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Bikkelen in de vrieskou
Vrieskou en centimeters sneeuw konden de fanatieke hardlopers op Tweede Kerstdag niet
deren. Waar de Kasteelloop vorige jaar nog werd afgelast door de inzettende vrieskou had de
organisatie er voor de editie van dit jaar alles aan gedaan om de hardloopwedstrijd door te
laten gaan.

Mogelijk schaatstoertocht
in Griendtsveen
In Griendtsveen worden voorbereidingen getroffen voor een schaatstoertocht met een ronde van
tien kilometer. “Maar dan moet het nog wel een paar nachten vriezen”, aldus organisator Hans Raaijmakers.
Hans Raaijmakers uit het
Brabantse De Rips organiseert ieder
jaar de Gert-Jan Theunisse Classic,
een mountainbikewedstrijd door de
bossen van De Rips. “Ik heb twee
broers die mee willen doen aan de
fietstocht Alpe d’Huzes en daarvoor
zoveel mogelijk geld op willen halen.
Ze vroegen of dat niet via de Gert-Jan
Theunisse Classic kon, maar daar werken we al voor een ander goed doel.
Nou ben ik zelf een fanatieke schaatser en het leek me leuk om in de
buurt een schaatstocht te organiseren

en daarmee geld op te halen voor het
goede doel”, aldus Raaijmakers. Omdat
in de buurt van De Rips nergens een
geschikte baan was te vinden, koos
Raaijmakers voor Griendtsveen. Of
eigenlijk Deurne, want de tocht moet
worden gereden op het Deurnes kanaal
en dat ligt op Brabants grondgebied.
Raaijmakers: “Dat kanaal vriest snel
dicht en ik ga er zelf ook vaak schaatsen.” Het ijs op het kanaal is nu al zo’n
tien centimeter dik en met nog een
paar centimeter erbij is het dik genoeg
om er een toertocht op te houden.

Met een beetje geluk kan dan op z’n
vroegst op zondag het startsein voor
de toertocht worden gegeven. De
schaatsers kunnen dan een tocht van
minimaal 10 en maximaal 50 kilometer rijden. Ze schaatsen dan heen en
weer over het kanaal. Ondanks dat
het nog even moet vriezen, hoopt
Raaijmakers ook nog op een beetje
dooi. “Dan is de sneeuw weg en hoef
ik het er niet zelf af te schuiven.”
Meer informatie over de toertocht is
te vinden op
www.gertjantheunisseclassic.nl

“Vorig jaar werden we overvallen
door het weer, maar dit jaar zagen
we het aankomen”, vertelt Martin
Cortenbach van Scheidsrechtersve
reniging Horst-Venray, organisator
van de loop. Terwijl andere hardloopwedstrijden in de omgeving al waren
afgelast, wilde de organisatie van
de Kasteelloop er alles aan doen om
de wedstrijd toch door te laten gaan.
In de dagen voorafgaande aan de
wedstrijd werd daarom de gevallen sneeuw zo snel mogelijk van het
parcours gehaald, zodat het niet kon
aan vriezen. Cortenbach: “Alles om er
voor te zorgen dat er geen ijsvelden
gingen ontstaan, zoals je nu nog op de
wegen ziet. Dan is het spiegelglad”.
Ondanks het winterweer was de
opkomst redelijk. Zo’n 350 lopers
kwamen naar kasteelpark Ter Horst.
De deelnemers waren van alle leeftijden: van kinderen jonger dan negen
jaar tot senioren van boven de zestig.
“Bij goed weer komen zo’n 500 renners naar de Kasteelloop, maar van
tevoren hadden we al bedacht dat
we bij meer dan 300 deelnemers
tevreden zouden zijn. Het was een

geslaagde wedstrijd. Ik heb alleen
maar tevreden mensen gesproken,
ook onder de lopers”, aldus een
tevreden Martin Cortenbach.
Bij de hoofdnummers was er
geen succes voor lopers uit Horst
aan de Maas. De korte afstand
van 4.800 meter werd bij de heren gewonnen door Rik Heijnen uit
Panningen, bij de dames won Lindie
van der Steen uit Deurne. De 9.600
meter werd gewonnen door Jesper
van de Wielen uit Wijchen en Neiske
Becks uit Baarlo.
In de andere categorieën hadden
onze dorpsgenoten echter wel succes. Zo wonnen Tygo Peeters en Vera
Versteegen uit Horst in de categorie
tot en met 9 jaar. Bij de 4.800 meter
voor dames van 40 tot en met 49 jaar
won Rinie Peeters uit Sevenum en op
de 9.600 meter won Chris Henet uit
Horst in de categorie heren van 50 tot
en met 59 jaar.
Alle uitslagen zijn terug te vinden
op www.kasteelloop.info
Kijk voor meer foto’s
van de Kasteelloop op
www.hallohorstaandemaas.nl/foto
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Jubilarissen bij Imkervereniging
Horst en omstreken
Tijdens de jaarlijkse Ambrosiusviering werden aan vijf deelnemers van de basiscursus imkeren diploma’s
uitgereikt door cursusleider Jan Caris. Ook de 18 deelnemers aan de gevorderdencursus bijenhouden verkregen hun
behaalde bewijs van bekwaamheid.
Jo van Grimbergen uit Grashoek
ontving de zilveren speld voor zijn
25-jarig lidmaatschap van de
Nederlandse Bijenhouders Vereniging.
Lien Cox verkreeg het erelidmaatschap van Imkervereniging Horst en
omstreken voor haar enorme inzet, al

23 jaar, ten behoeve van het bekend
maken van het bijenleven aan velen
die deelnamen aan excursies in en om
het praktijkcentrum voor bijenteelt ’t

Zoemhuske. Het bestuur en de leden
gaven Lien een daverend applaus en
haar man Ger ontving een flinke bos
bloemen voor zijn ondersteuning.

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van GCH media BV
en verschijnt elke donderdag in
de gemeente Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren

Advertentie
T 077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
T 06 30 71 51 14
E norbert@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
T 077 396 13 56
E dorothe@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
T 077 396 13 53
E laurent@hallohorstaandemaas.nl
Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Website
www.hallohorstaandemaas.nl

De theorie- en praktijklessen
worden gehouden in ’ t Zoemhukske, gelegen in het natuurgebied
Kasteelpark Ter Horst.
Belangstellenden kunnen zich
opgeven of informatie opvragen
bij Jacques Bielen, secretaris van
Imkervereniging Horst en omstreken
op 077 467 29 40 (na 18.00 uur)
en zoemhukske_horst@hetnet.nl of
bij cursusleider Joep Verhaegh op
077 398 34 24 en jjp.verhaegh@
hetnet.nl of via de website
www.zoemhukske.nl

Het Horster Muziekpodium Cambrinus viert in 2011 een lustrum. Al
sinds 12,5 jaar programmeert men er in Horst onafgebroken live muziek
en sinds 10 jaar doet ze dat als Stichting Cambrinus Concerten.

Ut Glaze Hoês in Sevenum
brengt ruim 11.000 euro op
De actie in het Glaze Hoês in Sevenum is vorige week donderdag
tot een eind gekomen en met een tussenstand van 11.314 euro
kunnen de dj’s terugkijken op een geweldige prestatie. De dj’s Martijn
Berende, Corné Manders, Ron Vervoort en Sven Witt mochten na 5
dagen non-stop muziek maken en niet eten Ut Glaze Hoês op de Markt
verlaten. De cheque werd vrijdagmorgen afgegeven bij het Glazen Huis
in Eindhoven, waar de drie dj’s Giel Beelen, Coen Swijnenberg en
Gerard Ekdom die avond het Glazen Huis mochten verlaten.

Te huur

Eijking
Voor bedrijf en particulier
grondwerk - bestra tingen
beregening - riolering
tuinen opschonen

Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van
rechten aangeleverd te worden.
Eventuele verplichte naamsvermelding
van de fotograaf of auteur dient bij aanlevering expliciet te worden gemeld.
Bij verzuim komen kosten voor rekening
van de aanbieder.

De praktische lessen lopen gelijk
met de natuurlijke ontwikkeling
van het bijenvolk, van maart tot in
oktober. In de cursus wordt aandacht besteed aan het maken van
kunstzwermen, het slingeren van
honing en de honingverwerking en
het herkennen van de belangrijkste
drachtplanten die nectar en stuifmeel
leveren. Daarnaast komen het bestrijden van ziekten en het hygiënisch
werken om te komen tot vitale bijenvolken en is er aandacht voor solitaire
bijen, hommels en vlinders.

Cambrinus
viert jubileumjaar

(hoofdredacteur)

Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl

In Praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhukske in Horst start in
februari 2011 weer een basiscursus voor beginnende imkers. De cursus
bestaat uit vijf theorieavonden en twaalf praktijklessen, elk van twee
uur.

Ger en Lien Cox worden in het
zonnetje gezet door voorzitter Joep Verhaegh

Redactie
Jeroen van de Nieuwenhof
T 06 41 38 96 23
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
Lei Spreeuwenberg
T 06 20 11 92 83
Michelle van Kempen
T 06 20 04 07 25
Gé Peeters
T 077 396 13 56
E redactie@hallohorstaandemaas.nl

Basiscursus
bijenhouden in
’t Zoemhukske

Eijking

Dijkerheideweg 8, 5961 NC Horst
M +31 (0)6 51 98 23 54
M +31 (0)6 22 66 83 77
E pjeijking@kpnmail.nl

representatieve
loods
200 m2 (of minder)
met eigen oprit, gelegen
aan de rand van Horst.
Tel. 06-46723426.
Het nieuwe jaar komt er aan,
kan uw tent nog mee gaan?
Wij helpen u graag,
kom langs en vraag maar raak.

Zeilmakerij Claessens
Voor al uw reparaties en maatwerk
op het gebied van kamperen
Poststraat 8, Venray Tel. 0478-550052
www.zeilmakerijclaessens.nl

Sinds het eerste optreden in
1998 is Cambrinus een vaste plaats
gaan innemen in de rij van serieuze
Nederlandse kleine muziekpodia.
Door haar vasthoudendheid om als
cafépodium consequent voor de
inhoud van vele muziekstijlen te
kiezen, heeft dit Horster initiatief
in Nederland brede bekendheid
gekregen in kringen van muzikanten en muziekliefhebbers. Vooral in
kringen van popmuzikanten wordt
het als een verademing ervaren dat
hun muziek er een luisterend oor
wacht, in Nederland intussen een
zeldzaamheid. “Ik durf te zeggen dat
Cambrinus een uniek podium is, met
een zorgvuldig opgebouwde cultuur
waarin het publiek écht luistert
en waardering opbrengt voor een
performer in een kleine setting’, zegt
Bertus Borgers, behalve beroemd
saxofonist ook directeur van de
Fontys Rockacademie in Tilburg.
Borgers’ stelling wordt door veel collega-muzikanten beaamd.
In 2011 komen, naast veel nieuwe namen en gezichten, een aantal
muzikanten terug die de afgelopen
jaren voor memorabele concerten
zorgden. Het nieuwe jaar wordt
geopend door Iain Matthews in dezelfde samenstelling zoals hij 10 jaar

geleden ook in Horst voor het eerst
optrad met Ad Vanderveen. Op bluesgebied staan enkele grootheden als
de Spaanse Javier Vargas Band en
de Canadese JW Jones Band en Cee
Cee James vermeld. De Amerikaan
Joseph Parsons zorgde destijds
voor een muzikaal hoogtepunt en
is voor de tweede keer in Horst.
Uit een geheel andere hoek komt
Joris Linssen en zijn band Caramba.
Bekend als tv-programmamaker
blijkt hij een zeer gedegen vertolker
van de Mexicaanse mariachi-muziek. In thuisland Canada is Danny
Michel een zeer populair podiumdier,
waarbij elke seconde doordrenkt lijkt
van muziek.
Het programma voor 2011 is
al voor het eerste halfjaar zo goed
als ingevuld en bevat verder jazz,
folk, chanson, rockabilly, country &
texmex, vele popstijlen, wereldmuziek en serieus Nederlandstalig werk.
Het eerste half jaar wordt begin
juli afgesloten met een bijzonder
driedaags festival waarin de straat en
de buren van Cambrinus een prominente rol gaan spelen.
Voor een completer beeld kan
men terecht op de website van
Stichting Cambrinus Concerten:
www.cambrinusconcerten.nl

Sevenummer aangehouden na ruzie
De politie heeft zaterdagavond
rond 21.30 uur twee mannen
aangehouden in een woning aan de
Rijnbeekstraat in Venlo voor mishandeling. Het betreft een 29-jarige man
uit Sevenum en een 25-jarige man
uit Rijkevoort.

Na het drinken van behoorlijk wat alcohol was er ruzie in de
woning ontstaan, waarna er over
en weer klappen vielen. De politie
heeft de mannen aangehouden en
overgebracht naar het bureau voor
verhoor.
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Swolgenaar heeft megaverzameling etiketten
van luciferdoosjes

Collectie dateert van 1948
De 69-jarige Harry Engels uit Swolgen heeft een uitzonderlijk grote verzameling luciferdoosjes en etiketten die
op de doosjes zitten. Op de zolder en een bovenkamer aan de Broekhuizerweg heeft de Swolgenaar meer dan drie
miljoen etiketten van luciferdoosjes liggen. Ruim 350.000 heeft hij gerubriceerd en in mappen gestoken.
opmerkelijke luciferdoosje is rond
waarin de lucifers rechtop staan”,
aldus Hay. Het meest zeldzame etiket
dat de Swolgenaar heeft is er een
van oud-Indiëgangers. “Die luciferdoosjes waren alleen bestemd voor
Indiëgangers, maar ik heb er toch een
weten te bemachtigen”, grinnikt Hay.
Mensen die van Hay’s hobby afweten,
brengen nog regelmatig lucifersdoosjes mee van verre vakantielanden en
leveren deze bij huize Engels af. De
verzamelaar trekt me mee naar zijn
hobbykamer. Daar laat hij me zelfontbrandende lucifers zien en lucifers die
onder water kunnen branden.

Wij wensen u
een gezond en
gelukkig 2011
HORST • MAASBREE

Digitaliseren begin ik
niet meer aan
In zijn hobbykamer staan vele
tientallen kunststof bakken waarin zich
‘tig-duizenden’ etiketten en doosjes
bevinden uit alle delen van de wereld.
Zijn collectie digitaal vastleggen wil hij
niet. “Dat zou te lang gaan duren en
daar heb ik de tijd niet meer voor.”

Hay Engels toont een fractie van zijn collectie
Wanneer ik aanbel doet echtgenote Henriëtte Engels-van der Zanden
(70) open. Harry -zeg maar Hay- komt
ook aan de deur en gebaart me verder
te komen. Hij kan niet praten. Enkele
jaren geleden kreeg hij een tumor op
zijn stembanden die na behandeling
steeds weer terugkwam. Zijn keelkop
werd daarop verwijderd en boven in
de hals (strottenhoofd), werd een stoma op zijn slokdarm geplaatst. Zo kan
hij, overwegend vloeibaar, voedsel tot
zich nemen. Daarnaast kreeg hij een
kunstmatige verbinding met de luchtpijp met daarin een spraakprothese.
Desondanks kan Hay niet verstaanbaar
praten. Maar met papiertjes van een
memoblok, een pen en gebaren, weet
hij zich prima te uiten. Gelukkig weet
Henriëtte precies wat hij bedoelt als hij
iets probeert te zeggen. Om het niet
te ingewikkeld te maken beantwoordt
Henriëtte de vragen welke Hay aanvult
met gebaren en geschreven notities.

heeft hij 350.000 etiketten ingeplakt,
gesorteerd op herkomst van land,
naam en serie. Men kan het enigszins
vergelijken met het verzamelen van
postzegels.

Miljoenen etiketten
van luciferdoosjes
Duizenden luciferdoosjes zijn door
Hay en zijn echtgenote heel voorzichtig ontdaan van het etiket. De lucifers
zelf, dat zijn er vele miljoenen, komt
iemand uit Baarlo regelmatig halen.
Deze worden gebruikt bij schietoefeningen met de luchtbuks bij NoordLimburgse schutterijen. Hay: “De
lucifers zelf hoef ik niet. Met name op
doosjes van vroeger stonden schitterende afbeeldingen van mensen,
bloemen en dieren. Het oudste etiket
dat ik heb, komt van een Belgisch
doosje en dateert uit 1856. Mijn meest

Nu al geld geboden
voor megacollectie
Niet alle etiketten en doosjes
heeft hij zelf bij elkaar gezocht. “Van
collega-verzamelaars Tops uit Sittard
en Noud Verstraaten uit Lottum heb
ik jaren geleden de verzameling
overgenomen. En als ik er niet meer
ben, neemt waarschijnlijk een Duitser
uit Bad-Honnef mijn collectie over. Hij
wil nu al geld bieden om mijn collectie
over te nemen maar dat doe ik nog
niet”, laat de Swolgenaar weten.
Henriëtte heeft niet zoveel op met
Hay’s verzamelwoede. “Ik lees graag
en verzamel recepten. Die schrijf ik
dan op en probeer ze ook allemaal
uit”, zegt ze met enige trots. “Het
liefste zou ik weer een hond willen hebben maar dat wil Hay niet.
Ach, wie weet, Sinterklaas moet nog
komen. Je kunt ook niet alles hebben
in het leven”, sluit ze het interview
namens Hay af. Net als ik wil gaan,
wijst Hay naar mijn pen. “Hij spaart
ook pennen”, verzucht Henriëtte.

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen

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

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

+31 (0)6 229 04 228

Praten kan ik niet,
schrijven wel
Hay Engels is geboren op ‘De
Legert’ in Swolgen en heeft er zijn
hele leven gewoond en gewerkt. Hij
was van beroep land- en tuinbouwer
en verrichtte werkzaamheden in de
bosbouw. “Ik ben op mijn zevende
begonnen met het sparen van luciferdoosjes, dat was rond 1948. Alleen
de meest zeldzame en ongewone
doosjes heb ik bewaard. Naast de
doosjes gaat het vooral ook om de
etiketten die er op zitten, die moeten
in perfecte staat zijn. Het strijkvlak van
een doosje mag daarbij niet gebruikt
zijn.” Zijn verzamelwoede ging zover
dat hij beurzen in Londen, Düsseldorf
en Zaandam bezocht op zoek naar
ontbrekende exemplaren. Intussen

diverse kleuren

www.presetprint.nl

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

Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 22,95 p.p.
Wij wensen u een
gelukkig nieuwjaar!
Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl

Beleef het gourmet!

Wij wensen u
Sinterklaas...
een gelukkig
...engourmet!
gezond

€ 12,75 p.p.
2011!

vanaf

www.HenkAarts.com
Wouterstraat 36 America
077 464 04 20
06 53 18 45 34
info@henkaarts.com
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Vrienden van Christopher voor de tiende
keer naar Ghana
Op 3 januari vertrekt er een groep mensen uit onze gemeente voor een reis van drie weken naar Ghana. De reis
wordt dit jaar voor de tiende keer georganiseerd door de Vrienden van Christopher.

Vrienden van Christopher is al jaren
actief in Noord-Ghana en is opgericht
naar aanleiding van een bijeenkomst
in 1999 van de werkgroep sevenum en
ontwikkelingssamenwerking (WSO).
Tijdens deze bijeenkomst waren de
Ghanees Christopher Apumporongu en
de Nunhemse Pater Frans Meddens,
die toen al 30 jaar actief betrokken was
bij ontwikkelingswerk in Noord-Ghana

te gast in Sevenum. De aanwezigen
bij deze bijeenkomst waren allen zeer
onder de indruk van hun verhaal over
de verwoestijning en de gevolgen
daarvan op de plaatselijke bewoners.
Christopher nodigde vervolgens alle
aanwezigen uit om Ghana te bezoeken.
Het daarop volgende jaar zijn acht
mensen naar het gebied gereisd en
kwamen met enthousiaste verhalen

Hierbij geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve
broer, zwager en oom

Pierre Wijnen
echtgenoot van Mia Joosten
Na een kortstondige ziekte overleed hij op 15 december
in Australië op 79-jarige leeftijd.
Correspondentieadres:
J. Wijnen
Weltersweide 26, 5961 EJ Horst

Ontdek TerugBlik. Ruim 5.000 titels
2e hands boeken!
Veemarkt 7a, Horst. www.terugblik.net
Winterbanden Voor al uw banden,
ook winterbanden, uitlijnen en
reparaties. Bandencentrum Gebr. Cox,
Deckersgoedtweg 2 Sevenum.
Tel. 077 467 44 87.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06 22 67 65 05
Wie heeft mijn legerprint-rugzak
gevonden bij de zandberg in Meterik?
Bel 077 467 14 90 of 06 46 32 08 93
Weerbaarheidtrainingen voor groep
3 t/m groep 8, zie www.weerbaarheidnoordlimburg.nl of www.petravdongen.nl
Te koop: Vuurwerk Spotgoedkoop
WWW.VUURWERKHORST.NL
Steigerhout en Teakhout meubels
voor binnen en buiten.
Blaktweg 69, Melderslo. 06 51 93 18 38
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Te huur in het voor en najaar
zomerhuis in mallorca bij het strand
www.huisbertcati.nl

Geboren op zondag 26 december 2010

DAAN

zoon en broertje van
GUUS, SUZANNE EN LIEKE
JACOBS-CLEVEN
Strodekkerstraat 4, 5961 KD Horst

Te koop: Opel Meriva Cosmo automaat
okt. 2004, zilverkleurig, 52.681 km,
eerste eigenaar. Vele extra’s waaronder
ABS, cruise control, climate control,
geïntegreerd navigatie systeem.
APK tot nov. 2011. Prijs € 9.500,00
Tel.: 06 10 24 28 09

terug. Zij besloten toen een club op te
richten die Christopher ondersteunde
in zijn werk. Op dit moment bestaat
de stichting uit vier mensen. Drie uit
Sevenum en een uit Horst. Daarnaast
is er een brede groep mensen die de
stichting steunt.
Noord-Ghana gaat gebukt onder de
gevolgen van de oprukkende Saharawoestijn. De verwoestijning gaat steeds

verder naar het zuiden. Door middel
van het planten van bomen wordt er
naar gestreefd voor de mensen die
daar wonen een leefbaar bestaan op
te bouwen. De stichting Vrienden van
Christopher ondersteunt daar twee
boomplantprojecten in de dorpen
Balungu en Kandiga.
De stichting heeft twee doelstellingen. De eerste doelstelling betreft het
ondersteunen van lokale initiatieven
tot plattelandsontwikkeling in NoordGhana en de tweede is het organiseren
van bewustwordingsactiviteiten om
mensen in de regio (Noord-Limburg)
bekend te maken met de situatie in
Noord-Ghana. Deze bewustwording
wordt bereikt door de jaarlijkse presentatie van de reiservaringen van de
mensen die de reis naar Ghana hebben
ondernomen. Jan Wijnen van de stichting Vrienden van Christoper: “Niet het
verhaal wat wij zouden willen horen,
maar hun eigen ervaringen, daar gaat
het om tijdens de presentaties die voor
iedereen te bezoeken zijn.”
Ieder jaar probeert de stichting
mensen te interesseren om in navolging van de uitnodiging van Christopher
een kijkje te gaan nemen in Ghana.
Christopher is helaas in 2001 overleden,
dit weerhoudt de stichting er niet van
het werk te blijven ondersteunen. Op
dit moment wordt zijn werk voortgezet
door Patrick Agesoba, een neef van
Christopher. Hij is hoofd van een school
in de buurt en heeft dezelfde bevlogenheid voor het ontwikkelingswerk als
Christopher.

Het reisgezelschap dat Ghana
bezoekt, maakt gebruik van de contactpersonen van de stichting en stelt
met het bestuur de reis zelf samen.
Na terugkomst wordt de leden van het
reisgezelschap gevraagd een presentatie van hun ervaringen te geven.
De stichting krijgt haar middelen
via fondsenwerving en giften van
personen. Jan Wijnen: “ De kunst is
niet om geld uit te geven, maar om
het geld goed uit te geven. Wij willen
graag luisteren naar datgene wat de
mensen zelf aangeven behoeften
aan te hebben. Ook vinden we het
belangrijk dat er een eigen bijdrage
komt van de mensen in het gebied
zelf. Bijvoorbeeld dat de plaatselijke
regering ook een bedrag doneert.
Deze bijdrage vanuit het gebied zelf is
heel belangrijk.” In 2009 en 2010 was
Vrienden van Christopher het goede
doel van de Nieuwjaarsduik in Horst.
Van deze opbrengst is met hulp van
Oxfam-Novib in Kandiga een waterput
met pomp gerealiseerd zodat de vrouwen niet meer kilometers met water
hoeven te sjouwen. Deze put is begin
2010 in gebruik genomen.
Het reisgezelschap van dit jaar
bezoekt in drie weken naast de
twee projecten van de Vrienden van
Christopher ook nog enkele andere
projecten in Ghana. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om een school in Sirigu
waar de basisschool de Krullevaar in
Sevenum een uitwisselingsprogramma
mee heeft en de Hope for Life bakkerij
in de hoofdstad Accra.

Nieuwjaarsduik Horst
gaat door
De elfde Horster Nieuwjaarsduik gaat door. Dat heeft het bestuur van Cold Turkey maandagavond besloten.
Op maandagmiddag ging een delegatie van het bestuur de omstandigheden checken.
Aangezien het al een hele
tijd vriest, is de waterplas bij de
Kasteelpark Ter Horst bevroren. Met
een kettingzaag werden maandag
enkele blokken uit het ijs gezaagd.
Hierbij bleek dat het ijs maar liefst
10 centimeter dik was. Ton Peeters van
de stichting Cold Turkey dat elk jaar de
Horster Nieuwjaarsduik organiseert:
“De laag die nu op de plas ligt is
samengesteld ijs, het eerste gedeelte
is door de vorst aangegroeid vast ijs en
daarop ligt een laag bevroren sneeuw
die veel zachter is. We gaan proberen
met een kettingzaag een mooi rond
wak te maken van zo´n 100 m2.”
Volgens Peeters waren er in
voorgaande jaren in Horst gemiddeld
tussen 100 en 150 mensen die een
duik namen. Hij verwacht dit jaar iets
minder duikers. “Deze weersomstandigheden schrikt mensen toch af.”
Over het algemeen gaat het erom bij
de Nieuwjaarsduik om heel hard naar
de plas te rennen en er met een hoop
lawaai in te springen, effe kopje onder
en er weer uit.
Dit jaar was ook het plan opgevat
om te gaan ijszwemmen. Hierbij is het
de bedoeling dat de deelnemers een
parcours van 25 meter in het ijskoude
water zwemmen. Ton Peeters: “Het is

nog niet zeker of dit evenement dit
jaar door kan gaan als het water rond
het vriespunt is. De veiligheid moet
natuurlijk gegarandeerd zijn.” De organisatie zorgt in ieder geval voor een
goed verwarmde kleedruimte waar
de duikers snel weer op temperatuur

komen. Daarna is er erwtensoep en
glühwein op het strand. Er komen
jaarlijks zo´n 1.500 mensen naar de
Nieuwjaarsduik kijken. “Het is dit jaar
natuurlijk heel speciaal om te komen
kijken, want welke gek springt er nu
in?”, lacht Ton Peeters.
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Burgemeester Kees van Rooij blikt terug

Een voorbeeld van een
vlekkeloze herindeling
Het eerste jaar van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas zit er op. Samen met burgemeester Kees van Rooij
kijken we terug op het afgelopen jaar en blikken we alvast een beetje vooruit.

Geldig vanaf 23 december en zolang de voorraad strekt.
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Kanaalweg 7 • 077-4650080
www.groenrijk.nl

Laat de crisis uw veiligheid niet in gevaar
brengen!
Nu BHV avondcursussen in o.a.
Horst, Helden, Meijel, Panningen, Kessel en Sevenum.

Hoe is de fusie gegaan?
Ik denk dat dit een voorbeeld is
van een vlekkeloze herindeling. Je
hoort vaak na herindelingen dat die
nog jarenlang na-ijlen. In Limburg is
Sittard-Geleen een goed voorbeeld.
Nog lang werd er gesproken over de
oude sentimenten uit Sittard en Geleen.
Dat soort dingen speelt hier niet.
Dat is voor een deel de verdienste
van de politiek omdat alle partijen
ervoor hebben gezorgd dat ze in alle
dorpen vertegenwoordigers hebben,
zodat alle partijen zich manifesteren in
de zestien dorpen. Ook in de raadsvergaderingen heb ik niets gemerkt van
de oude culturen uit de voormalige
gemeentes.
Je zag in de aanloop naar de herindeling dat er, toen het besluit eenmaal was genomen, nauwelijks meer
weerstand was. Mensen in de dorpen
hebben denk ik ook gezien dat er in de
dorpen niets veranderde.
De gemeente heeft ook uitgestraald
dat het één gemeente is en wil zijn,
maar die ook aandacht heeft voor de
eigenheid van de dorpen. Er is een nieuwe bestuurlijke eenheid boven gezet,
maar alle dorpen zijn gelijk gebleven.
Is de fusie dan al helemaal
afgerond?
Nee, er moeten nog heel wat
zaken worden geharmoniseerd. Met
het afvalbeleid zijn we nu volop bezig,
maar op het gebied van subsidies voor
verenigingen moeten er nog heel wat
zaken worden gelijkgetrokken voor de
hele gemeente. We proberen dat zo
soepel mogelijk te doen en hebben in
ieder geval geborgd dat alles gewoon
door kon gaan. Op het terrein van
bijvoorbeeld de brandweer is nog niet
alles geharmoniseerd, maar dat wil niet
zeggen dat de brandweer intussen niet
functioneert. Dat geldt op alle vlakken.
Wat waren uw hoogtepunten van
het afgelopen jaar?
Een van mijn hoogtepunten was
Koren in de Kern met Pinksteren. Zo’n

35 koren die met elkaar op verschillende locaties in Horst met elkaar zongen
en ook nog een volkslied van Horst aan
de Maas ten gehore brachten. Dat vind
ik een teken van wat er in die samenleving al gebeurd is in de toenadering
naar de ene gemeente toe.
Wat heel uniek is geweest is
dat we bij de start van de nieuwe
gemeente meteen een paar grote
evenementen hadden. Denk aan het
OLS, de Hiltho, het Rozenfestival, maar
ook de Limburgse Bestuurdersdag. Dat
laatste was naar buiten toe minder
merkbaar, maar had veel impact voor
de positionering van Horst aan de Maas
in overheidsland. Dat hebben we er
eigenlijk allemaal ’effe’ bij gedaan.
Bij bijvoorbeeld het OLS zag je de
kracht van de lokale samenleving en
verenigingen. De schutterij heeft er
samen met een heleboel mensen een
fantastisch evenement van gemaakt.
Dat hebben wij echt niet als gemeente
getrokken, wij waren slechts facilitator.
Ik ben daarom ook heel blij dat de
gemeenteraad in de begrotingen er
mee heeft ingestemd om de lasten niet
te veel te laten stijgen en verenigingen
bij de bezuinigingen niet te veel te belasten. Iets wat je elders wel ziet, waar
juist op subsidies voor verenigingen
wordt geknepen.
Overigens zitten de hoogtepunten
ook in de kleinere momenten. Zo hadden we afgelopen jaar één 105-jarige
en vier 100-jarigen in onze gemeente
en hebben we 22 mensen koninklijk
onderscheiden.
Werd u ook verrast door een aantal
zaken?
Ongetwijfeld. Bijvoorbeeld dat er
overal nieuw talent opstaat. Ik kom
op heel veel plekken, of het nu met
carnaval is of bij andere bijeenkomsten, en zie overal nieuwe bandjes en
nieuwe artiesten opstaan. Of mensen
die op sportief vlak wat hebben bereikt.
Dat geldt ook voor ondernemingen. We
hebben allerlei bedrijven die op hun eigen gebied prijzen hebben gewonnen.

En dieptepunten?
Zware calamiteiten waarbij meerdere slachtoffers vielen zijn ons dit jaar
gelukkig bespaard gebleven. Ik hoop
dat dat ook zo blijft. We hebben natuurlijk de zomerstorm gehad, waarbij gelukkig geen menselijke ongevallen zijn
gebeurd. Wel was er materiële schade
en zijn sommige mensen of bedrijven
materieel heel hard getroffen.
Ik weet niet of het een dieptepunt
is, maar we hebben het afgelopen jaar
een tiental huisverboden ingesteld. Als
burgemeester heb ik een instrument in
handen gekregen zodat ik kan ingrijpen
als het in gezinnen echt niet goed gaat
en huiselijk geweld wordt gebruikt.
We kunnen dan zo’n gezin tijdelijk uit
elkaar halen en intensieve hulpverlening inzetten.
En wat verwacht u van het nieuwe
jaar?
Voor ons wordt heel wezenlijk
hoe straks de provinciale verkiezingen uitvallen. We hebben nogal wat
grote regionale projecten, naast de
Floriade, zoals Greenport Venlo en
zaken rond innovatieontwikkeling waar
de provincie de afgelopen periode
een heel nadrukkelijke rol in speelde.
Daarom gaan de verkiezingen ook
lokaal impact hebben.
Voor ons wordt ook belangrijk hoe
de lokale economie zich ontwikkelt. De
afgelopen jaren hebben we gezien dat
het aantal faillissementen en ontslagen
best meeviel, maar dat wil niet zeggen
dat het daarmee afgelopen is. Er zijn
best nog sectoren waar de zorgen heel
groot zijn. Mogelijk krijgen we daar het
komende jaar nog veel meer de pijn
van te voelen. Tegelijkertijd liggen er
ook heel veel kansen. Projecten als de
Floriade en Greenport Venlo brengen
ook een hele spin-off met zich mee.
Natuurlijk heb ik best wel zorgen,
maar ik heb absoluut vertrouwen in
mensen en wat de lokale samenleving
allemaal aan kan. Er zit heel veel veerkracht en vitaliteit in de gemeente en
dat geeft vertrouwen.

BHV opleiding
1, 8, 15 en 22 februari

BHV herhaling
10 en 17 januari

Schrijf nu in via de website en profiteer van de introductieprijs.
BHV opleiding 4 avonden
van € 308,- voor € 275,-

BHV herhaling 2 avonden
van € 144,- voor € 129,-

Industrieweg 44 – 5731 HR Mierlo
Postbus 120 – 5730 AC Mierlo
Tel: 0492-430555
Fax: 0492-432388
opleidingen@saasen.nl
www.saasen.nl

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

DE 3VROUWEN

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

Ter introductie
van de eerste winter,

geen 10% maar 15%
winterschilderkorting
voor binnenwerk.
Vraag vrijblijvend om een offerte.

America Tel. 06-28919547
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Nu het jaar 2010 ten einde loopt is de tijd van terugkijken en vooruitblikken begonnen. Wij zijn benieuwd naar
wat de mensen in de kernen van Horst aan de Maas in 2010 heeft bezig gehouden en hoe zij vooruitkijken naar
2011. Uit elke kern hebben we daarom iemand de volgende vragen voorgelegd. Wat was voor jou het hoogte- en
dieptepunt van het afgelopen jaar? Wat zijn jouw voornemens voor het nieuwe jaar en wat verwacht je van het
nieuwe jaar?

Deckersgoedtweg 8, Sevenum Tel.: 077 464 14 67

Horst
Grad van Horck
Vrijwilliger jongerensite Dreksbak.nl
en Jong Nederland
Meterik

Hegelsom
Vivian Hesen
Leidster Jong
Nederland, de
dansgarde en fotografe Dreksbak.nl

Griendtsveen
Wien van
Mullekom
Geeft rondleidingen
door de Peel
en Griendtsveen

Wat waren de hoogte- en
dieptepunten van 2010 voor jou?
Ik kan gelukkig erg tevreden terugkijken op 2010. In juni ben ik van
baan gewisseld, waardoor ik niet
meer iedere dag naar Nijmegen
hoefde te reizen, maar lekker in
Horst kon blijven. Daarnaast ben
ik redelijk actief als vrijwilliger, en
heb zo bij Jong Nederland Meterik
weer een een leuk zomerkamp
meegemaakt. Ook de Meldersnet
MasterLAN in de Mèrthal, in oktober
van dit jaar, was een groot succes.
En dan hebben we natuurlijk nog
met Dreksbak.nl Ut Glaze Hoês mogen organiseren, met een resultaat
waar we zeker trots op mogen zijn.
Dieptepunten heb ik gelukkig niet
meegemaakt dit jaar.

Wat waren de hoogte- en
dieptepunten van 2010 voor jou?
2010 is voor mij een doorsnee jaar
geweest zonder dieptepunten.
Mooie herinneringen heb ik wel
aan mijn vakantie in het Turkse
Alanya en Euro Disney in Parijs.
Verder heb ik ook erg genoten van
een bruiloft van een ver familielid
in het Engelse plaatsje Wetherby,
vlakbij Leeds. Een ander hoogtepunt voor mij was wel het stoppen
met roken. Ik heb gewoon een keigoed jaar gehad samen met mijn
ontzettend leuke vriend.

Wat waren de hoogte- en
dieptepunten van 2010 voor jou?
Een hoogtepunt voor mij in het
laatste jaar was het mede-organiseren van de dorpsreünie
vanwege het 125-jarig bestaan
van Griendtsveen waar men erg
genoot van het samenzijn. Ook heb
ik erg genoten van mijn hobby het
hebben van, rijden op en knutselen
aan oude motoren en bromfietsen.
Ook het beëindigen van mijn
actieve tijd van frieten bakken in
Griendtsveen was een hele verandering in mijn leven.
Dieptepunten vind ik dat volkeren
in de wereld blijven ruzie maken.
Macht, geld of geloof zijn altijd
de oorzaak en honderdduizenden
mensen, en vooral vrouwen en
kinderen, moeten hiervoor jaarlijks
sterven. Ik kan dan ook niet begrijpen dat mensen die deze geschillen met elkaar aangaan niet leren
uit het verleden. Ook heb ik veel
verdriet van de baldadige streken
van de jeugd hier in het dorp.
Altijd als er dingen vernield worden
is er alcohol in het spel.

Wij wensen u
een voorspoedig
en gezond 2011
Hoofdstraat 11, Meerlo - (0478) 691803 - www.slagerijvandepasch.nl

complete boekhouding limburg

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

Voor uw bedrijfsadministratie
en aangifte inkomstenbelasting

www.complete
boekhoudinglimburg.nl

Praktijk voor voetreflexologie Hilde Steeghs-Coenders
Wat doe je als je je elleboog hebt gestoten of buikpijn hebt? Je wrijft over de pijnlijke plek.
Het is een automatische handeling om de pijn te verzachten. Voetreflexologie werkt precies
zo. Alle delen van ons lichaam hebben een reflexzone op de voet. Door deze te masseren, krijg
je een betere doorbloeding, verlaten afvalstoffen sneller het lichaam en kan het orgaan beter
functioneren. Hierdoor is voetreflexologie een veilige en natuurlijke behandelwijze.
Voorbeelden van goed behandelbare klachten:
(over)vermoeidheid, slaapstoornissen, spijsverteringsklachten, (examen)stress, luchtwegproblemen, hormonale klachten, spier- en gewrichtsklachten, klachten van psychische aard
Benieuwd? Bel voor een afspraak of meer informatie tel. 077-3987206 of kijk op:
www.voetreflex-hilde.nl
De meeste zorgverzekeringen vergoeden de behandeling geheel of gedeeltelijk, als u
aanvullend verzekerd bent.

Praktijk voor voetreflexologie Hilde Steeghs-Coenders
Roothweg 6, 5964 NS Meterik . 077-3987206 . www.voetreflex-hilde.nl

Wat zijn je voornemens voor 2011?
Mijn grootste voornemen voor het
komende jaar is iets meer rust te
nemen. De vraag is alleen of ik
dit jaar wel genoeg zelfdiscipline
daarvoor heb.
Wat verwacht of hoop je voor 2011?
In februari ga ik met mijn familie
een maand naar Nieuw-Zeeland,
wat me een enorm mooi land lijkt.
Dat is iets waar ik al lang naar
uit kijk, en wat zeker mooi gaat
worden.
Verder hoop ik dat we met
Dreksbak.nl nog meer bezoekers
gaan trekken en veel ‘nieuwe dingen’ kunnen doen.

Wat zijn je voornemens voor
2011?
Echte voornemens heb ik niet. Ik
wil niet meer gaan roken omdat ik
gestopt ben. Ik hoop dit dan ook
vol te houden in het nieuwe jaar.
Wat verwacht of hoop je voor
2011?
Ik hou van dieren en met name van
het Welsh ponyras. Ik hoop in 2011
een opleiding te kunnen beginnen waarbij mijn voorkeur uitgaat
naar iets met dieren. Ik weet nu al
dat dit lastig wordt omdat er niet
zoveel studiemogelijkheden zijn in
die richting. Ook hoop ik als leidster
van de Hegelsomse dansgarde en
Jong Nederland de dingen met net
zoveel plezier te doen als afgelopen jaar. Dat geldt trouwens ook
voor mijn hobby: fotograferen voor
Dreksbak.nl Verder wens ik iedereen een gezond 2011 toe.

Wat zijn je voornemens voor
2011?
Mijn voornemens voor 2011 zijn
hard te gaan werken om het treinstation te herbouwen in
Griendtsveen.
Wat verwacht of hoop je voor
2011?
Mijn verwachtingen voor het
nieuwe jaar zijn niet zo positief omdat ik denk dat er in de wereld niet
minder oorlog zal zijn. Wel is het zo
dat veel (jonge) mensen heel goed
werk doen, studeren en ook heel
lief voor elkaar zijn en de toekomst
er dus niet alleen negatief uitziet.
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Kronenberg
Marjan Dekkers
Mede-presentatrice
Friends for Music

Swolgen
Tonnie
van Mierlo
Uitbaatster
Zaal Wilhelmina
in Swolgen

Meterik
Ron van den
Beuken
Internationaal dj

Evertsoord
Karlijn
van Dinther
Zangtalent

Sevenum
Bart Reinders
PR-medewerker
Ut Glaze Hoês en
De Sevewaeg

Wat waren de hoogte- en
dieptepunten van 2010 voor jou?
Met zo’n vraag laat je het afgelopen
jaar eens goed de revue passeren
en dan realiseer je je hoe snel een
jaar voorbij vliegt. Het lijkt wel of de
jaren steeds sneller gaan naarmate
je ouder wordt. Gelukkig had 2010
weinig dieptepunten voor mij in
petto. Wel veel hoogtepunten, van
groot tot klein. De oudste dochter,
Sterre, met een geweldig blokfluitconcert tijdens de Kerst play-inn in
Kronenberg. Heel mooi om te zien
dat het hele dorp is uitgelopen om
het prille en het al gevorderde muzikale talent van Via Monte Corona te
bewonderen. Waar een klein dorp
groot in kan zijn. Noor, de middelste,
met haar behaalde zwemdiploma
A en de jongste dochter, Lieve, met
haar eerste schooldag. En dan nog
mijn man Marwin, die met veel
passie en enthousiasme een mooie
zaak heeft opgezet. En op mezelf
was ik toch wel een beetje trots
dat ik, samen met Monique voor de
eerste keer Friends for Music mocht
presenteren. Het was hard werken,
maar wel verschrikkelijk leuk.

Wat waren de hoogte- en
dieptepunten van 2010 voor jou?
Ik heb een paar hoogtepunten.
Eerste hoogtepunt is wel dat twee
van mijn zonen in Swolgen komen
wonen. We wonen al 20 jaar in zaal
Wilhelmina en dat met heel veel
plezier. Ik ben erg blij dat we ons
werk in goede gezondheid hebben
kunnen en nog steeds mogen doen.
Grootste dieptepunt was wel dat
mijn moeder in het jaar dat ze 90
jaar oud werd van de trap viel. Ze
is er weliswaar bovenop gekomen,
maar toch heeft ze nog iedere dag
last van haar val.

Wat waren de hoogte- en
dieptepunten van 2010 voor jou?
Voor mij was 2010 een heel goed
jaar, hoogtepunt was wel de hit
Clokx Catch Your Fall. In totaal vijf
dancesmashes op radio 538 in 2010.
Dieptepunt was het schietincident
tijdens mijn dj-set in Bogota waarbij
drie doden te betreuren waren.

Wat waren de hoogte- en
dieptepunten van 2010 voor jou?
Dieptepunten waren er gelukkig niet
veel voor mij dit jaar. Wat ik wel erg
jammer vond en waar ik nu echt
bij stil sta, is het feit dat veel van
mijn vriendinnen op kamers zitten
verspreid over heel Nederland.
We zien elkaar dus minder vaak
zien dan eerst het geval was. Mijn
hoogtepunten van dit jaar waren
het behalen van mijn rijbewijs, het
slagen voor mijn HAVO-diploma en
mijn start aan een nieuwe opleiding:
logopedie. Ook mijn laatste jaar als
dansmarietje bij de carnavalsvereniging van Kronenberg en Evertsoord
was voor mij een hoogtepunt. Het
was gewoon één happy family. Dan
nog de vakantie in Rhodos met de
meiden, dat was een vakantie om
nooit te vergeten… zon, zee, strand
en uitgaan… wat wil je nog meer?
Natuurlijk staat het zingen bij de
optredens van Herberg de Troost
boven aan mijn lijstje van hoogtepunten. Dit was een superleuke,
maar ook mooie ervaring en ik zou
dit nooit van mijn leven hebben
willen missen.

Wat waren de hoogte- en
dieptepunten van 2010 voor jou?
Het afgelopen jaar was een redelijk
bewogen jaar voor mij. In persoonlijke sfeer zijn er behoorlijk wat
dingen veranderd, wat natuurlijk gepaard ging met de nodige hoogteen dieptepunten op zich zelf. Maar
van alle dieptepunten moet je leren.
Mij hebben ze altijd verteld dat je
er meestal sterker uitkomt. Uit het
afgelopen jaar kan ik opmaken dat
dit motto waarschijnlijk wel waar is.
Onder de hoogtepunten van dit jaar
behoren ondermeer de aankoop
van een nieuwe zeer toekomstvolle
Welsh hengst, diverse leuke optredens met mijn band D-vision. Met
in het bijzonder een optreden in de
voorprogramma van Van Velzen,
D-vision & Friends en de concertreeks bij Holland Casino. En een
recent hoogtepunt was natuurlijk Ut
Glaze Hoês waarbij ik nauw betrokken was met de organisatie ervan.

Wat zijn je voornemens voor
2011?
Ik ben niet zo van de voornemens.
Wat je van plan bent moet je niet
laten rusten, daar moet je meteen
mee aan de slag. Daar heb je
geen nieuw jaar voor nodig. Dat is
tijdverspilling. Maar wel moeten er
in 2011 wat onderhoudsklussen in
het huis gebeuren, die zijn door de
drukte een beetje blijven liggen.
Maar het wordt nu toch wel tijd
dat onze jongste dochter Lieve een
nieuwe kamer krijgt.
Wat verwacht of hoop je voor
2011?
Tja, dat is een beetje cliché, maar
het zit toch in de richting van veel
liefde, geluk en gezondheid voor
allen die me dierbaar zijn. Geniet
vooral van elke dag en leef! Voordat
je het weet blik je alweer terug op
2011.

Wat zijn je voornemens voor 2011?
Over mijn voornemens voor het
nieuwe jaar heb ik eigenlijk nog niet
nagedacht. Dat doe ik eigenlijk ook
nooit. Het leven is tegenwoordig
één planning. Als ik al een voornemen zou hebben, bestaat dat uit
het op tijd een gezellig kopje koffie
drinken met mijn eigen man en
kinderen en verder met iedereen
die maar wil.
Wat verwacht of hoop je voor 2011?
Voor mijzelf hoop ik dat ik gezond
en lichamelijk fit mag blijven. Ik
doe elke week een uurtje zumba
en dan zou dat moeten lukken. Mijn
verwachting voor het nieuwe jaar
is dat het voor velen een moeilijk
jaar zal worden. Niet alleen op
financieel gebied maar ook door de
vele nieuwe regels. Iedereen wil
voor zichzelf opkomen en dat maakt
het er niet gemakkelijker op. Goed
luisteren naar mensen met een
jarenlange ervaring,
en het waarderen van al het vrijwilligerswerk dat door jong en oud
gedaan wordt zou een mooi begin
van het nieuwe jaar kunnen zijn.

Wat zijn je voornemens voor
2011?
Mijn voornemens voor 2011 zijn:
heel hard werken en volop muziek
blijven maken. Daarnaast wil ik
meer tijd voor mijn gezin gaan
vrijmaken.
Wat verwacht of hoop je voor
2011?
Ik hoop dat 2011 voor eenieder
brengt wat hij of zij ervan verwacht.
Voor mij is dat geluk, goede gezondheid voor mijn gezin, familie en
vrienden.

Wat zijn je voornemens voor
2011?
Mijn voornemens voor 2011 zijn het
volhouden en even doorzetten van
mijn opleiding, aangezien het een
redelijk zware en drukke opleiding
is. Ook zou ik nog meer willen gaan
doen met zingen en ik wil een
poging gaan wagen om piano of
gitaar te spelen. Verder heb geen
echte voornemens. Gewoon lekker
mezelf blijven.
Wat verwacht of hoop je voor
2011?
Ik hoop dat 2011 net zo gaat
verlopen als 2010, want dit was
een heel leuk jaar waarin ik veel
ervaringen heb opgedaan. Daarnaast
hoop ik dat ik nog veel kan en mag
blijven zingen. Ik hoop stiekem dat
ik er mijn beroep van kan maken.
Tot slot hoop ik dat iedereen in mijn
familie- en vriendenkring gezond
blijft. Dat het iedereen goed gaat
met weinig of geen tegenslagen. Ik
wens dan ook iedereen een gelukkig
Nieuwjaar en een voorspoedig 2011.

Wat zijn je voornemens voor 2011?
Intrekken in mijn nieuwe eigen
stekkie, het schrijven van eigen
werk, en vooral ook een keer aan
mezelf denken. Niet altijd alleen
maar dingen doen voor andere
mensen en mijn eigen zaakjes op
een tweede plek zetten. 2011 wordt
mijn jaar! Oh ja, en niet geheel onbelangrijk, het komende jaar word
ik dertig, ik zie er wel een beetje
tegen op. Volgens mij doet dat heel
erg pijn.
Wat verwacht of hoop je voor 2011?
Wat ik hoop, dat is een goede vraag.
Ik hoop gezond en gelukkig te blijven in 2011. Klinkt heel standaard,
maar dat is denk ik het allerbelangrijkste in het leven. Al het andere is
bijzaak. Maar als ik dan toch mag
hopen, dan ga ik voor een nummer 1 hit schrijven en lekker veel
optreden.
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Broekhuizen
Lei Lijnders
Ondernemer in
Broekhuizen

Tienray
Arjanne
van ’t Kloostervan der Meer
Secretaris
dorpsraad Tienray

Broekhuizenvorst
Mathieu Rutten
Voorzitter
voetbalclub S.V.E.B.
Broekhuizen/vorst

America
Jack Poels
Muzikant

Melderslo
Miek Vullings
Voorzitter
korfbalvereniging
De Merels

Wat waren de hoogte- en
dieptepunten van 2010 voor jou?
Zakelijk gezien is het voor een
ontwerper een hoogtepunt als je
een bijzondere opdracht krijgt. Dat
was een boekwerk voor de stichting
kunstmanifestatie Geijsteren. Het is
echt een heel mooi boek geworden waarvan de opbrengst naar
een goed doel gaat. (SOS MeerloWanssum)
Dieptepunt was voor mij het overlijden van mijn moeder. Zakelijk
gezien merk ik dat het bedrijfsleven
ieder dubbeltje omkeert en niet
meer uitgeeft dan strikt noodzakelijk is. Gelukkig werk ik voor redelijk
stabiele bedrijven en de semi-overheid waardoor de gevolgen van
de teruglopende economie wat
geleidelijker aankomen.

Wat waren de hoogte- en
dieptepunten van 2010 voor jou?
Persoonlijk hoogtepunt is het einde
van de revalidatie van mijn man.
Vanwege zijn visuele beperking door
een oogziekte was hij elf maanden
lang drie tot vier dagen in de week
intern in Apeldoorn. Dit was voor
ons als gezin best pittig. Ik was dan
ook blij dat wij vanaf halverwege
november het normale leven, zover
dat mogelijk is, op hebben kunnen
pakken.
Ik heb dit jaar niet echt een dieptepunt meegemaakt. Wel heeft de
storm in juli van dit jaar een diepe
indruk achtergelaten bij mij en mijn
kinderen. Een grote trampoline die
los van de grond kwam, zorgde
even voor paniek. Gelukkig landde
deze weer in de tuin weliswaar op
een andere plek dan waar hij eigenlijk behoorde te staan.

Wat waren de hoogte- en
dieptepunten van 2010 voor jou?
Het afgelopen jaar was voor mij persoonlijk een redelijk vlak jaar met
geen noemenswaardige hoogte- of
dieptepunten. Daar heb ik vrede
mee. Maar laat ik mij richten op
mijn functie van voorzitter van
S.V.E.B.
Het was prestatief best een aardig
jaar en daarbij richt ik mij niet alleen op het eerste elftal. Dat team
deed het prestatief goed, maar ook
de andere teams zijn belangrijk. Zo
was er het ‘bijna kampioenschap’
voor de dames en de C-jeugd. Ook
ons G-team en de veteranen deden
het goed. Misschien is de kleinste
jeugd op zaterdagmorgen wel het
leukste, wat een voetbalplezier. Een
hoogtepunt was de opening van
onze vernieuwde accommodatie. En
als dieptepunt de degradatie van
heren 2.

Wat waren de hoogte- en
dieptepunten van 2010 voor jou?
Overwegend hoogtepunten. En
eigenlijk te veel om op te noemen.
De nummer 1 in het lijstje van
hoogtepunten was het verrassingsconcert in Den Bosch. Bevriende
bands, waaronder Guus Meeuwis,
De Heideroosjes, Racoon en de 3J’s
verrasten ons met onze eigen liedjes
die door hen op een eigen manier
werden uitgevoerd. Verder was de
bekendmaking van de toekenning
van de Edison-oevre-prijs ook een
grote verrassing. De uitreiking van
deze prijs een maand later was
mede dankzij de aanwezigheid van
Maxima ook een absoluut hoogtepunt. Veder heb ik erg genoten van
de Herberg de Troost-optredens.
Toch kwamen ook dieptepunten
voorbij. Het overlijden van een
naaste is altijd een intens verdrietig
moment.

Wat waren de hoogte- en
dieptepunten van 2010 voor jou?
Voor mij persoonlijk was 2010
een druk, maar goed jaar. Samen
met mijn man en twee meiden op
vakantie, dagjes uit, wandelen in
het bos en ontbijt op bed. Het zijn
de gewone dingen die het leven
vaak speciaal maken. Daarnaast
heb ik een grote familie, er gebeurt
altijd wel wat. Als voorzitter van
De Merels was het hoogtepunt van
2010 de promotie van senioren 1
naar de hoofdklasse.
Dieptepunten heb ik afgelopen jaar
niet gekend. Het is een heel goed
jaar geweest.

Wat zijn je voornemens voor
2011?
Persoonlijke voornemens zijn er om
veel te bewegen: wandelend en
fietsend. Verder het voornemen om
bij S.V.E.B. een bijdrage te leveren
zodat het een leuke vereniging
blijft. Dat is belangrijk voor de leden
en de beide dorpen Broekhuizen
en Broekhuizenvorst. Als bestuur
gaan wij ons richten op plezier en
respect in het voetbal en verder op
problemen zoals ‘krimp’ binnen het
voetbal door bevolkingskrimp in de
twee dorpen.

Wat zijn je voornemens voor
2011?
Voornemens doe ik nooit aan. Ik ben
inmiddels met sporten begonnen,
ik rook al lang niet meer, (behalve
af en toe een sigaar) en alle andere
beslissingen neem ik puur instinctief. Het enige waar ik mezelf steeds
weer aan moet herinneren, maar
wat toch moeilijker is dan het lijkt:
Meer proberen te leven in dit moment, in het hier en nu. En daarvan
wat meer te genieten.

Wat zijn je voornemens voor
2011?
Ik denk dat het in deze tijd zaak is
om zo goed mogelijk in te spelen
op de veranderende markt. Het
internet speelt in mijn werk een
steeds grotere rol omdat hier al alles
te koop is. De traditionele marktwerking is in mijn bedrijfstak al lang
achterhaald. Alleen door onderscheidend en kwalitatief hoogstaand
werk te maken kun je zorgen dat je
bestaansrecht hebt en zo mooi werk
kunt blijven maken.
Wat verwacht of hoop je voor
2011?
Een herstel van de economie zit er
echt niet in. Het is in ieder geval de
vraag of dit economische systeem
nog wel levensvatbaar is, de kwetsbaarheid hiervan is nu toch echt wel
aangetoond.
Wat ik hoop is dat we in een sociaal
land kunnen blijven leven. Iedere
euro die door de zwaksten in de
samenleving besteed wordt is voor
de eerste levensbehoefte en zo blijft
het geld rollen. Ik hoop dat we met
zijn allen ervoor kunnen zorgen dat
dit ook gebeurt.

Wat zijn je voornemens voor
2011?
Voornemens voor 2011 heb ik niet.
Daar zijn de afgelopen twee jaar
teveel dingen voor gebeurd waardoor ik heb beseft dat voornemens
door diverse factoren heel anders
kunnen lopen dan verwacht dan wel
gehoopt.
Ik kijk ook niet meer verder dan een
half jaar vooruit. En dat kan nog wel
eens te lang zijn.
Wat verwacht of hoop je voor
2011?
Ik hoop voor 2011 dat we als gezin
eens een rustig jaar gaan krijgen.
Daar is de laatste jaren niet veel van
terecht gekomen.

Wat verwacht of hoop je voor
2011?
Ik verwacht en hoop dat S.V.E.B. in
het veld zijn of haar partij meespeelt. Zowel prestatief als sportief.
En laat ik het grote woord er dan
toch maar uitgooien: ik verwacht
een groot succes voor ons eerste
elftal. Verder hoop ik ook op goede
successen voor de andere teams.
Bij de jeugd zal het vooral een hele
toer worden om alle teams te kunnen blijven bemensen.

Wat verwacht of hoop je voor
2011?
Na een heel druk jaar waarin we
ons vijfentwintigjarig bestaan
hebben gevierd, gaat de aandacht
weer uit naar nieuwe liedjes en
de theateroptredens waar we nu
middenin zitten. Wat ik hoop is
dat we daar het komende jaar alle
aandacht aan kunnen geven. Ik heb
genoten van alle drukte omtrent
het bandje, maar verlang ook wel
weer een beetje naar de orde van
de dag: muziek maken en liedjes
schrijven. Daar is het uiteindelijk
toch allemaal mee begonnen zo’n
25 jaar geleden.

Wat zijn je voornemens voor
2011?
Tijdens de jaarwisseling heb ik nooit
voornemens maar nu ik erover
nadenk zou ik graag wat meer tijd
besteden aan mijn gezin. Onze gezinskalender wordt bepaald door de
activiteiten die we ieder voor zich
hebben en dat zijn er heel wat. Daar
moet echter ook ruimte in blijven
om dingen samen te doen.
Wat verwacht of hoop je voor
2011?
Ik hoop dat mijn gezin en naaste
familie en vrienden in goede
gezondheid mogen blijven en dat
we nog lang van elkaar mogen
genieten. Daar word ik gelukkig
van. Mijn wens voor 2011 is dat
iedereen het goede van elkaar blijft
zien. Wanneer je een positieve
levensinstelling hebt zul je merken
dat het makkelijker is van de kleine
dingen te genieten. Voor De Merels
verwacht ik dat het een fantastisch
jaar wordt, in 2011 vieren we ons
vijftigjarig bestaan.
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Meerlo
René Poels
Voorzitter SOS
Meerlo-Wanssum en
voorzitter Stichting
Wereldpaviljoen

Lottum
Toos Seuren
Eigenaresse
De Panneschop
in Lottum

Grubbenvorst
Servaas Huys
Bekend persoon
en oud Tweede
Kamerlid
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Varkensfricandeau

Shoarma reepjes
Gebraden drumsticks
Gehaktballetjes
met diverse sauzen
Varkenspoulet
met champignons

UIT EIGEN KEUKEN
Zult
Leverworst

100 gram

€ 6,10
€ 0,80
€ 0,95

100 gram

€ 1,15

100 gram

€ 1,35

per stuk

€ 1,65
€ 0,75

500 gram
100 gram

per stuk

Wij wensen iedereen een prettige jaarwisseling
en een gezond en voorspoedig 2011

Wat verwacht of hoop je voor
2011?
Ik hoop dat het lang gekoesterde Wereldpaviljoen op Venlo
Greenpark (het Floriadeterrein) in
2011 gestalte krijgt en dat we na
de Wereldtuinbouwtentoonstelling
Floriade in Noord-Limburg beschikken over, een voor ons land, uniek
educatief en recreatief mondiaal
familiepark. Een plek waar kinderen, jongeren en volwassenen
geëmotioneerd raken, inspiratie en
motivatie krijgen om een bijdrage
te leveren aan een betere wereld.
Begin bij jezelf!

Wat zijn je voornemens voor
2011?
Eigenlijk heb ik nooit speciale
voornemens, wat komt komt, wat
gaat gaat. Ik ga er verder niet over
nadenken. Mijn voornemens zijn
eigenlijk dat ik al het leuke wat
ik graag doe zich voortzet in het
nieuwe jaar.
Wat verwacht of hoop je voor
2011?
Ik hoop dat de zon weer snel gaat
schijnen dat alle planten en bloemen de strenge winter goed zijn
doorgekomen. Dat zal zeker niet
voor elke tuin gelden dus verwacht
ik weer een druk en goed seizoen.
Maar voor het zover is wil ik eerst
nog flink carnaval vieren en daarna
mag het seizoen voor mij pas weer
beginnen. Ik hoop verder dat ik nog
volop kan gaan shoppen samen met
mijn zussen of dochters. Het liefst
van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds
laat ‘schuûpe’, winkel in winkel uit
en lekker gezellig ergens iets eten.

Wat waren de hoogte- en
dieptepunten van 2010 voor jou?
Voor mij bracht 2010 verschillende
prachtige belevenissen. De zes
kleinkinderen groeiden verder op
in goede gezondheid, op weg van
kind naar jeugdige. Mooi om mee
te mogen maken. Het Oud Limburgs
Schuttersfeest was een echt hoogtepunt, gedragen door honderden
enthousiaste vrijwilligers. Het jaar
2010 bracht ook verdriet. Verlies
van enkele dierbaren. Met name
het afscheid moeten nemen van
mijn oudste broer heeft me diep
geraakt. Hij is de eerste van het
zestal van ‘de Zoar’ die heengaat. Ik
had daarbij zoiets van: maar dat kan
toch niet, we bleven toch bij elkaar.
Het zijn de mooie herinneringen
die blijven. 2010 is voor mij ook
een jaar met diepe teleurstelling.
Mensen laten zich bang maken:
er wordt geprobeerd ons te doen
geloven dat het ons slecht gaat. Er
wordt geprobeerd de samenleving
te versplinteren, terwijl we elkaar
zo hard nodig hebben. Er wordt geroepen dat we ons moeten afzetten
tegen anders gelovigen. Daar word
ik ondanks mijn optimisme soms
moedeloos van.
Wat zijn je voornemens voor
2011?
Ik heb me voorgenomen om verder
te gaan met gelukkig leven en te
doen wat ik kan om ook anderen
gelukkig te laten zijn. Ik ben nog
bezig met een aantal taken, ik bouw
er een paar af in 2011 en ik zie wel
wat op mijn pad komt.
Wat verwacht of hoop je voor
2011?
Mijn hoop is erop gevestigd, dat
allen die me dierbaar zijn, en dat
zijn er verdomd veel, een gezond en
gelukkig 2011 tegemoet gaan. Nu al
weet ik dat die hoop niet helemaal
vervuld zal worden. Niet minder
hoop ik, dat we in ons land weer tot
bezinning komen, dat we met respect elkaar ruimte en geluk gunnen,
dat we niet bang wegkruipen, maar
fier openstaan om elkaar te helpen,
hier en in de rest van de wereld.
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It’s Clean

Bedankt al haar klanten voor
in het

het gestelde vertrouwen
afgelopen jaar

Ook in 2011 staan wij

weer voor u klaar!

It’s clean een schone zaak
Steeg 7 5975 CD Sevenum 0642825513

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
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Art is vormgegeven door Phoenix Design.
Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Wat zijn je voornemens voor
2011?
Tevredenheid uitstralen. En hopen
dat de mensen minder klagen en
eerder tevreden zijn. We hebben het
zo slecht nog niet, uitzonderingen
daargelaten, en klagen dat de regering of de gemeente niet deugt en
de multiculturele samenleving naar
de bliksem gaat. Kom op! Stroop de
mouwen op en neem zelf verantwoordelijkheid, doe iets voor de
maatschappij. Help gezinnen en/of
mensen hier en ginds, ongeacht
geloof, ras of politieke overtuiging,
die het niet zo getroffen hebben als
jij en ik.

Wat waren de hoogte- en
dieptepunten van 2010 voor jou?
Ik ben in november voor de vierde
keer oma geworden. Ik heb nu
twee kleindochters en twee kleinzonen, hoe leuk is dat! Fantastisch
wanneer de kleinkinderen komen
spelen in het tuincentrum. Ook het
Rozenfestival 2010 was mooi en
leuk om te zien hoe het hele dorp
zich inzet tijdens de voorbereidingen. Een dieptepunt was de operatie aan mijn knie. Tot op heden
voelt het nog niet goed dus we zullen in het nieuwe jaar zien hoe snel
het allemaal geneest. Ik kan dit
ongemak natuurlijk niet gebruiken
met mijn tuincentrum. Anderzijds
ben ik verplicht om iets meer rust
te nemen en dat is eigenlijk ook
niet zo verkeerd. De vroege vorst
en hoeveelheid sneeuw kwam
voor mij onverwachts, ik was nog
helemaal niet winterklaar met
mijn tuincentrum. Zodra de vorst
uit de grond is moet ik dus nog
aan de slag met het winterklaar
maken van de rozen. Ach ja, ook dit
weer levert weer leuke en mooie
winterpret op voor wie van sneeuw
en ijs houdt!

Art is vormgegeven door Phoenix Design.
Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Wat waren de hoogte- en
dieptepunten van 2010 voor jou?
De geboorte van ons vierde kleinkind Dex is een van de hoogtepunten. Het blijft een wonder zo’n
boreling. En dan te bedenken dat er
wereldwijd veel kinderen en moeders bij de geboorte sterven. Dat is
meteen een van de dieptepunten
waar we via de millenniumdoelen
aandacht voor blijven vragen. Een
ander hoogtepunt is dat we via SOS
Meerlo-Wanssum er samen met alle
vrijwilligers in blijven slagen om
mensen in beweging te krijgen.
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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.

Sandra Sauvageot
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Tijdens een kerstwandeling door een ondergesneeuwd Lottum ontmoette
onze HALLO-redacteur Sandra Sauvageot. De Lottumse was eveneens aan de
wandel en de journalist vroeg haar of zij de laatst-‘Geplukte’ van dit jaar
wilde zijn. Zij ging akkoord en met pen en papier in de aanslag togen we naar
haar huis aan de Zandterweg waar de 32-jarige Sandra Sauvageot woont.

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.

Zoetzuur van
pompoen
Benodigdheden:
1 pompoen, circa 2 kg
7,5 dl appelazijn
750 gram witte basterdsuiker
1 kleine rode Spaanse peper,
vruchtvlees in uiterst smalle reepjes
(julienne) gesneden
2 eetlepels grof geraspte verse
gemberwortel
1 pijpje kaneel (circa 5 cm)
6 kruidnagels
zout
witte peper uit de molen
Bereiding:
• Snij de pompoen in vieren;
• verwijder pitten en draden;
• schep het vruchtvlees uit de
schillen en snijd het in blokjes
(circa 1,5 cm);
• breng in een pan met dikke
bodem de azijn en 1 dl water aan
de kook;
• laat de suiker erin oplossen;
• voeg de pompoenblokjes, rode
peper, gemberwortel, kaneel en
kruidnagelen toe;
• schep alles enkele malen voorzichtig om en wacht tot alles aan de
kook is gekomen;
• temper de warmtebron. Houd alles
10 tot 12 minuten tegen de kook
aan. De pompoen moet niet alleen
zacht maar ook net gaar zijn;
• verwijder het kaneelpijpje en
eventueel ook zoveel mogelijk
kruidnagels;
• voeg naar eigen smaak en inzicht
zout en witte peper toe.

De Lottumse is getrouwd met
Paul Sauvageot die 36 jaar oud is.
Het stel heeft twee kinderen, een
tweeling: Teun en Niels van 5 jaar.
Sandra heeft sinds een half jaar een
eigen trimsalon voor honden. “Ik liep
al enkele jaren rond met de wens om
de opleiding hondentoiletteren te gaan
volgen. Voorheen had ik daar niet de
tijd voor. Na lang wikken en wegen heb
ik vorig jaar de knoop doorgehakt en
ben ik aan de opleiding met bijbehorende stage begonnen. Sinds juni 2010
heb ik mijn eigen trimsalon in Lottum:

Trimsalon Woef”, aldus de hondenliefhebster.
Het opzetten van de trimsalon
vergde veel tijd waardoor er weinig
ruimte overbleef voor hobby’s. Ook
nu nog drukt de start van haar eigen
bedrijfje op haar vrijetijdsbesteding.
“Als er al een beetje ruimte is in tijd,
doe ik het liefste leuke dingen met ons
gezin. We gaan graag op vakantie of
een weekendje weg. Maar dat moet
wel kunnen want we hebben een grote
tuin waarin we in het voorjaar en de
zomermaanden veel vertoeven. Verder

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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hebben we een moestuintje en een
eigen dierenweide met geiten en kippen en die vragen eveneens aandacht.
Wanneer er een gaatje is, wandel ik
graag met Parker, onze hond”, zegt de
Lottumse.

Trots op alle evenementen in Lottum
Sandra voelt zich helemaal thuis
in Lottum. “Lottum is een klein dorp
met een hechte gemeenschap. Het is
leuk om op school ouders te treffen
waar je vroeger zelf mee op school
hebt gezeten. Het geeft mij een trots
gevoel wanneer het Rozenfestival
er weer is, dat doen we toch maar
met z’n allen. Daarnaast is er ook
nog de Gekke Maondig, de kermis en
de Paardenmarkt waar veel (oud-)
Lottummers zich treffen, dat geeft
een goed gevoel”, aldus een trotse
Sandra. Ze is van mening dat er ruimte
gemaakt moet worden voor nieuwbouw zodat de jeugd in Lottum kan
blijven wonen. “Hierdoor kunnen de
school en de verenigingen in stand
gehouden worden. Het zijn de fundamenten onder een hechte gemeenschap waardoor het prettig wonen is en
blijft”, licht ze haar mening toe.
Het mooiste plekje in het
Rozendorp is volgens haar het bruggetje bij de Molenbeek aan de Maas. Hier
komt het jonge gezin dan ook vaak.
Genieten van het uitzicht en de rust op

een bankje. Vaak treft het gezin daar
andere mensen met wie ze dan een
praatje maken. Er zijn maar weinig dingen waar Sandra een hekel aan heeft
of het moet het winterweer zijn.

Woningbouw
essentieel voor Lottum
“Zo langzamerhand begin ik nu
toch wel een beetje een hekel aan
sneeuw te krijgen. In onze buurt wordt
niet of nauwelijks gestrooid. Hierdoor
is het rondje met de hond soms een
overlevingstocht in plaats van een
ontspannen uitje. Maar van de andere
kant vinden de kinderen alle sneeuw
wel leuk en het is ook maar iets
tijdelijks”, zegt ze relativerend. Haar
midden in de nacht wakker maken
mag voor een vliegvakantie naar de
zon. En haar favoriete tv-programma’s
zijn talentenjachten zoals The Voice
of Holland en Popstars, Boer zoekt
vrouw en medische programma’s. Naar
Voetbal International kijkt ze niet ook
al is dat wel het favoriete programma
van haar echtgenoot. Uitgaan doet
Sandra niet vaak maar een gezellig
etentje met familie of vrienden gaat
er altijd wel in. Sandra Sauvageot leeft
haar droom en hoopt op een mooie
toekomst van haar trimsalon. Parker
haar hond wordt ongedurig, en dus
maak ik me als poezenliefhebber maar
uit de voeten. De laatste Geplukt van
dit jaar zit er op.

RIX LIMERICK
HALLO afgelopen week: Senioren kunnen blijven zwemmen ook zonder subsidie

Os senioren ziën op eur zwem-ûrke gesteld,
Mar bijna stonge zeej boête in de kelt.
Noa en got besloêt,
Ziën ze gotkoëper oêt,
En zwemme zeej straks nag in ’t geld!

Samen gezellig genieten
op Oudjaarsavond, met:
• ambachtelijke Oliebollen
en Appelflappen
• ‘n lekker stukje Florian
• Toscaans Plukbrood
• Pane per tutti i giorni
• Italiaanse Partybroodjes
• of, ‘n Worstebroodje,
Saucijzenbroodje...
Wij wensen u ‘n gelukkig en gezond 2011

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gemeentepagina blijft voorlopig
in HALLO Horst aan de Maas
De gemeente Horst aan de Maas heeft het
contract voor publicatie van de wekelijkse gemeentepagina tijdelijk verlengd met
de huidige uitgever GCH Communicatie
Groep. Dit betekent dat de gemeentepagina
tot en met juni 2011 gepubliceerd wordt in
HALLO Horst aan de Maas.
De gemeente is van plan een nieuwe, meerjarige aanbesteding te starten voor publicatie en
verspreiding van de gemeentepagina vanaf 1
juli 2011. Tevens wil de gemeente in de eerste
helft van 2011 overgaan tot het bekendmaken
van officiële besluiten op de gemeentelijke
website (elektronisch gemeenteblad).
De reden voor het besluit is dat uit recente
inzichten over de (juridische) gevolgen van de
Wet elektronische bekendmaking blijkt dat het
op korte termijn voor de gemeente mogelijk

is om voortaan de formele bekendmakingen,
zoals vergunningen, ontheffingen en verordeningen, op internet te publiceren. Dit heeft
tot gevolg dat de inhoud en mogelijk ook de
omvang van de papieren gemeentepagina wezenlijk verandert. De gemeente volgt hiermee
het voorbeeld van onder meer de gemeente
Oirschot die vanaf januari 2011 overgaat tot
formele bekendmaking van besluiten via een
elektronisch gemeenteblad.
Het bekendmaken van officiële gemeentelijke
besluiten via internet is nog niet verplicht,
maar is nu al wel mogelijk op basis van de Wet
elektronische bekendmaking. Uit deze wet
volgt een aantal verplichtingen en bevoegdheden van de centrale overheid, provincies en
gemeenten. Het uitgangspunt van deze wet
is verbeteren van de (digitale) dienstverlening
van de overheid.

Kerstreces: géén
vergaderingen van de raad!

Instructie avond voor verkeersregelaar
Op 27 januari 2011 is er weer een instructie
avond voor verkeersregelaars. Bij de meeste
clubs, scholen en verenigingen is het begrip
verkeersregelaar al bekend. Voor alle evenementen, groot of klein, waarbij gebruik wordt
gemaakt van de openbare weg en waarvoor het
verkeer geregeld moet worden, moet men aangesteld zijn als verkeersregelaar. Een en ander
is door de wetgever vastgelegd in de Regeling
Verkeersregelaars.
De gemeente stelt de verkeersregelaars aan.
De politie is verantwoordelijk voor het geven
van de instructie. Men moet evenementen op de
openbare weg dan ook aanmelden bij de afdeling Vergunningen van de gemeente.
De instructie avond is bedoeld voor iedereen die
verkeersregelaar wil zijn. Ook diegenen die al
eerder instructie hebben gevolgd. De verkeersregelaars worden tegenwoordig aangesteld voor
één jaar. Als dit jaar aﬂoopt moet men opnieuw
instructie volgen om verkeersregelaar te blijven.
(Het blijft overigens wel mogelijk om per evenement aangesteld te worden, zonder pasje,
maar ook dan moet men wel instructie hebben
gevolgd). Bij een aanstelling als verkeersregelaar voor een jaar, krijgt men ook een pasje.
Neem daarom ook een pasfoto mee naar de
instructie. Een pasfoto op het pasje voor de
verkeersregelaar is verplicht. Indien u al een
pasje hebt dan moet u dat meenemen ter verlenging. Een losse pasfoto is dan niet nodig.

Er is een nieuw type pasje gemaakt. Dit zit in
een inschuifhoesje (dus niet meer gesealed). Er
zit een stempelstrook aan zodat alleen de einddatum gewijzigd hoeft te worden om het pasje te
verlengen. De pasjes die nu nog gesealed zijn
zullen worden vervangen. Voor iedereen die al
een pasje heeft geldt nog steeds dat men geen
pasfoto mee hoeft te nemen naar de instructie
avond.
De avond begint om 19.30 en duurt ongeveer
een uur. De heer Roy Stoffels van de politie
Horst zal de instructie verzorgen. De cursus
wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis in Horst.
Men kan zich aanmelden via mevrouw Anja
Wellen van de gemeente Horst aan de Maas,
telefoon 077-477 94 67 of per e-mail a.wellen@
horstaandemaas.nl . De benodigde gegevens
zijn naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer van de deelnemers. Deze zijn nodig
voor de aanmaak van het pasje. Er worden nog
vaak alleen namen gemaild. Dit leidt tot langdurig oponthoud aan het begin van de avond
omdat mensen al hun gegevens nog op de lijst
moeten schrijven. Als u zich per mail aanmeldt,
verzoeken wij u deze gegevens correct en volledig aan te leveren. En natuurlijk de pasfoto,
die kan ingeleverd worden op de avond zelf.
Schrijf daar minstens uw voorletters, naam en
geboortedatum van te voren op om onnodige
wachttijden te voorkomen.

Vanaf dinsdag 21 december 2010 tot en
met dinsdag 18 januari 2011 vergadert de
gemeenteraad niet in verband met het kerst- en
nieuwjaarsreces.
Vergaderkalender
• Dinsdag 25 januari 2011: commissie ruimte
• Dinsdag 1 februari 2011: commissie
samenleving
• Dinsdag 8 februari 2011: raadsvergadering
• Dinsdag 15 februari 2011: themabijeenkomst
Wonen
Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek.
En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

De gemeenteraad wenst u sfeervolle feestdagen
toe! Vanaf dinsdag 25 januari 2010 bent u
weer van harte welkom in de raadzaal van ons
gemeentehuis.

Gemeentehuis gesloten
in december
Het gemeentehuis en gemeentewerken zijn gesloten op: vrijdag 31 december vanaf 12.30 uur.
Gemeentehuis 3 januari 2011 vanaf 10.00 uur geopend.
In verband met een gezamenlijk nieuwjaarsontbijt is het gemeentehuis en gemeentewerken op
3 januari 2011 vanaf 10.00 uur geopend.
Gemeentehuis 13 januari 2011 vanaf 13.30 uur gesloten.
In verband met een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis en gemeentewerken op 13 januari
2011 vanaf 13.30 uur gesloten.
Voor dringende zaken m.b.t. gemeentewerken kunt u contact opnemen met het storingsnummer
06 - 23 49 82 49.

De gemeente Horst aan de Maas wenst u ﬁjne feestdagen en een goed en
gezond 2011.

Op 1 januari 2011
willen we u van
harte uitnodigen
voor de
Nieuwjaarsreceptie,
die gehouden wordt
in de gemeente
Horst aan de Maas.

Vanaf 12.00 uur bent u welkom in cultureel centrum
‘t Gasthoês aan de Gasthuisstraat in Horst,
waar vanaf 13.00 uur een boeiend programma begint.
Het lied en de mars die speciaal voor het nieuwe
Horst aan de Maas geschreven en gecomponeerd zijn,
worden ten gehore gebracht.
Een cabareteske terugblik op het dan voorbije jaar 2010
maakt ook onderdeel uit van het programma.
Omstreeks 13.45 uur volgt een gezamenlijke toost
op het nieuwe jaar, waarna u nog in een gezellige ambiance
met elkaar kunt napraten of vooruitkijken.

Namens het bestuur
van gemeente
Horst aan de Maas

Burgemeester ir. C.H.C. van Rooij
Gemeentesecretaris mr. drs. A.P.M. ter Voert

Aanmelden is niet nodig.

Cultureel Centrum ‘t Gasthoês

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning:
• het milieuneutraal veranderen, voor de
locatie gelegen aan de Hoebertweg 15 te
America
• het aanbrengen van lichtreclame aan het
pand Handelstraat 17 te Horst
• het intrekken van de vigerende millieuvergunning op het perceel gelegen aan de
Driekooienweg 16a te Evertsoord
• het oprichten van een rustplek aan de Maas
te Broekhuizen
• het oprichten van 9 woningen op het perceel gelegen aan de Trambaan te Meerlo
• het verbouwen van een woning op het perceel gelegen aan de Markt 4 te Sevenum
• het plaatsen van een woonunit voor de
termijn van 1 jaar op het perceel gelegen
aan Engelerveld 8 te Horst
• het renoveren van een stal/berging op het
perceel gelegen aan de Reindonckweg 20 te
Kronenberg
• het oprichten van 20 woningen op “de Afhang”
fase 2 te Horst
• het oprichten van 12 woningen op “de Afhang”
fase 2 te Horst
• het oprichten van 8 woningen op “de Afhang”
fase 2 te Horst
• het oprichten van 11 woningen “Creemerhof”
te Sevenum
• het oprichten van 22 koopwoniningen op
“de Afhang” te Horst
• het oprichten van 8 woningen Mgr.
Verstraelenstraat/Kartelblad te Sevenum
Verleende omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
• Het plaatsen van een pipowagen op het
perceel gelegen aan de Megelsum 31 te
Meerlo, met vereiste vrijstelling ex artikel
2.12 lid 1 onder a onder 2° wabo
• Het oprichten van een dakterras op het
perceel gelegen aan de Hoofdstraat 22 te
Lottum
• Het uitbreiden van een pand aan de
Herstraat 31 te Horst
• Het oprichten van 37 woningen in plan “de
Afhang” fase B2 te Horst
• Het verbouwen, uitbreiden en gedeeltelijk
slopen van het bouwwerk gelegen op het
perceel aan de Americaanseweg 44 te
Kronenberg
• Het vervangen van golfplaten op het perceel
gelegen aan de Herstraat 31 te Horst
• Het slopen van een dak van een berging
op het perceel gelegen aan Lovendaal 1 te
Grubbenvorst
• Het oprichten van een woning op het perceel gelegen aan Pastoorsveld 67 te Horst
• Het slopen van golfplaten van een runderstal op het perceel gelegen aan de
Driekooienweg 8 te Evertsoord
• Het slopen van een kantoorgedeelte op het
perceel gelegen aan de Hoofdstraat 17 te
Horst
• Het plaatsen van een tijdelijke woning
(max. 5 jaar) op het perceel gelegen aan de
Helenaveenseweg 13 te Sevenum onder
art. 2.12 lid 2 juncto art. 5.16 lid 2 BOR
Bovengenoemde omgevingsvergunningen zijn verstuurd op 23 december
2010
• Het wijzigen van het gebruik van de
garage van wonen naar detailhandel t.b.v.
de verkoop van verse groenten en fruit op
het perceel gelegen aan de Helmissenstraat
34 te Broekhuizen
• Heet vergroten van de woning en het
plaatsen van 2 dakkapellen op het perceel
gelegen aan de Dorpbroekstraat 9 te
Meerlo
• Het vergroten van de woning op het perceel gelegen aan de Schuttersweide 1A te
Grubbenvorst
• Het wijzigen van de achterbouw naar B&B
op het perceel gelegen aan de Gasthuisstraat
39 te Horst, met toepassing van art. 2.1 lid
1 onder c juncto art. 2.12 lid 1,a, 1° Wabo

• Het oprichten van een houtstookcentrale op
het perceel gelegen aan de Molenveldweg 11
te Horst
• Het oprichten van een winkel- en appartementencomplex op het perceel gelegen aan
de Kloosterstraat-Julianastraat (De Zumpel)
te Grubbenvorst
Bovengenoemde omgevingsvergunningen
zijn verstuurd op 27 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.
Verleende bouwvergunning
Rectificatie
• het vergroten van een opslag op het perceel
gelegen aan de Americaanseweg 48a te
America ipv Americaanseweg 49.
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, 30 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
• Stichting ATB Classic voor het organiseren
van Schaatstoertochten op diverse kanalen te
Griendtsveen;
• Rijvereniging Ons Genot Leunen voor het
organiseren van Jumping Indoor Leunen
2011 op 7, 8 en 9 januari 2011 op “de
Molenhorst”, Molenveldweg 40 te Horst;
• ACC de Paradijsracers voor het organiseren
van Autocrosswedstrijden op 20 maart of
27 maart of 3 april 2011 én 3 juli 2011 én
30 oktober 2011 op het Peeldijkje te Horst;
Exploitatievergunning
• Dhr. en Mevr. Xu voor het exploiteren van
Snackpoint, Jacob Merlostraat 28 te Horst;
U kunt de betreffende stukken inzien van
31 december 2010 t/m 14 januari 2011 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.

Besluit(en)
Evenementenvergunning
• Café het Centrum / Café de Lange / Café
Blok 10/ Carpe diem voor het plaatsen van
2 tenten tijdens een Sylvesterparty op 31
december 2010 op het Wilhelminaplein te
Horst.		I.v.m. de jaarwisseling is de eindtijd
van het evenement om 04.00 uur.
De besluiten liggen ter inzage van 31 december
2010 t/m 11 februari 2011. Als u belanghebbende
bent kunt u binnen zes weken na de dag van
deze bekendmaking (31 december 2010) een
bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en
tenminste bevatten:
• naam en adres van de indiener;
• omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt;
• de gronden van het bezwaar;
• dagtekening.
Het moet worden ingediend bij
• de burgemeester voor evenementen- en
exploitatievergunningen en bij
• het College van B&W voor de overige vergunningen/ontheffingen.
Horst, 30 december 2010
College van burgemeester en wethouders
Ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester
Mr. Drs. A.P.M. ter Voert, secretaris

Projectbesluit ex. artikel 3.10 Wet
ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas hebben een projectbesluit ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening
gewijzigd vastgesteld met betrekking tot het
realiseren van een bedrijfsgebouw op het perceel aan de Helenaveenseweg 5 te Sevenum,
kadastraal bekend als gemeente Sevenum,
sectie V, nummers 347 en 348.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
ligt het gewijzigde projectbesluit met de
bijbehorende stukken met ingang van 31
december 2010 (tot en met 10 februari 2010),
tijdens kantooruren, 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.
Het projectbesluit en de bijbehorende stukken
zijn tevens vanaf 31 december 2010 te raadplegen
op onze website, www.horstaandemaas.nl en
www.ruimtelijkeplannen.nl.
De projectbesluit procedure ex artikel 3.10
Wro is separaat van de benodigde bouwvergunning doorlopen. Op basis van artikel 46,
lid 6 van de Woningwet is het vooralsnog niet
mogelijk op te komen tegen dit besluit. De
bezwaartermijn begint pas te lopen op het
moment dat er een besluit met betrekking tot
de bouwvergunning is bekendgemaakt.
Horst, 30 december 2010.

Wet ruimtelijke
ordening

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

Kerstboominzameling
Inwoners van Horst kunnen de kerstbomen gewoon langs de tuinkorven leggen of op zaterdag inleveren
bij gemeentewerken (12.00-16.00 uur).
Inwoners van Sevenum, Kronenberg en Evertsoord kunnen hun kerstboom op vrijdag
7 en zaterdag 8 januari 2011 brengen naar:
- Sevenum:
de parkeerplaats bij de voetbalvelden aan de Luttelseweg;
- Kronenberg: de parkeerplaats bij de voetbalvelden aan de Meerweg;
- Evertsoord: de parkeerplaats bij de voetbalvelden aan de Paterstraat.
Inwoners van Meerlo, Tienray en Swolgen kunnen hun kerstboom op vrijdag 7 en zaterdag
8 januari 2011 brengen naar:
- Meerlo:
het speelterrein aan de Pr. Margrietstraat;
- Tienray:
het grasveld bij de Past. Dinckelsstraat;
- Swolgen:
het parkeerterrein bij de Rabobank.

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?
100 jarige in Grubbenvorst
Afgelopen week vierde zuster van der Hoeven uit Grubbenvorst haar 100e verjaardag. Burgemeester
van Rooij feliciteerde haar persoonlijk met het bereiken van deze mijlpaal.

Vrijdag 31 december
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik en Sevenum
(uiterlijk 07.00 uur en goed zichtbaar)
Zaterdag 1 januari Nieuwjaarsdag

Donderdag 6 januari
• Inzameling restafval omgeving Melderslo,
Horst-Zuid
Vrijdag 7 januari
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(11.00-18.00 uur)

Dinsdag 4 januari
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord, Lottum-Zuid

Zaterdag 8 januari
• Inzameling STORL
• Inzameling KGA gemeentewerken (i.p.v. 1 jan.)
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(09.00-12.00 uur)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)

Woensdag 5 januari
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen, Tienray

Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 - 477 97 77 of
raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Maandag 3 januari
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Noord

Recreatief zwemrooster tijdens de
Kerstvakantie
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.

Nieuws
60 jarig huwelijksjubileum in Horst
Het echtpaar Fleurkens - Poels uit de Deken Creemersstraat in Horst vierde haar 60 jarig huwelijksjubileum. Burgemeester van Rooij feliciteerde de jubilarissen persoonlijk. Daarbij overhandigde hij hen
een gedenkbord en een kopie van de originele huwelijksakte.

Na de feestdagen!
Na dagen van lekker eten en drinken kunt u
wel weer wat lichaamsbeweging gebruiken.
Kom daarom na deze fijne dagen bij ons lekker
sporten. Zo kunt u bij ons terecht: Aqua-Zumba,
Aqua Joggen, Aqua varia, trimzwemmen en
nog vele andere activiteiten. Maak daarom in
het nieuwe jaar een goede start en kom lekker
zwemmen, sporten bij ons.

Tarieven
Vanaf 1 januari 2011 gaan de tarieven van ons
zwembad omhoog, informeer naar de nieuwe
tarieven bij het zwembad of bel 077 - 477 97 25
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.
Voor verdere informatie:
Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, Horst.
Tel: 077 - 477 97 25
www.horstaandemaas.nl

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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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.

Straathoekwerk in Horst aan de Maas
Tijdens de begrotingsbehandeling 2011 heeft het CDA aangegeven
blij te zijn met de inzet van het college voor de jongeren in onze
gemeente. Om te zien hoe het jongerenbeleid in de praktijk wordt
uitgevoerd, ben ik een avond meegelopen met Daan Rooijakkers,
straathoekwerker bij Synthese. Een straathoekwerker ondersteunt en
stimuleert jongeren die in groepsverband veel tijd op straat
doorbrengen. Sommigen hebben door verschillende omstandigheden
problemen, gaan niet naar school, hebben geen werk en vragen daarom
extra aandacht. De verantwoordelijkheid en zorg voor jongeren ligt in
eerste instantie bij de ouders en de jongeren zelf. Diverse instanties
kunnen hierbij echter ondersteuning bieden.
Deze avond rij ik met Daan een
ronde door de gemeente waar we
plekken opzoeken waar jongeren zich

praedé
geeft jou ideeën

vaak ophouden. Als we een groep jongeren tegenkomen worden we vriendelijk ontvangen en wordt het me duidelijk

dat er een vertrouwensband tussen
de straathoekwerker en de jongeren
bestaat. Deze jongeren vertellen Daan
hoe het met hen gaat en vragen om
adviezen. Door het persoonlijke contact
worden problemen zoals drugsgebruik
snel gesignaleerd en kan er snel naar
een oplossing worden gezocht. Door een
positieve benadering in persoonlijke gesprekken worden ze geprikkeld en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Hierdoor
hebben veel jongeren de school weer
opgepakt of zijn gaan werken waardoor
ze een beter toekomstperspectief hebben. Na twee uurtjes ploeteren door de

sneeuw zijn we weer terug en heb ik
gezien hoe belangrijk dit werk is. Extra
aandacht op dit moment kan zorgen
voor een betere toekomst voor deze
jongeren waardoor hoge kosten op
lange termijn worden voorkomen. De
CDA-fractie in Horst aan de Maas zal
jongerenbeleid de komende jaren dan
ook pro-actief blijven ondersteunen.
Dit doen we door actief in te spelen
op signalen die we krijgen als we
luisteren naar mensen zoals Daan die
dit beleid dagelijks vormgeven met
hun werk in de praktijk.
Bart Engels

NIEUW IN DE REGIO!
KWALITEITSVUURWERK - LAAGSTE PRIJS - MEESTE GRATIS

Sweet 16
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knipbeurt en
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Praedé kappers | Lambertusplein 7 | Horst
077 398 46 73 | www.praede.com
* Kijk op www.praede.com voor de actievoorwaarden

HELMOND: Churchillaan 145
DEURNE: Steenovenweg 41
SOMEREN: Kerkstraat 30
VENRAY: Nieuwhuisweg 7
HORST: Venloseweg 2

www.elblanco.nl

Bespreking Poll week 50

Bij afvalinzameling zijn kosten belangrijker dan duurzaamheid
Zoals ook in het interview met burgemeester Kees van Rooij op pagina 5
valt te lezen, zijn er na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2010 een
aantal zaken geharmoniseerd. Dat wil zeggen, het beleid in de voormalige
gemeentes wordt gelijkgetrokken voor de hele nieuwe gemeente. Eén van
die onderwerpen die worden geharmoniseerd is het afvalbeleid in onze
gemeente. De groenbakken worden in de hele gemeente gebruikt en ook
ander afval wordt op dezelfde manier ingezameld. Het doel van de gemeente

is daarbij om 85 procent van het afval gescheiden in te zamelen en dat er dus
nog maar 15 procent restafval overblijft. De Essentie-fractie in de raad wil dat
dat percentage niet het belangrijkste is waar naar wordt gekeken, maar dat
vooral de kosten de belangrijkste overweging moet zijn als wordt gekeken naar de wijze van inzameling. De stemmers op onze poll zijn hierover
verdeeld. De ene helft wil de nadruk leggen op de kosten, de andere helft op
duurzaamheid.

De gemeente moet extra vuilniszakken verspreiden
als het vuilnis niet is opgehaald
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het winterweer heeft al voor heel wat problemen gezorgd. De centimeters
sneeuw die de afgelopen weken zijn gevallen, hebben ervoor gezorgd dat sommige wegen nauwelijks begaanbaar waren en dat het voor veel mensen verstandiger was om thuis te blijven. Ook de gemeentediensten hebben flink te kampen
met overlast door sneeuw. Eerst worden overuren gedraaid om de wegen schoon
en begaanbaar te houden, daarna is het strooizout op en lukt het vuilniswagens
niet eens om de volle containers in sommige dorpen te legen. En dat is niet al-

leen een probleem voor de gemeente, maar ook voor burgers die blijven zitten
met een volle container. Helaas voor diegenen die niet aan een doorgaande weg
wonen, zijn de vuilniswagens ook de afgelopen dagen nog niet langs geweest.
Het antwoord van de gemeente hierop: bij de volgende ronde wordt alles meegenomen. Teveel aan afval moet maar in zakken bij de containers worden geplaatst.
“En wie betaalt die vuilniszakken dan?”, is de vervolgvraag. Moet de gemeente
dat doen, of moet dat uit eigen portemonnee van de getroffen inwoners komen?

Cactus
Column

Léon

Opnieuw slaat de schrik om
het hart van de Limburgers.
Wéér gaat een politicus van
formaat de lier aan de wilgen
hangen. Léon Frissen houdt het
voor gezien en gaat na zes
moeilijke jaren het Limburgse
Parlement verlaten. De motieven
zijn puur persoonlijk, een
eenvoudige columnist mag daar
niet over oordelen en zal dit ook
niet doen. Het is wel jammer dat
een aardige man, want dat is hij,
heeft besloten om uit de
politieke slangenkuil te
verdwijnen. Maar nu het besluit
tot niet herkiesbaar stellen is
genomen komt onherroepelijk
de opvolgingskwestie aan de
orde. En dat zal niet gemakkelijk
zijn omdat er ‘velen worden
geroepen maar weinigen
uitverkoren’ zoals dit in de Bijbel
staat. De suggestie van Cactus is
om burgemeester Bruls de kans
te geven. Die immers een man
van gewicht, zowel letterlijk als
figuurlijk. Als bestuurder van
Venlo heeft hij veel tot stand
gebracht en is, evenals Léon
Frissen een zeer aimabele figuur.
Een goede tweede op de
kandidatenlijst is ongetwijfeld
Ton Rombouts die tot op heden
de Bosschenaren in het gareel
moet houden. En dat telt
natuurlijk als een enorme pre.
Partijgebondenheid is niet
belangrijk, Maastricht
bijvoorbeeld, kan de handen
dichtknijpen met een bestuurder
als Onno Hoes en Nijmegen met
Tom de Graaf. Het lidmaatschap
van een politieke partij is allang
geen garantie meer om een
goed bestuurder te worden.
Laten de sollicitanten geloven of
aanhangen wat ze zelf willen als
ze maar met de gemeenteraad
door één deur kunnen! En waar
staat ‘onze Kees’ in dit verhaal?
Die moet gewoon hier blijven,
een kundig bestuurder die
daarbij tussen de mensen staat
en niet erboven! Veel
gemeenten zouden daar jaloers
op zijn. Aan het einde van dit
turbulente jaar mag dat wel
eens worden gezegd.
Een gelukkig en gezond
2011 voor iedereen!
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 51) > De horeca moet meer samenwerken bij grote evenementen > eens 87% oneens 13%
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jongeren 15

15 VRAGEN aan Nilis Schatorjé Mies

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

Nilis Schatorjé
15 jaar
Horst
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Ik hoop in voetbal, maar dat zit er
nu niet meer in denk ik. Ik heb altijd
bij VVV gevoetbald, maar daar ben ik
afgelopen jaar gestopt.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Hmm. Mijn favoriete vak is BSM.
Dat is een extra gymvak, met
andere en moeilijkere oefeningen en
balspellen. En Duits vind ik vreselijk,
door al die moeilijke naamvallen en
zo.

Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Nou, ik heb een hele leuke vriendengroep. Maar daar buiten heb ik ook
nog wel een hele goede vriend, Mark.
Hij is bijzonder, omdat we altijd kunnen lachen en allebei dezelfde droge
humor hebben, haha.
In het weekend ben jij te vinden in?
Heel soms in De Lange, maar daar
kom je niet altijd binnen als je nog
maar 15 bent. En anders gaan we iets
leuks doen met de vrienden. Of als er
iets anders te doen is, dan ben ik daar
ook te vinden.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Bier, chips en nootjes. Voor het bier

sinds 1927

Prettige feestdagen
en een gelukkig en
waterdicht 2011

blijft Hertog Jan toch wel het lekkerst,
en de chips is altijd verschillend, maar
meestal staat er barbecue-ham.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Ik denk op vakantie gaan naar het Hof
van Saksen, een soort bungalowpark,
met ’ozze’ vriendengroep. Daar zijn we
vorige week geweest en daar zouden
we allemaal nog wel ’n keer naartoe
willen.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik op school van de trap zou vallen
bij de fietsenkelder.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Sowieso mijn vrienden. En verder geld
en m’n zwembroek, want het moet er

wel lekker weer zijn.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Heel gewoon ’Patatte met vleis en
grunte’.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In m’n joggingbroek met een gewoon
shirt. Dat zit zo lekker, als ik thuis kom
van school doe ik dat meestal ook
meteen aan.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
De meeste tijd toch wel aan school
denk ik, maar natuurlijk niet het liefst.
Het liefst besteed ik tijd aan voetbal,
uitgaan en toch ook wel aan slapen.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Omdat ik bijna 16 ben is het voor
mij niet meer nodig om voor een
uitgaansgelegenheid voor 15-jarigen
te zorgen. Maar een bioscoop zou niet
verkeerd zijn.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
The Hangover, dat blijft echt een super
goede film. Ik heb hem al drie keer
gezien, maar ik zou hem zo nog een
keer willen zien.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Standaard antwoord: naar de
McDonalds.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Nieuw-Zeeland. Daar zou ik eigenlijk
altijd al heen willen. Het lijkt me echt
kei mooi daar. Toen ik de film ’The
Lord Of The Rings’ gezien heb, vond
ik het wel een geschikt land om er op
vakantie te gaan, haha.

showroom
opruiming
met kortingen van

30% tot 70%

Noordsingel 11, Horst
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Julianasingel 5 - venray - tel. 0478-632 686
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Quality time
Gezellig aan het kerstdiner,
echte quality time met de
familie. Met z’n allen aan een
grote tafel gevuld met lekker
eten. Af en toe een pauze om
het eten te laten zakken, het
volgende gerecht te bereiden of
gezellig verder te socializen
met de andere kant van de
tafel, dacht ik.
Alleen dit jaar waren deze
‘pauzes’ anders dan andere jaren.
Het eten van tafel en binnen een
mum van tijd greep iedereen
naar z’n iphone, Blackberry,
computer of ipad en bleef van
het socializen of de quality time
met de familie weinig meer over.
Berichtje posten op Facebook,
snel een Tweet op Twitter of even
een krabbeltje schrijven en
beantwoorden. Zelfs mijn kleine
neefjes van elf grijpen meteen
naar de computer om weet ik
veel wat voor filmpjes en hun
eigen Hyves aan mij en de rest
van de familie te showen.
Daar zit ik dan, gezellig
tussen alle apparaten met
schermpje en toetsenbord aan
het kerstdiner. Is het de bedoeling dat ik nu ook naar m’n
Blackberry grijp? Ik heb het
gevoel dat als ik het niet doe, ik
alles behalve up to date blijf.
Heel opvallend is dat als ik
toch even een snelle blik op
Facebook werp het bol staat van
de berichtjes van het afgelopen
uur. Ook het gastenboek van onze
vriendinnengroep is bijna niet
meer bij te houden. Als ik ‘t na
een uurtje weer check, ben ik
ook bijna weer een uur kwijt om
alles te lezen. Iedereen doet het
dus, niet alleen onze familie lijkt
verslaafd. Maar waarom heten
netwerken als Hyves, Twitter,
Facebook en LinkedIn dan sociale
netwerken? Zo sociaal is het toch
helemaal niet? In plaats van
gezellig praten aan het kerstdiner
duikt de hele familie meteen
achter een schermpje en begint
driftig te typen.
Het ergste is nog dat een jaar
geleden koningin Beatrix het
helemaal met mij eens was,
maar nu zelf ook hartstikke
verslaafd is. Tijdens haar kersttoespraak vorig jaar was ze nog
erg kritisch over sociale netwerken en riep ze dat Nederland
juist minder sociaal wordt door
deze netwerken. Maar dit jaar
staat de hele koninklijke familie
gewoon doodleuk ook op Twitter.
Iedereen raakt dus een keer
verslaafd, zelfs onze eigen
Twitterende Trix. Quality time
anno 2010, zullen we het maar
noemen.
Mies
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Nieuwe trainer Goddery streeft naar de Hoofdklasse

HZPC barst van de ambitie
De Horster zwem- en poloclub HZPC heeft sinds deze zomer een nieuwe trainer voor de wedstrijdzwemmers.
Het is een oude bekende van de club: Paul Goddery, die afgelopen twee jaar met de talenten van PSV aan de slag
was. HALLO bezocht Goddery in het Horster zwembad De Berkel om naar de ambities van HZPC te informeren.

Start ons jubileumjaar goed!
Kijk op onze website
en print de internetbon uit voor

GRATIS 500 gr gehakt half-om-half
Hoofdstraat 11, Meerlo - (0478) 691803 - www.slagerijvandepasch.nl

In de 2e helft van januari start HobbyGilde
Horst e.o. met de volgende cursussen:
• computeren:
- voor beginners incl. e-mail en internet
- voor gevorderden
- PowerPoint
- Excel
• digitale fotobewerking en -presentatie
• omgaan met de camera
Bij diverse cursussen Engels is nog een instroommogelijkheid
Voor nadere informatie of opgave:

www.hobbygilde.nl

of tel. 077 - 398 89 15 (tussen 17.00 en 19.00 uur).

Vakantieplannen?
Ofschoon Paul Goddery ooit aan de
start stond bij een Nederlands
Kampioenschap vlinderslag, omschrijft
hij zichzelf als een ‘slechte zwemmer’.
Hij had ook niet gedacht dat hij ooit
trainer zou worden: “Bij mijn club ZVB
uit Brunssum waren problemen. Ik had
vaak mijn mening paraat, waarop de
club vond dat ik maar training moest
gaan geven. Ik ging fanatiek aan de
slag bij het tweede team, en al snel
streefden we ons eerste team voorbij.
In 1999 kwam ik bij HZPC terecht. Ik
heb hier toen alles van de grond af
opgebouwd. De discipline was slecht,
de resultaten ook. Uiteindelijk bouwde
ik een hecht en zeer gemotiveerd team
op, dat goede resultaten behaalde.
Echter, vanwege privéomstandigheden
ben ik in 2004 gestopt als trainer.”
Goddery ging weer bij zijn ‘eigen’
ZVB zwemmen en na een tijdje ook
weer trainen. Dat laatste ging zo
voortvarend, dat op een dag Marcel
Wouda, voormalig topzwemmer en
trainer bij PSV, hem belde: ”Tja, als
een topclub je vraagt om de jeugd te
gaan trainen, dan hoef je natuurlijk
niet lang na te denken. Ik heb er twee
jaar goed gewerkt en vorig jaar op de
Nederlandse Jeugd Kampioenschappen
optimaal gepresteerd. Ik kwam er
echter achter dat de filosofie zoals PSV
die hanteert, niet de mijne is. De club is
puur prestatief bezig, terwijl ik ook oog
heb voor sociale aspecten. Ik heb de
club toen laten weten dat ik iets anders
wilde gaan doen.”
Inmiddels was HZPC volop op zoek
naar een nieuwe trainer. Huub Hermans
van de zwemcommissie: “We zochten
een trainer die prestatief ingesteld
is, die duidelijk en rechtvaardig is,

discipline eist en die toch tijd en oog
heeft voor de sociale omgang. Aan die
vereisten voldeed Paul. We hebben dus
vol op hem ingezet met als resultaat
dat hij het geworden is. Hij kan ons
naar een hoger platform tillen.”

Er heerste geen
prestatiecultuur
Maar Goddery was de voorbije
maanden niet altijd even gelukkig:
“Was je een paar maanden eerder
gekomen, dan had je een ongelukkige
coach gezien. Er heerste geen
prestatiecultuur bij HZPC. Ik heb echter
geen concessies gedaan en ben op mijn
manier aan de slag gegaan. Die niet
mee wil, valt af. De zwemmers moeten
zelf hun verantwoordelijkheid nemen.
Zwemmen is geen solitaire sport: je
hebt elkaar nodig. Inmiddels zijn we
aan elkaar gewend en kan ik mijn ei
steeds beter kwijt.”

We moeten de beste
van Limburg worden
HZPC behoort provinciaal met de
wedstrijdzwemmers bij de top drie.
Landelijk staat de club rond de 24e
stek genoteerd. Niet lang meer, als
het aan Goddery ligt: “We moeten op
provinciaal niveau de beste worden
en ik wil binnen drie jaar naar de
Hoofdklasse. Daarin zwemmen de
vijftien beste clubs van Nederland.
Haal ik dat niet binnen de genoemde
termijn, dan heb ik gefaald.”
Huub Hermans: “Dit is precies de
reden dat we Goddery binnen hebben
gehaald. We hebben iemand nodig met
lef en met uitstraling en die ambitieus

is. We moeten zo’n grote club worden
dat we aantrekkelijk worden voor
zwemmers in de regio. Hij neemt geen
blad voor de mond, waardoor sommige
mensen even kunnen schrikken. Maar
de toptalenten zijn bij hem aan het
juiste adres. We hopen ook op meer
gebruik van het zwembad zodat we
intensiever kunnen trainen, maar
daarin zijn we vooral afhankelijk van de
gemeente. “

De grootste kick?
Iemand die zichzelf
overtreft
Wat is inhoudelijk de kracht van
de trainer Goddery? “Natuurlijk heb ik
cursussen gevolgd, maar ik heb mijn
kennis vooral door zelfstudie. Heel veel
gelezen, veel clinics bezocht, mijn oor
te luister gelegd bij andere coaches
en vooral veel naar mijn zwemmers
gekeken en geluisterd. Je leert het
meest van je zwemmers. Zij kunnen
precies aangeven wat er aan schort en
waar ze profijt van hebben. Ik ben heel
gedreven, maar verlies de jongen of
het meisje achter de zwemmer nooit
uit het oog.” Hermans vult aan: “En
vergeet niet dat Paul het allerbeste uit
een zwemmer kan halen. Hij haalt er
meer uit dan dat de zwemmer zichzelf
realiseert. Hij drijft zijn zwemmers tot
het uiterste, op zo’n manier dat die
zwemmers met het grootste plezier
van de wereld de stenen uit de muur
zwemmen. Goddery: “Het is echt
fantastisch als je ziet dat een zwemmer
zichzelf overtreft. Dat hij er meer
uithaalt dan hij zelf gelooft. Ja, dat is
zonder meer de grootste kick.”

Ontdek Azië met persoonlijke begeleiding

China; Metropolen en Boeddhistische schatten
15 dagen compleet verzorgde reis “Highlights van China”
Vertrek 5 maart, 30 april, 10 juli & 9 oktober 2011 5 maart slechts E 1725,-

China; Chinese wereldsteden & Yangzte cruise
16 dagen Highlights inclusief luxe cruise
Vertrek 8 april & 11 september 2011, reissom slechts E 2076,Alle reizen onder deskundige & persoonlijke begeleiding van reishuis,
lokale kennis.

Geen verrassingen ter plaatse!
Nagenoeg alles al inclusief! Verzorgd van A tot Z
Ook persoonlijk begeleide rondreizen naar;
Indonesië, Cambodja/Laos, USA en Tsjechië

Bezoek onze informatie bijeenkomsten:
Dinsdag 11 Januari 20.00 uur “De Wis” Castenray
Donderdag 13 Januari 20.00 uur “Maagdenberg” Venlo
Zondag 16 Januari 13.00 uur “Kerkeboske” Helden
S.V.P. Vooraf aanmelden! 077-3981101 of info@Reishuis.nl
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Hengst Cupido uit Hegelsom goedgekeurd voor Nederlandse fokkerij

Africhtingsstal Fried van Stiphout op de
kaart gezet
Aan de Langstraat in Hegelsom ligt Africhtingsstal Fried van Stiphout. Lia (49) en Fried (52) begonnen hier in 1982 een veebedrijf en mestte stieren af.
Het houden van paarden was toentertijd een hobby. De stierenmesterij kreeg het steeds moeilijker. De marges in de landbouw en veeteelt werden alsmaar
kleiner. Eind jaren tachtig besloten Fried en Lia zich helemaal toe te leggen op de paardentak. En niet geheel zonder succes. Hun uit eigen stam gefokte
hengst Cupido werd na zes weken testen door het KWPN (Koninklijk Warmbloed Paard Nederland) goedgekeurd voor de Nederlandse fokkerij. De uitslag
werd 25 november bekendgemaakt. Per jaar worden er bij dit stamboek rond tien hengsten goedgekeurd en daar hebben Fried en Lia er nu één van.

aantal af, en zo blijven er na de 3e
bezichtiging ongeveer dertig paarden
over. Die mogen dan deelnemen aan
het verrichtingsonderzoek. Daar vallen er weer een aantal af omdat ze
toch niet aan de hoge eisen kunnen
voldoen. De selectie is streng.
Cupido wordt nu voorbereid op
diverse evenementen in het voorjaar
van 2011. Hij moet zich als goedgekeurde hengst presenteren in Den
Bosch op de hengstenkeuring. Het
publiek kan hier zien wat en welke
hengsten er sinds de vorige hengstenkeuring goedgekeurd zijn door
het stamboek. Cupido moet zich
tevens laten zien op hengstenshows
bij verschillende hengstenhouderijen.
Hij wordt ter dekking gesteld, zoals
dat genoemd wordt in de paardenwereld, bij Hengstenhouderij Kuijpers in
Nederwetten. Lia: “Kuijpers gaat dan
voor ons de dekkingen verzorgen en
registreren van alle paardenhouders
die graag een veulentje van Cupido
willen hebben.”

Het dekken gebeurt
op een fantoom

Bij de geboorte van de hengst
kreeg het paard de naam ‘Charmeur’
mee maar omdat er bij het KWPN al
een hengst goedgekeurd is die ook
Charmeur heet, moest een andere
naam gekozen worden. De regels
van het KWPN bepalen immers dat er
maar één hengst mag zijn met eenzelfde naam. “Daarom hebben we zijn
naam moeten veranderen, en Cupido
vonden wij een hele bijpassende en
aansprekende naam voor hem”, zegt
Lia. Cupido onderging een test van
maar liefst vijftig dagen van 6 oktober
tot en met 24 november. De score van
Cupido op het examen was bijzonder
goed. Vijf keer een 8 op de onderdelen: draf, souplesse, houding en
balans, rijdbaarheid en instelling en
aanleg als dressuurpaard. Verder een

8.5 voor stap en galop. Kortom een
hengst die het ‘in zich’ heeft.

Cupido
heeft het in zich
Het echtpaar Van Stiphout uit
Hegelsom heeft twee kinderen: Niels
die 16 jaar oud is en Lieke die 15 is.
“Zij hebben ook het ‘paardenvirus’ te
pakken, al heeft Niels niet de ambitie
om op een paard te gaan zitten. Hij
helpt mee op concoursen en is een
kei in de omgang met paarden. Lieke
daarentegen wel en zij is sinds haar
twaalfde actief in de wedstrijdsport”,
aldus Lia. Het hele gezin is wel op
de een of andere manier bezig met
paarden. In de africhtingsstal aan
de Langstraat staan zo’n 25 paar-

den. De enige hengst in de stal is
Cupido. Er komen wel eens hengsten
voor africhting naar de Hegelsomse
africhtingsstal maar niet zo heel erg
vaak. Het is dan ook uniek dat de
familie Van Stiphout met hun enige
hengst het zo goed hebben gedaan op
de keuringen. Maar waar en wanneer vinden zulke keuringen plaats?
Lia: “De voorkeuringen noemen wij
de 1e, 2e en 3e bezichtiging. De 1e
bezichtiging vond plaats in Ermelo
op het KNHS-centrum (Koninklijke
Nederlandse Hippische Sportfederatie).
De 2e en 3e bezichtiging was in
februari in de Brabanthallen in Den
Bosch. Daarna mogen de hengsten
die door zijn, dit heet aangewezen
voor het verrichtingsonderzoek, naar
Stegeren in Overijssel. Daar worden de

hengsten dan 50 dagen bereden door
ruiters die in dienst zijn van het KPWN.
Dit verrichtingsonderzoek wordt twee
keer per jaar gehouden, het voorjaarsonderzoek en het najaarsonderzoek.
De eigenaren van de hengsten kunnen
kiezen aan welk onderzoek ze willen
deelnemen, dit is met name afhankelijk van hoe de hengst zich ontwikkelt
gedurende het jaar van aanwijzing”,
legt de paardenliefhebster uit.

Strenge selectieprocedure
Het hele selectieproces begint met
ongeveer 700 paarden die ongeveer
2,5 jaar oud zijn. Er wordt onderscheid
gemaakt in dressuur- en springpaarden. Bij elke bezichtiging vallen er een

Op de vraag of Cupido het meest
succesvolle paard uit de Hegelsomse
africhtingsstal is antwoordt Lia heel
diplomatiek. “Dat is moeilijk te
zeggen, alle paarden doen op hun
eigen niveau hun best. Voor ons als
fokkers is Cupido natuurlijk het meest
succesvol. Dit maak je waarschijnlijk
maar één keer in je leven mee als
fokker, dat een eigen fokproduct
wordt goedgekeurd als dekhengst.
Het is de droom van iedere fokker,
maar het komt zelden voor dat het
ook echt gebeurt”, aldus een trotse
Van Stiphout. De hengst Cupido staat
een mooie toekomst te wachten als
dekhengst. Afhankelijk welke merriehouders een beroep op Cupido zullen
doen mag hij tussen 200 à 300 merries per jaar dekken. Al moet daarbij
gezegd worden dat de rol van merries
daarbij steeds vaker wordt overgenomen door een fantoom, oftewel een
kunstmerrie.

Cateringservice
Jolanda Pouwels

•
Sporten, ook bij medische klachten
•
Afslanken, cm's kwijt op de juiste plaatsen
•

Kom naar onze

OPEN DAG:

Weltersweide 1, 5961 EK Horst
Zondag 9 januari 2011
11.00-15.00 uur
Tel. 077-3984971

n
bel voor ee
GRATIS
proefles

Gelukkig
nieuwjaar!
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl
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Bakkerij J. Ummenthun
en alle medewerkers
wensen iedereen
een goed
en gezond 2011
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Glazenier Loek Theelen
uit Evertsoord
is een secuur manneke
In 2003 verhuisde glazenier Loek Theelen van Helden naar Evertsoord. Hij was op zoek naar geschikte plek om
zijn beroep te kunnen uitoefenen. Rust, ruimte en vrijheid dienden daarbij als ingrediënten voor het uitoefenen
van zijn werk: het vervaardigen van glas-in-lood. Aan de Patersstraat 24 vond Loek een ideale plek voor zijn
werkzaamheden als glazenier.

Brood - Banket - Bakkerij

Bakkerij J.Ummenthun
Nusseleinstraat 10, 5966 NJ America 077-4641681

Loek Theelen in zijn atelier in Evertsoord met een van zijn werken

GOEDE
VOORNEMENS
VOOR
2011?

Bijvoorbeeld het zoeken naar (nieuw) werk?

KOM DAN NAAR ONZE SNERTBORREL OP
7 JANUARI A.S. VAN 14.30 – 16.00 UUR!
AB Limburg heeft in 2011 volop mogelijkheden voor mensen die
van aanpakken weten. Zo hebben wij regelmatig vacatures voor o.a.
hovenier, productiemedewerker, heftruck-, kieper-chauffeur, machinist,
procesoperator en meewerkend voorman tuinbouw of veehouderij.
Wij zoeken daarvoor mensen met een gerichte opleiding of werkervaring; vaak voor langere tijd of (op termijn) in vaste dienst.
Meer weten? Stuur je CV naar info@ablimburg.nl onder vermelding van ‘snertborrel’. Kunnen wij wat voor jou betekenen, dan krijg
je van ons een uitnodiging voor onze snertborrel. Dat is een nieuwjaarsborrel, maar dan een tikje anders: met versgemaakte erwtensoep en warme chocolademelk met slagroom. Die borrel houden we
op 3 locaties in Limburg, natuurlijk helemaal in sfeer. Er is er altijd een
bij jou in de buurt. Een goede gelegenheid om eens over jouw goede
voornemens voor 2011 te praten!

www.ablimburg.nl

Loek Theelen is 54 jaar oud en
werd geboren in Neer. Toen hij 30 jaar
oud was, verhuisde hij samen met
zijn vriendin naar Egchel (Helden)
waar hij in 1998 zijn werkzaamheden begon met glas-in-lood. In een
oude boerderij vond hij de rust en
ruimte om zijn vak uit te oefenen en
ontstond zijn bedrijfsnaam Glas-in-lood
Atelier ‘Helden’. Door de oprukkende
nieuwbouw was het op een bepaald
moment echter gedaan met de rust
en verhuisde Theelen naar Evertsoord.
De bedrijfsnaam Glas-in-lood
Atelier ‘Helden’ heeft hij gehouden.
“Wegens de naamsbekendheid bij een
steeds grotere groep klanten”, zegt de
glazenier.

Het vak van
oom Sjra geleerd
Loek leerde het vak van zijn oom
Sjra. “Als kleine jongen zat ik vaak
te kijken hoe mijn oom panelen van
glas-in-lood vervaardigde. Kleine
stukjes glas die hij ook beschilderde.
Kwam je een tijd later terug, dan was
er al een heel schilderij ontstaan.
Toen hij op leeftijd was en minder actief in het werk, heb ik hem gevraagd
mij de kneepjes van het ambacht
bij te brengen”, licht Loek toe. Na in
de leer te zijn geweest bij zijn oom,
heeft Loek een tweejarige opleiding
gevolgd aan het Centrum voor de
Kunst in Roermond. Na weekendopleidingen in Duitsland heeft hij zich
meer in verschillende takken van het
glazenieren verdiept. Zo kreeg hij
onder andere het brandschilderen,
glasstralen en glasversmelten onder
de knie.

Een heel secuur
werkje
Loek: “Wanneer je het ambacht
goed onder de knie hebt, is de
moeilijkheidsgraad natuurlijk minder.
Maar het ruimtelijk inzicht, het
accuraat omgaan met de glasafmetingen en het glassnijden zijn onmisbare
vaardigheden. Het is millimeterwerk.
Ik maak in overleg met de klant een
tekening, die ik dan op ware grootte
uitprint op een plotter. De tekening is
belangrijk omdat de stukjes worden
uitgeknipt om het glas in de juiste
afmetingen te snijden. Nadat het
glas is gesneden, wordt het op een
andere tekening op een werkbank
in elkaar gezet door middel van
loodstrips, eventueel versterkt door
staal. Het solderen en afkitten is een
apart werkje, dat secuur en netjes
moet gebeuren”, zegt Theelen. Nieuw
glas-in-lood kan de glazenier zonder
meer in isolatieglas plaatsen. “Een al
bestaand glas-in-lood- paneel wordt
eerst helemaal uit elkaar gehaald,
gereinigd, verkleind en opnieuw in
het lood gezet. Zou dit niet gebeuren,
dan zou het paneel niet meer in het
kozijn passen. Het profiel van een
isolatieraam heeft namelijk ook een
bepaalde breedte”, licht de glas-inlood-zetter toe.

Er worden
geen kerken meer
gebouwd
De glazenier uit Evertsoord maakt
diverse werken in glas-in-lood.
“Mijn werk bestaat uit het ontwerpen

en realiseren van ramen, deuren,
voorzetramen, hangers en kleine
kunstwerken. Stijlen die ik hanteer
zijn Art-deco, Amsterdamse school,
Art-Nouveau maar ook modern en
abstract”, zegt Theelen. De glazenier
heeft zich tevens gespecialiseerd in
ingewikkelde en arbeidsintensieve
restauraties van oude, waardevolle
panelen. De grootste afmeting die
hij maakte was ongeveer twee bij
een meter. Grotere afmetingen
worden normaal gesproken niet in
een geheel gemaakt. Deze worden
onderverdeeld in meerdere panelen
en vormen samen weer een geheel
zoals bijvoorbeeld kerkramen. Omdat
er geen nieuwe kerken meer worden
gebouwd is volgens Theelen de
nadruk op het restaureren van kerkramen komen te liggen. De tijd van
het ontwerpen van nieuwe kerkramen
is volgens de glazenier voorbij.
Op afspraak staat de atelierdeur
in Evertsoord open. Mensen kunnen
zijn werkwijze zien aan de hand
van de opdracht van dat moment.
Voorbeelden van eigen werk zijn
aanwezig in het atelier.
Theelen werkt meestal in opdracht
zodat de klant ook het eindresultaat
meebepaalt. De glazenier heeft een
uitgebreid assortiment van kleuren en
materialen in voorraad. Hij adviseert
klanten altijd foto’s van de deur of
het raam mee te brengen. Zo werkt
hij dan samen met de klant naar een
digitaal ontwerp toe. Het aanpassen van kleuren of structuren is dan
slechts een fluitje van een cent.
Voor wie meer wil weten over het
glas-in-lood werk van Loek Theelen
zie: www.glasinlood-helden.nl
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Klaassen wordt Tommas

Starters in de regio
Kinderopvang Okki
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Huiselijkheid
en omgaan met
dieren en natuur

Kinderopvang Okki
Reggie Verhagen
Steeg 33
Sevenum
077 879 51 57
okkisevenum@live.nl
www.okkisevenum.nl
Welzijn
1 november 2010

Installatiebedrijf Klaassen uit Horst heeft haar naam gewijzigd in Tommas. Aan de naamsverandering van het bedrijf
is ook een nieuwe werkwijze gekoppeld. Klanten kunnen voortaan op de website www.tommas.nl online een storing aan
hun airconditioning of cv-installatie melden en een datum en tijdstip bepalen waarop een monteur langs moet komen.
John Claessen uit Lottum was de eerste klant van Tommas die zich aanmeldde via het nieuwe systeem. Bij het verhelpen van zijn storing kreeg Claessen daarom een bos bloemen aangeboden van Ruud Klaassen, één van de monteurs van
Tommas.

Onderscheidend vermogen
Kinderopvang Okki staat voor
huiselijkheid en omgaan met
dieren en natuur. De verzorging
van de dieren bij de kinderopvang komt elke dag aan bod
doordat de kinderen de dieren
zelf gaan voeren, verblijf schoon
maken, knuffelen en gewoon
ernaar kijken. Omgaan met
dieren is voor de emotionele
ontwikkeling van het kind van
groot belang. Verder worden er
samen boodschappen gedaan.
Kinderen leren zien wat er te
koop is, de moeite die ervoor
gedaan moet worden en waar
het goed voor is. Ook komen ze
op deze wijze in aanraking met
het verkeer. Verder gaan ze
lekker spelen, picknicken en
erop uit.

Activiteiten
Kinderopvang Okki biedt
zowel kinderopvang als buitenschoolse opvang. Okki biedt
ouders de mogelijkheid om hun
kind(eren) in een groep mee te
laten draaien en daardoor hun
sociale vaardigheden te kunnen
ontplooien. Het kind krijgt de
ruimte die het nodig heeft om
zich te ontwikkelen en tegelijkertijd rekening te houden met
anderen.
Doelgroep
Kinderen van 0 jaar tot het
einde van de basisschool

Tweede trekking

Winkeliersactie
Meerlo-Wanssum
De hoofdprijs van de winkeliersactie van ondernemers in Meerlo en
Wanssum gaat dit jaar naar de heer of mevrouw A. Spronk aan de Graaf van
Schellaertstraat 18 uit Geijsteren. De winnaar krijgt een reischeque ter
waarde van 500 euro. De onderstaande deelnemers hebben een waardebon
van 100, 50 of 25 euro gewonnen.
Waardebonnen

Gewonnen door

100,00 euro

E. Derikx

Beatrixstraat 39

Meerlo

50,00 euro

Rian Claessens

Castenrayseweg 28a

Oirlo

J. Hendrix

Tienrayseweg 10

Meerlo

Fam. Janssen

Meerloseweg 27

Wanssum

S.O.S p.a. R. Poels

Hoofdstraat

Meerlo

E. Michiels

Het Gevlocht 16

Oostrum

Yvon Keijsers

Past.Theeuwenstraat 35

Melderslo

M. Peters

Merelhof 2a

Wanssum

Len van Rijswick

Spoorstraat 62

Tienray

T. Denissen

Klokkenmakersstraat 32

Well

Lennie Lenssen

Tiendstraat 21

Wanssum

Bonants

Goudsmidstraat 3

Venray

Heurkens

Ien de nej erf 19

Wanssum

Bernadette Arts

Bergweg 7

Meerlo

Elly Dieters

de Houskuilstraat 36

Wanssum

Ellen Vroemen

Horsterweg 66

Castenray

A. Weijs

Veerweg 14

Blitterswijck

25,00 euro

M. Lenssen de Wit Timmermansweg 21

Ysselsteyn

Carla Schreurs

Kapelstraat 11a

Rijkevoort

Em. Wismans

Berkstraat 32a

?

M. Emonts

Vullingstraat 13

Leunen

M. Arts

de Kievit 4

Meerlo

Gooren

Albionstraat 42a

Leunen

Beautysalon zamelt in voor
Voedselbank
Beautysalon Beauty ’n Joy aan
de Venloseweg in Horst gaat geld
inzamelen voor het goede doel.
Klanten kunnen een donatie
doen aan de Voedselbank, een

liefdadigheidsinstelling die
kosteloos levensmiddelen verstrekt
aan mensen die financieel niet of
nauwelijks in staat zijn om in hun
levensonderhoud te voorzien.

GOEDE
VOORNEMENS?
17 januari start ons nieuwe sport seizoen!
Kinderdans en HipHop lessen vanaf 31 januari!
Kom vrijblijvend een proefles volgen!

Benieuwd? www.froxx.nl
Feesterij en Danserij Froxx Venrayseweg 116, 5961 AJ Horst
tel: (077) 4770111 www.froxx.nl . A73 afrit 10

Om klanten te stimuleren om
een donatie te doen, maakt
iedere donateur bij Beauty ’n Joy
kans op een beauty-arrangement.

De lekkerste
Oliebollen
van Limburg...
gemaakt door bakkers
met vakmanschap en
liefde voor het vak.
Hierdoor krijg je een superkwaliteit
oliebol met een prima volume mooie
kleur. Heerlijke krokante korst die niet
vet is. Met een lekkere frisse vulling en
natuurlijk een voortreffelijke smaak.

LOTTUM - WELL
Tel. 077-4631690 -Tel. 0478-503702

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden, zijn wij op zoek naar
Lozon Transport & Logistiek is een
100% dochteronderneming van Lozon
Tuinbouwdiensten Organisatie. Met
een modern wagenpark van ruim 30
eenheden heeft Lozon Transport &
Logistiek zich gespecialiseerd in het
geconditioneerd vervoer van producten
uit de agrobusiness. Lozon streeft naar
een onafhankelijke dienstverlening,
gestoeld op vertrouwen, kwaliteit,

Vrachtwagenchauffeurs (fulltime)
Vrachtwagenchauffeurs (weekend)
Vrachtwagenchauffeurs (seizoenskrachten)
Voor meer info zie www.lozon.nl

betrokkenheid en duurzaamheid.

Venrayseweg 138d | 5928 RH VENLO | T +31 (0)77-3242111
F +31 (0)77-3242119 | info@lozon.nl | www.lozon.nl
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Koop nu,
Nu halen,
Nu halen,
betaal
of in 4 keer of in 10 keer
*
betalen!*
betalen!*
in 2012
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IN ALLE FILIALEN

PARTIJ-VOORDEEL KRASJE/DEUKJE ELECTRO-RESTANTEN
START-UITSTEL

Slechts
!
75 stuks

499
399

TOEREN

4

399
299

199

235 LITER KOEL / VRIES COMBINATIE

20% extra
HARDE SCHIJF

.

L
95

90

JAAR

188

Intel® ATOM™-processor N550 (1,50 GHz).
250 GB harde schijf, 1GB DDR3 intern geheugen.
Intel Graphic Media Accelerator 3150.
Bluetooth V3.0 Highspeed, SRS Premium Sound Effect.

199
179

90 LITER KOELKAST

3 vriesladen waaronder een Maxibox.
Handige snelvriesfunctie.
Zeer zuinig in het gebruik.
Morsvrij ontdooien dankzij afvoergootje.

•
•
•
•

Zeer ruime en overzichtelijke indeling.
In hoogte verstelbaar draagplateau.
Grote groentelade.
Zeer zuinig in verbruik.

NU OF NOOIT!

KOOPJE!

99

3,5 LITER

AFZONDERLIJKE
INKTPATRONEN

79
69

89
79

79
69

85 24,95

49

66

49

• Fantastische foto’s dankzij
de 12.1 Megapixels resolutie,
SteadyShot voor trillingsvrije
foto’s, extra groot 7.6 cm LCD
kleurenscherm.

SUPER COMPACTE
DVD-SPELER

• Geschikt voor DVD, DVD-R/RW,
DVD+R/RW, (S)VCD, CD, CD-R/
RW, JPEG.

SENSEO CREMA

• Heerlijk verse kofﬁe in minder
dan 30 seconden, heerlijke
SENSEO® schuimlaag.
• Eénknopsbediening voor 1 of
2 koppen kofﬁe.

GARANTIE

COOL ZONE FRITEUSE

• Geen verbrande etensresten
voor smaakvoller resultaat,
inklapbare frituurmand.
• Vaatwasserbestendige,
uitneembare binnenpan.

ALLES-IN-ÉÉN PRINTER
• Razendsnel afdrukken,
scannen en kopiëren.
• Uitstekende tekstdocumenten
en foto’s van fotolabkwaliteit.

488

COMPLEET NOTEBOOK

Intel Celeron processor T3300, Intel GMA 4500M graﬁsche kaart.
320 GB harde schijf, 3 GB DDR2 intern geheugen.
Super multi DVD-RW Dual layer DVD-speler / brander.
Geïntegreerde cardreader, 1.3 Megapixel webcam.

99

• Motor van 2000 watt genereert een maximale zuigkracht van 375 watt.
• HEPA AirSeal en wasbaar HEPA 12-ﬁlter.
• Twee comfortabele handgrepen voor extra gebruiksgemak, actieradius van maar liefst 10 meter.

49
39

DIGITALE FOTOCAMERA

2

JAAR

199
159

KRACHTIGE
2000 WATT STOFZUIGER

799
699

BEELDSCHERM

Slechts
!
66 stuks

MET GRATIS
PARKETBORSTEL

12.1 MEGAPIXELS

249
199

15,6”

•
•
•
•

2000
WATT

L.

SYNN-LUX

95 LITER VRIESKAST

335

GARANTIE

(afbeelding wijkt iets af)

299
249

599
499

BEELDSCHERM

•
•
•
•

WEBCAM

INTERN GEHEUGEN

10,1”

2

29,90

óf 10x €

320 GB
3 GB

WEBCAM

COMPACT EN SNEL NETBOOK

Uitermate ruim 187 liter koelgedeelte.
48 liter 4-sterrenvriesgedeelte voor langdurig bewaren.
4 stevige, glazen draagplateaus en grote groentelade.
Zuinige energieklasse A, overzichtelijke indeling.

3X OPTISCHE ZOOM

449
349

INTERN GEHEUGEN

SYNN-LUX

•
•
•
•

6 kilo =

29,60

Starttijdkeuze 3, 6 of 9 uur.
Trommel van roestvrij edelstaal.
Extra grote vulopening met 36 cm Ø.
6 kg vulgewicht, programmaverloop indicatie.

299

XXL Vulopening

HARDE SCHIJF

.

•
•
•
•

XXL

296
óf 10x €

ELEKTRONISCHE, LUXE
6 KILO WASDROGER

START-UITSTEL

Links/rechts
draaiende trommel

250 GB
UNIEK IN
NEDERLAND! 1 GB

.
8L

7L
18

•
•
•
•

TIMER

• Vol-elektronische éénknopsbediening.
• Diverse speciale programma’s, starttijduitstel tot 12 uur.
• Openingshoek van de deur maar liefst
172°.

18 PROGRAMMA’S

1400

9

1400 TOEREN, ZUINIGE
WASAUTOMAAT

500
WATT!
2x

Digitale scartaansluiting

699
599

+ GRATIS 5
DISNEY DVD’S

399

2.1 BLU RAY
HOME CINEMA SYSTEEM + 5 DVD’S
• Uitermate krachtig 500 Watt vermogen uit 3
speakers, Crystal Ampliﬁer voor kristalheldere
geluidsweergave.
• Speelt o.a. Blu Ray, DVD, DVD-R(W) / +R(W), etc.

*Rekenvoorbeeld tijdens uitgestelde betaalperiode.
Kredietsom

Rekenvoorbeeld Lease na periode uitgesteld betalingsperiode.

Effectieve

Looptijd

Totale

rente

in

prijs van

rente

in

prijs van

op jaarbasis

maanden

het krediet

op jaarbasis

maanden

het krediet

Kredietsom

Maandlast

* Effectieve

looptijd

Totale

€

500

0,00%

11

€

500,00

€

1.500

0,00%

11

€

1.500,00

€

2.500

0,00%

11

€

2.500,00

€

2.500

€

68,39

15,00%

48

€

3.282,66

€

5.000

0,00%

11

€

5.000,00

€

5.000

€

116,49

15,00%

60

€

6.989,49

€

500

€

1.500

€
€

44,91
51,31

15,00%
15,00%

12
36

€

538,89

€

1.847,11

De rekenvoorbeelden zijn slechts voorbeelden, anders kredietsommen zijn ook mogelijk. *Een niet doorlopend kredietaanbod van
Comford Card, een handels- en merknaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., toetsing en registratie bij BKR. Vraag
naar de voorwaarden en prospectus in de winkel of kijk op www.comfortcard.nl of vraag telefonisch op via (030) 63 88 100.

Maandag vanaf 11.00 uur open.

HORST

Hoofdstraat 25
(weg rondom centrum)
Kijk ook op www.maxwell.nl
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Bezoek onze winkel of bestel direct op www.MAXWELL.nl

STUNT PRIJZEN!

82 STUNTAANBIEDING!
CM
= 32 inch
Digitale scartaansluiting

102
CM
= 40 inch

200

2x

799
699

82 CM FULL HD LCD BREEDBEELD TV

• Ongeëvenaarde Full HD beeldkwaliteit, ondersteund met Digital
Crystal Clear.
• Naadloze integratie met 2 HDMI ingangen en Easylink.
• 28.9 miljard kleuren voor een waanzinnige weergave.
• Foto’s en muziek weergeven via USB, PC-ingang.

399
óf 10x €

94
CM
= 37 inch

102 CM LED 3D FULL HD
BREEDBEELD TV + 200 HZ

• Ultieme, levensechte 3D weergave voor een ongekend realistische weergave, standaard DVD’s worden
getransformeerd in prachtige High resolution DVD’s.
• TV-camera (optioneel) voor video-gesprekken (SkypeTM
op Samsung TV). OP=OP! 200 Hz Motion Plus voor een
vloeiende weergave. Maxwell-prijs: 1599,-

102
CM
= 40 inch

Digitale scartaansluiting

899
799

= uitermate geschikt
voor snelle beelden

100

= uitermate geschikt
voor snelle beelden

599

1499
1299

999

NA € 50,- RETOUR VIA PHILIPS

102 CM FULL HD LED BREEDBEELD TV + AMBILIGHT

94 CM FULL HD LCD BREEDBEELD TV + 100 HZ

• Ambilight Spectra 2 voor een realistische kijkervaring.
• HD Natural Motion + 100 Hz voor een ongekend vloeiende weergave.
• Net TV voor populaire onlinediensten via de TV, LED technologie = tot 40%
zuiniger dan standaard LCD. Maxwell-prijs: 1049,-

• 100Hz Intelligent Frame Creation Pro voor
vloeiende weergave, kristalheldere Full HD beeldkwaliteit.
• Geïntegreerde SD kaartlezer, V-Audio Surround geluidsweergave.
• 3x HDMI aansluiting, Elektronische Programmagids.

óf 10x €

159,90

117
CM
= 46 inch

3x

100

1499
Na € 100,- retour via Samsung

100

4x

= uitermate geschikt
voor snelle beelden

1899
1699

1199

117 CM LED BREEDBEELD TV + 100 HZ MOTION PLUS
• Eco Sensor regelt automatisch de helderheid van het scherm = energiebesparend! All Share voor het draadloos overzetten van video’s, muziek,
foto’s etc. vanaf de PC.
• 100 Hz Motion Plus voor vloeiende beeldweergave.

+ gratis
startpakket t.w.v. € 29,99

+
STARTPAKKET DIGITALE
TELEVISIE + MODULE

INCL. 3 MAANDEN
GRATIS HD-ZENDERS
t/m 31 december

139
99

69

m291210

Digitale scartaansluiting

39,90

2199
2099

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 2 januari 2011).

= uitermate geschikt
voor snelle beelden
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Kerstgroepen
in Museum De Locht

Nieuwjaarsconcert Koninklijke
Harmonie van Horst

Tijdens de ´Twelve Days of Christmas´, de periode van Kerstmis tot
Driekoningen, is Museum De Locht in Melderslo in kerstsfeer ingericht.

Op zondag 2 januari presenteert de Koninklijke Harmonie van Horst het traditionele Nieuwjaarsconcert. Deze
muziekuitvoering bevat een veelzijdig repertoire met aantrekkelijke arrangementen en herkenbare melodieën.

Er is in het museum een grote
tentoonstelling van kerstgroepen en
kerststallen te zien. Naast klassieke,
grote kerstgroepen zijn er de kleinere
handgesneden groepen. In speciale
vitrines staan miniatuurstalletjes die
nog kleiner zijn dan een eierdopje.
Ook is er een grappige kabouterkerst-

groep. De tentoonstelling is te zien
tot 9 januari. Voor kinderen is er een
speciale kerstspeurtocht gemaakt.
Museum De Locht is op woensdag
open van 14.00 tot 17.00 uur en op
zaterdag en zondag van 11.00 tot
17.00 uur. Voor meer informatie kijk
op www.museumdelocht.nl

Nieuwjaarsdag
bij café ’t Hukske

De slagwerkgroep van de
Koninklijke Harmonie onder leiding van
Hans Vloet zal deze muzikale middag
openen met een klinkende show. Aan
het einde van deze show is er een special act waarbij ’een andere kant’ van
deze enthousiaste groep te zien is.
Tijdens de uitvoering van het jeugdorkest van de Koninklijke Harmonie

onder leiding van Mannie Beckers zal
aankomend talent de toehoorder op
een heerlijke manier muziek doen
beleven.
De Koninklijke Harmonie onder
leiding van Steven Walker speelt op
zondag een inspirerende mix van
muziekvormen. De muziek is vrolijk, opzwepend, feestelijk en soms

ingetogen van karakter. Het solistische
aandeel van dit concert komt voor een
groot deel voor rekening van jeugdige
muzikanten die uit de eigen opleiding
voortkomen.
Het Nieuwjaarsconcert vindt plaats
in het Gasthoes aan de Gasthuisstraat
in Horst. Aanvang 14.30 uur. Entree
7,50 euro.

Het nieuwe jaar begint goed bij café ’t Hukske in Meterik. De band
Random zal op nieuwjaarsdag een optreden verzorgen.

Kids at Play
bij De Lange Horst
Op zondag 16 januari vindt de eerste editie van ’Kids at Play’ in de
zaal van De Lange plaats. Deze zaal zal tussen 14.00 en 17.00 uur
geopend zijn voor de jonge jeugd van 6 tot 11 jaar.
Het entertainment van de kids
is in handen van dj Guido. Hij zal
de kinderen vermaken met kindermuziek, danswedstrijden, goocheltrucs, zingwedstrijden, kleurplaten,
leuke spelletjes en nog veel meer. Er
wordt gezorgd voor ranja en lekkere

chips. Ouders zijn natuurlijk ook van
harte welkom. Entree voor de kids
bedraagt 3 euro, inclusief ranja en
chips. Ouders die zich willen opgeven
als vrijwilliger voor deze dag kunnen
zich opgeven via 077 398 82 00 of
jannis@delangehorst.nl

Informatieavond
verblijfsaccommodaties
Museum de Kantfabriek
Museum de Kantfabriek zoekt samenwerking met hotels, campings,
bungalowparken en bed and breakfasts in de regio. Houders of
receptionisten van een verblijfsaccommodatie in Horst aan de Maas
worden uitgenodigd voor een speciale kennismaking met het museum.
Op maandagavond 10 januari om
20.00 uur wordt men ontvangen voor
een rondleiding en presentatie in het
museum. Naast de permanente en
tijdelijke tentoonstelling, worden de
mogelijkheden getoond voor workshops en groepen. Bovendien wordt
men geïnformeerd over de mogelijkheden voor acties en arrangementen.

De presentatie duurt tot 21.30 uur.
Daarna kan, onder het genot van
een hapje en drankje, verder gepraat
worden.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via info@kantfabriek.nl
Meer informatie over het museum
en over de actuele tentoonstelling op
www.museumdekantfabriek.nl

S
G
N
I
W
U
VERBO MING
OPRUI
2e Artikel
voor  1,00
(tenzij anders aangegeven)

Wij wensen u
een gelukkig
en gezond 2011!
500m2 gezellig mode- en winkelplezier Loop even binnen!

077 398 56 51

jaarsdag was de keuze voor Karin en
Peter Janssen van café ’t Hukske dan
ook bijna als vanzelfsprekend om
Random voor komende nieuwjaarsdag
ook weer vast te leggen. Het belooft
een goede aftrap te worden van een
nieuw jaar. Random treedt op vanaf
19.00 uur en de entree is vrij.

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas

Random bestaat uit zes enthousiaste muzikanten die met een zeer
uitgebreid repertoire uiteenlopend
van rock tot Nederlandse feest- en
popmuziek zorgen voor een gezellige
avond boordevol goede muziek en
entertainment van de bovenste plank.
Na het succes van afgelopen nieuw-

10-jarig
jubileum
Cafe de beurs
8 januari
in de merthal
met medewerking van

bones
stoer

(coverband stoere patsers)

vrolijke jordanezen
dj sChaap
voorverkoop E 10,00
incl. 5 consumpties
dagkassa E 10,00

Cafe de beurs

Gasthuisstraat 27, 5961 GA Horst

30
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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: 077 366 12 70 optie 1
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
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

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
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

Sevenum
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
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

AGENDA
Hegelsom

Melderslo

Nieuwjaarsconcert
zo 2 januari 10.30 uur
Organisatie: Muziekvereniging
St. Hubertus
Locatie: Zaal Debije

Nieuwjaars platsen bakken
do 30 december 13.00 uur
Locatie: De Locht

service 23
Kerkdiensten
America
zondag

zaterdag

Candlelight & Klassiek

do 30 december
Locatie: OJC Knor

Grubbenvorst

do 30 december
Locatie: Cambrinus

Random

Mega-Sylvesterparty

za 1 januari 19.00 uur
Locatie: ‘t Hukske

zaterdag

vr 31 december
Organisatie: Cafe ’t Centrum,
Blok 10, Cafe de Lange,
’t Hukske, Carpe Diem
Locatie: Wilhelminaplein

Lottum

Ald op neej Lottum

Sevenum

Glitter & Glamour party
vr 31 december
Locatie: Croes Moeke &
Metieske

Tienray

vr 31 december 21.00 uur
Locatie: Horsterdijk 46

New Years Eve
vr 31 december
Organisatie: Ojc Gaellus
Locatie: Ojc Gaellus

Open dag
Houthuizermolen
zo 2 januari 13.00-17.00 uur
Locatie: Houthuizermolen

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

zondag

zondag

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)
zaterdag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis

19.00
08.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Melderslo
zaterdag
maandag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
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
zondag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Tandarts

donderdag

31 december t/m 6 januari
Tandarts Spiertz
Haamakerstraat 8 Horst
T 077 398 58 81

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

09.45

Hegelsom

zondag
donderdag

(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

T

Heilige mis

Meerlo

Venray

112

19.00

Lottum

(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

Brand, ongeval of misdrijf

Heilige mis

19.15

Griendtsveen

zaterdag

Venlo

Alarmnummer

Heilige mis

Kronenberg

Huisartsenpost

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

10.00

Broekhuizenvorst

zondag

Verloskundige zorg

Heilige mis

Cabaret

Horst

10.00

Broekhuizen
zondag

Meterik

Heilige mis

vrijdag

Tienray
De mooiste en stoerste

De mooiste en stoerste
communie
mode
vind je bij de Junior Store

communie
mode
vind je bij de Junior Store
van Jansen-Noy!

Zaterdag
15 januari
2011 communieshow.
van
Jansen-Noy!
Zaterdag
januari
2011
Meld je aan15
via e-mail
of telefoon.
Zaterdagcommunieshow.
15 januari 2011 communieshow.
Meld je aan via e-mail of telefoon.
Meld je aan via e-mail of telefoon.
Jansen-Noy, Guides in Fashion

Kerkstraat 7 - 5975 BH Sevenum - Tel. 077 - 467 29 29
info@jansen-noy.nl - www.jansen-noy.nl

Jansen-Noy, Guides in Fashion

Kerkstraat 7 - 5975 BH Sevenum - Tel. 077 - 467 29 29
info@jansen-noy.nl - www.jansen-noy.nl

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
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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Grubbenvorstenaar wil op innovatieve manier cd produceren

Aandelen Esther te koop

Doorbreken in de muziekwereld. Velen die het proberen, maar het zijn er maar weinig die het lukt. Kijk maar
naar de afvallers bij de diverse talentenjachten op televisie. Fred Hendrix wil ook landelijk doorbreken met het
produceren van een cd van de Maasbrese zangeres Esther. Hij probeert het geld daarvoor op een bijzondere manier
bij elkaar te sprokkelen.

Esther in Freds eigen studio in Grubbenvorst
De 33-jarige Esther Brouns is geen
onbekende in het muziekcircuit. De
Maasbrese zong in diverse coverbands
en is samen met Anita Craenmehr
te horen op een internationaal uitgebrachte cd van het Italiaanse rocklabel Frontiers, bekend van bekende
bands uit de jaren tachtig als Toto,
Yes en Whitesnake. Via dat project
leerde ze producent Fred Hendrix uit

Grubbenvorst kennen.
Hendrix houdt zich al jaren als
producent en muzikant bezig met
rockmuziek jaren tachtig-stijl. Toch
wilde hij graag ook aan de slag met
iets dat meer aansluit bij de poprockstijl van de huidige tijd. Daarom wil hij
nu doorbreken met een nieuw album
met zangeres Esther in de hoofdrol.
“Er moet brood op de plank komen

en ik wilde weer iets nieuws doen”,
vertelt Fred Hendrix. “Die jaren tachtig
is leuk voor de hobby, meer niet.” Zo
ging de Grubbenvorster producent aan
de slag met het schrijven van nummers voor Esther, die later zelf ook met
eigen materiaal kwam.
In al die nummers staat de stem
van Esther centraal. “Als het een
beetje meezit, lijkt het op niemand”,

antwoordt Hendrix op de vraag
waarmee we Esthers muziek moeten
vergelijken. “Mijn eigen insteek was
om er een mengelmoes van Katy
Perry, Pink en Lady Gaga van te maken. Gelukkig horen mensen die drie
diva’s er niet in terug. Esther kopieert
ook niet de stemsound van één van
die zangeressen.”
Een eigen cd uitbrengen kost geld,
en als je het goed wilt aanpakken,
heel veel geld. Fred Hendrix denkt in
totaal ongeveer 100.000 euro nodig
te hebben. “Dat is veel geld, maar dit
hebben we echt nodig. Je kunt voor
15.000 euro wel een cd’tje maken,
maar de rest er omheen kost veel
geld. We willen drie singles maken,
met allemaal een videoclip. Daarnaast
gaat het grootste deel van het geld
naar de pr. Denk aan reclamespotjes
op radio en televisie”, aldus Hendrix.
Naast dit alles wordt de cd op twee
plaatsen officieel gepresenteerd. Een
keer in Esters thuisbasis Maasbree
en in concertzaal de Melkweg in
Amsterdam. Hendrix: “De pers komt
niet naar Maasbree, dus zijn we bijna
verplicht om ook een cd-presentatie in
Amsterdam te doen.”
Bij bekende artiesten betaalt de
platenmaatschappij de productie en
promotie van een nieuwe cd, maar
dat zit er voor Esther niet in. Daarom
kwam ze met een innovatieve manier
om geld bij elkaar te sprokkelen. Via
de website www.sellaband.com verkopen Esther en Fred Hendrix aandelen
van hun nieuwe cd. De aandeelhouders krijgen een deel van de winst
als de cd wordt uitgebracht. En grote
aandeelhouders krijgen daarnaast nog

allerlei extra’s zoals backstage-passen of een dag meelopen tijdens de
opnames van het album.
“Ik had er nog nooit van gehoord”,
moet Fred Hendrix bekennen. “Ik had
mijn twijfels, maar toen ik het goed bekeek, sprak het concept van Sellaband
me erg aan. Op Sellaband krijgen juist
de bands die niet bij de grote massa
zouden scoren ook een kans. En voor
sommige bands is Sellaband al een
succes gebleken. De laatste grote naam
was de hiphop-groep Public Enemy, die
hebben ruim 50.000 euro opgehaald.”
Inmiddels is er voor een dikke 3.000
euro aan aandelen van het album van
Esther verkocht aan zo’n 172 ’believers’. Uiteindelijk moet er 65.000 euro
via Sellaband worden opgehaald. De
rest komt van lokale sponsoren. “In de
100.000 euro zit geen winstmarge, dat
zijn puur onkosten. Dat kun je tegen je
aandeelhouders niet verkopen”, voegt
Hendrix er nog aan toe. “Het geld is
puur voor het maken en promoten van
het album. Daarna komt als het goed is
de winst.”
Op het album komen veertien
liedjes. Een voorproefje van die
nummers is al terug te luisteren op
Sellaband, om potentiële investeerders
een indruk te geven. Fred Hendrix
hoopt dat de echte opnames van de
nummers kunnen beginnen in februari
of maart, zodat hij in mei kan gaan
mixen en rond de zomervakantie de
eerste single kan worden uitgebracht.
In augustus moet het album worden
gepresenteerd.
De muziek van Esther is te vinden
op www.sellaband.com/en/projects/
esther

Nieuwjaarsdag
1 januari 2011

Live Muziek

m.m.v. Theo en Joop

l

alle schades aan auto of lichte bedrijfswagen

l

industrieel spuitwerk

Herstraat 45 5961 GH Horst

l

Focwa Eurogarant erkend

Aanvang: 19.00 uur

KERSTOPRUIMING
Tot

40% KORTING

op alle kerstartikelen*
elke zondag koopzondag!

*m.u.v. aanbiedingen en actie prijzen

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

Onze aanbiedingen van
donderdag 30 en
vrijdag 31 december:
★ 2 Appelbollen voor e 2,50
★ oliebollen naturel of
rozijnen e 0,84 per stuk
10 voor e 8,00
Wij wensen iedereen
een gelukkig 2011!

