische sferen in een goed gevuld Gasthoes.

GREGORIAANS
NU
Is de tijd in
Noord-Limburg niet rijp
voor een regionaal
gregoriaans gemengd
koor of vocaal ensemble
dat interesse heeft voor
modale zangtechniek
of te wel prachtige
zangkunst vóór 1600?
Eerst een korte cursus van
7 lessen als inleiding.
Doel: concerten en
regionale erediensten.

Info en aanmelden:
w.boerekamp@chello.nl

Voor het tweede opeenvolgende
jaar bewees Muziekvereniging St.
Hubertus uit Hegelsom dat het een
veelzijdig repertoire in huis heeft. In
samenwerking met de mannen van de
Oenoemoeloeke 5 uit Horst werden er
klassiekers gespeeld als Riverdance,
Wild Rover, Dirty old town en Whiskey
in the Jar. Maar ook het eigen repertoire van de Oenoemoeloeke 5 kwam
aan de beurt, voor deze gelegenheid

met een verrassend ‘fanfare-sausje’.
Het enthousiasme straalde er
volop vanaf. Onder aanvoering van
leadzanger Koen Hendrix gingen
de voetjes van de vloer en werd er
gezwijmeld en meegedeind op de
wat rustigere nummers. Eén van de
hoogtepunten van de avond was het
optreden van zangeres Maaike Kamps.
Zij zong nummers als May it be (uit
The Lord of the Rings), Riverdance en

Shenandoah.
Tussen alle optredens door werd
het publiek getrakteerd op dj Willem
Jakobs, die met een goed gevulde
platenkoffer tot in de late uurtjes
voor een gezellige avond zorgde. Het
aanwezige publiek, van jong tot oud,
genoot zichtbaar en na de successen van vorig jaar, lijkt een dergelijk
concert een vast item te worden in de
Horsterse muziekagenda.

Sponsoravond SV Aspargos
Ieder jaar organiseert SV Aspargos een sponsoravond. Eén van de sponsors van de Grubbenvorster
volleybalvereniging gunt de collega-sponsors dan een kijkje in zijn of haar keuken. Afgelopen week was het een
kijkje in een wel heel bijzondere keuken, die van uitvaartbegeleider Bob Noten. De sponsors kregen een rondleiding bij Janssen Uitvaartkisten in Sevenum, waarna Bob Noten vertelde over zijn onderneming en de trends in de
uitvaartwereld.

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

E1

Steenstraat 13 5961 ET HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

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

BOSPLANTSOEN maat 60/90

06 22944564 of 077 4678186

TE KOOP
KERSTBOMEN:
• NORDMAN

(bijna geen naaldverlies) tot 4 mtr.

• AMORICA

(servische spar) tot 3 mtr.

Dagelijks van 09.00 – 20.00 uur
Voor vervoersgemak kunnen bomen
gratis in net gedaan worden.

Jac Cox
Molengatweg 8, 5961 PA Horst
tel. 077 3985216 / 06 10068489

showroom
opruiming
met kortingen van

30% tot 70%
Even was het wel wat onwennig
voor de sponsors van SV Aspargos: een
netwerkbijeenkomst bij de uitvaartkistenmakerij in Sevenum. Maar de
nieuwsgierigheid won het snel van het
taboe. Het maken van uitvaartkisten is
een echte business, waarbij kwaliteit,
een actieve bedrijfsvoering en inspelen op trends belangrijk is. Zo maakt
het bedrijf tegenwoordig zogenaamde
eco-kisten, gemaakt van hout uit
Europese bossen waarvoor een herplantplicht geldt en zijn er steeds meer

mogelijkheden in kleur en bekleding,
zelfs trendy kisten van steigerhout zijn
beschikbaar.
Bob Noten vertelde na de rondleiding over zijn onderneming. Na een
aantal jaren werkzaam geweest te zijn
in de uitvaartsector begon Bob in 2004
op 30-jarige leeftijd voor zichzelf. Zijn
aanpak is succesvol, dat blijkt uit het
sterk groeiend aantal uitvaarten dat
Bob begeleidt. Afgelopen jaar waren
het er ruim 50, voor komend jaar
verwacht hij met z’n bedrijf door te

groeien naar ruim 70 uitvaarten. Dat
kan Bob niet meer alleen. Yvonne Vos
is naast Bob al enige tijd werkzaam bij
het bedrijf en Bob is op dit moment
een derde uitvaartbegeleider aan het
opleiden.
Van een ongemakkelijk gevoel
was in de loop van de avond duidelijk
geen sprake meer. Gezien de reacties
van de sponsors is het SV Aspargos
wederom gelukt een bijzondere en
indrukwekkende sponsoravond te
organiseren.

Julianasingel 5 - venray - tel. 0478-632 686
www.tudormeubelen.nl
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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.

Leo Ummenthun

Onze HALLO-verslaggever gaat iedere keer in de dorpen van Horst aan de
Maas op zoek naar een geschikte kandidaat om ’Geplukt’ te worden. Dit
keer reisde hij af naar het mooie America. Daar liep onze verslaggever Leo
Ummenthun tegen het lijf. De 49-jarige in America wonende bakker wordt
deze week ’Geplukt’.

Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik
Elke week stellen chefkok
Pawel Skladnik en souschefkok
Esli Vencent van het Parkhotel
een recept samen met goede en
eerlijke producten die onder
andere uit de eigen regio
komen. Hiermee maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

Ossenstaartsoep
Benodigdheden:
1 kg ossenstaart in schijven
60 gram boter
1 kg rundvlees met bot
1 middelgrote wortel grof gehakt
1 laurierblaadje
4 eetlepels peterselie fijngehakt
2 liter water of runderbouillon
zout
6 zwarte peperkorrels
2 uien, grof gehakt
2 selderijstengels, grof gehakt
2 aardappelen in blokjes gesneden
8 eetlepels gepelde gerst
Bereiding:
• Ossenstaart ontdoen van overtollig
vet en schoon wassen;
• verhit boter in een grote pan;
• voeg ossenstaart, rundvlees,
wortel, laurierblad en peterselie
toe;
• bak totdat de botten lichtbruin
zijn;
• voeg water of bouillon, zout en de
peperkorrels toe;
• breng het mengsel aan de kook,
temper het vuur en laat het
afgedekt 2 tot 3 uur sudderen;
• laat het mengsel iets afkoelen en
zeef het;
• haal het vlees van de botten en
doe het terug in de soep. Gooi het
afval weg;
• voeg uien, selderij, aardappel en
gepelde gerst toe;
• laat de soep afgedekt nog
30 minuten sudderen, tot de
groenten en gerst gaar zijn.

Leo Ummenthun uit America is
nog heel even 49 jaar want hij ziet op
5 december Abraham. Leo is getrouwd
met Franka Strik (44) en samen hebben ze twee kinderen: Anne van 20 en
Dominiek die16 jaar oud is. Het echtpaar Ummenthun heeft een bakkerij
in het centrum van America. Naast
het bakken van het dagelijks brood in
America heeft Leo tal van hobby’s en
is op en top Americaan.

Muziek maken en
voetballen is super

“Ik voetbal bij het vierde van
America en ben daarnaast basblazer bij
joekskapel Mekkeluk Zât. Als afgevaardigde vanuit de joekskapel ben ik mede
organisator van het slotconcert van
Rowwen Hèze. Alle dingen die ik doe
zijn gewoon leuk. Bij het voetbalspel
gaat het me vooral om het plezier en
uiteraard de ‘derde’ helft. Maar ook de
repetities op donderdagavond van de
joekskapel en de optredens zijn oergezellig”, aldus de bakker. Het feit dat hij
het slotconcert mee mag organiseren
vindt Leo geweldig en beleeft daar veel
plezier aan.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Trots, trots, trots ben
ik op America
Ummenthun is trots op zijn
America en steekt dat niet onder
stoelen of banken. “Alleen al de
naam America en dat je Americaan
bent is veelzeggend. In ons dorp kent
iedereen elkaar en wij zijn apetrots
dat er grootse dingen uit America
komen. Kijk maar naar onze toneelvereniging, de fanfare, Rowwen Hèze en
Mekkeluk Zât. Ik ben daar echt trots,
trots en nog eens trots op”, zegt Leo
met een fiere blik in zijn gelaat. Leo
beseft dat hij al zijn vrijwilligerswerk
en hobby’s niet zonder zijn echtgenote zou kunnen doen. Volgens
eigen zeggen heeft hij niet veel slaap
nodig maar moet hij wel oppassen
om geen roofbouw op zijn lichaam
te plegen. “Gelukkig vind ik in Franka
en de kinderen een geweldige steun
en toeverlaat”, aldus de bakker. Door
zijn werkzaamheden in de bakkerij en
zijn hobby’s, blijft er maar weinig vrije
tijd over om een avondje tv te kijken.
En mocht hij al eens voor de beeldbuis plaatsnemen, kijkt hij zeker niet
naar soapseries, kookprogramma’s of
talentenjachten. Zijn voorkeur gaat
uit naar Wegmisbruikers, Blik op de
weg en Discovery Channel. “Maar een
programma helemaal uitkijken is lastig
want meestal vallen mij de ‘rolluiken’
vroegtijdig dicht en haal ik het einde
niet”, lacht Leo.

en zo 21
Het centrum van America vindt
Ummenthun het allermooiste plekje
binnen zijn dorp. Van alle dorpen binnen de gemeente Horst aan de Maas
vindt hij Broekhuizen aan de Maas erg
mooi. “Wat ik echter niet mooi vind
in ons eigen dorp zijn die verkeersdrempels, die mogen ze vandaag
nog weghalen wat mij betreft”, zegt
hij. Verder mist hij in America een
fietsenmaker, een goed restaurant en
een elektrozaak. De Americaan heeft
een hekel aan mensen die liegen en
alleen maar onzin uitkramen. Voor een
biefstuk met jus mogen we de bakker
midden in de nacht wakker maken.
Echt uitgaan doet Leo steeds minder.
Wanneer hij toch een keertje uit is, is
hij meestal te vinden bij Boëms Jeu
of Station America voor een gezellig glaasje bier. De meest belangrijke
dagen in zijn leven is de geboorte van
zijn twee kinderen.

En toen vielen zijn
‘rolluiken’ dicht
Leo Ummenthun wordt bijna
Abraham en is daarmee net zo oud
als de bakkerij die hij overnam na het
overlijden van zijn vader, jaren geleden.
Het interview zit erop en ik keer huiswaarts met een beetje ‘American feeling’ in mijn bloed. Een heerlijk gevoel
bekruipt me dat er zoveel inwoners van
Horst aan de Maas zo vreselijk trots zijn
op hun dorp.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Namen DJ’s Ut Glaze Hoês Sevenum bekend

Um ’t moraal ván de minse te verhoëge,
Goan die kanjers, ze mooge gedoëge.
In en hoês zonder aete,
Dát giët an ow vraete,
Da kiëke ze straks glazig oêt eur oëge.

op vrijdag en zaterdag:
de hele dag rechtstreeks uit de oven,
warm de winkel in gedragen

ROZIJNEN- en
EN
N
N
A
M
IK
M
E
F
F
E
CHOCOLADE LETTERS
Onovertroffen qua smaak,
en natuurlijk uit eigen bakkerij

 7,50

SPECULAAS TAARTJE
Tongstrelend lekker

 5,50
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DECULTUURRECENSENT
Gewoon doorgaan als er
iets mis gaat
Kukeleku laat ieder jaar enkele toppers en veel nieuw talent uit theaterland spelen in ’t Gasthoes in Horst. CKVLeerlingen van het Dendron College voelen de cabaretiers flink aan de tand, waarna hun interviews gepubliceerd
worden op Dreksbak.nl en in HALLO Horst aan de Maas.

Het Grote Canix
Sinterklaas Festijn
Op vrijdag 3 december wordt in OJC Canix in Lottum het Grote Canix
Sinterklaas Festijn georganiseerd; een leuk feestje met smartlappen,
zwarte pieten en surprises.
De muziek komt van Appie
Hein, koning van de gein. Appie
brengt smartlappen en andere
meezingers, voorzien van de

nodige dosis humor. De zaal gaat
om 20.00 uur open en de aanvang
is om 21.00 uur. De entree bedraagt
4 euro.

Organisatiewedstrijd
De Lange Horst
’Clash of the Titans’
De Lange Horst organiseert een organisatiewedstrijd voor vriendengroepen, genaamd ’Clash of the Titans’. Het gaat er bij deze wedstrijd
om welke vriendengroep de beste uitgaansavond in De Lange kan
organiseren.
Het concept van de organisatiewedstrijd is een aantal jaren geleden
al eens in Horst bedacht en georganiseerd. Het leek de initiatiefnemers
van deze wedstrijd leuk om dit
concept weer, in gewijzigde vorm,
op te pakken. Het idee is als volgt.
Iedere vriendengroep die zich op tijd
aanmeldt, krijgt een budget van 600
euro en een bepaalde zaterdagavond
toegewezen. Zij moeten voor deze
avond alles organiseren, de muziek,
de promotie etc. Uiteraard in overleg
met De Lange. De winnaar van deze
wedstrijd is die groep, die met hun
avond de meeste omzet weet te

De cultuurrecensenten: Mirre van Tankeren (16) en Kiki Holle (15)
Voorstelling: Noorderzon – Schudden (28 nov)
Theater is: ‘Iets wat we na deze voorstelling veel leuker vinden dan voorheen.’
Hoe verliep jullie eerste voorstelling?
Die duurde ongeveer 25 minuten en er
werd veel gelachen. Vanaf dat moment
wisten we ook dat dit niet eenmalig was.
Wat is jullie positiefste reactie en de
negatiefste?
Dat mensen ons ‘uniek’ noemen vinden
we heel speciaal, en de minst leuke
was dat een man aan iemand van
de technici vroeg of het pauze was,
waarop de technicus antwoordde ‘nee,
het is afgelopen’ waarop de man weer
antwoordde ‘oh gelukkig’. Maar ook
om die reactie konden we lachen.
Hoe vonden jullie de show van
vanavond gaan?
Het podium was krapper dan verwacht,
daardoor was het een beetje rommeliger. Maar verder ging het heel goed!

Gaat er wel eens iets mis en hoe
pakken jullie dat op?
Gewoon doorgaan (afgelopen zondag
viel Emiel van het podium af wat eigenlijk niet de bedoeling was) of toegeven
dat het fout gaat door het publiek met
een lach aan te kijken zodat het publiek
het snapt en er om kan lachen.
Hebben jullie een ritueel vlak
voordat jullie op moeten?
We poetsen onze tanden omdat we
veel in elkaars gezicht praten, en we
geven elkaar en de mensen van de
technici een hand om ze succes en
plezier te wensen.
Wat voor gevoel is het om op het
podium te staan?
De eerste paar try-outs waren we zenuwachtig, de eerste keer moet je je er ook

echt doorheen bluffen. Maar als de grappen dan aanslaan geeft dat echt een kick.
Hoeveel tijd kost het om een
voorstelling te maken?
We zijn op 1 april begonnen en hebben toen een maand lang geschreven.
Daarna zijn we gaan oefenen zonder
decor. Vanaf september zijn we gaan
spelen en oefenen we elke dag.
Waarom de naam Schudden (voor
gebruik)?
We zagen in het casino een stapeltje
kaarten waarop stond ‘schudden voor
gebruik’. Dit vonden we een leuke
naam. Na een tijdje begonnen de mensen ons gewoon ‘Schudden’ te noemen.
De voorstelling volgens Mirre en Kiki
in 3 woorden:
Grappig, origineel, aanrader!

genereren. Niet alleen zal de winnaar
van deze wedstrijd eeuwige roem
vergaren, maar ook zal de groep
met de beste omzet mee delen in
de omzet. Voor De Lange is dit een
mooie manier om te proeven wat de
jeugd leuk vindt. Tot 25 december
kunnen vriendengroepen zich nog
aanmelden. Mail jannis@delangehorst.nl of bel 077 398 82 00 voor
meer informatie of aanmelden.
Inmiddels hebben zich al twaalf vriendengroepen aangemeld voor de organisatiewedstrijd. De organisatoren
zullen uit alle aangemelde groepen er
tien uitkiezen om mee te doen.

Dubstep Edition in OJC Niks

Blow Your Speaker
Komende zaterdag 4 december wordt in OJC Niks in Horst Blow Your
Speaker georganiseerd. Met deze keer Dubstep met Wayne Nice & Frank
Slappa. De dubstep goeroes van Horst aan de Maas.
Met de Horst a/d Massive Crew
hebben Wayne Nice & Frank Slappa
in het verleden gezorgd voor de
meest memorabele feesten hier in
de regio. Verder zal Goulash zorgen
voor de nodige drum ’n bass die niet
kan ontbreken op een BYS-editie. Als
resident dj van de avond en tevens lid
van de Horst a/d Massive Crew heeft
Goulash een bescheiden cultstatus

opgebouwd. De enige sponsor van
jungle beats deze avond, dus voor de
liefhebbers niet te missen. En op het
einde van de avond kunnen bezoekers genieten van DMDN. De man
achter de succesvolle Trigga avond in
013. Deze man weet hoe je een zaal
op zijn kop krijgt. Een ware cultsensatie. De zaal is om 21.30 uur geopend
en de entree bedraagt 3 euro.

De volgende voorstelling van Kukeleku is Ook voor vrouwen – Nico Dijkshoorn & Leon Verdonschot, zondag 12 december.

Te huur
Moderne werkplaats in Horst-America

It´s Clean
“Een schone Zaak”

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!

Maakt schoon op uw wensen
Tel. 06-42825513

Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

It’s Clean - Steeg 7, 5975 CD Sevenum

Perceel 3000 m2 omheind met
hekwerk en electr. poort.
Werkvloer voorzien van
vloerverwarming. Evt. incl. 2
hefbruggen 1x 4 ton, 1x 14 ton.
Krachtstroom en luchtleiding
aanwezig. Alarmsysteem met
meldkamer. 4x overheaddeur b 3.70 mtr x h 3.80 mtr.
Kantoor/kantine/wasruimte/4x magazijn.

Huurprijs E 1800,- per maand (excl btw)
Tielen Campers America
Jacob Poelsweg 15
Tel 06-54337000
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15 VRAGEN aan Lisa Elbers

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lisa Elbers
19 jaar
Horst
Avans Hogeschool
’s-Hertogenbosch

Waar word jij later een talent in?
Hahaha! Ik heb mijn talent eigenlijk
nog niet gevonden, hopelijk vind ik
het ooit nog.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vakken zijn communicatie en marketing. Het is erg leuk hoe
je merken en producten naar klanten
moet presenteren, zodat het bedrijf de
producten en het merk goed verkoopt.

Mijn vreselijkste vak is logistiek, daar
ligt mijn interesse gewoon niet.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb en hele goede vriendinnengroep waar ik vaak gezellige dingen
mee doe. Het is altijd leuk en gezellig!
In het weekend ben jij te vinden in?
Op mijn werk of op de hockeyclub. En
met uitgaan meestal bij Blok 10 of in
de Lange in Horst. Maar net waar het
leuk is.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Heel veel chips, olijven, stokbroodjes
met kruidenbootjes en een wijntje of
een biertje.

Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee?
Hahaha! Ik heb laatst 10.000 euro
gewonnen met Lotto’s Onvergetelijke
Zondag door drie smsjes te sturen naar
het programma. Ik had het programma
nog nooit gezien en nadat ‘k had
gesmst werd ik opgebeld dat ik 10.000
euro had gewonnen, ik wist niet wat
me overkwam. Echt super natuurlijk!
Ik heb eigenlijk nog geen idee wat ik
ermee ga doen. In ieder geval zeker
een deel opmaken. En dan denk ik aan
schoenen en kleren.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Een eigen goal maken in een belangrijke wedstrijd. Het is me gelukkig nog

nooit overkomen hoor.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Kleren, schoenen, bikini, groot strandlaken, zonnebril, mobieltje, fototoestel,
en als de zon schijnt ben ik verder
tevreden. O ja, en een dikke portemonnee, zodat ik veel kan kopen.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Pizza of Fussili en met uit eten ga ik
voor inktvis, scampi’s of een andere
vissoort.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In een jurkje, panty en mijn hakken.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Aan hockeyen en aan leuke dingen
doen met mijn vriendinnen.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Dan zou ik meteen een bioscoop
openen. Ik hou ervan om af en toe een
film in de bioscoop te kijken, maar dan
moet je al meteen naar Venray. Handig
zou zijn als je dan gewoon naar de
bioscoop in Horst kunt gaan.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Een goede, romantische komedie. The
Proposal of Failure to launch of zo.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik heb mijn rijbewijs al en volgens
mij was mijn eerste bestemming
Jan Linders of de hockeyclub. In ieder
geval geen McDonalds, haha!
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Ibiza! Lekker warm land, heerlijke
stranden en, hopelijk, leuke cafeetjes
en winkeltjes.

Mies
Column
Hartje
Winter
Thermo-ondergroed,
t-shirt, trui, vest, jas, sjaal,
handschoenen, twee paar
sokken en een extra legging
voor onder je broek. Om
levend van plek A naar B te
komen, is het in dit weer van
groot belang jezelf eerst te
transformeren naar een
ingepakt ‘Michelin-mannetje’.
Heel leuk, dat je met dit
weer zoveel kleding tegelijk aan
kunt, maar tegelijkertijd ook
verschrikkelijk irritant. Om
ergens op tijd aan te komen
moet je tegenwoordig tien
minuten extra tellen omdat je
bijna nog langer doet over al die
beschermlagen tegen de kou
aan te trekken dan de reis zelf.
Ook heel vervelend is dat als je
een winkel binnenkomt het
zweet je binnen twee seconden
uitbreekt, je zo opgepropt bent
dat je je amper kunt bewegen
en de meest lompe bewegingen
maakt. Niet echt een hele
charmante vertoning dus.
Besluit je dan ook nog iets te
passen dan kunnen al die kleren
weer laag voor laag uit, met het
gevolg dat je door die lekker
warme muts met een enorme
statische coupe door de winkel
paradeert. Daar komt nog eens
bij dat de meeste winkelmanagers er blijkbaar niet aan
gedacht hebben dat al die
kleding van de klanten zelf ook
nog ergens moet liggen. Sta je
daar in je hokje, overal kleding
en amper nog plek over voor
jezelf, laat staan om je te
bewegen voor een royale
passessie of om je nieuwe outfit
te kunnen bewonderen in de
spiegel.
Maar als je deze hele
wintercrisis dan van de andere
kant bekijkt, is ie eigenlijk
helemaal niet zo erg. Veel lagen,
betekent veel kleren, betekent
veel shoppen, altijd leuk
natuurlijk. En wat dacht je van
heerlijk lang voor de open haard
liggen tot je helemaal opgewarmd bent. Of heel veel
warme koppen soep slurpen. En
op natuurijs kunnen schaatsen in
plaats van de eeuwige rondjes
op de schaatsbaan en gezellige
kerstverlichting waarmee de
hele stad versierd is. De winter
is zo erg dus helemaal niet en
heeft dus ook nog best wel zo
zijn voordelen.
Mies
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Ernst en humor in documentaire over
opvang joodse kinderen
De documentaire ‘Mijn naam is Max’ heeft vrijdagavond tijdens de première in een volle Witte Hoeve in Venray
grote indruk gemaakt. Het is volgens een van de aanwezigen een prachtige documentaire geworden met
authentieke verhalen van de Noord-Limburgse families met ernst en vooral ook humor.
De documentaire ‘Mijn naam is
Max’, van de Swolgense filmmaker
Marijn Poels, is de afsluiting van
een tweejaar durend project van
het LGOG kring Venray en een
speciale werkgroep in Meerlo onder
leiding van Frans Koch.
“Met deze documentaire brengen
we een hommage aan de ouders
die destijds met gevaar voor eigen
leven joodse kinderen liefdevol
hebben opgevangen. Een postuum
dank je wel aan de ouders van toen
van ons allemaal”, verwoordde
journalist René Poels de visie van
de initiatiefnemers van dit project. Van de werkgroep Meerlo
maakten verder Harrie Raaijmakers,
Max Schrijver, Sjeng Smits,
Sjang Ewalds en de filmmaker deel
uit.

Een postuum
dank je wel aan de
ouders van toen
Veel Noord-Limburgse gezinnen
hebben tijdens de Tweede Wereld-

Anny van Bindsbergen-Beterams uit Venray
werkte ook mee aan deze documentaire

oorlog met gevaar voor eigen leven
joodse kinderen een veilig onderdak
gegeven.
De centrale vraag die Marijn
Poels wilde beantwoorden luidde:
hoe verging het de families toen
en hoe hebben de kinderen van
toen het ervaren om er ineens een
Amsterdams broertje of zusje bij te
krijgen. De ouders zijn overleden,
de kinderen, inmiddels allemaal
gepensioneerden, zijn de enigen
die de verhalen nog kunnen vertellen.

Het afscheid
tijdens razzia’s was
aangrijpend
Aan de hand van de gesprekken
trok René Poels vrijdagavond enkele
conclusies. De gezinnen vonden het
over het algemeen vanzelfsprekend om in te gaan op het verzoek
van Hanna van de Voort en Nico
Dohmen om een joods kind op te
nemen. De Amsterdamse zusjes en
broertjes maakten gewoon deel uit

NI
“Mijn dochtertje eet
slecht. Wat kan ik
hier aan doen?”

EU

van het gezin en deden alles mee.
Sommigen werkten mee op het
land of in de huishouding en gingen
zelfs mee naar de catechismusles
en kerk. Ze werden niet voorgetrokken en kregen net zo goed straf
als de eigen kinderen. Het afscheid
tijdens razzia’s was aangrijpend
en moet voor de ouders van toen
ondraaglijk spannend, emotioneel
en onwerkelijk zijn geweest. Van de
123 joodse kinderen zijn er uiteindelijk tien omgekomen in concentratiekampen.
In de documentaire zijn verder
de verhalen te horen van Maria
van de Rijt-van Geffen, Harry Dietz,
Bets Kúpers-Litjens, Joos Baten,
Annet Gommans-Verstappen,
Truus Mooren-Poels, Anny van
Bindsbergen-Beterams en broer en
zus Lien Emonts-Bartels en Sjaak
Bartels.
De documentaire Mijn naam
is Max is ook op dvd verschenen
en voor 10 euro per stuk te koop
bij René Poels, Hoofdstraat 36 te
Meerlo (e-mail rag.poels@home.nl)
of 0478 69 82 41.

Schoolstraat 1, 5961 EE Horst T (077) 39 85 66

W!

!!

voor meer info:

w w w. c a r p e d i e m h o r s t . n l

complete boekhouding limburg

Voor uw bedrijfsadministratie
en aangifte inkomstenbelasting

www.complete
boekhoudinglimburg.nl

(lokaal tarief - maandag t/m
vrijdag 09.00 - 11.00 uur)

★
★
★
★
★

Nordman
Omorika (Servische spar)
Groene spar (Fijnspar)
Koreana (Koreaanse den)
lasiocarpa (niet prikkende
blauwspar)

-

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is hét centrale punt
voor vragen over opvoeden en opgroeien. Jongeren tot 23
jaar, hun opvoeders, ouders en professionals kunnen er
terecht voor informatie en advies. Kijk op www.mijncjg.nl
of bel 088 - 3300600.

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

Kerstbomenkwekerij

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

Tegen inlevering
van deze
waardebon
ontvangt u

zuurkool
eko

500 gram

29 ct

GROENTE&&FRUIT
FRUIT SPECIALIST
GROENTE
SPECIALIST
GROENTE & FRUIT SPECIALIST
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• AL 12,5 JAAR •
Kerkstraat 4a, 5961 GD Horst
Tel. 077 - 398 67 68
www.trostomaatje-horst.nl

© GCH.nl

Aarzel niet!
www.mijncjg.nl
088 - 3300 600

Kerstbomen
van de kweker
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Stichting Carmina Servata

Kerst in gregoriaanse stijl
Op dinsdagavond 14 december wordt in Brasserie Vitellius in
Sevenum van een avondvullend programma met Gregoriaanse zang
georganiseerd. Er worden tijdens deze avond bekende en minder
bekende kerstliederen ten gehore gebracht. Ook worden tijdens deze
avond gedichten voorgedragen.
De liederen worden ten gehore
gebracht door ‘Carmina Servata’, een
regionaal gemengd gregoriaans koor.
Carmina Servata betekent ´liederen
die bewaard zijn gebleven´ en bestaat
uit 14 leden, afkomstig uit Sevenum
en omstreken.
Het koor is opgericht in augustus
2006 en viert in 2011 haar eerste
lustrum. Onder leiding van dirigent
Jo Valckx uit Arcen wordt er wekelijks
gerepeteerd en worden er regelmatig
uitvoeringen en diensten opgeluisterd
in kerken en/of zorginstellingen. In
mei van dit jaar heeft Carmina Servata
deelgenomen aan het tweejaarlijks

cultuur 25

Team de Evenaar
wint Horster popkwis
Team de Evenaar uit Venray heeft voor het derde jaar op rij de Horster Popkwis gewonnen. De derde editie van
de Popkwis werd afgelopen zaterdagavond gehouden in zaal De Lange. Het maximum aantal deelnemers van 30
teams deed mee aan de Popkwis.

Nationaal Gregoriaans Festival in
Ravenstein en hier een positieve
beoordeling van de jury ontvangen.
Iedereen die graag meer
informatie wil over de kerstavond
of het koor kan contact opnemen
met Jos Drissen via 077 467 34 88 of
Sylvia Gielens via 0478 69 19 84 of
gewoon eens binnenlopen op een
repetitieavond. Het koor repeteert
iedere donderdagavond in het
Gasthoes te Horst van 20.00 tot 21.45
uur. De kerstavond vindt plaats in
Brasserie Vitellius, Kerkstraat 11 in
Sevenum. De aanvang is 20.00 uur en
de entree is gratis.

Aanmeldingen cursus
Harmonica Instituut
Nadat een aantal weken geleden in Cambrinus in Horst onder grote
belangstelling een mondharmonica-workshop plaatsvond, hebben velen
uit de regio zich aangemeld. Ook zij zijn geïnteresseerd in een mondharmonicacursus door het Harmonica Instituut. De inschrijvingstermijn
voor deze cursus loopt ten einde, gegadigden kunnen zich nog melden
tot 1 januari 2011.
Het Harmonica Instituut biedt
een basiscursus mondharmonica
die vervolgd kan worden met
een cursus blues 1 en blues 2 of
melodiespel op de chromatische of
diatonische mondharmonica. Tijdens
de basiscursus wordt de cursist
vertrouwd gemaakt met de lay-out
van de mondharmonica, diverse
speeltechnieken, verschillende
muziekstijlen en de opbouw van
blues-akkoordenschema’s. Voorkennis
van muziek is niet nodig.
De cursus bestaat uit zes lessen
van 2 uur gedurende een half jaar met
steeds vier weken tussen twee lessen

om voldoende te kunnen oefenen.
Het lespakket bevat behalve een
mondharmonica verder lesmateriaal
op schrift, cd en ondersteuning via
e-mail bij vragen tussen de lessen
door. De eerste cursusdag is gepland
op donderdag 3 februari 2011 en
de cursus wordt een half jaar later
afgerond met een afsluitingsavond.
De cursus vindt plaats in
Cambrinus in Horst en wordt verzorgd
door Viola Barends en Ben Bouman
van het Harmonica Instituut.
Aanmeldingen en overige
informatie via Viola Barends,
violabarends@live.nl

De Kantfabriek

Breed aanbod cursussen en workshops
Voor het komend voorjaar heeft Museum de Kantfabriek een zeer
gevarieerd pakket cursussen samengesteld voor zowel volwassenen als
kinderen.
Workshops die gegeven worden
zijn onder andere totally Transformed,
textiel-collages, zeefdrukken op stof,
patchwork en quilten, borduren, nat
vilten, werken met verdwijnvlies,
naaldvilten, etui maken, keukenschort
maken en tas pimpen. Maar ook
sokken breien en omgaan met de
naaimachine: van een T-shirt maken
tot een broek of rok.
Ook voor het organiseren van
een apart en creatief kinderfeestje
kan men terecht in Museum de
Kantfabriek. Bijvoorbeeld om een
vriendschapsbandje te klossen of om
een T-shirt te bestempelen. Verder
is een bezoek aan de Kantfabriek

geschikt voor een zussendag,
familiedag, vriendinnenuitstapje of
personeelsuitstapje. Het museum organiseert een volledig op uw wensen
afgestemd programma. Daarnaast zijn
er wekelijks de gebruikelijke naai-,
brei-, quilt- en borduurcafés.
Het museum is geopend van
dinsdag tot en met zondag van
14.00 tot 17.00 uur. Groepen kunnen
dagelijks terecht op afspraak.
Museum de Kantfabriek ligt aan de
Americaanseweg 8 in Horst.
Telefoon 077 398 16 50. Voor verdere
informatie en aanmeldingen
www.museumdekantfabriek.nl/
cursussen

Team de Evenaar behaalde 282
punten en had hiermee 85 procent
van de antwoorden goed. Op de
tweede plaats eindigde net als vorig

jaar OJC Canix uit Lottum met 269
punten. Walhalla Vets had net een
puntje minder dan de nummer twee en
eindigde op de derde plaats.

Kijk voor meer foto’s
van de Horster Popkwis op
www.hallohorstaandemaas.nl/foto
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Presentatie Limburgse
amfibieën en reptielen
Op woensdag 8 december wordt in ’t Zoemhukske in Horst aan de hand
van foto’s een presentatie gegeven van Limburgse amfibieën en reptielen.
Iedereen die hier belangstelling voor heeft is van harte welkom.

Boomkikker (Hyla arborea) (foto: Jelger Herder)
Amfibieën en reptielen roepen
meestal niet direct de vertedering
op van het grote publiek. Het lijken
prehistorische verschijningen en

met hun bobbelige vel nodigen deze
koudbloedige dieren niet echt uit tot
knuffelen. Toch charmeren ze ons
met hun vaak grappige uiterlijk en

vormen ze een boeiend en waardevol
deel van de Noord-Limburgse natuur.
Het zijn goede insectenverdelgers
en belangrijke ecologische indicatoren voor kwaliteit van de natuur. Ton
Wetjens van IVN Maasduinen verdiept
zich al jaren in deze diersoorten en zal
tijdens de presentatie aan de hand van
prachtige foto’s ingaan op de soorten,
hun gedrag en hun leefgebieden in
Noord-Limburg. Het succesvolle project
voor de herintroductie van de boomkikker in de Maasduinen krijgt daarbij de
nodige aandacht. Natuurlijk komen ook
de bedreigingen voor deze dieren aan
de orde. Maar Ton vertelt ons evenzeer
hoe wij ze kunnen beschermen en in
de vijver in onze tuin een veilig plekje
voor hen kunnen inrichten.
De presentatie start om 20.00 uur.
Voor meer informatie bel Tjeu Leenen
077 850 31 30.

Jur Versleijen
uit Broekhuizen
in finale KVL
De 11-jarige Jur Versleijen uit Broekhuizen is geselecteerd voor de finale
van het Kinger Vastelaovend Leedjesfestival (KVL).

Deelnemers Young Musicians
uit Horst aan de Maas
Afgelopen donderdag 25 november opende luchtmachtbasis De Peel
haar deuren voor de ‘Young Musicians’ uit de regio. De vijfde editie van
‘Young Musicians Spread Their Wings’ was een groot succes. Onder de
deelnemende orkesten speelde ook het jeugdorkest uit de voormalige
gemeente Meerlo-Wanssum mee.

Het orkest van de Koninklijke
Luchtmacht verzorgde samen met zo’n
260 muzikanten uit de regio een groot
concert op Luchtmachtbasis De Peel.
De deelnemende muzikanten waren

afkomstig van de jeugdorkesten uit
Venray, Merselo, Venlo, Hout-Blerick,
Kessel en Meerlo-Wanssum. Het optreden van dit mega-orkest stond onder
bezielende leiding van dirigent en grote

initiator van deze happening: adjudant
Maarten Rijs.
Het programma begon met enkele
werken voor de slagwerkers. Zij openden met Bas ‘n Beat en Slagerij van
Kampen. Daarna was het de beurt aan
het orkest. Nummers als Pearl Harbor,
Help de Dokter verzuipt, Hakuna
Matata, Kom van dat dak af, River
Deep Mountain High en Gimme Hope
Jo’Anna passeerden in vlot tempo de
revue. Verschillende nummers werden
begeleid door zanger Bart Janssen
uit Hout-Blerick en zangeres Lisette
Vervoort uit America. Het doel van
Young Musicians Spread Their Wings is
vooral het stimuleren van de muzikaliteit bij jongeren en tevens de blaasmuziek in de regio te promoten. Deze
doelen zijn met dit concert zonder meer
behaald. Het gastenboek van de site
www.youngmusicans.nl loopt over van
de enthousiaste reacties en de jongeren zien nu al uit naar de zesde editie
van deze fantastische happening.

Nadat op woensdag 17 november
tijdens de voorronde in Baarlo drie
liedjes rechtstreeks door waren gegaan
naar de finale, werd Jur als enige uit
de regio Midden- en Noord-Limburg
afgelopen vrijdag alsnog als finalist
aangewezen.

Met het liedje ´Mit de keboem
meij´ neemt Jur deel aan de finale
van het Kinger Vastelaovend Leedjesfestival op 13 februari in Palladio in
Helden. De muziek van het nummer is
geschreven door Henk Sneijers en de
tekst is van Hannelore Winter.
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KERSTSHOW

on ontvangt u
*

deze b
Tegen inlevering van

25% korting
n
le
e
ik
t
r
a
t
s
r
e
k
e
ll
a
op

met an
n en in combinatie
iedingen, actie prijze
nb
aa
op
g
ldi
ge
r.
et
be
*ni
Geldig t/m 24 decem

.........
Woonplaats: ............

dere acties.

.................................

............

AGENDA

Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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 vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Voor spoedgevallen op recept:
T 0478 58 48 77

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 06 30 33 15 70
ma t/m vr 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
ma t/m vr 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
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 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 vr 08.00 - 08.30 uur
di en do 16.30 – 17.00 uur
Normaal spreekuur:
ma, wo en vr 08.30 uur – tot einde
di en do 08.00 uur - tot einde

Lottum-Broekhuizen
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 vr
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
ma t/m vr 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 vr 08.00 - 17.00 uur

Kienen en toepen SVEB

Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 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
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
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Lottum

vr 3 december 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

Kerkdiensten

De Winterroos

zondag

za 4 en zo 5 december
11.00-18.00 uur
Locatie: Landhuis de Maashof

Broekhuizen

Sinterklaasfestijn

America

ma 6 december 20.00 uur
Organisatie:
SVEB en fanafare St. Nicolaas
Locatie: Maaspaviljoen

Meerlo

Horst

za 4 en zo 5 december
10.00-15.00 uur
Org: De Gevleugelde Vrienden
Locatie: ´t Brugeind

za 4 december 20.30 uur
Locatie: OJC Niks

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Blow Your Speaker:
Dubstep

Sevenum

zaterdag

Kringwedstrijd vogels

Nostalgie
Kerstshow 2010

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

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

19.00

Heilige mis

09.45

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Horst (Norbertus)
Heilige mis
Heilige mis

19.00
08.30

Heilige mis

19.15

zondag

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

Meerlo

12.00 - 17.00 uur

zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
maandag
donderdag
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22
5975 DJ SEVENUM

TEL. : (077) 467 37 77
FAX: (077) 467 24 94

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
Swolgen
zondag
dinsdag

Arte Celeste Nagelstyling

Sevenum

Een hemelse metamorfose voor uw nagels

zaterdag
zondag
maandag

December aanbieding:

dinsdag
donderdag

Tienray

24 uur per dag bereikbaar
‘Het Zorghoes’
Westsingel 98 Horst
T 077 398 14 50
T b.g.g. VieCuri Venray 0478 52 22 22

T

zondag

vrijdag

Verloskundige zorg

Brand, ongeval of misdrijf

Heilige mis

Lottum

Voor info en afspraken:
E-mail: arte-celeste@hotmail.com Tel.: 06 81 13 74 56

Spoedgevallendienst
3 t/m 9 december
Tandarts Heldens - in ‘t Zandt
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

19.15

Hegelsom

zaterdag

10% korting op alle behandelingen
en gratis nailart op twee nagels naar keuze.

Tandarts

Heilige mis

Griendtsveen

zondag

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

10.00

Kronenberg

Venray

112

zaterdag

zaterdag
donderdag

Zondag
12 december

Venlo

Heilige mis

10.00

Grubbenvorst

zondag

9.30 - 17.00 uur

Huisartsenpost

zondag

Heilige mis

Broekhuizenvorst

Zaterdag
11 december

Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

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

Broekhuizenvorst
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de

beejekurf
r e s t a u r a n t

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

een aVondje tafelen
in de beejekurf is Veel meer
dan alleen de moeite waard...
Paterslaan 15 Venray t 0478 581869 e info@debeejekurf.nl i www.debeejekurf.nl

•Beejekurf ad 103x74.indd 1

zaterdag
woensdag

De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij
u naar de desbetreffende
parochie.
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XVaXjaVidg$hVaZhZc\^cZZg
=digVXd:blVgZ7#K#

bV`ZcYj^oZcYZciZkgZYZc`aVciZchjXXZhkda\ZWgj^`kVcdcoZegdYjXiZc#
DcoZhjXXZh[dgbjaZhiVVi\VgVcikddgZZckZgYZgZ\ZhiV\Z\gdZ^#L^_o^_ciZgkZghiZg`^c\kVcdchiZVbdeodZ`cVVg
c^ZjlZZcZci]djh^VhiZXdaaZ\VÉhkddgY^kZghZ\gdZehbVVihX]Vee^_Zc#

]VgYlVgZZc\^cZZg
=digVXd:blVgZ7#K#

IV`ZcZckZgVcilddgYZa^_`]ZYZc
9ZXVaXjaVidghiZaiiZcWZ]dZkZkVcYZY^kZghZegdYjXi"
bVg`iXdbW^cVi^ZhXVaXjaVi^ZhkVcWZhijg^c\ZcdeZc]djYi
]^ZgW^_gZ`Zc^c\bZicdgb"ZcgZ\Za\Zk^c\#9ZXVaXjaVi^Z
ldgYikZglZg`i^cZZcgZegZhZciVi^ZkZd[[ZgiZ#:ZcXdggZXiZ
dkZgYgVX]iVVcYZ]VgYlVgZZc\^cZZgWZ]ddgiidiYZiVV`
kVcYZXVaXjaVidg!oddd`YZdcYZghiZjc^c\VVc]Zi]dd[Y
WZYg^_[hWjgZVj#

IV`ZcZckZgVcilddgYZa^_`]ZYZc
6ah]VgYlVgZZc\^cZZg\V_ZÆhiViZd[i]ZVgiÇWZhijg^c\heV"
cZaZc Zc ^cYjhig^ aZ bVX]^cZWZhijg^c\Zc dcilZgeZc bZi
:EA6CE-#CVVhiZc\^cZZg^c\WZc_Zdd`kZgVcilddgYZ"
a^_`kddgYZlZg`kddgWZgZ^Y^c\#BZi_djl`Zcc^hZc`jcYZ
YZc`i_ZkZgYZgbZZ^c]ZiodZ`ZccVVg`aVci\Zg^X]iZde"
adhh^c\ZcZcdcYZghiZjci^c]ZibV`ZckVcXdbbZgX^ZZa"
iZX]c^hX]ZXVaXjaVi^Zh#

EgdÒZa
 :aZ`igdiZX]c^hX]ZdeaZ^Y^c\deB7Dc^kZVj
 B^c^bVVaZc`ZaZ_VgZcZgkVg^c\^cZZcZaZ`igdiZX]c^hX]Z
 db\Zk^c\
 @VcY^YViZcbZiZgkVg^c\^cXVaXjaZgZc\Zc^ZiZcYZ
 kddg`Zjg
 ;aZm^WZaZlZg`]djY^c\
 @aVcikg^ZcYZa^_`ZcVXXjgVVi

EgdÒZa
 :aZ`igdiZX]c^hX]ZdeaZ^Y^c\deB7Dc^kZVj
 B^c^bVVa)_VVggZaZkVciZlZg`ZgkVg^c\^cZZciZX]c^hX]Z
 db\Zk^c\bZi:EA6C!lVVgkVcb^c^bVVa&_VVgVah]VgY"
 lVgZZc\^cZZg
 CZZbi^c^i^Vi^Z[ZclZg`icVjl`Zjg^\
 ;aZm^WZaZlZg`]djY^c\
 @VcY^YViZcbZiZgkVg^c\^c]ZidcilZgeZckVc
 bVX]^cZWZhijg^c\ZcZcYVVgVVc\ZgZaViZZgYZlZi"
 \Zk^c\kZ^a^\]Z^Y\Zc^ZiZcYZkddg`Zjg#

ZaZ`igdbdciZjgeVcZZaWdjl Vhh^hiZci^c`ddej^iWZhiZY^c\

Zc\^cZZgegdYjXibVcV\ZbZci
=digVXd6\g^7#K#

IV`ZcZckZgVcilddgYZa^_`]ZYZc
7Z]ZZgh^c\ kVc YZ egdYjXi aZkZchXnXajh kdgbi YZ eg^"
bV^gZ iVV` kVc YZ V[YZa^c\ egdYjXi bVcV\ZbZci# 9Z
Zc\^cZZg ^c^i^ZZgi Zc WZ\ZaZ^Yi dcil^``ZaigV_ZXiZc kVc
c^ZjlZZaZ`igdc^XVegdYjXiZcZckdgbi]^ZgW^_ZZcXgj"
X^VaZ hX]V`Za ijhhZc kZg`dde Zc dcil^``Za^c\# 9Z [jcX"
i^dcVg^hdcYZg]djY]^ZgidZ^ciZch^ZkZXdciVXiZcbZiYZ
V[YZa^c\ZcG9!kZg`ddebVg`Zi^c\!hZgk^XZZcodbd"
\Za^_`dd`bZiYZ`aVci#DehiZaaZcZcdcYZg]djYZckVc
YZ[jcXi^dcZaZheZX^ÒXVi^Zhkdgbi]^ZgW^_YZ`ZgciVV`#
EgdÒZa
 :aZ`igdc^XVdeaZ^Y^c\deZZcB7D d[=7Dc^kZVj
 :gkVg^c\^c]Zi\ZcdZbYZiV`ZceV``Zi^hZZckZgZ^hiZ
 6[Òc^iZ^ibZiYZV\gVg^hX]ZhZXidg
 8dbbjc^XVi^Z[hiZg`
 7Z]ZZgh^c\kVcodlZaYZCZYZgaVcYhZVahYZ:c\ZahZ
 iVVa
 CZZbi^c^i^Vi^Z[Zc]ZZ[iZZcegd"VXi^ZkZ^chiZaa^c\

VYb^c^higViZjg

=digVXd:blVgZ7#K#

=digVXd:blVgZ7#K#

IV`ZcZckZgVcilddgYZa^_`]ZYZc
9Z:aZ`igdbdciZjgeVcZZaWdjl]dZkZcl^_c^ZihbZZg
j^iiZaZ\\ZcdkZg]ZiWdjlZcZcV[iZhiZckVcZZchX]V"
`ZaeVcZZa#?ZkZgiVVaibdZ^iZaddhZZciZ`Zc^c\cVVgZZc
`Vci"Zc"`aVVgeVcZZa#

IV`ZcZckZgVcilddgYZa^_`]ZYZc
9Z Vhh^hiZci ^c`dde  j^iWZhiZY^c\ ^h kZgVcilddgYZa^_`
kddgZZckdaaZY^\Z!i^_Y^\ZZc_j^hiZVVckdZgkVcZaZ`igd"
c^XVXdbedcZciZcZc]Va[[VWg^XViZc#?ZdcYZg]djYi]^Zg"
idZXdciVXiZcbZiaZkZgVcX^ZghZcVhhZbWaV\ZWZYg^_kZc!
WZhiZZYiVhhZbWaV\Zhj^iZcWZlVV`iYZkddgi\Vc\Zc
`lVa^iZ^i]^ZgkVc#6ahhe^c^c]ZilZWWZc_ZVVchegZZ`"
ejci kddg odlZa YZ V[YZa^c\ ad\^hi^Z` Vah YZ V[YZa^c\
ZaZ`igdc^XV"VhhZbWaV\Z# ?Z dcYZghiZjci ^cX^YZciZZa YZ
ad\^hi^Z`ZV[YZa^c\#

IV`ZcZckZgVcilddgYZa^_`]ZYZc
9ZÒcVcX^ aZVYb^c^higVi^ZkZglZg`iVaaZigVchVXi^ZhkVc
YZ Y^kZghZ \gdZehbVVihX]Vee^_Zc# 6ah VYb^c^higViZjg Xdg"
Y^cZZg_Z VaaZ gZ\^higVi^ZkZ egdXZhhZc de YZ V[YZa^c\# >c
hVbZclZg`^c\ bZi YZ bZYZlZg`Zgh kZglZg` _Z ^c`d"
bZcYZ Vah j^i\VVcYZ [VXijgZc! egdYjXi^Z"jgZc! VXi^kV!
bZbdg^VaZcZcÒcVcX^ aZigVchVXi^Zh#9VVgcVVhiWZ]ZZg
_Z YZW^iZjgZc"! XgZY^iZjgZc" Vah dd` \gddiWdZ` edh^i^Zh#
BVVcYZa^_`h YdZ _Z VVc\^[iZ 7IL$>8I Zc kZgaZZc _Z Vh"
h^hiZci^ZW^_YZbVVcYV[haj^i^c\#

EgdÒZa
 ?Z]ZWiW^_kddg`ZjgZZcZaZ`igdc^XVdeaZ^Y^c\de
 B7D"c^kZVj
 9VVgcVVhi]ZW_ZZgkVg^c\bZiWZigZ``^c\idi\ZcdZbY
 iV`ZceV``Zi
 ?ZWZciZZcdkZgij^\ZcYZeZghddca^_`]Z^YY^Z\dZYlZZi
 iZXdbbjc^XZgZc
 CZZbi^c^i^Vi^Z[ZclZg`icVjl`Zjg^\
 BZi_djlbViZg^VVa`Zcc^hWZc_Z^chiVViVaiZgcVi^ZkZc
 iZdcil^``ZaZc

EgdÒZa
 ;^cVcX^ZZa VYb^c^higVi^ZkZ deaZ^Y^c\ de B7D  c^kZVj
 W^_kddgWZZaYB76
 :gkVg^c\de\ZcdZbYiV`ZceV``Zi
 ?ZlZg`iVXXjgVViZc\ZhigjXijgZZgY
 :gkVg^c\bZi\ZVjidbVi^hZZgYZ\Z\ZkZchkZglZg`^c\^c
 :mVXi^hZZceg
 ?Z`jciodlZaoZa[hiVcY^\Vah^ciZVbkZgWVcY[jcXi^dcZgZc

EgdÒZa
 :aZ`igdiZX]c^hX]ZdeaZ^Y^c\deB7Dc^kZVj
 BZZgYZgZ_VgZcZgkVg^c\VaheVcZZaWdjlZg
 OZa[hiVcY^\ZcgZhjaiVVi\Zg^X]i
 <ZhigjXijgZZgYZ]djY^c\ZcVVceV`
 CZZbi^c^i^Vi^Z[Zc]ZZ[iegd"VXi^ZkZ^chiZaa^c\
 <dZYZXdbbjc^XVi^ZkZZ^\ZchX]VeeZc

aZZga^c\ZaZ`igdbdciZjg
eVcZZaWdjl
=digVXd:blVgZ7#K#

IV`ZcZckZgVcilddgYZa^_`]ZYZc
=digVXd W^ZYi_dj YZ`Vchdb _ZoZa[ iZdcil^``ZaZcidi
ZZc kV`WZ`lVVb iZX]c^Xjh# LZg`Zc Zc aZgZc `jc _Z
XdbW^cZgZc b^YYZah YZ 77A"gdjiZ lZg`Zc Zc hX]dda#
6ah bdciZjg eVcZZaWdjlZg aZZg _Z \Z]ZZa oZa[hiVcY^\
hX]V`Za`VhiZc WdjlZc Zc V[iZhiZc# ?Z bdZi ]^ZgW^_ iZ"
`Zc^c\Zc `jccZc aZoZc# 7^_ =digVXd aZZg _^_ VaaZh lVi _Z
bdZi lZiZc Zc `jccZc db _Z lZg` Z[ÒX^ ci Zc kZ^a^\
j^iiZkdZgZc#
EgdÒZa
 :aZ`igddeaZ^Y^c\deKB7Dc^kZVj
 6bW^i^ZjhZcaZZg\^Zg^\
 OdlZaoZa[hiVcY^\Vah^ciZVbkZgWVcY`jccZc
 [jcXi^dcZgZc

=digVXd<gdje7#K#

L^_W^ZYZc
 HVaVg^ g^c\^h^cdkZgZZchiZbb^c\bZiYZolVVgiZ
 kVcYZ[jcXi^Z
 J^io^X]ideZZcY^ZchikZgWVcYkddgdcWZeZg`iZYjjg
=digVXd:blVgZ7#K#
 <dZYZVgWZ^YhkddglVVgYZckda\Zch86Dkddg]ZiBZiVVa"
 WZlZg`^c\hWZYg^_[
IV`ZcZckZgVcilddgYZa^_`]ZYZc
 J^iYV\^c\ZchVbZclZg`^c\W^ccZc]ZicZilZg`kVcYZ
6ah VhhZbWaV\Z bZYZlZg`Zg ZaZ`igdc^XV lZg` _Z ^c ZZc  =digVXd<gdje
YncVb^hX]Z db\Zk^c\ Zc VhhZbWaZZg _Z kddg Y^kZghZ  EgZii^\ZlZg`h[ZZgZc]ZX]iiZVb
egdYjXi"bVg`iXdbW^cVi^ZhdcoZ^cZ^\ZcWZ]ZZgdcil^`"
`ZaYZZaZ`igdc^XVegdYjXiZc!XdbejiZghnhiZbZcZcgVcY" Kddg VVckjaaZcYZ ^c[dgbVi^Z dkZg YZ [jcXi^Zh `jci _Z
VeeVgVijjg#CVVhiYZVhhZbWaV\ZkVcYZ]VgYlVgZeaVVih XdciVXidecZbZcdcoZdg\Vc^hVi^ZiZaZ[ddc%,,"(',*%%%#
_Zdd`YZhd[ilVgZZcYgVV\_Zodg\kddgYZ_j^hiZYdXj"
bZciVi^ZZcgVeedgiV\Z#
<ZciZgZhhZZgYZ `VcY^YViZc `jccZc ]jc 8K bZi WZ\Z"

aZ^YZcY hX]g^_kZc hijgZc cVVg =digVXd <gdje 7#K#! i#V#k#
EgdÒZa
bZkgdjlL#BddgZc!edhiWjh+%-+!*.+%67iZ=dghid[
 ?ZWZhX]^`idkZgZZcZaZ`igdc^XVdeaZ^Y^c\deK7D$B7D eZgZ"bV^a/l#bddgZc5]digVXd#Xdb#
 c^kZVj
 @Zcc^hZcZgkVg^c\bZiZaZ`igdc^XV^hkZgZ^hi
BZZg^c[dgbVi^ZdkZg=digVXd`jcijk^cYZcde
 ?Z`jciodlZaoZa[hiVcY^\Vah^ciZVbkZgWVcY[jcXi^dcZgZc lll#]digVXd#Xdb#
 ?Z]ZWiZZcÓZm^WZaZZcegd"VXi^ZkZlZg`]djY^c\

VhhZbWaV\ZbZYZlZg`Zg
ZaZ`igdc^XV

6Xfj^h^i^ZcVVgVVcaZ^Y^c\kVcYZoZkVXVijgZldgYic^Zideeg^_h\ZhiZaY

