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Het is geen voorbode voor een fusie, bezweert Hans Gilissen, burgemeester van Venray.
Zijn gemeente en Horst aan de Maas gaan echter wel intensiever samenwerken.
De beide burgemeesters ondertekenden dinsdag de intentieverklaring ´Samenwerking VenrayHorst aan de Maas´.
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De Notenkraker

Met het prachtige Kiev Ballet
in sprookjessfeer

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

T 077 - 467 80 65

www.joseschoenen.nl
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g 12
120d
t. 0478 - 63 11 97 - www.cisencovloeren.nl

Kersttip!
Een romantisch ballet, dat perfect
aansluit bij de feestelijke kerstsfeer.
Een ideaal familie-uitje.
Klassiek ballet
25 december 2012
15.00 uur (!)
1 € 31,20
2 € 26,75
K € 17,35

www.schouwburgvenray.nl

In een tijd van bezuinigingen en
efficiënter met middelen omgaan, is
het goed om ook eens over de heg
naar de buren te kijken. Oftewel, van

elkaars expertise gebruik te maken. Tot
die conclusie kwamen ook de colleges
van Venray en Horst aan de Maas.
Lees verder op pagina 04

Station Grubbenvorst op provinciale agenda

Dubbelspoor en
elektriﬁcatie Maaslijn?
Mogelijk komt er toch een treinstation in Grubbenvorst. Een eerder
initiatiefvoorstel hiertoe in 2008 van Limburgs Statenlid Jeu Titulaer,
oud-inwoner van Grubbenvorst, haalde het niet. Vier jaar later wordt het
plan in een breder initiatief opnieuw opgepakt, nu door gedeputeerde
Patrick van der Broeck namens de provincie Limburg.
Het initiatiefvoorstel geniet
brede steun binnen het Limburgs
parlement.

Aansluiten op
intercitytreinen
“Het gaat niet alleen om verbetering van de spoorlijn Venlo-Nijmegen,

maar ook om een snellere en betere
verbinding met Duitsland en België.
Wat de Maaslijn betreft, heeft een
verdubbeling en elektrificatie van die
spoorlijn mijn voorkeur. Tel je daarbij
de extra stations op, dan kom je al
gauw op een bedrag van zo’n 500
miljoen euro.
Lees verder op pagina 04
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In de studio bij Twan Huys
”Begin het shot bij het Empire State Building, dan naar mij en dan naar
deze twee mannen”, geeft Twan Huys instructies aan zijn Amerikaanse
cameraman. Het is dinsdag 6 november in New York, en de Sevenumse
journalist is bezig met een live-uitzending over de Amerikaanse verkiezingen.
Op de hoek van 34th street en 9th
avenue op Manhattan is een kleine
studio omgebouwd tot Amerikaans
hoofdkwartier van de verkiezingsuitzending van de NOS en Nieuwsuur.
Hier interviewt Twan Huys elk uur
twee gasten, een Republikein en een
Democraat, over Amerika en de presidentiele verkiezingen die gaande zijn.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Kempen Nieuwsmedia
Sinterklaas kleurplaat
Cleopatra
folder (alleen Hegelsom, Horst
en Meterik)

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Marieke Vullings

In Nederland is de avond al lang
gevallen, in New York gaat de zon net
onder. Voor het eerste shot worden
de ramen van de studio afgedekt met
zwarte doeken, omdat de zon teveel
reflecteert op het bureau. Naast de
tafel waar Twan zijn gasten interviewt,
staat de studio vol met tafels en stoelen met Amerikaanse versieringen. Hier
zit het live-publiek.
Dit publiek bestaat vooral uit
Nederlanders: mensen die in de stad
zijn voor de (afgelaste) marathon, voor
stages of studie, of voor vakantie. Een
aantal vrouwen uit het publiek wil
graag op de foto met Twan. Marcos,
een van de Amerikaanse crewleden
lacht. ”Ik zie aan het publiek dat jullie
in Nederland echt tegen Twan opkijken.
Dat is echt leuk, hij is echt een ’big
deal’.”
Elk segment van de uitzending
heeft dezelfde opzet: Twan doet een
introductie in de camera op de drukke
straten van New York. Daarna vertellen de volgende tafelgasten kort wie
ze zijn, zittend aan het ’bureau van
de president’. De journalist heeft dan
precies 30 seconden om de trap naar

de tweede verdieping op te rennen,
zijn jas uit te gooien en aan de desk te
gaan zitten voordat de camera draait
en hij de eerste vraag moet stellen.
Een aantal van de debatgasten
zijn goede vrienden van Huys. Volgens
Huys’ Amsterdamse buurman, die ook
in het publiek zit, is de Democratische

dominee een goede kennis van de journalist. Zij ontmoetten elkaar na 9/11
in New York en de ’reverend’ trouwde
Twan en zijn vrouw.
Tijdens een van de debatten lopen
de gemoederen hoog op. Een van de
tafelgasten loopt hierop boos weg.
De gebeurtenis zorgt voor chaos in de

studio. Een cameraman rent achter
de vrouw aan, de producer roept dat
haar microfoon uit moet. Nadat de
uitzending afgerond is, lacht Twan
naar zijn collega, ”Dat is in ieder geval
mooie tv.” Het is een mooi voorbeeld
van de polarisatie van de Amerikaanse
politiek. En dat live in de studio.

Boek kunstschatten Lambertuskerk
Stichting Beheer Kunstschatten Sint Lambertus Horst presenteert volgend
jaar een nieuw boek presenteren over de Horster kerk en haar kunstschatten. Komende weken wordt gestart met het fotograferen van de kerk en
haar inventaris. De teksten voor het boek worden geschreven door historicus
Wim Moorman.

Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Joni Hendrix
Michelle van Kempen

15e eeuw en uit de eerste helft van
de 16e eeuw stammen, zijn van een
grote kwaliteit en representatief voor
de periode toen de regio rond Horst
haar eigen ‘Gouden Eeuw’ kende.
De bijzondere inventaris is niet op
zichzelf staand. Vaak sierden heiligenbeelden de altaren, die door de Horster
broederschappen en gilden waren

opgericht. De religieuze objecten hebben daardoor een band met het Horster
verleden en de Horster gemeenschap.
Beelden van Eligius, Severus, Crispinus
en Crispinianus verwijzen naar de
oude altaren van beroepsgroepen als
smeden, textielarbeiders, schoenmakers en leerbewerkers. De collectie is
aangewezen als Rijksmonument.

Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl

3

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Laurent Smedts 077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl

€40,00
Kappersbehandeling
(wassen, knippen, kleuren) €20,00

Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Keuze uit
vijf soorten massages

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.
Kempen Nieuwsmedia bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Geniet van een heerlijk
3-gangen diner

€45,00

€19,95
€25,00

€12,50

H. Katharina van Alexandrië (foto: Hans van der Beele)
Sinds 1985 wordt in Horst een
rijke collectie kunstschatten van
de Sint Lambertuskerk permanent
tentoongesteld. Verantwoordelijk hiervoor is Stichting Beheer Kunstschatten.

Deze stichting stelt zich ten doel de
kunstschatten op verantwoorde manier
te tonen, conserveren en waar nodig
te restaureren. Deze kunstwerken,
waarvan er veel uit het einde van de

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Boswachters Wiel Benkske
in Schadijkse bossen
De familie Christiaens heeft op zaterdag 10 november een bankje in de Schadijkse bossen geplaatst als eerbetoon aan hun vader en opa Wiel Christiaens, ook wel boswachters Wiel genoemd.

Het heerlijk
avondje
nadert al
HORST • GRUBBENVORST

Wiel Christiaens zou dit jaar
honderd zijn geworden. Hij heeft
27 jaar lang bij Staatsbosbeheer
gewerkt. Hij is in 1962 naar Meterik
gekomen om daar de Schadijkse
bossen te onderhouden. Als boswachter
heeft hij verschillende wandelroutes
en parkeergelegenheden aangelegd in
de Meterikse bossen. Hij heeft bomen
omgezaagd en bomen gepland.
Zijn collega van toen, Frans Deckers
(79) uit America weet nog veel van
de tijd waarin hij samen met Wiel
werkte. “Wiel was een gezellige
collega. Hij hield van grappen maken
en had altijd goede zin. Ook was hij
zeer katholiek. Als er iets mis ging, zei
hij altijd dat God het zo gewild had.

Dan grapte ik altijd dat als ik hem een
schop onder zijn kont gaf, dat het Gods
wil was”, lacht hij. “We verdienden in
die tijd 74 gulden en werkten daarvoor
40 uren per week. Het zweet van
hem ligt hier nog steeds in de grond”,
vertelt hij. “Daarom groeien die bomen
hier ook zo hard.”
Melissa Jacobs (32) uit Horst
kwam op het idee om het bankje te
plaatsen. “De familie van mijn vriend
wilde meer aandacht besteden aan de
familiegeschiedenis met familiedag.
Ik mengde mij tussen de organisatoren
en kwam bij Staatsbosbeheer terecht.
Ik zag dat je een familieboom kon
laten plaatsen ter nagedachtenis
aan iemand. Voor ons was dit geen

optie, maar in samenwerking met
Staatsbosbeheer hebben we iets
anders bedacht. Wiel sliep vaker hier
in de bossen op een bankje. Dat is het
idee erachter om nu het Boswachters
Wiel Benkske te plaatsen”, legt ze uit.
Wiel Christiaens stopte op 1 oktober
1977 als boswachter. De familie heeft
het bankje op een van de hoogste
punten van de Schadijkse bossen
geplaatst. De wandelaars kunnen hier
uit kijken op de heide en uitrusten na
een lange wandeling.
“We willen ervoor zorgen dat
iedereen van de natuur kan genieten”,
vertelt Mart Christiaens. Zoals Wiel zelf
altijd zei: “De natuur is van en voor
iedereen”.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
Menstruatiecyclus, IVF/IUI,
Zwangerschap, Overgang,
Sportblessures, Ischias
Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Wij maken plaats
voor de collectie van 2013

Nu met royale korting:

Redactie zoekt kerstrecepten

Wat serveert u met kerst?
Kerstmis, de tijd dat mensen gezellig met elkaar aan tafel gaan. Een hapje, een drankje en een
goed gesprek. Wordt het dit jaar een garnalencocktail gevolgd door knoflooksoep of oma´s recept voor
kip met appelmoes? De redactie van HALLO Horst aan de Maas is benieuwd naar uw kerstrecept. Is het
een gerecht dat al generaties in uw familie wordt gegeten of heeft u het zelf verzonnen? Wilt u uw
recept met ons en de lezers delen, laat ons dit dan voor 1 december weten via redactie@
hallohorstaandemaas.nl of telefoonnummer 077 396 13 52. De recepten verschijnen in de editie voor
Kerstmis, 20 december.

Anuy
Batavus
BBB
Bioracer

• Uitlopende modellen fietsen
• Accessoires
• Fietstassen en manden
• Fiets- en regenkleding
• Kinderzitjes

Bobike

Ook Sinterklaas en de Kerstman zoeken
hier de cadeautjes uit. Ook goede
gebruikte fietsen en elektrische fietsen.

GMG/Yepp

Cyclon
Dutch Perfect
Fastrider
Gazelle
Motip
Movanext
Pointer

Ruime
parkeergeleg
enheid
voor de deur

Schwalbe
Shimano
Simson

De Steegh 13, 5973 PZ Lottum
tel. 077 – 463 28 93
e-mail : info@gkbikes.com • www.gkbikes.com
Maandagmorgen gesloten.
*De aanbiedingen gelden tot 25 december, zolang de voorraad
strekt. Op de aangeboden en gebruikte fietsen wordt niet ingeruild
en geldt ook niet voor fietsplan.

Sparta
Spinder
Vredestein
Willex
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Dubbelspoor en elektriﬁcatie Maaslijn?
gemeente. Ik geef geen reactie op een
onderdeel (station Grubbenvorst) van
het initiatiefvoorstel dat niet aan onze
gemeente gericht is”, laat hij telefonisch weten.

Een plan is geen
besluit
Gemeenteraadslid Eric Beurskens
uit Horst wil wel reageren. Volgens
hem zijn de plannen voor een nieuw
station in Grubbenvorst weggegooid
geld. Uit diverse onderzoeken zou blijken dat er te weinig reizigers gebruik
gaan maken om de investering van
een nieuw station rendabel te maken.
“Niet alleen een nieuwe halte kost
veel geld, ook alle aanpassingen aan
seinen, wissels, en de extra inzet van
treinen kost akelig veel. Het plan om
de lijn te elektrificeren zou nog enig

doel kunnen hebben om meer forenzen van zuid naar noord, vice versa te
laten rijden. Ook meer goederenverkeer over de noord-zuid as zou dan
af te wikkelen zijn. Maar heeft men
er zoveel geld voor over?” Beurskens
weet waarover hij praat want hij is
beroepshalve werkzaam bij Prorail in
Utrecht.
“Begrijp me niet verkeerd, Prorail
wil graag nieuwe haltes bouwen of
extra spoorlijnen aanleggen. Ook in
Grubbenvorst als provincie en gemeenten betalen, doen we dat. Maar als
gemeenteraadslid in Horst aan de
Maas zie ik geen noodzaak in een
Grubbenvorster halte. De forenzen vanuit de Maasdorpen kunnen prima uit
de voeten met de huidige treinstations
in Horst-Sevenum, Blerick en Oostrum”,
aldus Beurskens.

Vervolg voorpagina

Als de plannen werkelijkheid worden, kunnen deze in 2020 gerealiseerd
zijn. Ik hoop dat we binnen nu en twee
jaar de meest urgente knelpunten op
de Maaslijn kunnen oplossen door
passeerstroken aan te leggen zoals nu

al het geval is in Lottum. Een betere
intercityverbinding tussen noord-zuid is
gewoon wenselijk. Daar lobby ik voor
in Den Haag, samen met collega’s uit
de provincies Gelderland en Brabant,
aldus Van der Broeck. Wethouder Paul

Driessen uit Horst aan de Maas wil
liever niet reageren op de eventuele
komst van een station in Grubbenvorst.
“Het betreft een initiatiefvoorstel
waarvan de discussie wordt gevoerd op
provinciaal en rijksniveau, niet bij de

Haal het allerbeste
uit jongeren
Kinderen en jongeren worden gelukkiger als ze meer oog krijgen voor wat hun hart sneller doet kloppen, hun passie, hun talent. Als jongeren zich daarop richten, kunnen ze nog beter worden in waar ze
goed in zijn. Daardoor versterken ze hun gevoel van eigenwaarde en ontwikkelen ze vaardigheden die
nodig zijn om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Kinderen en jongeren kunnen dat niet alleen.
Ze hebben steun, sturing en inspiratie nodig van de school, de omgeving en vooral van hun ouders.
Bij het ontwikkelen van talent
speelt aanleg een belangrijke rol,
maar een stimulerende omgeving
en eigen motivatie zijn minstens
zo belangrijk. Onderzoek heeft
aangetoond dat de hersenen na
de geboorte nog een belangrijke
ontwikkeling doormaken. Als ouders
hun kinderen bijvoorbeeld regelmatig probleempjes voorleggen
(bijvoorbeeld door bij het voorlezen
vragen te stellen), stimuleert dat
de ontwikkeling van zenuwverbindingen die nodig zijn voor creatief
denken en problemen oplossen.
Zelf nadenken
Belangrijk is dat ouders hun kinderen uitdagen om zelf na te denken.
Het enthousiasme en de creativiteit
van kinderen kan worden gestimuleerd door ze leuke ervaringen op te
laten doen. Laat uw kind bijvoorbeeld meehelpen bij het plakken
van een fietsband. Kinderen ontwikkelen zo ‘natuurkundige inzichten’.

Of betrek uw kind bij het plannen van • Moedig je kind aan en geef comeen uitstapje. Dat prikkelt hun creatiplimentjes. Prijs kinderen om hun
viteit en hun kennis van de wereld.
werkinzet, motivatie en doorzettingsvermogen en nooit om hoe
Eigen motivatie
slim ze zijn.
Kinderen zijn trots op wat ze al kun• Bied sturing en steun. Daarbij gaat
nen. En als ouders die prestaties ook
het om onvoorwaardelijke liefde,
nog eens bewonderen, krijgen kindemaar ook om een geloof in je kind.
ren er steeds meer lol in om het alleStimuleer en daag uit, maar let op
maal nóg beter te doen. Als kinderen
dat je kind niet op zijn tenen moet
graag tekenen, verhaaltjes verzinnen,
lopen.
voetballen of raadsels oplossen, zul• Leer doorzettingsvermogen. Welke
len ze dat steeds beter gaan doen.
waarden geef je mee? Mag je kind
Kinderen die van hun ouders de kans
na drie trainingen volleybal alweer
krijgen om zich met volle overgave
stoppen of moet het eerst het hele
op hun favoriete bezigheid te storten,
jaar afmaken?
leren zich steeds beter concentreren.
En dat is weer noodzakelijk om doel- Wilt u meer weten over talentontwikgericht te kunnen oefenen, ook een
keling en krijgt u graag meer tips?
belangrijke succesfactor bij talentont- Op 21 november organiseert het CJG
wikkeling.
een informatiebijeenkomst over dit
onderwerp. Kijk voor meer informatie
Enkele tips op een rijtje:
en aanmelden op www.mijncjg.nl
• Help je kind ontdekken welke talenten het heeft. Bied daarom veel Caroline Tebbens,
verschillende zaken aan.
Coördinator CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00
(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)

Vergaande
samenwerking
Horst en Venray
Sinds 2005 bestaat er al een
gezamenlijk handhavingsbeleid.
Kees van Rooij: “Daarnaast hebben
we al eerder gezamenlijk opgetrokken in projecten als de Floriade en
Regio Venlo. Daarbij heeft Venray
bijvoorbeeld veel ervaring in het
vergunningproces rondom intensieve veehouderij en hebben wij
kennis van de toeristische sector.
Waarom zou je die dan niet met
elkaar delen?”
De samenwerking gaat zich
voornamelijk richten op onder
andere bedrijfsvoering, automati-

sering en personeelsbeleid. Daarbij
wordt ook gebruikgemaakt van
elkaars gebouwen. “We hopen zo
de kwaliteit van de dienstverlening
te vergroten. We zijn hier ongeveer
een jaar geleden mee begonnen.
Dat er nu in het nieuwe kabinet
gesproken wordt over grotere
gemeenten en herindelingen, is
puur toeval. We gaan wel samen op
weg maar hebben ook respect voor
elkaars zelfstandigheid. Dit is dus
op geen enkele wijze een voorbode
voor een fusie tussen Horst aan de
Maas en Venray.”
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Fanfare Kronenberg en Evertsoord schittert in Venlo

Kleine gemeenschap biedt groots
talentenpodium
Een glunderende fanfarevoorzitter, en waanzinnige optredens van jong aankomend talent uit Noord-Limburg. Zo
is de elfde editie van Friends For Music (FFM) in theater de Maaspoort het best te omschrijven. Afgelopen vrijdag
streden leerlingen van drie scholen om de FFM Award 2012. De organisatie was net als alle voorgaande edities van
FFM, in handen van Fanfare Monte Corona uit Kronenberg en Evertsoord.

Venlo en het Raayland College uit
Venray. Na de pauze werd bekendgemaakt wie de meeste voorkeurstemmen had gekregen van de vakjury
en publieksjury. Beide jury’s wezen
onafhankelijk van elkaar en unaniem
de afvaardiging van ’t Wildveld aan als
winnaar. De winnaars ontvingen de
prijs uit handen van Sevenummer Bart
Reinders die samen met de Venlose
Kristel Roulaux de vakjury vormde.

Concept slaat aan
Na de pauze werden de ruim 650
toeschouwers tevens getrakteerd op

muzikale bijdrages van Fanfare Monte
Corona. De avond stond geheel in het
teken van ‘FFM goes Latin’ met dansen gastoptredens van diverse artiesten
uit de Noord-Limburgse regio. Het
concept om jong en nieuw talent een
podium te bieden slaat aan.
Sturme: “Binnenkort gaan we deze
avond evalueren maar eerst willen we
nagenieten van deze mooie avond. Hoe
het programma er in 2013 uit komt te
zien bepalen we begin volgend jaar. De
datum staat wel vast, dat wordt vrijdag
15 november hier in de Maaspoort”,
zegt de voorzitter.

Winnaars
Voortuinenwedstrijd
De winnaars van de Voortuinenwedstrijd in Horst aan de Maas zijn op
woensdag 7 november bekendgemaakt in De Lange Horst. De organisatie
van de wedstrijd kreeg ruim honderd aanmeldingen. Uit deze aanmeldingen zijn in drie categorieën de winnaars gekozen.
Leerlingen van de Venlose School
voor Praktijkonderwijs ’t Wildveld wonnen de FFM Award 2012.

Hechte groep
Vrijwel alle muzikanten van de
fanfare worden op de een of andere
manier betrokken bij de voorstelling
in Venlo. Dat maakt de fanfare tevens
tot een hechte vriendengroep die in
staat is een dergelijke muziekshow te
organiseren. Fanfarevoorzitter Henk
Sturme: “Het is inderdaad een hechte,

jonge groep goede muzikanten die
graag op hoog niveau muziek maken.
Maar wat vooral telt is het feit dat ze
ook graag plezier maken en genieten
van een goede muziekshow. Dat maakt
het mogelijk dat de vereniging uit zo’n
kleine gemeenschap als Kronenberg en
Evertsoord deze show kan verwezenlijken. Dat geldt ook voor Karlijn van
Dinther die al tien jaar trompet speelt
bij Monte Corona samen met haar moeder en haar zus. Karlijn is tevens een
graag geziene zangeres in onze regio.

Zij verzorgt gastoptredens bij Rowwen
Hèze en hoort bij de vaste artiesten van
Herberg de Troost”, zegt de voorzitter.
Het was dan ook niet verwonderlijk dat
Karlijn van Dinther enkele optredens
verzorgde samen met Henk Deter uit
Ysselsteyn.

Unanieme uitslag
Voor de pauze gingen leerlingen
van drie scholen de battle met elkaar
aan voor de FFM Award 2012. College
den Hulster en ’t Wildveld, beide uit

De keurmeesters letten bij
iedere inzending op de algemene
indruk, het onderhoud, de
aanleg en de vormgeving van de
voortuin. Elke tuin werd zes keer
beoordeeld door een wisselende
groep keurmeesters. De winnaar in
de categorie kleine voortuinen is
familie Timmers uit Griendtsveen.
De prijs voor de mooiste
middelgrote voortuin ging naar
familie Huijs uit Broekhuizen. Nel

Kom eens een KijKje
nemen naar onze
prachtige

One X plus

najaars
collectie

MET BEATS AU
DIO

• Android 4.1 besturingssysteem
• 4.7 Inch touchscreen
• Fotocamera binnen 0,7 seconde gebruiksklaar

in combinatie met:
Vodafone 24 Bel+SMS+Web
regelmatig 12 maanden van 65,voor € 48,75 pmnd *

99,*Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Actie geldig t/m 30 november 2012. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

KIJK SNEL OP WWW.WELCOMBIJKIVITS.NL!
Welcom bij Kivits • De Bleek 58-60 • 5801 MD Venray • Tel. 0478 - 58 11 60 •

n :
va nd
ijn aa
W m
de

@welcombijkivits •

Welcom bij Kivits

Callia Magna

Deze keer niet de veel verkochte Callia alta, maar met de feestdagen voor de deur de speciale Magna serie. Dit zijn bijzondere
wijnen van het wijnbedrijf Callia met houtrijping.
Mooie concentratie en finesse gaan samen
Actieprijs november
in deze wijnen. Ze worden ook alleen maar
Per
fles
in de betere oogstjaren geproduceerd.
Dit moet u proeven. Verkrijgbaar in Viognier,
2e fles
Malbec of Shiraz. Wilt u eerst proeven,
vrijdag staan ze voor u open.
halve prijs

€ 8,99

Warsteiner
24 X 33 CL

speciale
aanbiedingen
met Kortingen
tot wel 50%
• Esprit • s.OlivEr • AngEls JEAns •
• MExx • AnnA scOtt • gElcO • MOx •
• ExprEssO • gErry WEbEr • sAMOOn •
• FrAnk WAldEr • sEdA • EnJOy • nEd •

€ 10,95

DRANKENHANDEL/SLIJTERIJ WEIJS Herstraat 58 Horst • www.slijterijweijs.nl

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl

Vullings uit Horst had de mooiste
grote voortuin. Naast de prijzen
in de drie categorieën was er ook
nog een prijs voor de creatiefste
voortuin. Deze ging naar Yvonne
Zip uit Grubbenvorst. Verder werd
er per kerkdorp nog een winnaar
met de mooiste voortuin benoemd.
De wedstrijd werd georganiseerd
door Gemeente Horst aan de Maas,
Citaverde College en Centrum
Management Horst.
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familie

Piet en Anny
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Graag willen wij iedereen bedanken
voor de belangstelling en
felicitaties ter gelegenheid van ons
50-jarig huwelijk.

Truus en Joos Vullings-Custers
Hartelijk gefeliciteerd met
jullie 40-jarig huwelijk.
Familie Kusters & aanhang

Verloren halsketting op maandag 5
november bij crematorium in Venray of
bij Café Boëms Jeu in America. Tel. 077
398 56 46.
Praktijk Constance in Horst.
Gezonde voeten daar loop je mee weg!
Bestel nu je waardebonnen van € 4,00
Info: www.bijconstance.nl
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinsets, banken, tafels enz. Gratis
bezorgd. Melderslo 06 51 93 18 38.
Long olie – helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de longen
en versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
“Natuurwijzer” in Horst.
Linders Interieur.
Voor al uw interieur werkzaamheden!
Van meubel tot compleet interieur.
Maatwerk kasten, keukens, meubels,
enz. Linders Interieur maakt het.
Tel. 06 13 81 79 31 Stationsstraat 127,
5963 AA Horst.
Pedicure Angeli
Pedicure komt bij u thuis de voeten
verzorgen. Tel. nr. 077 398 83 42.
Aangeboden caravanstalling.
Nog 1 plaats wegens verkoop.
Tel. 077 398 40 56.

Te huur 100m2 ruimte in centrum van
Horst. Zeer geschikt voor party-service
en vele andere doeleinden. Koeling en
diepvries aanwezig. Tel. 077 466 05 19
mob 06 23 32 79 77.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05

Te huur vrijstaand woonhuis, kern
America. Min. 6 mnd. 800 euro p.m.
Tel. 0493 85 01 34.

Op zoek naar een gezellige, creatieve
en trendy workshop bloemschikken?
Geef je dan snel op want vol=vol!
Kijk op www.decorato.nl voor het
uitgebreide workshopprogramma of
bel naar 077 463 32 85.

Garageverkoop bloemenwinkel.
Restanten v/e bloemenwinkel: decomat.
aardewerk, glas, kerstart., kaarsen,
zijdebloemen ed. Tevens nog wat tweedehands kinderkleding en speelgoed.
Zaterdag 17 en 24 november van 9-5
Hendriks Steeg 30 Sevenum.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die heeft bijgedragen
om ons verdriet te verzachten bij het afscheid van

Frans van den Beuken
Dank voor jullie bloemen en kaarten en aanwezigheid
bij avondwake en crematie.
Anny van den Beuken-Gerrits
Kinderen en kleinkinderen

&

en restauratie

Heijen Tel: 0485 51 23 67 Venlo Tel: 077 320 00 88

Pedicurepraktijk PuuR.
Mirjam de Haart, Herenbosweg 41 te
Melderslo. Voor de complete verzorging
van uw voeten. Bel voor het maken van
een afspraak 06 39 05 74 69.
Verloren op maandag 5 nov. rond
15.00 uur tijdens rit op buslijn 60
Venlo-Venray, zwart etui met div.
pasjes. O.a ov-pas, zorgpas, id-pas.
Gevonden? Bel dan 06 42 65 02 76.

Dankbetuiging

Grafmonumenten

Aanbieding!
Lei plataan/linde Nu voor € 52,50.
Dak plataan Nu voor € 55,00
e.a.(lei-dak-zuil) bomen
veel srt. hortensia’s, buxus v.a. € 0,50,
taxus v.a. € 1,60, coniferen, laurier.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl
Open na tel. afspraak.
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08/077 465 32 83

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Onderhoud, reparatie,
(draadloos) internet, netwerken,
virusverwijdering, beveiliging.
06 14 51 11 20.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Te Koop buxus, R. Breukers Lottum
tel. 077 366 13 80 mb. 06 50 63 13 61.

M
O G
RE NU RA
ST ME FAU N
RA TEN
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E

MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Shoppen op de Herstraat.
Was u al in ‘t Winkeltje op de Herstraat
44? Een leuke combinatie van nieuwe
en gebruikte spullen, textiel, deco,
huishoud, “hebbedingetjes en snuisterijen”. Ruim assortiment in gebruikte
textiel. Welkom!
Op zaterdagmiddag 10 november
tussen 13.30 en 14.30 uur zijn we onze
sleutelbos verloren. We zijn de vinder
ongelooflijk dankbaar!
Tel. 06 54 96 88 25.
Verloren maandag 12 nov. tussen
zwembad Horst en Citaverde een
fietssleutel en andere sleutel met
hanger van Angry Birds. Graag bericht
op 06 19 58 26 31.
T.k. electrische fiets Batavus Podova
Easy 10 amp. ½ jaar garantie, lage
instap (h 46 cm), 7 versnellingen,
kleur zwart, tel. 06 51 06 33 75.
Biedt zich aan babysit voor ’s avonds.
Graag in Hegelsom of omgeving.
Tel. 077 463 24 13.
Biedt zich aan voor regio Horst.
Particuliere ervaren kinderoppas,
eventueel gecombineerd met huishoudelijke taken. Dagen en tijden in
overleg. Voor info: 06 23 98 74 09 na
18.00 uur.

Geboren

Geboren

6 november 2012
Zoon en broertje van
Loe en Susan Verheijen
Renske en Joep
Hillenweg 17
5963 PA Hegelsom

09 november 2012
Zoontje van
Theo en Desiree
Janssen-Rutten
‘t Stepke 20
5963 HE Hegelsom

Geboren

Geboren

Teun

Loek
7 november 2012
Zoon en broertje van
Ralf, Marian en Kees Broos
Heijnenstraat 11
5963 NK Hegelsom

Kinderdagverblijf

Bambino

u
Open van 7.00 u tot 18.00
18.30 u
tot
ijk
gel
mo
g
gin
len
Nu ook ver
Contactpersoon: Kim Janssen
E kinderdagverblijfbambino@gmail.com
T 06 23 32 43 09

www.kdv-bambino.nl

Kent u iemand?
Met ambitie en goede soc. vaardigheden?
Die serieus geïnteresseerd is in een
leuke baan en vanuit zijn eigen huis
wil werken? Graag zijn/haar eigen uren
wil indelen? PT/FT mogelijk.
Bel: 06 27 02 17 83.
Gratis af te halen bij zelf afbreken
2 folietunnels, lengte 12m. hoogte
3.20m. breedte 6m.
Tel. 077 463 17 96 / 06 20 33 86 85.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

www.briensveld.nl
T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 53 64

w w w. b o b n o t e n . n l

T (077) 398 70 99
info@theoarts.com

www.theoarts.com

7 november 2012
Zoon van
Alice Joustra & Rene Madou
Pastoorsveld 19
5961 DT Horst

• Uitdagende activiteiten
• Vakkundige medewerkers
• All-inclusive tarieven
• Verschillende contractvormen
• Gratis dagdeelkaart bij plaatsing

T 088-2088208
www.spring-kinderopvang.nl
Nu te huur bij Stervideotheek!
Venloseweg 2, Horst: Ice Age 4/
The Double/Amazing Spiderman/
The Dictator/Cold Light of Day/Lock
Out/Prometheus/Snow White &
Huntsman/Chernobyl Diaries/
21 Jumpstreet/Rock of Ages/Eden.
Te huur Sint en pietenpakken.
Namens werkgroep St . Nicolaas.
Tel. 077 398 45 31.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Gastvrouw/heer parfum-party.
Organiseer een parfum-party de komende
weken. Goede verdiensten geen
investering! www.hagina-parfum.nl
Woonruimte gezocht. Mijn vriend
en ik (27 en 25, beide werkzaam)
zijn op zoek naar woonruimte in
Horst of omgeving. Voor info: tel.
06 24 11 94 07.
Actie bij Boutique Mamalika.
A.s. vrijdag en zaterdag 30% korting op
het hele assortiment, met uitzondering
van de Vintage Corner. Jonge mode
(ook grotere maten), Crazy lenzen,
piercings, horloges, ringen en
mode-accessoires. Herstraat 44a, Horst

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

Jort

Kinderdagverblijf Bambino
biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar

Dag en nacht bereikbaar

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

Job

T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

www.delestegeulde.nl
Noordsingel 75, Horst, 077-3984190
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Koninklijke onderscheiding Fietscontrole
voor Joep Verbruggen

De kinderen van de groepen 4 tot en met 8 van basisschool De Wouter
op donderdagmiddag 8 november kwamen op de fiets naar school voor een
fietscontrole.

Horstenaar Joep Verbruggen heeft vrijdagavond uit handen van burgemeester Kees van Rooij een Koninklijke
Onderscheiding ontvangen. Hij werd onderscheiden tijdens de jaarlijkse feestavond van Brandweer Horst.

Daarnaast kregen de leerlingen uitleg over het programma Lightwise van
de ANWB, waarin veilige fietsverlichting
centraal staat. Met deze actie hoopt de
school dat kinderen zichtbaar zijn in het
verkeer en het aantal verkeersongelukken onder kinderen in Nederland te

verlagen. “Op het schoolplein werden
niet alleen fietsen goedgekeurd, maar
ook verlichting gecontroleerd en zo
nodig gerepareerd. Nu het wat vroeger
donker is kunnen de kinderen weer veilig aan het verkeer deelnemen”, aldus
een woordvoerder van de school.

Lespakket voor de
basisschool
Voorzitter Marcella Dings van Museum de Kantfabriek heeft op woensdagochtend 14 november, in het bijzijn van de leerlingen van basisschool De
Doolgaard uit Horst, het nieuwe lesproject ‘Kant in de fabriek/Kant op
school’ officieel geïntroduceerd.

Joep Verbruggen is sinds 1
september 1977 lid van de vrijwillige
brandweer. Eerst in de voormalige
gemeente Horst en sinds de fusie
in 2001 in de gemeente Horst aan
de Maas. Na 35 jaar beëindigt hij

zijn loopbaan bij de brandweer.
Joep Verbruggen komt uit een
’brandweerfamilie’. Zijn vader, broer,
zwager en neef: allemaal waren of zijn
ze lid van de vrijwillige brandweer. Joep
Verbruggen is al vanaf de start nauw

betrokken bij de rookmelderactie van
de brandweer en hangt ook in zijn vrije
tijd rookmelders op bij inwoners van de
gemeente. Hij is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
(Foto: René vd Pasch)

Veerdiensten onder één beheer
Het tarief voor automobilisten die met het veer de Maas over willen steken gaat met 0,10 euro omhoog.
Dit komt doordat met ingang van 1 januari 2013 alle bestaande veerdiensten over de Maas in Noord-Limburg in
handen van één exploitant komen.
De tarieven voor voetgangers,
fietsers en grote voertuigen blijven
ongewijzigd. Datzelfde geldt voor de
vaartijden. Ondanks de verhoging is
het tarief lager dan het gemiddelde
tarief van andere veerverbindingen
in de regio. In Noord-Limburg zijn
vijf veerdiensten: tussen Kessel en
Beesel; Baarlo en Steyl; Grubbenvorst

en Velden; Lottum en Lomm;
Broekhuizen en Arcen. De Maasveren
zijn van oudsher onderdeel van
het Noord-Limburgse wegennet.
Ton Paulus beheert momenteel vier
van de vijf veerdiensten en is vanaf
1 januari 2013 exploitant van alle
veerponten. De afspraken over de
exploitatie en het nieuwe beheer

komen voort uit een aanbesteding
die de Maasoevergemeenten Beesel,
Horst aan de Maas, Peel en Maas en
Venlo met elkaar hadden uitgezet.
Bij de aanbesteding hebben de
gemeenten het voortbestaan en
een goede dienstverlening voor
haar inwoners en bezoekers voorop
gesteld.

Het pakket omvat onder andere
een demonstatie kantklossen, een
stukje geschiedenis over kant en industriële geschiedenis, waarbij ook het
aspect kinderarbeid aandacht krijgt. De
kinderen brachten ook een bezoek aan
het museum om aan allerlei activiteiten deel te nemen. De werkgroep
educatie, bestaande uit enkele professionals uit het onderwijs ontwikkelde
het lesproject, dat geschikt is voor de
groepen 7 en 8 van de basisschool. Het

pakket werd in het schooljaar 20112012 door twee scholen uitgeprobeerd
en na een evaluatie en enige aanpassingen is het nu klaar voor gebruik.
In overleg met Cultuurpad, bestaande
uit vijf onderwijsstichtingen en tachtig
verschillende basisscholen in NoordLimburg, werd besloten om het lesproject voor dit schooljaar op te nemen in
het kunstmenu. Dit menu biedt brede
ontwikkelingskansen voor kinderen in
de leeftijd van 0 tot 14 jaar.

La Providence laat
nieuw gezicht zien

Vroeg uit de veren voor
Paardenmarkt
Lottum stond afgelopen maandag in het teken van de jaarlijkse Paardenmarkt. Om 06.00 uur
stonden de eerste handelaren al in het centrum klaar met hun verkoopwaar. Ook de echte diehards
waren vroeg uit de veren voor het traditionele ontbijt bestaande uit eieren met spek en een glas bier.
De jaarmarkt zelf begon om 09.00 uur en trok ook dit jaar weer bezoekers uit de hele regio.
Kijk voor meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl

Zorgcentrum La Providence uit
Grubbenvorst presenteerde vorige
week op ludieke wijze haar nieuwe
logo. In dit logo komen drie nieuwe
elementen tot uiting, waaruit blijkt
dat La Providence zich niet alleen richt

op ouderen die in het zorgcentrum
wonen, maar ook ouderen die nog
thuis wonen. Dit doet zij bijvoorbeeld in
de vorm van fysiotherapie, advies over
wonen, welzijn en zorg of in de vorm
van thuiszorg.
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Koninklijke
Onderscheiding

Jeugdcarnaval D’n
Dreumel luidt seizoen in

Horstenaar Jan Nefkens is maandagmiddag onderscheiden als Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg het lintje uit handen van burgemeester
Kees van Rooij.

Jeugdcarnaval D’n Dreumel vierde op zaterdag 10 november haar jubileumfeest in een bomvolle Horster
Mèrthal. Een gigantisch feest voor zowel de jeugd als de ‘oudere jeugd’ van Horst.

De heer Nefkens is nauw betrokken
bij de plaatselijke, regionale en
provinciale KBO. Hij heeft onder
andere de functies van secretaris
en penningmeester bekleed. Hij is
nu nog als adviseur betrokken bij

de KBO. Daarnaast is hij momenteel
plaatsvervangend voorzitter van
Stichting Reiscommissie Ouderen Horst/
Sevenum en Maasdorpen. Daarvoor
organiseert hij jaarlijks diverse
meerdaagse reizen.

Papierkroam
Mensen die problemen hebben met het ordenen van hun administratie kunnen terecht bij de Papierkroam Horst, een dienst van Synthese.
De vrijwilligers van de
Papierkroam Horst bieden hulp aan
ouderen, maar ook jongeren, minima
of burgers uit een ander land. Het
is de bedoeling dat de hulp die de
klant van de Papierkroam krijgt voor
bepaalde duur is. De vrijwilliger

zorgt er voor dat de administratie op
orde komt, zodat de klant het weer
zelf kan doen. Wie meer wil weten
over de Papierkroam of vrijwilliger
wil worden kan terecht bij Synthese
telefonisch 077 397 85 00 of per mail
info@synthese.nl

De avond begon met een officieel
gedeelte voor de vele genodigden. Hier
werden diverse herinneringen aan 55
jaar jeugdcarnaval in Horst opgehaald.
Een van de hoogtepunten was het
benoemen van twee nieuwe ereleden van Jeugdcarnaval D’n Dreumel,
te weten Frans Baltussen en Jan van

den Beuken vanwege hun bijzondere
verdiensten voor JC D’n Dreumel.
Ook waren er veel oud-jeugdprinsen
aanwezig om dit heuglijke feit mee te
vieren.
Eveneens werd het lied ‘Niks
te gek!’ voor het eerst ten gehore
gebracht. Dit is het nieuwe lijflied van

Jeugdcarnaval D’n Dreumel dat door
jeugd is ingezongen die in het verleden
heeft deelgenomen aan de jaarlijkse
Jeugdliedjesmiddag. De hele Horster
gemeenschap heeft vervolgens het
carnavalsseizoen om 00.00 uur officieel
kunnen inluiden.

Liedjesmatinee Hegelsom
Carnavalsvereniging D´n Tuutekop houdt op zondag 18 november het traditionele jaarlijkse Hegelsomse
Liedjesmatinee. Aanvang 15.30 uur in zaal Debije.
Een gezelschap van zangers en
schrijvers gaat zijn best doen om een
plaats bij de eerste vier te veroveren.
Dat laatste levert namelijk een plek op
de cd op. Er zijn acht deelnemers dit
jaar. Ook de jeugdige Tuuten hebben

kGeschen en
pakkett
voor deen
feestdag

weer de kans hun kunsten te tonen op
deze middag. Het winnend liedje van
de jeugd levert ook een plek op de
cd op. Er doen maar liefst vier jeugdgroepen mee.
De muzikale ondersteuning wordt

verzorgd door Jos Hoebers.
Aanvang is om 15.30 uur in zaal Debije,
na die tijd zijn geen stemformulieren
meer te krijgen. De zaal gaat open
vanaf 15.00 uur. Voor meer informatie
kijk op www.tuutekop.nl

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

terrasoverkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Streekproducten!
di t/m vr 13.00-18.00 uur
za 09.00-16.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77
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Noodlijdende gezinnen

Sinterklaasbank
ook in Horst

´Biljarten is ontspanning´
De vier Jo´s en Tinus, dat is de onofficiële naam van een van de teams van Biljartclub ´t Gasthoes. Het team
bestaat uit de heren Jo Verheijen, Jo Roelofs, Jo van Kempen en Tinus Verbruggen en dame Jo Vissers. Bijzonder is
ook dat zij de enige vrouw is in de competitie.

Stichting De Sinterklaasbank, die kinderen uit noodlijdende gezinnen
een Sintcadeau bezorgt, bestaat vijf jaar. Ook in Horst aan de Maas is een
uitgiftepunt, in het Rode Kruis gebouw.
In onze regio krijgen de kinderen
hun cadeau via de Voedselbank
Limburg Noord bij de uitgiftepunten
in Venray, Horst aan de Maas
en Bergen. De organisatie en
fondswerving gebeurt echter door

de Sinterklaasbank. De organisatoren
van de Sinterklaasbank willen
zoveel mogelijk kinderen een mooie
herinnering geven.
Voor meer informatie zie
www.sinterklaasbank.nl

Eenzaamheid bestrijden

Tentoonstelling
Welfare Horst
De jaarlijkse tentoonstelling van de Welfare van het Rode Kruis vindt
plaats op zondag 25 november. De tentoonstelling is van 10.30 tot 16.00
uur in het Rode Kruis gebouw in Horst.
Er is handwerk te koop, dat is
gemaakt door de mensen die wekelijks samenkomen. Het is een van de
sociale activiteiten die regionale afdeling van het Rode Kruis organiseert om

het isolement van mensen te doorbreken en eenzaamheid te bestrijden.
Het handwerk dat door de deelnemers
is gemaakt wordt tentoongesteld en
verkocht. Er is ook een loterij.

Bokkenrijk

Prinsen- Boerenbal
in Swolgen
In Swolgen worden komende zondag de nieuwe heersers en het
nieuwe boerenbruidspaar van het Bokkenrijk bekendgemaakt.
Het Prinsen-Boerenbal vindt plaats in Zaal Wilhelmina vanaf 14.11 uur.
Deze middag wordt ook afscheid
genomen van prins Ger II, prinses
Sonja en de adjudanten Arlo en John.
Het boerenbruidspaar van 2012,
Linda en Roy, sluit hun periode af

met een ludieke ´geboorte´ van hun
kindje. De organisatie heeft weer
zijn best gedaan om een spectaculair
uitkomen op het toneel neer te
zetten.

Zestig jaar

Jubileumvogelshow
Ons Genoegen

De vier Jo´s op een rij, Tinus Verbruggen ontbreekt
Het seniorenteam, Jo Vissers is
met haar 84 jaar het oudste, neemt de
biljartsport uiterst serieus. Wedstrijden
worden gespeeld om te winnen. “We
letten altijd goed op, zodat de reserves
geen kans krijgen om te spelen”, lacht
Jo Roelofs. Maar als ze een keer verliezen, dan is het gewoon pech. Want
er is natuurlijk ook wel eens tijd voor
lol. “Biljarten moet ontspanning zijn en
geen inspanning”, zegt Jo van Kempen.

Al hoort een beetje strijd er natuurlijk
wel bij, zeker als andere clubs denken
dat ze wel zomaar kunnen winnen van
de enige vrouw in de competitie. “Ik
word soms wel eens voor ´nut ding´ uitgemaakt of ze wensen me veel succes
aan het begin van de wedstrijd. Maar
dat is niet nodig”, zegt Jo Vissers met
een lach. De teamleidster stond 37 jaar
geleden aan de wieg van het damesbiljartteam in Melderslo. Ook daar stoot zij

regelmatig nog een bal.
De biljartclub van ´t Gasthoes telt
ongeveer twintig leden. Elke dinsdag
staat gereserveerd voor wedstrijden,
zowel uit als thuis. In de zomermaanden wordt er niet gespeeld. Waar het
de vier heren en één dame vooral om
gaat is plezier in het spel. “Zolang we
dat nog hebben en we kunnen nog op
hetzelfde niveau blijven spelen, gaan
we er mee door”, besluit het groepje.

Lezing over uilen
IVN De Maasdorpen houdt op donderdag 22 november een dialezing over uilen. Deze lezing door Henk van Dijk
begint om 20.00 uur in ´t Zoemhukske in Horst.
Niet alleen de uil, maar ook
Henk van Dijk is een ‘stille jager’. Al
jaren jaagt hij gewapend met zijn
camera op uilen. Hij schiet prachtig
foto’s van uilen bij al hun activiteiten.
De dertien in Europa voorkomende
soorten heeft hij in hun leefomgeving
vastgelegd. Tijdens de lezing vertelt

hij over de leefwijze en biotoop
van de belangrijkste uilensoorten.
Aan de hand van zijn dia’s passeren
de paarvorming, de balts, de
voortplanting, het broedgedrag en de
broedzorg, het verenkleed, de sluier
en de zintuigen de revue. Daarnaast
komt ook de bijzondere manier van

jagen aan bod: geruisloos en meestal
in het donker. En verder, wat zijn de
prooidieren, welke gevaren lopen
de uilen en met welke maatregelen
kunnen we ze beschermen? Henk is
naar eigen zeggen in de eerste plaats
een fotograaf. De beelden, daar gaat
het hem om.

Vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst houdt van vrijdag
16 tot en met zondag 18 november een grote vogelshow. Deze vindt
plaats in het gebouw van handboogsportvereniging De Schutroe
in Horst.
Ons Genoegen werd in 1952
opgericht en viert dus dit jaar
het zestigjarig bestaan. Op de
tentoonstelling worden meer dan
750 wedstrijdvogels geshowd.

750 wedstrijdvogels
Deze zijn aan een strenge
beoordeling onderworpen door een
tiental deskundige keurmeesters
van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers (NBvV). De vogels
worden gekeurd op houding,
postuur, kleuren, poten, snavel en
raszuiverheid.
Tijdens de show zijn er veel
verschillende vogels te zien, zoals
kleur-, postuur- en vormkanaries,
tropische vogels, Europese
cultuurvogels c.q. bastaarden

en kromsnavels. De winnaars
van de predicaatsprijzen over de
diverse hoofdgroepen evenals de
verenigingsbeker die vrijdag 16
november bekend zijn, ontvangen
uit handen van burgemeester Kees
van Rooij hun bokaal.
Verschillende standhouders
presenteren zich dit weekend. Verder
is er een grote verkoopklasse van
vogels aanwezig.

Traditionele tombola
Traditiegetrouw is aan de
tentoonstelling een tombola
verbonden. De tentoonstelling is
op vrijdag geopend van 20.00 tot
22.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot
22.00 uur en op zondag van 10.00
tot 16.00 uur.

Caeciliafeest Cantate
Gemengd koor Cantate uit Horst vierde afgelopen zaterdag het jaarlijks Caeciliafeest. Deze keer
werden er drie jubilarissen gehuldigd. Mevrouw D. Koster-Verhaegh is 25 jaar lid, de heer Chr. Herraets
is 40 jaar lid en mevrouw A. van den Beuken-Willems is 50 jaar lid. De vierde jubilaris, de heer Geurts
kon niet aanwezig zijn.
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Starters in de regio
Juul’s Kruidenhoekje
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Juul’s Kruidenhoekje
Juultje Rambags
Kerkstraat 14a
Horst
077 398 02 50
info@
juulskruidenhoekje.nl
juulskruidenhoekje.nl
gezondheidswinkel
september 2012

Activiteiten
Juul’s Kruidenhoekje is een
winkel met een uitgebreid
assortiment producten, waarbij
de gezondheid en de verzorging
van de klant voorop staat.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan
natuurlijke voedingssupplementen, middelen om de noodzakelijke stoffen, vitaminen en
mineralen aan het lichaam toe te
voegen. Natuurlijke middelen
bevatten meer werkzame stoffen
en worden veel beter opgenomen dan synthetische supplementen. Zo zijn er middelen om
de weerstand te verhogen, meer
energie te krijgen of juist meer
rust. Ook voor specifieke problemen, zoals een koortslip,
overgangsklachten of langdurige
hoofdpijn heeft Juul’s
Kruidenhoekje vaak een natuurlijke oplossing.
Uitgangspunt bij Juul’s
Kruidenhoekje is de natuurlijke

kracht van de producten, die
vanzelfsprekend niet op dieren
getest zijn. De klant vindt naast
gezondheidsproducten ook
diverse lijnen verzorgingsprodukten. Bovendien zijn er verrassend
veel leuke en betaalbare
cadeautjes en cadeaubonnen
verkrijgbaar.

Dagopvang Gooiendaag biedt
structuur in warme omgeving
Gezelligheid en geborgenheid. Dat zijn de kernwoorden van dagbesteding Gooiendaag in Horst.
Op 1 januari 2013 gaat deze vorm van dagbesteding officieel van start. Initiatiefneemster Petra LeijssenVersteegen vertelt enthousiast over haar plannen.

Doelgroep
Juul’s Kruidenhoekje heeft
een erg brede doelgroep:
mensen die aandacht hebben
voor hun gezondheid en fijne en
natuurlijke producten willen
gebruiken, iedereen die een leuk
cadeautje zoekt, mensen die
lekker willen snuffelen, mensen
die graag goed advies willen: er
is bijna voor elk wat wils.
Onderscheidend vermogen
Juul’s Kruidenhoekje onderscheidt zich door deskundig
advies, snelle service, en de
grote verscheidenheid in
produkten, alles van natuurlijke
oorsprong. Producten die besteld
worden zijn veelal de volgende
dag in de winkel. Er is regelmatig
een geheel kosteloze huid-analyse-dag. De praktijkruimte
wordt in de toekomst tevens
gebruikt door een masseur, een
tarottist, een reflexoloog en een
therapeut.

Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl

Initiatiefneemster Petra Leijssen (r) met medewerkster Gerd Vullings
Gooiendaag is gevestigd in een oude boerderij in
het centrum van Horst. De dagbesteding is bedoeld voor
ouderen met beperkingen door ouderdom. Petra heeft er
bewust voor gekozen de groep klein te houden. “De groep
gaat uit maximaal acht mensen bestaan. Dit zorgt voor een
gevoel van rust en veiligheid. We bieden hen structuur in
een warme en welkome omgeving. We gaan straks ook zelf
voor het vervoer van de gasten zorgen.”
De voormalige schuur is omgetoverd tot een knusse
ruimte met een landelijke sfeer. “We hebben gekozen voor
een mix tussen oud en modern. Daardoor is het herkenbaar
voor de mensen en tegelijkertijd ook eigentijds en licht.
We gaan buiten nog een dierenweitje en een groentetuin
aanleggen en er komt een gezellig zitje onder de boom.”

Naast de dagbesteding is het ook mogelijk om een keer
per maand ´s avonds aan te schuiven bij Gooiendaag. “We
starten inderdaad ook een eetpunt. Dit is gescheiden van
de dagopvang. Een keer per maand wordt er gekookt voor
mensen die het gezellig vinden om gezamenlijk te eten.”
Op 15 december is er van 13.30 tot 17.00 uur een open
dag bij Gooiendaag. “Mensen zijn van harte welkom om een
kijkje te komen nemen. De groep Chanté zorgt voor kerstmuziek, het wordt heel gezellig,” belooft Petra.

Renteel
variab

2,5%

Berkelstraat 3
5961 JK Horst
www.gooiendaag.nl

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Voor een
‘werelds’ cadeau

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
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Toeristisch Platform Horst aan de Maas

Nieuw lidmaatschapsmodel

Magazijnverkoop in
Magazijnverkoop in

OUTLET
'NEXT DOOR'

De algemene ledenvergadering van Toeristisch Platform Horst aan de Maas vond op donderdag 8 november
plaats. Tijdens de vergadering blikten ze terug op 2012 en werd het nieuwe lidmaatschapsmodel dat vanaf april
2013 ingaat, gepresenteerd.
Er werd onder meer stilgestaan bij
de plannen voor 2013. Ook werd er
tijdens de vergadering het nieuwe
lidmaatschapsmodel gepresenteerd.
Met dit nieuwe model wordt
tegemoet gekomen aan de wens van

diverse ondernemers om met meer
informatie zichtbaar te zijn in de
Liefde voor Limburg campagne.
Het toeristisch platform is een
coöperatieve vereniging met tachtig
ondernemers die actief zijn in de

'NEXT DOOR'

vrijetijdsbranche. Samen met nog
drie andere platforms en Stichting
Promotie Noord-Limburg wordt
de campagne Liefde voor Limburg
uitgevoerd.

Melderslonaar genomineerd
voor NCR Coöperatieprijs
Ondernemer Edwin Michiels uit Melderslo is genomineerd voor de NCR Coöperatieprijs. Deze wordt uitgereikt
door de NCR (Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw) aan de meest coöperatieve boer of tuinder van
Nederland.

15 t/m 17 nov. Heren
15 t/m 17 nov. Heren
20% extra kassakorting bovenop
20%
extraprijs
kassakorting bovenop
de outlet
de outlet prijs
Jansen-Noy, Guides in Fashion l Past. Vullinghsstraat 33 Sevenum
Jansen-Noy, Guides in Fashion l Past. Vullinghsstraat 33 Sevenum

Interieurarchitect

www.buronick.nl
+31 (0)6 818 800 63

“JOUW DROOM IS
MIJN MISSIE”
Een totaalontwerp, advies, begeleiding, maatwerk
voor u nieuwbouw of verbouwing van uw woning,
publieke ruimte of commerciele ruimte? Buronick.nl

Uw veelzijdige
hovenier
voor uw tuin
Ron Seuren, mobiel: 06 53 22 54 25
www.degroenevakmanronseuren.nl

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

WEGGEKELS /boekmannen GROOT tot KLEIN
VOLKOREN SPELT BOL met DESEM bereid 1,75 euro

(ook voorgebakken)

Michiels heeft samen met zijn
echtgenote een gemengd agrarisch
bedrijf met akkerbouw bloembollen
op 45 hectare en 1.800 vleesvarkens.
In het juryrapport staat onder meer:
“Michiels is een bestuurlijk betrokken
ondernemer. Daarbij staat hij bekend
als positief-kritische bestuurder; hij

durft zijn mening te geven en weet dit
te doen in de vorm van opbouwende
kritiek. Hij heeft voor zijn veelzijdige
onderneming duidelijke doelstellingen
en werkt er hard aan om die te verwezenlijken. Michiels vindt het belangrijk
om consumenten openheid van zaken
te bieden; hij is begaan met het imago

Cashless betalen Praedé
Bij Praedé kappers in Horst is het voortaan mogelijk om te betalen via de mobiele telefoon. Sinds oktober
kunnen klanten met een MiniTix portemonnee en een Cashless Betaalsleutel voortaan zonder contant geld op zak
naar de kapper.
Als eerste kappersbedrijf in
Nederland biedt Praedé kappers te
Horst Cashless Betalen in combinatie
met MyOrder aan. Via de app van
MyOrder kunnen klanten al sinds een
jaar gemakkelijk een afspraak maken
voor een behandeling. Afrekenen voor
de afspraak gebeurt eveneens via de

MyOrder App op basis van MiniTix.
Betalen aan de kassa werkt met elke
telefoon, elke provider en bij elke
bank: een voordeel voor mensen die
geen smartphone in hun bezit hebben.
Eigenaar Cay Kleeven legt uit:
“Cashless Betalen is een nieuwe
manier van betalen die de toekomst

NIEUW: SPELT en KLOOSTERSTOKBROODJE
1,40 EURO (ook voorgebakken)
HEERLIJKE SPECULAAS proef ze in de winkel

van de agrarische sector bij de burger.”
Op 22 november wordt tijdens
een landelijke dag door het publiek
de winnaar gekozen. Deze agrarische
ondernemer ontvangt naast de NCR
Coöperatieprijs een reischeque voor
een agrarische studiereis ter waarde
van 3.500 euro. (Archieffoto)

Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl
www.bakke ri jgewww.artvlaai.nl
rards .nl

Valise Atelier & Natuur organiseert een

wandeling in kerstsfeer
samen met Bloemsierkunst Simone en
Bloembinderij Lemmen

heeft en waar ik als ondernemer
erg enthousiast over ben. Ik ben van
mening dat Cashless Betalen absoluut
een aanwinst is vooral op het gebied
van snelheid en veiligheid. Betalen
gaat nu nog sneller en het is veiliger
omdat er minder contant geld in de
kassa is.”

Wandeling in kerstsfeer
Een aantal Sevenumse bloemisten organiseert op zondag 25 november een wandeling in kerstsfeer. De wandeling start tussen 10.00 en 16.00 uur bij Valise Atelier & Natuur in Sevenum.

Zondag 25 november

start tussen 10.00 en 16.00 uur
Meer info: www.valise.nl

Beauté de Prestige
HUIDVERBETERING & HUIDVERJONGING
NIEUW

Gezamenlijk worden in de
wandelroute een aantal bestaande
kapelletjes, veldkruisen en sommige stukjes natuur in kerstsfeer
gezet door Bloemsierkunst Simone,

Bloembinderij Lemmen en Valise
Atelier& Natuur. Er wordt gebruikgemaakt van natuurlijke materialen in
de natuur. Cursisten van de schildercursussen van Valise exposeren

werkstukken op het thema: Iconen.
De wandeling is ongeveer 6 km en
biedt naast de gedecoreerde kruisen
en kapelletjes nog diverse bijzondere
objecten en ontmoetingen.

DEFINITIEF ONTHAREN

Neem contact op voor een vrijblijvend en
kosteloos intake gesprek en ontvang
20% korting op uw eerste behandeling.

DWARSWEG 8 5964 PG METERIK 077 851 16 59
INFO@BEAUTEDEPRESTIGE.NL

WWW.BEAUTEDEPRESTIGE.NL

12

nieuws

15
11

Horst Maas
in beeld
aan
de

De opvallendste nieuwsfoto’s van 2011-2012

Nu
r
te koop voo

€14,95
ardcover
• met luxe h
a’s (A4)
• 104 pagin

Vanaf zaterdag 17 november exclusief verkrijgbaar bij:
AMERICA

Henk Aarts barbecue,
buffet en gourmet
Wouterstraat 36

GRUBBENVORST

Café feestzaal De Vonkel
Venloseweg 11

HORST

Bruna Horst
Kerkstraat 3a

MEERLO

Bakkerij Sijbers
Hoofdstraat 31

SEVENUM

Primera
Pastoor Vullinghsstraat 31

SEVENUM

Passie voor vis
Zeesweg 26

of bestel direct via www.hallohorstaandemaas.nl/jaarboek
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SINTERKLAASACTIE

Help Klunspiet zijn pure
chocoladeletters te vinden
Plak- en Kleurwedstrijd
Bij deze HALLO Horst aan de Maas zit een kleurplaat voor een sinterklaaskleurwedstrijd. Met deze kleurplaat maak je kans op een extra sinterklaascadeau! Het is de bedoeling dat je de kleurplaat zo mooi mogelijk inkleurt of
versiert. Je mag alle soorten materiaal gebruiken die je kunt bedenken, van
kleurpotloden en verf tot textiel en papier.
Mocht je per adres meer kleurplaten willen, bijvoorbeeld omdat je
broertje of zusje ook mee wil doen,
dan kun je bij de inleverpunten die
op de kleurplaat staan nog een extra
kleurplaat ophalen. Per kind mag je
één kleurplaat inleveren.
Er zijn drie leeftijdscategorieën
voor de prijzen: tot en met 5 jaar, van
6 tot en met 8 en van 9 tot en met
12 jaar. In elke categorie zijn er prijzen
te winnen. De derde plaats krijgt een
Intertoys giftcard van 5 euro en twee
entreekaartjes voor Zoo Parc Overloon.
Voor de tweede plaats hebben we

AGENDA
Sinterklaasintochten
America

zo 18 november 14.00 uur
Locatie: Bondszaal

Broekhuizen(vorst)
zo 25 november 14.30 uur
Locatie: Loswal

EvertsoordKronenberg

zo 18 november 14.00 uur
Locatie: De Torrekoel

Griendtsveen
zo 25 november 11.00 uur
Locatie: De Zaal

Grubbenvorst
zo 25 november 15.00 uur
Locatie: Veer aan de Maas

Hegelsom

zo 25 november 15.00 uur
Locatie: Zaal Debije

een giftcard van Intertoys van 10 euro
en een winter-entreekaartje voor
Toverland. De eerste plaats krijgt een
giftcard van Intertoys van 15 euro
en twee winter-entreekaartjes voor
Toverland.
De uitslag zal bekend worden
gemaakt in HALLO Horst aan de Maas
op donderdag 6 december. De kleurplaat moet vóór 29 november zijn ingeleverd. Ze kunnen ingeleverd worden
op de adressen die op de kleurplaat
staan. Je mag de kleurplaat ook naar
ons opsturen: HALLO Horst aan de
Maas, Handelstraat 17, 5961 PV Horst.

Horst

za 24 november 15.00 uur
Locatie: intocht centrum, feest
in de Mèrthal

Lottum

zo 18 november 15.00 uur
Locatie: Veer naar Harmoniezaal

Klunspiet heeft de chocoladeletters verstopt voor Snoeppiet. Hij heeft ze echter zo goed verstopt dat hij ze
zelf ook niet meer allemaal kan vinden! De witte en melkchocoladeletters zijn terecht, nu de pure letters nog.
Die zitten verstopt in deze uitgave van HALLO Horst aan de Maas en de uitgaves van 22 en 29 november. Help
Klunspiet om alle pure chocoladeletters terug te vinden. Tel daarvoor de pure chocoladeletters uit de drie
uitgaves bij elkaar op en maak de volgende slagzin op een originele manier af:
´Ik lees de HALLO graag, omdat …´

Ook dit jaar zijn er mooie prijzen te winnen:

1e prijs 4-gangen diner voor 2 personen
beschikbaar gesteld door Parkhotel Horst en een HALLO

2e prijs Bladblazer

jaarboek

beschikbaar gesteld door Boerenbond Swolgen en een HALLO

jaarboek

3e prijs Cadeaubon t.w.v. 75 euro
beschikbaar gesteld door Hema Horst en een HALLO

jaarboek

Het HALLO jaarboek is een mooi vormgegeven en rijk geïllustreerd boekwerk met het belangrijkste
nieuws uit Horst aan de Maas van het afgelopen jaar. Het jaarboek is een uitgave van Kempen Nieuwsmedia.
Noteer het totaal van alle pure chocoladeletters uit de drie uitgaves samen met de afgemaakte slagzin op de
deelnemersbon en lever deze uiterlijk 1 december in bij de inleverpunten. De uitslag wordt op donderdag
6 december bekendgemaakt in HALLO Horst aan de Maas. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Bakkerij Ummenthun
Nusseleinstraat 10
5966 NJ America

Bakkerij Derix
Kerkstraat 14
5961 GD Horst

Bloome-Huuske Rosa
Markt 19
5973 NR Lottum

Cafetaria Um ‘t Hukske
Schadijkerweg 1
5964 NA Meterik

Pryma
Genenberg 12
5872 AL Broekhuizen

Kempen Communicatie
Handelstraat 17
5961 PV Horst

Bloemsierkunst Anneke
Hoofdstraat 37a
5864 BC Meerlo

BoerenBond Swolgen
Mgr. Aertsstraat 33
5866 BG Swolgen

Herberg De Morgenstond
St. Barbarastraat 35
5766 PC Griendtsveen

Basisschool De Kroevert
Meerweg 13
5976 NS Kronenberg

Spar Janssen
Vlasvenstraat 4b
5962 AD Melderslo

Simone
Bloem- en Woondecoratie
Past. Vullinghsplein 22
5975 DJ Sevenum

Autoservice Besouw B.V.
Californischeweg 6
5971 NV Grubbenvorst
Bloemsierkunst
De Kogeldistel
Kogelstraat 62
5963 AP Hegelsom

Modehuis Cruysberg
Spoorstraat 1
5865 AE Tienray

Meerlo

zo 25 november 13.00 uur

Melderslo

za 17 november
Locatie: MFC de Zwingel

Meterik

zo 25 november 11.00 uur
Locatie: De Meulewiek

Swolgen

zo 25 november, 14.00 uur
Locatie: Lambertuskerk

Sevenum

zo 25 november
Locatie: De Wingerd

Tienray

zo 25 november 10.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Deelnemersbon Sinterklaasprijsvraag
Naam
Adres
PC + Woonplaats
Telefoonnummer
1. Het totaal van de pure chocoladeletters die door drie edities gestrooid zijn bedraagt:
2. Afmaken slagzin: Ik lees de HALLO graag, omdat

en zo
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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.

Jac Hermans

Zijn glastuinbouwbedrijf stond dichtbij een natuurgebied en dat
belemmerde vijfentwintig jaar geleden de mogelijkheid om uit te breiden.
Hij besloot om zijn kennis en liefde voor het vak van de agrarische sector
over te brengen op zeer moeilijk opvoedbare kinderen in Venlo. Dat bleek
een prima keuze. Deze week wordt Jac Hermans (65) uit Evertsoord geplukt.

Koken met

Randy

Elke week stelt chefkok
Randy Zeegers van het Maashotel
in Broekhuizen speciaal voor de
lezers van HALLO Horst aan de
Maas een recept samen met
goede en eerlijke producten.
Met zijn tips maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste uit de ingrediënten naar
boven halen.

Jan Hagelkoekje

tijd”, zegt Jac. Naast een dochter, hebben Jac en Marij ook een zoon: Johan.

het ergste na een weekend of na
een schoolvakantie. Gedurende die
periode hadden sommige kinderen
geen enkele structuur en werden aan
hun lot overgelaten. De thuissituatie
van deze kinderen was vaak verre van
goed. Zij maakten thuis dingen mee,
Een paar jaar geleden stopte Jac
die absoluut niet normaal zijn. Soms
met het glastuinbouwbedrijf, dat hij
reageerden ze in de klas zelfs erg
eind jaren tachtig probeerde uit te
agressief, maar als je eenmaal hun verbreiden. Dat lukte niet vanwege een
trouwen had en zij zich zichzelf durfden
aangrenzend natuurgebied. “Ik heb
toen besloten om mijn werkzaamheden te zijn, dan bleek dat veel kinderen een
klein hartje hebben”, aldus Jac.
binnen het bedrijf te combineren met
een parttimebaan in het onderwijs op
een school in Venlo.” Jac gaf les aan
zeer moeilijk opvoedbare kinderen en
doceerde de leerlingen over de agrarische sector in Nederland. “Sommige
Vier dagen in de week was Jac
kinderen wisten bijvoorbeeld niet eens leraar in Venlo en de overige uren
waar melk of een krop sla vandaan
werkte hij samen met zijn vrouw in de
komt”, aldus Jac. Deze kinderen hadden kassen. “Dit was voor mij een welkome
niet alleen moeite met luisteren en
afwisseling. Thuis in Evertsoord was
leren, maar daarnaast ook extra aanontspanning. Dan ging ik lekker op een
dacht en structuur nodig. “Alle kinderen bankje zitten en kon heerlijk ontspanhebben dat overigens nodig, maar bij
nen met een glaasje bier. Prima manier
sommige van deze kinderen ontbrak
om alles te relativeren. Dit was voor mij
dat gewoon.”
een goede combinatie”, aldus Jac.

Extra aandacht en
duidelijke structuur

Thuis in Evertsoord
was ontspanning

Als ze zichzelf
durfden te zijn

Kleinkinderen
grootste plezier

Het werken met de kinderen ging
Jac goed af. Door zijn rustige manier
van benaderen en met veel geduld
kreeg hij het vertrouwen en kon hij
veel met ze bereiken. “Ik vond het
prachtig als ze aan het einde van
de dag vertelden dat ze een mooie
dag hadden gehad. Ik vroeg me dan
alleen af hoe ik ze de volgende dag
weer in de klas zou krijgen. Dit was

Bij mooi weer springen Jac en Marij
graag op de fiets en genieten van de
omgeving of gaan een weekendje
weg. “Nederland is zo mooi, daarvoor
hoef je niet ver te gaan”, zegt Jac.
Maar het grootste plezier hebben ze
toch met de kleinkinderen. Regelmatig
spelen zij met hun kleinkinderen Sil
(8), Neele (5), Miel (5) en Iemke (3) in
hun grote tuin.

Crist Coppens

Benodigdheden:
· 200 gram boter
· 150 gram witte basterdsuiker

VLEESWARENKOOPJE

· 2 eieren

Bij 150 gram cervelaat
roompaté-tje gratis

· 1 theelepel kaneelpoeder
· 330 gram bloem
· 1 theelepel bakpoeder
· 100 gram amandelschaafsel
· 100 gram kristalsuiker
· 1 snufje zout
· 1 losgeklopt ei

Bereiding:
• Meng twee eieren en de
basterdsuiker;
• doe er één voor één de eieren bij,
gevolgd door de kaneelpoeder;
• meng de bloem met het zout en
het bakpoeder en spatel het door
het botermengsel;
• laat het deeg koud worden in de
koelkast;
• als het deeg koud genoeg is,
uitrollen tot een ½ cm dikte;
• bestrijk de deegplak met het
losgeklopte ei;
• bestrooi deze met de kristalsuiker
en de geschaafde amandelen;
• snij de deegplak in rechthoekjes
en bak die af in een heteluchtoven op 170 graden, gedurende
15 minuten.

Eet u smakelijk!

Randy

Jac woont samen met zijn vrouw
Marij in een jaren vijftig woning aan de
rand van Evertsoord. “Zelf ben ik geboren in Kronenberg en toen ik zeven
jaar oud was verhuisde ik samen met
mijn ouders naar dit dorp.” Toch hoopt

KEURSLAGERKOOPJE

Grootmoeders sudderlapjes
4 stuks € 5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

BONUS
PUZZEL
N5u,18

€1

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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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

hij het huis binnen afzienbare tijd te
kunnen verkopen. “We bouwen samen
met onze dochter Romy twee huizen in
Sevenum. Met het oog op de toekomst
willen we kleiner gaan wonen. Het
onderhoud aan de tuinen vergt veel
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Alle AH Perla koffie
3 halen 2 betalen

Bijvoorbeeld: AH Perla aroma rood snelfiltermaling
3 voordeelpakken van 2x500 gram.

normaal € 22,77
steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus

15
11

opinie 15

Bespreking Poll week 44

Ontbijten doe je thuis en niet op school
Bijna een unanieme uitslag op onze stelling van week 44. Ontbijten doe
je thuis en niet op school, daar is 98% het mee eens. Het is een taak van
de ouders zelf. Uit onderzoek blijkt dat één op de zes kinderen het ontbijt
´s morgens overslaat. Als voornaamste redenen worden genoemd tijdgebrek en

geen honger. Ouders dienen het goede voorbeeld te geven door bijvoorbeeld
´s morgens met zijn allen aan tafel te eten. Is daar geen tijd voor, dan kunnen
ze er op z´n minst op letten dat de kinderen wel iets eten. Het is niet nodig dat
scholen daar op gaan letten.

Blazen

Recessie of niet, wij hossen gewoon door
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De elfde van de elfde markeert de start van het carnavalsseizoen. Een
tijd van feestvieren breekt weer aan. Daar hoort uiteraard ook een pilsje bij
en een mooi pakje. Liefst elke dag een ander en dat mag best wat kosten.
En tijdens het carnaval vieren kijken we niet op een euro meer of minder.
Toch? De koopkracht mag dan misschien wel dalen en Nederland stevend op
een recessie af, carnaval gaat gewoon door. Doe nog maar rondje!
Of let u nu tijdens carnaval juist wel op de kleintjes? Gaat u niet meer

elke dag uit en slaat u de pronkzittingen, buutavonden en proclamaties
deze keer over? Het pakje van vorig jaar kan ook nog best een seizoen mee.
We vieren wel carnaval, maar dan een beetje soberder dan andere jaren. Je
kunt een euro nu eenmaal maar één keer uitgeven. Of trekt u zich nergens
iets van aan? Bezuinigen oké, maar niet op het carnaval vieren. Recessie of
niet, wij hossen gewoon door. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 45) > Horst aan de Maas moet zich geen nieuwe herindeling op laten leggen
> eens 92% oneens 08%

DINGEN
ONZE AANBIE

Dakpannen coaten

EEK

VOOR DEZE W

of toch niet?
Coaten

Parma kip
Gehakt cordon bleu
Rund poulet

• levensduur 7 jaar
• ca. € 230,- per jaar

100 gram € 1,25

Alternatief

€ 5,00
100 gram € 1,30

• levensduur 30 jaar
• ca. € 110,- per jaar

4 stuks

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Informeer vrijblijvend
0478 - 53 17 95

Marieke
ment...

www.jacobsdak.nl

Hét cadeau voor de feestdagen!

cadeautip!

€ 15,95

Ah, herfst. Goudgele
bladeren aan de bomen, een
prikkende neus door de kou, de
verrassing van een niet
voorspelde regenbui. Het gegak
van overvliegende ganzen op
weg naar het warme Zuiden,
perfect in formatie, geen
botsingen onderweg, daar kan
een wielerpeloton nog iets van
leren. Er zijn mensen die niet
van de herfst houden. Ik ken
iemand die de dagen afstreept
tot de kortste dag van het jaar,
21 december, omdat daarna de
dagen weer gaan lengen. Maar
niets is zo mooi dan in een bos
te wandelen, terwijl de blaadjes
onder je voeten knisperen en
boven je hoofd een gouden dak
vormen. Paddenstoelen spotten
en nog even genieten van de
zon. Het hele jaar door hoge
temperaturen, het zou niets voor
mij zijn. Ik ben blij dat we in
Nederland vier seizoenen
kennen.
Er is echter één ding dat
gekoppeld is aan herfst waar ik
niet zo blij mee ben. Als de
bladeren weer gaan vallen zie je
ze tevoorschijn komen. Mannen,
af en toe ook een vrouw, bijna
bezwijkend onder het gewicht
van zo´n stinkende en herrie
makende bladblazer. Als ik naar
het werk fiets, ga ik vaak
binnendoor langs verpleeghuis
Elzenhorst. De laatste tijd word
ik daar regelmatig van mijn fiets
geblazen door zo´n onding. Ook
fijn als je lenzen hebt en je krijgt
zo´n wolk stof en zand in je
gezicht. Kijk, ik begrijp dat je de
bewoners van het verpleeghuis
niet moet laten glibberen en
glijden over een hoop natte
bladeren. Wat ik echter niet
begrijp is waarom dat blad
alleen maar weggeblazen
wordt? Wat heeft dat nu voor
nut? Je blaast het op een hoop
en je hebt je rug nog niet
gekeerd of de bladeren dansen
al weer over het parkeerterrein.
Bestaat er niet zoiets als een
bladzuiger? Ik denk dan aan
hetzelfde principe als een
stofzuiger. Je zuigt de bladeren
op, verzamelt die in een
stofzuigerzak en kiept ze daarna
in een van de vele bladkorven
(let wel er in en niet er naast,
mensen). Gat in de markt!

‘Koken in Horst aan de Maas’ is vanaf vandaag verkrijgbaar bij:
America: De Golfhorst Broekhuizen: Blue Berrie Hill Griendtsveen: Herberg de Morgenstond
Grubbenvorst: De Paddestoelerij, Novy, Streek Food & Fun Hegelsom: Bloemsierkunst de Kogeldistel Horst: Aardbeienland, Bruna,
Interchalet, Keurslager Coppens, Versboerderij de Gastendonk Meerlo: Ovivo Streekproducten
Melderslo: E-relatiegeschenken Sevenum: Fotograaf Hans van der Beele, Gasterie Lieve Hemel,
Gommans de echte Bakker, Jumbo Phicoop, Kwekerij Hermans-Walter, Passie voor Vis, Recreatiecentrum de Schatberg.

Voor meer informatie: info@keﬁef.nl

...of ni?
www.horstaandemaas.nl
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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.

Succesvolle 16 dorpenactiviteit in America
Om de inwoners van Horst aan de Maas te betrekken bij de landelijke
en gemeentelijke politiek zijn we op vrijdag 9 november met een bezoek
van John Kerstens aan America met onze 16 dorpentour gestart.
Zestien maanden op rij bezoeken we met zestien Tweede Kamerleden onze
zestien mooie dorpen. De dag bestond uit een canvasactiviteit en een
inhoudelijke, twee uur durende, discussie over onderwerpen waar
John Kerstens als Tweede Kamerlid mee aan de slag kan.
Hoofddeel van de dag was het
canvassen. Gewoon bij mensen langs
gaan en vragen wat ze ergens van
vinden. Je acties niet baseren op

een papieren stuk, maar op dat wat
er speelt binnen de samenleving, bij
de mensen waar je het voor doet. De
uitkomsten zijn een mooi handvat om

mee aan de slag te gaan.
De uitkomsten in America bieden
zo’n handvat. Op de vraag waarom
mensen graag in America wonen
werden veel zaken genoemd. De
sociale samenhang (30%), het
winkelaanbod (20%), de rustige
woonomgeving (15%) en de
dorpsraad/burgerparticipatie (15%)
werden het meest genoemd.
Bij de vraag wat het grootste
minpunt was van America en de

vraag waar we als politiek het eerste
iets aan zouden moeten doen waren
de antwoorden nog duidelijker. Van
diegenen die een minpunt noemden
(28% vond dat er geen minpunten
waren) werd openbaar vervoer door
53% van de mensen genoemd, gevolgd
door woningbouw (23%) en wat zaken
die een keer zijn genoemd.
We kijken uit naar de volgende
activiteiten. Op 30 november brengen
we met Mo Mohandis een bezoek aan

Broekhuizen en op 14 december
bezoeken we met Astrid Oosenbrug
Broekhuizenvorst. Noteer deze data
alvast in de agenda’s.
Kijk voor een uitgebreid
verslag en nieuws rondom onze
16 dorpentour op www.roybouten.nl
Roy Bouten
Raadslid PvdA-PK

Een doordachte visie is ook wat waard!
In Den Haag buitelen de nieuwe regeringspartijen over elkaar heen.
Wat in eerste instantie een snel akkoord leek, blijkt achteraf een kaartspelletje te zijn geweest. Zonder dat helder was wat de gevolgen waren
van al dit ’uitruilen’. Met als gevolg: niemand weet nu waar hij/zij aan toe
is.
Nog voordat de inkt droog is,
wordt er alweer opnieuw onderhandeld over delen van het akkoord.
Maar met de verandering van het
één, zijn er ook consequenties voor

het ander. Hoewel het CDA niet altijd
die flitsende partij is met de snelle
oneliners, of de partij die eenzijdige
keuzes maakt, is het wel een partij die
zijn kernwaarden trouw blijft. Daarbij

gebruikmakend van de contacten in
alle geledingen van de samenleving.
Zowel met ondernemers, verenigingen,
als met burgers. En die als geen ander
begrijpt waar het werkelijk om gaat.
Het CDA is de partij van de samenleving!
Dat komt wellicht soms wat saai
over. Maar goed, zaken als zekerheid
van werk en inkomen, een bereikbare
zorg voor iedereen die het nodig heeft,

en al die andere zaken waarvan iedereen vindt dat ze gewoon goed geregeld
moeten zijn, lenen zich ook niet om
mee te stunten. Op die gebieden moet
je voor rust en zekerheid zorgen. DAAR
is behoefte aan.
Begin 2014 mag u weer gaan
stemmen voor de gemeenteraad.
Wie weet hoe de vlag er dan bij hangt.
Een ding is zeker: in Horst aan de
Maas, met een sterke CDA-fractie in

de coalitie, en uitstekende contacten
midden in de samenleving, kunnen
we buigen over solide resultaten en
een sluitende begroting. Met onze
coalitiepartners bereiken we dat. Zelfs
de oppositie is het hier mee eens.
Dat geeft toch te denken over
de keuzes voor de toekomst. Geen
flitsend artikel, wel stof tot nadenken.
Elbert Joosten
CDA Horst aan de Maas

Bibliotheek: visie voor duidelijkheid op langere termijn
”Met de bibliotheek willen we leesbevordering stimuleren.” Dit zou
zomaar een zin uit een visie kunnen zijn. ‘Leesbevordering stimuleren’ is
een begrip. Om hier ook in de toekomst invulling aan te geven is een visie
noodzakelijk, zeker bij bezuinigingen. Dit was het uitgangspunt van
Essentie bij de behandeling van de kaderbrief, als voorbereiding op de
gemeentelijke begroting.
Een duidelijke visie om te bepalen
hoe we in de toekomst van een
bibliotheek gebruikmaken. De meest
essentiële doelgroep hierbij zijn
kinderen. Bewezen is dat lezen vanaf

jonge leeftijd een duidelijke meerwaarde biedt in de ontwikkeling. Ook
voor volwassenen biedt het beschikbaar hebben van informatie of boeken
meerwaarde.

Glasvezel ?

Ook voor uw computers en laptops, internetdiensten,
vormgeving, drukwerk & grootformaat communicatiemiddelen
kunnen wij u van dienst zijn.

WWW.MLCOMPUTERS.NL

Kassatoppertje

Taai Taai
2E PAKJE
Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

1 EXTRA
PAKKET
ZEGEL

om de begroting op korte termijn
sluitend te krijgen. Maar voor de
iets langere termijn blijft er onduidelijkheid. Dat is jammer, Essentie
had graag meer duidelijkheid willen
geven. Daarom moeten we nu snel
aan de slag met een visie op bibliotheekwerk, anders staan we over
een aantal jaren weer voor hetzelfde
probleem!
Bart Bertrams
Raadslid Essentie

100m2 ruimte
in centrum van Horst

of mail ons op info@mlcomputers.nl

Brood- en Banketbakkerij

invulling aan de opdracht om 200.000
euro structureel te bezuinigen, zonder
rücksichtslos over te gaan tot sluiting
van de vestigingen in Sevenum en
Grubbenvorst. Dat is goed, maar het is
jammer dat er nog geen visie ligt op
hoe we in de toekomst het bibliotheekwerk gaan invullen. Dat was een
uitdrukkelijke wens van Essentie. Aan
de andere kant hebben we nu wel een
paar jaar de tijd om hier aan te werken.
Het plan biedt dus een oplossing

Te huur

Wilt u persoonlijk advies? Bel dan 06 4766 1842

DE ES 6 5976 PG KRONENBERG

Een visie moet meegaan met
de tijd en de behoeften die er zijn.
Daar waar bijvoorbeeld Google stopt
zou de bibliotheek een meerwaarde
moeten bieden. Vervolgens ga je met
het beschikbare budget kijken hoe je
dit invult. Maar daar waar we met het
afvalbeleid in Horst aan de Maas vooruitstrevend zijn, zijn we behoudend
met de bibliotheek.
Er ligt nu een voorstel om een pas
op de plaats te maken. Dat plan geeft

HALVE
PRIJS

Zeer geschikt voor partyservice en vele andere
doeleinden. Koeling en
diepvries aanwezig.
Tel. 077 4660519 of
06 23327977

Kerst 2013
In onze
automaat:

Adventskransen
Kransen
Kerststukken
Bloemstukken
Prijzen v.a. € 5.00
Martens
Hazenkampweg 15b
5964 PE Meterik
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www.fietsplusgeertrijs.nl
Venrayseweg 30 Horst tel. 077 - 397 07 66
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Raadsvergadering 20 november

Nieuw welstandsbeleid
Op dinsdag 20 november 2012 is er een
openbare raadsvergadering in de raadzaal van
het gemeentehuis van Horst aan de Maas. De
vergadering begint om 20.00 uur. De agenda
voor deze vergadering ziet er als volgt uit:
• Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen de
aanwezigen het woord voeren of een presentatie houden over al of niet op de agenda
vermelde onderwerpen. Wilt u gebruik maken
van het burgerpodium, neem dan vóór de vergadering contact op met de griffier, de heer R.
Poels, tel: 077 – 477 97 70 of 06 - 51852891
of email: griffier@horstaandemaas.nl.
• Aanvullende subsidie Bibliotheek
Sevenum
• Bestemmingsplan (BP) Seniorenwoningen
Steinhagenstraat-Bosschekampstraat
• BP Klassenweg, Sevenum
• BP Broek, Sevenum
• BP Jacob Poelsweg, America
• Verklaring geen bedenkingen Hoebertweg,
America
• Aanvullend krediet startersleningen
• Welstandsbeleid / Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit
Vanaf 1 januari 2012 moeten alle BP en
Wabo vergunningen voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied voorzien zijn van
een advies van een (eigen) kwaliteitcommissie. Het instellen van deze commissie is ook
reden om het welstandsbeleid te herzien.

•
•
•
•
•
•

Het voorstel aan de raad is om het nieuwe
welstandsbeleid vast te stellen en ook de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in te stellen.
Basistarieven Huishoudelijk Werk
Schuldhulpverlening
Sportaccommodatienota
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen
Controleprotocol en normenkader
Elektronische bekendmaking

Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist?
Kom dan luisteren op dinsdag 20 november
2012 vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via:
www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk
op www.horstaandemaas.nl.

Oproep aan alle PGB houders:

Zorg in Natura in de
Gemeente Horst aan de Maas

Met de komst van een nieuw kabinet worden de functies begeleiding, kortdurend verblijf en
persoonlijke verzorging uit de AWBZ geschrapt. De gemeente Horst aan de Maas is vanaf 2014
verantwoordelijk voor mensen die voor het eerst of opnieuw aanspraak maken op groepsbegeleiding. Vanaf 2015 vallen ook de functies individuele begeleiding, kortdurend verblijf en
persoonlijke verzorging onder verantwoordelijkheid van de gemeente.
Deze veranderingen brengen vragen met zich
mee en hebben gevolgen voor de mensen met
een PGB of Zorg in Natura. Maar ook voor de
gemeente Horst aan de Maas.
Het is voor zowel de mensen met een PGB
als voor de gemeente Horst aan de Maas van
belang om te komen tot een zo gunstig mogelijk
zorgaanbod tegen redelijke kosten. Dit kan
alleen met goed inzicht in wat de zorg op dit moment inhoudt, wat de behoeften zijn, en met een
beeld van de mogelijkheden en grenzen.
Lyan Neppelenbroek, vrijwillig PGB ambassadeur en zelf moeder van een kind met een
beperking en een zorgindicatie, zoekt vrijwil-

ligers om bovengenoemde punten beter in beeld
te brengen. Zij wil een werkgroep oprichten om
de belangen van de budgethouders te behartigen en zo een serieuze gesprekspartner te
worden voor de gemeente Horst aan de Maas.
Op deze manier kan samen een stap in de
goede richting worden gezet voor een passend
zorgaanbod in de toekomst.
Bent u PGB-houder en wilt u meepraten en
-denken? Neem dan contact op met PGB
ambassadeur Lyan Neppelenbroek.
Zij is telefonisch bereikbaar via 077 - 467 10 03.
U kunt haar ook per e-mail bereiken
lyannepp@hotmail.com

Putrenovaties
Op maandag 19 november a.s. start de ﬁrma Van den Akker met het renoveren van een
aantal rioolputten in onze gemeente.
De werkzaamheden worden op de volgende locaties uitgevoerd:
• America, Gerard Smuldersstraat nabij huisnummers 75 t/m 83b
• America, Zwarte Plakweg nabij huisnummer 33
• Meterik, Crommetuijnstraat nabij huisnummers 23 t/m 33
• Meterik, Speulhofsbaan nabij huisnummers 19 t/m 25
• Hegelsom, Reysenbeckstraat nabij huisnummer 73
• Hegelsom, Kogelstraat nabij huisnummers 3 t/m 7
De duur van de werkzaamheden is minimaal 2 weken. Het is niet mogelijk om een exacte planning
aan te geven, omdat de weersomstandigheden de voortgang sterk beïnvloeden.
De werkzaamheden kunnen enige overlast opleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkeersoverlast of het niet kunnen gebruiken van het riool. De aannemer zal de direct aanwonenden nog nader
informeren via een bewonersbrief.
Mochten er ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch nog problemen zijn, dan kunt u bellen met
de projectcoördinator van Van der Valk & de Groot, dhr. Bert Augustin, 06 - 52 58 80 11.

Openbare hoorzitting

Behandeling van
bezwaarschriften en klachten
Op dinsdag 20 november 2012 wordt een vergadering gehouden van de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten. Deze commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis in Horst
(ingang via hoofdingang).

Onder toeziend oog van vele geïnteresseerden heeft zaterdagmiddag jl. het startsein plaatsgevonden voor de nieuwbouw van supermarkt Jan Linders en 17 appartementen “Op Santfort”. Voor het
startschot stond Schutterij St. Jan garant. De verwachting is dat eind 2013 de bouw klaar is.

Om 18.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen het besluit inzake een
omgevingsvergunning voor het oprichten van
een muur aan de St. Jansstraat 3 te Meterik.
Om 19.00 uur komt aan de orde een bezwaarschrift tegen het besluit inzake de afwijzing van

het verzoek tot vergoeding van schade ex art.
49 WRO.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. P. Schrijver, tel. 077 - 477 97 77.
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Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Saarweg 13
Broekhuizenvorst
Blitterswijckseweg 22
Evertsoord
Drie Kooienweg 22
Grubbenvorst
Laagheide 9
Witveldweg
Witveldweg 35
Wilhelminastraat 8A
Hegelsom
Bosstraat 11

Horst
Meterikseweg
Molengatweg 8
Meterikseweg 133
Tienrayseweg 25

Melderslo
St. Odastraat 32

Kronenberg
Kronenbergweg 17
Den Bunder 25

Sevenum
Most 8
’t Valdere 3
t Vladere 19
’t Valdere 25
’t Valdere 29
Deckersgoedtweg 2

Lottum
Smetenhof 7
Meerlo
Megelsum ongenummerd
Mgr. Jenniskensstraat 25

Meterik
St. Jansstraat 22

Vernieuwde website
www.horstaandemaas.nl
De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan het verbeteren van de website
www.horstaandemaas.nl. Bij de ontwikkeling van de website hebben we nadrukkelijk rekening
gehouden met wensen en opmerkingen die zijn binnengekomen via het burgerpanel.
Focus op dienstverlening
Bij de nieuwe inrichting van de website staat
onze dienstverlening centraal. We willen dat u
snel en gemakkelijk informatie kunt vinden en
online diensten kunt aanvragen. We hebben de
afgelopen periode veel tijd en energie gestopt in
het verbeteren van onze informatievoorziening.
Pagina’s die niet vaak geraadpleegd zijn, hebben we verwijderd. Dit zodat u gemakkelijker uw
weg kunt vinden door de website.
Ook hebben we de informatie logischer gerubriceerd. Ander belangrijk punt is dat we onze
pagina’s hebben herschreven en waar mogelijk
hebben ingekort. Zo vindt u sneller de informatie
waar u naar op zoek bent. Tot slot hebben we
het lettertype aangepast, om het leesgemak te
vergroten. De tekstuele informatie wordt ondersteund door afbeelding om de navigatie nog
eenvoudiger te maken.

Afspraak op maat
Een aantal producten en diensten kunt u
al digitaal afnemen via onze website. Voor
bijvoorbeeld het doen van een verhuisaangifte,
of het aanvragen van een uittreksel of het
doen van een melding over bijvoorbeeld een
losliggende stoetegel hoeft u niet bij ons langs
te komen of te bellen. Dit kunt u gemakkelijk
en snel online regelen. Voor een groot aantal
producten en diensten is het echter nog nodig
dat u langskomt in het gemeentehuis. U kunt via
onze website een afspraak maken op een door
u gewenst tijdstip, zodat uw wachttijd tot een
minimum beperkt blijft.
Vragen?
Heeft u vragen over de website? Heeft u een
foutje gezien? Dan horen wij dat graag!
U kunt ons bereiken via 077 - 477 97 77 of
via gemeente@horstaandemaas.nl

Gladheidbestrijding
Vanaf 1 november staat de gemeente zoals ieder jaar weer klaar om mogelijk optredende
gladheid te bestrijden. Ook dit jaar zijn alle noodzakelijke voorbereidingen hiervoor getroffen.
Gladheidbestrijdingsplan
Evenals voorgaande jaren is ook dit jaar door
Burgemeester en Wethouders het gladheidbestrijdingsplan vastgesteld. In dit plan
staat precies aangegeven wanneer en op welke
wijze de gladheidbestrijding in Horst aan de
Maas wordt uitgevoerd.
Strooiroutes
In het plan staan de prioriteiten aangegeven in
het strooien van de wegen en de fietspaden.
De volgende wegen worden zoveel mogelijk
preventief (voorafgaand aan verwachte gladheid) gestrooid:
Hoofdwegen, invalswegen, verbindingswegen
naar kerkdorpen, busroutes en wijkontsluitingswegen. Ook de fietspaden langs invalswegen,
schoolroutes, bejaarden- en winkelcentra
worden gelijktijdig gestrooid. Woonstraten en
recreatieve fietspaden worden niet gestrooid.
In geval van sneeuwval zal ook sneeuw worden
geruimd rondom de openbare gebouwen in de
gemeente.

Sneeuwvrij houden eigen trottoir.
Vooral bij sneeuwval wordt vaak een langdurige
inzet gevraagd van personeel en materieel.
Sneeuwruimen op looproutes en trottoirs is in
die gevallen niet mogelijk. Daarom doen wij
een dringend beroep op u als burger om tijdens
sneeuwval ook een steentje bij te dragen door
het trottoir voor uw woning zo veel mogelijk
sneeuwvrij te maken. Daar hebt u niet alleen
zelf plezier van, maar ook uw directe buren
en anderen die via uw straat een boodschap
moeten doen. Kortom: met elkaar kunnen we
het leven in winterse omstandigheden wat aangenamer maken.
Informatie
Meer informatie over de uitvoering van het
gladheidbestrijdingsplan kunt u vinden op onze
website: www.horstaandemaas.nl. Hier staat
een volledig digitale versie van het plan.
Beschikt u niet over internet, dan kunt u een
exemplaar inzien bij de publieksbalie in het
gemeentehuis.

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas
In deze rubriek die elke twee weken verschijnt zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in
het zonnetje die veel betekent voor WIJ… Zo doen wij dat in Horst aan de Maas. WIJ gaat over
mensen. Dit kunnen vrijwilligers, werknemers, werkgevers, ondernemers, ambtenaren, buren zijn
of een mix hiervan, noem maar op. Waar het omgaat is dat deze mensen elkaar op een of andere
manier helpen, er voor elkaar zijn en er voor zorgen dat anderen mee kunnen blijven doen in
Horst aan de Maas. WIJ dient ter inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed gesprek over
wat u zelf kunt bijdragen.
WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u vanaf nu op informatie van de gemeente terugvindt als
dit gaat over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.

Iedereen kan wel iets,
wat is er nu mooier
dan dat ten dienste te
stellen aan anderen?
Vraag Piet Selen naar wat hij precies doet
als vrijwilliger en hij houdt bijna niet meer
op met praten. Hij heeft zoveel verhalen
dat hij er wel een boek mee kan vullen.
Hij put dan ook uit 15 jaar ervaring als lid
van de Dorpsraad en is al 12 jaar voorzitter van gemeenschapshuis De Torrekoel in
Kronenberg, maar in zijn werk is hij vanaf
1997 in deze regio betrokken bij allerlei
maatschappelijke initiatieven en welzijnswerk. “Mijn werk is mijn hobby en mijn
hobby vrijwilligerswerk”, lacht hij. “Ik vind
het gewoon heel erg leuk om samen met
andere mensen dingen op te zetten, kansen
verzilveren; ideeën vormgeven en zorgen dat
ze gerealiseerd worden.”
Kansen ziet hij dan ook regelmatig. Of ze
komen gewoon op zijn pad. Een jaar geleden
bijvoorbeeld. “Ik werd door de gemeente
benaderd met de vraag eens vrijblijvend van
gedachten te wisselen over een pilot die
ze wilden starten: gebiedsgericht werken.
Ik zag het wel als een kans voor ons als
Kronenberg en dus ik heb het meegenomen richting de Dorpsraad. En dan gaan
we daarmee aan de slag. We hebben als
Dorpsraad samen met de gemeente twee
bijeenkomsten georganiseerd voor alle
inwoners van Kronenberg en daar hebben
we gediscussieerd over wat het voor ons als
dorp betekent als we wilden gaan werken
aan een mooier en leuker Kronenberg. En
daar komen dan vervolgens weer concrete
dingen uit. Zoals meer draagvlak voor de
Dorpsdagvoorziening, het vormen van een
greenteam waarbij een groepje mensen
het onderhoud van het groen o.a. in het
centrum voor hun rekening neemt. Er waren
ook mensen die een eigen KBO wilden
(ouderenvereniging, red.), want mensen
moeten nu vaak naar Sevenum. Als we dat
in Kronenberg zelf kunnen organiseren, dan
kunnen we meer met elkaar doen, zullen er
meer activiteiten georganiseerd kunnen worden en dat trekt dan als vanzelf weer meer

deelnemers. Dus uit twee gesprekken ontstaat weer veel energie en heel veel andere
initiatieven ”. Op dit moment wordt er onder
andere hard gewerkt aan de realisatie van
de Dorpsdagvoorziening. Er is een tijd geleden een werkgroep gevormd, waar Piet ook
deel van uitmaakt, die een plan van aanpak
maakte. Er is een behoefteonderzoek gehouden onder alle inwoners van Kronenberg
en Evertsoord. Daaruit bleek dat voldoende
mensen wilden deelnemen, maar ook dat
er meer dan 20 inwoners als vrijwilliger een
bijdrage wilden leveren. “Fantastisch”, zegt
Selen. “De werkgroep heeft vervolgens een
exploitatiebegroting gemaakt en is daarover
in gesprek met de gemeente. Er zijn nog
enkele flinke hobbels te nemen maar we vertrouwen er als werkgroep op een kwalitatief
goede voorziening te kunnen gaan realiseren
in de Torrekoel.”
De meest markante mijlpaal voor Selen
is echter toch de realisatie van de eerste
‘Torrekoel’. Het gemeenschapshuis in
2003. “Niet het feit dat het ons gelukt is
dit gemeenschapshuis te bouwen, want
stenen stapelen kan in principe iedereen.
Maar het feit dat er bijna vanaf het begin 50
tot 60 vrijwilligers zich actief voor inzetten,
zodat de ‘Torrekoel’ het kloppende hart van
de gemeenschap is geworden. Daar kijk ik
met veel plezier en voldoening naar. Want
het groeit nog steeds. Zo zijn we in 2006
als bestuur van het gemeenschapshuis
betrokken bij de planvorming voor de BMV
Kronenberg (nieuwe basisschool, nieuwe
gymzaal en uitbreiding gemeenschapshuis)
en dit was niet altijd gemakkelijk. Op 2 juni is
de BMV in aanwezigheid van veel inwoners
uit Kronenberg en Evertsoord feestelijk geopend. Nog zo´n mijlpaal. Het is nooit klaar
en houdt ook nooit op. En dat is nu juist het
allermooiste. Iedereen kan wel iets en wat is
er nu mooier dan dat ten dienste te stellen
aan anderen. Samen bezig zijn met anderen,
daar kun je zoveel uithalen.”
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Projectbesluiten ex art. 3.10 Wro en reguliere bouwvergunningen fase 1 Nieuw Gemengd Bedrijf in het LOG Witveldweg Grubbenvorst
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken bekend dat zij projectbesluiten
ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening hebben
vastgesteld en reguliere bouwvergunningen fase
1 hebben verleend voor:
• Het oprichten van een bio-energiecentrale,
op het perceel kadastraal bekend gemeente
Grubbenvorst, sectie L, nummer 361, gelegen
aan de Witveldweg in Grubbenvorst in het
Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg.
• Het oprichten van een korte keten vleeskuikenhouderij, op het perceel kadastraal bekend gemeente Grubbenvorst,
sectie L, nummer 361, gelegen aan
de Witveldweg in Grubbenvorst in het
Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg.
• Het oprichten van een fokvarkensstal, een
vleesvarkensstal, mestsilo’s en een voerlokaal en het uitbreiden van de bestaande
biggenstallen op de percelen kadastraal
bekend gemeente Grubbenvorst, sectie
K, nummers 103 en 560, behorende bij
de Laagheide 9 in Grubbenvorst in het
Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg.
Belanghebbenden die ten aanzien van de
ontwerpprojectbesluiten en de ontwerpbesluiten
tot verlenen van reguliere bouwvergunning fase
1 (tijdig) zienswijzen hebben ingediend alsmede
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat zij met betrekking tot de
ontwerpprojectbesluiten en de ontwerpbesluiten
tot het verlenen van reguliere bouwvergunning
fase 1 geen dan wel niet tijdig een zienswijze
hebben ingebracht, kunnen tegen deze projectbesluiten en de reguliere bouwvergunningen
fase 1 een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Roermond, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken en deze termijn vangt
aan met ingang van de dag na die waarop
de projectbesluiten en de verleende reguliere

bouwvergunningen fase 1 ter inzage zijn gelegd
(artikel 6:8, lid 4 Awb).

De projectbesluiten en de reguliere bouwvergunningen fase 1 treden overeenkomstig artikel 3.8,
lid 5 Wro in werking met ingang van de dag na
afloop van de beroepstermijn.
De reguliere bouwvergunningen fase 1 zijn pas
onherroepelijk als er na het verstrijken van de
beroepstermijn van zes weken geen beroep is
ingesteld.

dag tot en met vrijdag van 08.30 – 13.00 uur.
De projectbesluiten en reguliere bouwvergunningen fase 1 en de daarbij behorende stukken zijn
tevens vanaf 16 november 2012 te raadplegen
op de gemeentelijke website (www.horstaandemaas.nl) en op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1507.PBGRWITVELDBEC-VA01,
NL.IMRO.1507.PBGRWITVELDKIP-VA01,
NL.IMRO.1507.PBGRLAAGHEIDE9-VA01).

Crisis- en herstelwet
Op grond van artikel 1.1, eerste lid, aanhef en
sub a van de Crisis- en herstelwet is op deze besluiten de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen de besluiten. Ingevolge
artikel 1.6a van de wet kunnen na afloop van
de termijn voor het instellen van beroep geen
beroepsgronden meer worden aangevoerd. In
het beroepschrift moet vermeldt worden dat de
Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Horst, 15 november 2012.

Renovatie plantsoenvakken
Grubbenvorst en America

Het indienen van een beroepschrift schort de
werking van de projectbesluiten en de reguliere
bouwvergunningen fase 1 niet op. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist, kan gelijktijdig met het indienen van
het beroepschrift een verzoek om voorlopige
voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond,
Postbus 960, 6040 AZ Roermond.
De besluiten tot vaststelling van de projectbesluiten en verlening van de reguliere bouwvergunningen fase 1 worden openbaar bekend
gemaakt. De kennisgeving van de projectbesluiten en de reguliere bouwvergunningen
fase 1 worden overeenkomstig artikel 3.11, lid
2 Wro, juncto artikel 3.8, lid 3 Wro geplaatst
in het gemeentelijk huis-aan-huis blad, in de
Staatscourant en op de gemeentelijke website
(www.horstaandemaas.nl)

worden uitgevoerd door de firma Bakker
Groenvoorzieningen en Hoveniersbedrijf.
De overige te renoveren plantsoenen zullen
worden uitgevoerd door “De Gazonman”.

De gemeente is van plan om een aantal
plantsoenvakken in Grubbenvorst en America
te renoveren. In Grubbenvorst worden de
plantsoenen in de volgende straten heringericht en omgevormd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De projectbesluiten en reguliere bouwvergunningen fase 1 met bijbehorende stukken liggen
met ingang van 16 november 2012 tot en met 27
december 2012 ter inzage in de informatiehoek
van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatiehoek
zijn van maandag 08.30 -20.00 uur en van dins-

In America worden de plantsoenvakken aan
het Munckhofplein gerenoveerd. De werkzaamheden worden namens de gemeente
uitgevoerd door Hoveniersbedrijf Wilfred
Veldpaus uit Sevenum.

De Bisweide
Californischeweg (naast huisnr. 3)
Kloosterstraat (naast huisnr. 77)
Steegakkerweg op de hoeken met de
Schoolstraat
Steegakkerweg op de hoek met
Mercuriusweg
Hagelkruisweg (voor huisnrs 3 t/m 13)
Lottumseweg (tegenover huisnrs 46 t/m 58)
Bearsdoncklaan op de hoek met Burg. van
Leenstraat
Leliestraat (bij basisschool)
Narcissenweg (voor huisnrs 1 t/ 25)
Vinkenlaan
Ursulineweide (bij kapelletje)

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit
het verwijderen van bestaande heesterbeplanting en bomen, het uitvoeren van grondwerkzaamheden (spitten, bemesten en egaliseren),
het aanbrengen van nieuwe heesterbeplanting
en bomen, het inzaaien van gras en het plaatsen van tijdelijke afrasteringen. Oplevering
vindt plaats uiterlijk 22 december 2012.
Het toezicht zal worden uitgevoerd door de
heer M. Peeters van het team IBOR van de
gemeente Horst aan de Maas.
Voor vragen kunt u bij hem terecht via
telefoonnummer 077 - 477 97 77.

De renovatie van het plantsoen aan
De Bisweide zal namens de gemeente
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50-jarig bestaan jubileum judoclub Lottum

‘Madonna komt naar Lottum’
Judoclub Lottum bestaat op 21 december 50 jaar en op zaterdag 17 november staan de leden hier uitgebreid bij
stil in café-zaal Den Hook in Lottum. De avond begint met een receptie van 19.00 tot 21.00 uur en aansluitend volgt
een reünie, waar alle leden en oud-leden voor zijn uitgenodigd. Pierre Repping is oud-trainer en richtte 50 jaar
geleden de club op. Hij blikt samen met voorzitter Roy Bouten terug.

Pierre. “Zo vertelden twee broers dat
ze een broertje hadden gekregen.
Ik zei dat ik daar helemaal niets
van geloofde, dat kon absoluut niet
waar zijn. Na de training kwamen de
jongens terug van huis gelopen met in
hun armen een baby gewikkeld in een
handdoek. Even later kwam moeder
geschrokken achter de jongens
aangelopen”, aldus Pierre.

Pierre was naast de sportieve
prestaties ook erg geïnteresseerd in
de levenswijze van de Lottumers. In
2000 vroeg Pierre de huidige trainer
Paul Maaskant om zijn taken over te
nemen. “Hij moest daar eerst een
nachtje over slapen. Nou ga dan maar
alvast liggen op de mat”, zei Pierre.
Geintjes uithalen en elkaar voor de
gek houden, het kon allemaal bij

Kampioenschap
coureur Melderslo
Coureurs uit Horst aan de Maas hebben afgelopen weekend goed
gescoord tijdens zowel het baankampioenschap Raceway Posterholt als
het internationaal kampioenschap.

Pierre Repping, Roy Bouten en Paul Maaskant kijken vanaf de zijlijn naar judoka’s in actie
Roy Bouten: “Pierre is altijd diegene geweest die de filosofie van de
judosport uitdroeg. Toen ik als klein
onzeker mannetje bij de club kwam
moesten we beginnen met het leren
valbreken, zodat we meer zelfvertrouwen kregen. Ik denk dat Pierre waarschijnlijk alle 400 leden en oud-leden
kent.”

Later heb ik een solex
gekocht
Pierre Repping trainde bij een
club in Venlo en werd door zijn trainer
in 1962 gevraagd om in Lottum een
judoclub te beginnen. “Ik kwam terecht
in een oud pand, waarbij ’s winters
sneeuw door het dak viel. Dat was wel
even wennen voor mij. In het begin
trainden geen jongeren bij de club. De
jongste judoka’s waren 18 of 19 jaar.
Het jeugdjudo kwam pas veel later op
gang. Zelf had ik toen ook nog geen
vervoer. Dan kwamen ze me ophalen
en brachten me na de training weer

naar huis. Later heb ik een solex
gekocht”, zegt Pierre.
De club heeft inmiddels een rijke
geschiedenis en ook in de rest van
Nederland bleken de judoka’s van de
club niet onverdienstelijk. “We hebben in die tijd judoka’s getraind, die
Nederlands kampioen zijn geworden.”
De periode waarnaar Pierre terugkijkt,
was vooral een tijd van behelpen. “De
allereerste matten waren van stro
en waren snoeihard. We hadden ook
geen douches of kleedruimtes. En als
de jonge sporters aan krachttraining
deden, gebruikten ze het onderstel van
een kleitreintje, afkomstig uit een voormalige steenfabriek”, zegt Pierre.

woog. Diegene die het juist had,
mocht het beest houden”, aldus Pierre.
“Hieraan hebben we onze jaarlijkse
worstenactie overgehouden, die we
de zaterdag voor gekke moandaag
houden”, aldus Roy.
“Eén van de winnaars van de
weegactie riep meteen dat hij
dat beest niet hoefde. Gelukkig
werkte een vriend van mij bij een
vleesverwerkingsbedrijf en adviseerde
ons om bloedworsten aan de deuren
te verkopen. Een bestuurslid heeft
het beest in de schuur gezet en
vetgemest. En ondertussen had
ik het beest Madonna genoemd”,
zegt Pierre. “Dat werd natuurlijk het
gesprek van de dag: Madonna komt
naar Lottum.” Roy Bouten: “Op deze
manier leer je een bijdrage te leveren
aan de vereniging. Zo hebben we als
vereniging een kastelein in het dorp
geholpen met de verkoop van soep
tijdens de paardenmarkt. Dan stond ik
om 8.00 uur ’s ochtends als klein jochie
soep te verkopen.”

Voor een knaak raden
Met allerlei creatieve oplossingen
hield de vereniging het hoofd boven
water. “We kregen zelfs een zeug
aangereikt en hadden bedacht om
daarmee langs alle deuren van Lottum
te gaan. Inwoners konden dan voor
een knaak raden hoeveel het beest

mooi haar,
?
k
o
o
h
c
o
t
j
i
j
dat wil
!

r
a
a
l
k
je
r
o
o
v
n
wij staa

MooiHaar

.

Jacob Merlostraat 6b

.

5961 AB Horst

Op zondag was de finaledag op
het Midland Raceway te Lelystad.
Voor het begin van de eerste manche
stond Stephan Driessen uit Meterik
van Raceteam Driessen nog vier
punten voor op Roald Severens uit
Melderslo van Severens Racing, derde
stond Roland Janssen uit Sevenum
ook van Severens Racing. In de
eerste manche op de lange baan
werd Roland Janssen tweede, Roald
Severens vierde en Stephan Driessen
vijfde. Toen was het verschil nog drie
punten. De tweede manche werd
op overtuigende wijze door Roald

Esther

Sanne
.

077 -851 96 00

.

www.mooihaar.nu

Severens gewonnen, Roland Janssen
werd tweede en Stephan Driessen
derde. Het verschil was toen nog
maar één punt. In de finalemanche,
dus ook de laatste manche van het
seizoen, werd Roald Severens derde
en Stephan Driessen vijfde. Met één
punt verschil werd Roald Severens
internationaal kampioen. Tevens
werd Roald Severens Dagwinnaar
Midland Raceway Lelystad en
eindigde hij op de eerste plek van
het Baankampioenschap Posterholt
Raceway. Roland Janssen werd
tweede en Stephan Driessen derde.

Sharon
.

info@mooihaar.nu
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Horsterse geselecteerd
voor Jong Oranje
Bijna iedere voetballer droomt er van om prof te worden. Dominique Janssen (17) uit Horst is goed op weg haar
jeugddroom waar te maken, want zij is geselecteerd voor Jong Oranje onder de 19. Haar voetbalclub
RKsv Wittenhorst blijft haar thuisbasis, maar hoe combineert ze dat?

Specialist in tuinplanten
beuken
€ 0.69

leibomen
dakbomen
200 stam

€ 59,00
in div. soorten

100
viooltjes
€ 25,00
(grote planten)

fruitbomen
€ 9.95

in vele soorten
Openingstijden:
ma t/m vr van 09.00 - 18.0
za van 09.00 - 16.00 uur 0 uur

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

Feestje???

www.devonkel .nl

De Vonkel
stzaal

café-fee

“Ik voetbal al ongeveer elf jaar bij
Wittenhorst, het voelt als m’n thuis. Ik
ben er opgegroeid en heb er van alles
geleerd. We gingen naar een selectietoernooi in de regio en daar werd ik
geselecteerd. Ik kwam steeds verder
totdat ik op de Nederlandse districtenselectie werd gescout voor Jong Oranje
onder de 19.”
“Thuis train ik drie dagen per
week op kracht en daarnaast voetbal
ik twee keer per week bij Wittenhorst.
Ik heb vaak geen tijd om uit te gaan,
maar je moet er wat voor over hebben. Bij Oranje heb ik ook vriendinnen
gekregen, dus daar is het ook gezellig.
Je voetbalt vaak met dezelfde meiden,
zodat je ze beter leert kennen.”

Altijd jezelf bewijzen
“Het is wel belangrijk dat ik altijd
plezier heb in het voetballen. Je moet
je altijd bewijzen en daar moet je ook

minder leuke dingen voor doen. Ik vind
bijvoorbeeld conditietraining na de
vakantie niet erg leuk, maar ook dan
moet ik mij inzetten. Als ik niet goed
genoeg meer ben, zetten ze me uit de
selectie. Dan zal niet snel gebeuren,
maar ze willen wel gewoon een sterke
basis blijven houden.”

Gewoon naar school
“Het is echt een droom van me, dus
ik heb er veel voor over. Ik ga niet zoals
andere leerlingen de hele week naar
school. Ik studeer commerciële economie aan de Johan Cruijf University in
Tilburg en ga twee dagen naar school.
Ik houd zo tijd over om te trainen en
krijg straks gewoon een diploma zoals
iedereen. Dit heb ik nodig om later geld
te kunnen verdienen. Met het vrouwenvoetbal verdien je namelijk niet genoeg
om ervan te leven.”
“Tot nu toe kan ik nog steeds

Grubbenvorst • 077 366 13 09

www.devonkel.nl

alles combineren. Ik speel gewoon
bij Wittenhorst en als ik voor Oranje
weg moet, dan snappen ze dat. Bijna
iedereen die ik bij Oranje ken, speelt al
bij een club in de eredivisie. Misschien
wordt het voor mij ook wel tijd dat ik
naar een club met vrouwenvoetbal
ga, maar daar heb ik nog helemaal
niet over nagedacht. Ik vind het
gewoon gezellig met de jongens bij
Wittenhorst.”

Naar de top
“Uiteindelijk wil ik wel bij het
Nederlandse vrouwenelftal komen.
Vanuit daar kan ik namelijk doorstromen naar het buitenland. Ik wil naar
de topclubs van het vrouwenvoetbal
in Zweden of Duitsland, maar voorlopig blijf ik gewoon bij Wittenhorst en
Oranje voetballen. Het belangrijkste
van een club is gewoon dat ik me er
thuis voel.”

“Jouw Stok achter de Deur”
Geniet van het afvallen met begeleiding
Zelfstandig
gewichtsconsulent

www.mylifeslim.com

KLEURRIJKE
WINTERMODE!

VOOR DE KOUDE DAGEN
HEBBEN WE WEER
RUIME KEUZE IN
WARME NACHTMODE!

NU TOT 30% KORTING

F1 kampioen
Het team F1 van voetbalvereniging GFC’33 Grubbenvorst is zaterdag 10 november kampioen
geworden. Met nog twee wedstrijden te spelen zijn ze niet meer in te halen door andere teams in hun
poule. Daarmee is het kampioenschap al zeker. Alle gespeelde wedstrijden zijn tot nog toe met winst
afgesloten. De kampioenen Guus, Michiel, Ruben, Pim, Jasper, Rick, Mert, Jesse en Robin en hun
trainers Harrold, Jean-Paul, Ervin en Mark zijn apetrots op het behaalde resultaat. (Foto: Vincent Bos)

OP ALLE DAMESJASSEN!

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur
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Slordige wedstrijd
Wittenhorst
Voor iedere beurs de juiste kwaliteit
Tel. 077-306 03 30 - www.leonengels.nl

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Ook voor het leveren en installeren van zonnepanelen!
Vraag een vrijblijvende offerte aan.
Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

SPAANSE
SINTER
KLAAS
BRUNCH
Op zaterdag 1 december 2012 komt Sinterklaas
met zijn pieten naar het Kloosterhotel St. Joseph.
Je bent vanaf 11.00 uur van harte welkom om samen
met alle papa’s, mama’s, opa’s en oma’s een
fantastische dag te beleven met Sint en zijn pieten.

Het Sinterklaasprogramma:
11.00 tot 11.30 uur
12.00 tot 13.00 uur
13.30 tot 15.00 uur
13.30 tot 15.00 uur

Ontvangst met een glaasje bubbels
Sinterklaas deelt cadeautjes uit en danst
Genieten van een Spaanse Brunch
Diverse kinderactiviteiten

De voetjes van de vloer en een pakje voor alle kinderen.
Kom jij ook naar Sinterklaas en zijn pieten
in het Kloosterhotel?
Neem dan contact op met het Kloosterhotel St. Joseph
en maak een reservering. VOL=VOL.
Prijs: € 22.50 p.p. voor het Spaanse brunchbuffet
inclusief kinderentertainment
€ 7.50 p.k. (kinderen van 6 tot 12 jaar)
Kloosterstraat 10 5865 AA Tienray

0478-691770 info@hoteltienray.nl
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Door: Piet Nabben
Achteraf bezien moeten de spelers van RKsv Wittenhorst zich voor hun hoofd slaan dat de wedstrijd tegen het
sterke BSV Limburgia toch verloren ging. Want een drietal opgelegde mogelijkheden werden slordig aangepakt en
gingen alle tot tevredenheid van de gastheren verloren.
Op het slecht bespeelbare veld
nam de thuisclub het initiatief, ook
door de speelwijze van Wittenhorst
opgelegd. Het was dus aftasten en
na een kwartier was dit voorbij en
Wittenhorst zocht nadrukkelijk het vijandelijke doel op. Binnen vijf minuten
kregen de voorwaartsen een drietal
dikke kansen. De scherpte was er
deze middag geheel niet. Slordigheid
troef alom. De doelman van Limburgia
kwam steeds als overwinnaar uit de
bus met een obsessie voor Wittenhorst
achterlatend.
Nu bleef Limburgia als lachende
achter en zij wisten wel met één counter een bres bij Wittenhorst te slaan.
De snelle Badre Kotbani (ex-Fortuna)

sloeg toe en schoot de bal beheerst
achter Sjors Witt, Wittenhorst bleef
hierdoor achter de feiten aanhollen.
Tot aan de pauze gebeurde er weinig
en derhalve een kleine achterstand
voor Wittenhorst .
Na de thee startte Wittenhorst
sterk en zette de thuisclub onder druk.
Echter het leverde niet veel meer op
dan een paar corners. Totdat Imad
Tini van Limburgia het op zijn heupen
kreeg. Met een afstandsschot vloog
de bal met een flinke curve hoog
in de linkerkant van het doel. Een
schitterend doelpunt dat wel, 2-0.
Wittenhorst moest nu nog meer aan
de bak. De spelers probeerden het nog
eens en warempel. Uit een scrimmage

was het Lars Blenckers die de
aansluitingstreffer kon binnenwerken,
2-1.
Wittenhorst putte hier moed uit en
probeerde de gelijkmaker te forceren.
Limburgia had de zaakjes achterin
behoorlijk dicht en het was dus geen
doorkomen aan. In blessuretijd kreeg
Limburgia alle vrijheid en uit een
gegeven vrije trap was het weer Ini
die de bal door de slecht opgestelde
muur kon schieten, 3-1.
Wittenhorst weet dus weer wat
verliezen is. Het zou goede zaken
gedaan hebben, maar de realiteit
gebiedt te zeggen dat er deze middag met deze scherpte geen eer te
behalen was.

Belangrijke overwinning
voor Sporting ST
Door: Thijs Gerrits
Voor zowel Sporting ST als voor RKSV Melderslo was het afgelopen zondag een zeer belangrijke wedstrijd. Een
wedstrijd tussen de twee laagst geplaatste teams in de vierde klasse F stond op het programma.
Het startsignaal klonk en direct was
het Melderslo dat het heft in handen
nam. Al snel na de aftrap resulteerde
dit dan ook al in een treffer voor de
gasten uit Melderslo. Uit een ingooi
kwam een voorzet die in eerste instantie goed weg werd gewerkt door de
goalie van Sporting; in de rebound was
het echter toch raak voor Melderslo:
0-1.
Na deze goal veranderde het
spelbeeld nauwelijks. Melderslo bleef
de fellere van de twee en zorgde vijf
minuten na de eerste goal voor een
tweede. Een voorzet van de rechterkant
werd mooi teruggelegd waarna een
speler van Melderslo feilloos kon intikken: 0-2. Na deze goal zocht Sporting

de aanval. Enkele kansen ontstonden
voor de thuisploeg maar dit resulteerde
niet in een doelpunt.
In de tweede helft kwam een duidelijk aanvallender ingesteld Sporting
sterker uit de startblokken. Melderslo
moest in de verdediging. In de 50e
minuut was het Sander Thijssen die
op aangeven van Robin Thissen de 1-2
scoorde. Sporting zag dat de wedstrijd
nog lang niet gespeeld was. Voor zowel
de toeschouwers van Sporting als van
Melderslo was het nagelbijten achter
de afrastering. Een scala aan kansen
ging voorbij maar goals bleven uit.
Vele gele kaarten vielen aan beide
kanten. In de 75e minuut moest Sander
Thijssen zelfs het veld verlaten nadat

de scheidsrechter een discutabele rode
kaart trok voor een overtreding op een
speler van Melderslo.
Ondanks het numerieke ondertal bleef
Sporting de bovenliggende partij. Het
gretige spel van Sporting werd beloond
in de 89e minuut met een doelpunt.
John Thijssen scoorde de gelijkmaker:
2-2. Maar hiermee was het nog niet
gedaan, het werd nog mooier voor
Sporting ST. In de 90e minuut was het
Martijn Christians die de bal met een
bekeken schot in de hoek plaatste: 3-2.
Sporting wist een 0-2 achterstand
om te buigen in een 3-2 overwinning.
Op karakter pakte de thuisploeg de
eerste en zeer belangrijke overwinning
van dit seizoen.

Volleybalclub Hovoc
verzilvert kansen niet
Door: Volleybalvereniging Hovoc
De volleyballende dames van het eerste team van Hovoc troffen afgelopen zaterdag in hun eigen Dendron
sporthal het derde divisieteam van Velden. Er had voor Hovoc DS 1 meer in gezeten dan het ene puntje dat achterbleef in Horst.
VC Velden DS 2 wist de eerste set
met een klein verschil naar zich toe te
trekken (22-25). Daarop gaf Hovoc in
de tweede set gas, bouwde het riant
een voorsprong op, maar verzaakte
het een van de zes beschikbare
setpoints te benutten. Velden bleef
koel en ontnam Hovoc met 25-27 de
set.
In de derde krachtmeting waren
beide volleybalteams aan elkaar
gewaagd, maar waren het wederom
de Veldense dames die aan het langste eind trokken (25-27). In de vierde
en laatste set gaf Hovoc nog een keer
alles. Ditmaal was de voorsprong

dankzij het scorend vermogen wel
voldoende en kreeg de Horster ploeg
met 25-22 alsnog een hard bevochten
punt (1-3).
De mannen van Hovoc speelden
in Venray een derby. Een wedstrijd in
de promotieklasse met een bijzondere lading, want de afgelopen
twee jaar speelden er bij Hovoc
twee Venraynaren, die dit seizoen
het geel/zwarte tenue weer hebben
verruild voor het blauw/oranje van
ActiveRooy. Hoe zeer Hovoc HS 1 ook
had uitgekeken naar dit duel, het
keerde met lege handen terug naar
Horst (4-0).

De Horstenaren konden in deze
zesde wedstrijd van het jaar voor
het eerst op een voltallige selectie
rekenen, hoewel nog niet volledig
inzetbaar. In de eerste drie sets ontliepen beide teams elkaar nooit veel.
Maar door de minder hoge foutenlast
van ActiveRooy HS 1 kon dit team telkenmale de setwinst noteren (25-21,
25-22, 25-22).
In de laatste set namen de Horster
heren een voorsprong, die ActiveRooy
punt voor punt bijkwam, waardoor de
slotfase een spannend einde kende.
Maar ook dit punt bleef ondanks sterk
spel van Hovoc met 28-26 in Venray.
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Volledige controle
voor Sparta´18
Door: Bobby Minten
Voetbalclub Sparta´18 heeft dankzij een overwinning op Merefeldia de aansluiting met de top behouden. Op
bezoek bij de rode lantaarndrager werd het 1-7.

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

www.its-clean.nl

TONGEDIERTEBESTRIJDING
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bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746
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ORMINSPECTI

Heerlijk avondje
is gekomen!
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Blitterswijck

Sparta begon uitstekend aan de
wedstrijd, want na tien minuten stond
het al 0-2. Eerst was het Jan Mertens
die oog in oog met de doelman
beheerst afwerkte. De tweede treffer
kwam op naam van Erik Minten die
uit een rebound scoorde. Hierna werd
Sparta slordig wat niet alleen tot de
aansluitingstreffer leidde, maar zelfs

tot kansen op de gelijkmaker voor
Merefeldia. De 1-3 van Ruud van der
Sterren op aangeven van Erik Minten
kwam dan ook als geroepen.
Na rust probeerde de gastheren
Sparta onder druk te zetten, maar
kansen gaf de defensie niet meer weg.
Toen Pim Nellen na een verre ingooi
van Jan Mertens voor de 1-4 zorgde,

was de wedstrijd gespeeld. Bobby
Minten maakte op aangeven van Ruud
van der Sterren de 1-5. Sparta had op
dat moment de volledige controle en
zag de voorsprong via Pim Nellen oplopen tot 1-6. Het slotakkoord was voor
Bart Schouten die attent was nadat
Jan Mertens op de keeper was gestuit.

Door: Bram Becks
Voor zwemvereniging HZPC stond afgelopen weekend de tweede A zwemcompetitie van dit seizoen op het
programma. Een bus vol met enthousiaste zwemmers reisde af naar Sittard waar ze de concurrenten konden
verslaan (Hellas-Glana, Nimo en Eijsden).
Hoef). Gedurende de wedstrijd zijn er
vele tijdsverbeteringen gezwommen.
Onder andere door Marloes Janssen die
8 seconden van haar 200 wisselslag
af wist te snoepen (3.00.67). Op de
200 rugcrawl wist Finn Timmermans
er 15 seconden vanaf te zwemmen
(3.01.43) en Serafina Vlijt 9 seconden
(2.40.51). Op een van de zwaarste
afstanden die het wedstrijdzwemmen

Bij een onderhoudsbeurt

gratis wegen

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

a.s. zaterdag
17 november
van 14.00 tot
15.30 uur
bij Bruna:
Signeersessie door

Linda Jansma
voor haar boek:
Houvast

Boekhandel Bruna
Kerkstraat 3/A, 5961 GC Horst

(Foto: Sjaak Verstegen)

Persoonlijke zwemrecords
voor HZPC
Er stond onder andere de 400
wisselslag en de 400 vrije slag
voor de dames en de heren op het
programma. Dit maakte de wedstrijd
erg lang. Desondanks konden de
zwemmers met een goed gevoel
terugkijken. De jongsten wisten in
de 4 x 50 estafette als derde de
finish te bereiken (Sjoerd Spee, Ilse
Swinkels, Daniel Vlijt en Imke van den

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.

Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

biedt, de 400 wisselslag, heeft Patrick
Janssen een goed resultaat neergezet
(5.21.26).
Tot slot waren er de bloedstollend
spannende estafettes, die uitbundig
werden aangemoedigd door de mede
HZPC-ers. Het damesteam tikte hierbij
als eerste aan. De heren hadden het
iets zwaarder en wisten als derde aan
te tikken.

MATH PEETERS
Garagedeuren - kunststof kozijnen - zonweringen

Showroom: Simonshoek
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www.mathpeeters.nl

Novemberactie:

Het eerste elftal van voetbalvereniging Hegelsom heeft nieuwe tenues. Deze zijn gesponsord door
adviesorganisatie Lenssen aandacht x resultaat. Als vereniging zijn zij erg blij dat dit Hegelsomse
bedrijf zich voor een nieuwe termijn van drie jaar aan de club verbindt.

BTW weg er mee !!

U betaalt geen BTW bij aanschaf van
een nieuwe garagedeur.
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Glasvezelnieuws Horst aan de Maas
Glasvezel is een zogenaamd ‘open’ netwerk dat vrije concurrentie mogelijk maakt tussen de
serviceproviders van internet, tv en telefonie. Dat is mooi, want dit betekent scherpe prijzen en
aantrekkelijke tarieven. Elke serviceprovider heeft z’n eigen pakketten, aanbiedingen en acties.
U kunt ze vergelijken op www.eindelijkglasvezel.nl/horst-aan-de-maas. Maar u kunt ook even
langskomen in onze glasvezelwinkel, waar wij u graag helpen bij het maken van de juiste keuze.

Glasvezel
biedt zoveel
méér.

Ongekend snel.
Via het glasvezelnetwerk reist de informatie met
de snelheid van het licht. Dat betekent ongekend
snel surfen, gamen en bestanden verzenden en
ontvangen. Een film downloaden? Of een
compleet fotoalbum uploaden? Met glasvezel
geen probleem!

Nooit meer de kabel delen.
Tegenwoordig versturen en ontvangen we
dagelijks enorme grote hoeveelheden data. En
dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Het
glasvezelnetwerk heeft zo veel capaciteit dat het
meer dan voldoende ruimte biedt voor deze groei.
Ook zorgt glasvezel voor een supersnelle, stabiele
en betrouwbare verbinding. Iedere woning krijgt
zijn eigen glasvezelkabel, die u niet met de buurt
hoeft te delen. U kunt dus zorgeloos genieten,
hoeveel buren er ook online zijn.

Van echt glasvezel
hebt u pas écht plezier.
Er bestaat niet zoiets als ‘bijna glasvezel’. Er
zijn echter kabelmaatschappijen die het over
‘fiber’ hebben. Ze leggen glasvezel aan tot aan
de wijkcentrale. Vanaf de wijkcentrale tot uw
woning is de kabel gewoon weer van coaxkabel
of koperdraad. Deze deelt u bovendien met uw
buren en kan uw verbinding vertragen zodra u
er tegelijkertijd gebruik van maakt. Reggefiber
legt alleen écht glasvezel aan, helemaal tot in
uw woning. Alleen op die manier kunt u volop
profiteren van de snelheid, de stabiliteit en
betrouwbaarheid van écht glasvezel. En dat is een
wereld van verschil.

Landelijk netwerk

Wijkcentrale

Start activeren.
Hebt u al een abonnement bij Fype, Helden Van Nu,
KPN, Lijbrandt, Ons Brabant Net, Scarlet, Solcon,
Tweak, Vodafone en XS4ALL. afgenomen? Zij zijn
inmiddels begonnen met het activeren van de
diensten. U ontvangt van de serviceproviders in Horst
aan de Maas een brief met de benodigde informatie.
Na de activatie kunt u ook daadwerkelijk gaan
genieten van de glasvezelaansluiting in uw woning.

Fype biedt supersnel glasvezel, voor minder
geld. U betaalt nooit iets wat u niet nodig heeft.
Alles met gratis Aansluit- en Installatie Service.
www.fype.nl

Helden Van Nu sluit consumenten en MKB aan
op glasvezel. Dat maatwerk en goede service
niet duur hoeven te zijn bewijst dit bedrijf.
www.heldenvan.nu

Geen moeilijke keuzes, met allerlei pakketten
en gedoe. Maar in één keer klaar voor nu
en straks: internet, TV, bellen… alles dus.
Lijbrandt, glasvezel, klaar.
www.lijbrandt.nl

OnsBrabantNet geeft gratis en vrijblijvend advies
aan huis, wanneer het u uitkomt. Vriendelijke
service uit het zuiden, dat is het grote voordeel
van OnsBrabantNet.
www.onsbrabantnet.nl/horst-aan-de-maas

Scarlet is dé landelijke provider die in 2004 op de
markt kwam met het allereerste alles-in-1-pakket;
internet, vaste en mobiele telefonie en televisie.
www.scarlet.nl

Met glasvezel van Solcon beschikt u over
razendsnel internet, haarscherpe televisiebeelden, goedkope telefonie en de beste
service. Solcon. Provider met een hart.
www.solcon.nl

Glasvezel van Tweak is internet met de hoogst
haalbare snelheid, hd-televisie en bijzonder
goedkoop bellen.
www.tweakfiber.nl

Klaar voor de komende 30 jaar.
Wist u dat Twitter pas vier jaar bestaat en
HD-tv pas sinds 2005? Nog nooit ging de
vooruitgang zo snel, maar één ding weet u zeker.
Met glasvezel blijft u bij de tijd en kunt u alle
moderne ontwikkelingen gemakkelijk volgen.

Wie wordt úw serviceprovider?

Met de Glasvezel Alles-in-één-Pakketten van
KPN haal je het beste in huis.
www.kpn.com/horst-aan-de-maas

EINDELIJK.
ALLE VRIJHEID
OM TE KIEZEN.
Glasvezel heeft
grote voordelen.

Dit moet u weten.

Met glasvezel van Reggefiber heeft elk huishouden
zijn eigen glasvezel tot in de woning.

Welkom met uw vragen.
Over glasvezel valt veel te vertellen.
Daarom bent u van harte welkom in onze
glasvezelwinkel aan de Kerkstraat 5 in Horst.
Kijk op www.eindelijkglasvezel.nl/horst-aande-maas voor meer informatie.

Met glasvezel van Vodafone kun je doen wat je
wilt, op het gebied van internet, bellen, televisie.
Nu en in de toekomst.
www.vodafone.nl/glasvezel

De hoge snelheid van glasvezel is één, maar bij
XS4ALL is het kwaliteitsnetwerk en de service
die daarbij hoort even belangrijk.
www.xs4all.nl/glasvezel
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15 VRAGEN aan Wiek de Kleijne 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

Wiek de Kleijne
14 jaar
America
Citaverde College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik altijd met mijn broer mee de
tractor op ging om tussen de bessen te
maaien. Ik vond ’t geweldig om met ’m
mee te gaan!
Wat is de grootste leugen dat je ooit
verteld hebt?
We hebben ooit een keer met een
stel vrienden een vriend van ons bang
proberen te maken, omdat hij, volgens
hem zelf, nergens bang voor zou zijn.
We schenen, met een muts over ons
hoofd, met een zaklamp bij hem naar
binnen. Ik zei toen dat ik het niet had

gedaan, maar hij weet inmiddels dat ik
het wel was.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Zonder moeite in vuur kunnen staan.
Dan zou tijdens de winter onze schuur
een beetje op kunnen warmen. Die is
nu ontzettend koud en we zijn daar
best wel vaak.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een stuk grond met daarop vier hakselaars die maïs aan het kneuzen zijn met
een tractor in het midden waarmee
ze alles in de kiepkar gooien. Ik vind
dat een mooi beeld om te zien. Ik ben
van jongs af aan al met mijn broer
meegegaan met hakselen bij de buren
en nu werk ik er zelf ook. Ik vind dat
altijd wel mooi.

voel de kerstkriebels...

Waarop ben je het meest trots?
Op mijn schoolmaatjes op school, vanwege het verlies van een vriend twee
weken geleden. Iedereen was er voor
elkaar en had veel respect voor elkaar.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Heilige Antonius van Rowwen Hèze.
Ik vind dat de tekst je gewoon kan
troosten: ’beater iets moeis te verleaze,
beater verleaze daan daat ge het noeit
het gehad’.
Als je de komende 24 uur vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Ik kijk liever naar vrouwen dan dat ik er
zelf een ben, haha.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Wheelies van de Plus. Die klikten we
dan om de spaken van onze fiets, daar

stonden verschillende tekenseries op
van bijvoorbeeld Nickelodeon.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
In de VS. In dikke, oude, Amerikaanse
auto’s rondrijden en vaak langs de
McDonalds!
Wat is de meest spontane actie die
je ooit hebt gedaan?
Ik heb mijn broer geholpen met
trekkertrek, dat is een wedstrijd met
tractors. De tractors strijden met elkaar
door een kar zo ver mogelijk vooruit te
trekken. De tractor die de wagen het
verst vooruit heeft weten te trekken
wint. Hierbij gebruik je gewichten aan
je tractor om deze zwaarder te maken.
Ik heb mijn broer toen geholpen met
het sjouwen van gewichten, dat vond
hij wel heel fijn.
Telefonisch eten bestellen:
waar bel je naar toe?
Naar de Turk. Dan bestel ik döner
kebab, smaakt altijd wel goed, haha.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Ik wil niet bang zijn dat ik iets fout doe.
Als ik bijvoorbeeld aan het werken ben,
ben ik soms bang dat mensen zeggen
dat ik het fout doe.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
De hele dag maïs hakselen, ’s middags
friet eten en ’s avonds stappen met
vrienden.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou sowieso geen tatoeage willen.
Ik vind het vaak lelijk en als je oud bent
is dat zo’n verlept ding.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Wat voor bedrijf ik later zal hebben.
Ik hoop op een akkerbouwbedrijf.
Ik ben agrarisch aangelegd en ik vind
akkerbouw mooi, daarbij zit je veel op
de tractor.

18 november open dag
10.00 tot 16.00 uur

Steenstraat 20
Horst
077 - 3985072
www.witveld.nl

Diva’s
Je hebt ze in allerlei
soorten en maten: diva’s.
Ze kunnen eerlijk hysterisch
zijn, net op het randje van
irritant vallen of vreselijk uit
de hoogte zijn en niet te
handelen. Nou zie ik hier en
daar wel eens een echte
diva-diva voorbij schieten,
maar dat is altijd alleen maar
op tv! In mijn eigen omgeving
heb ik daar nog niet echt mee
te maken, thank God, dus enig
idee over hoe ik met diva’s
om moet gaan heb ik niet.
Maar goed, alles valt te
leren...
Toen een paar weken
geleden een onschuldig mailtje
in mijn mailbox verscheen met
de vraag of ik afgelopen zondag
modellen aan en uit wilde
kleden tijdens een grote
modeshow leek me dat prima
en stemde ik, niet wetend wat
ik mezelf aan deed, in. Behalve
de enorme druk en stress die
zo’n show met zich meebrengt
kreeg ik er, gedurende de drie
shows van ruim een uur, ook
nog de grootste diva bij cadeau.
Hoe pak ik dit in
godshemelsnaam aan?
Regelmatig slingerde ze
opmerkingen naar m’n hoofd
dat ze “Oh my God, even niets
meer kon verdragen” en “Écht
even cafeïne nodig had”. Eh tja,
ze kan hoog of laag springen
maar een nuchtere Limburger
als ik pakt ze daar niet echt
mee. Een antwoord als:
“Oh, nou ja daar staat de koffie,
wat let je”, verwachtte ze dan
ook niet. Want ja god, die koffie
die daar stond was écht niet te
zuipen, hoe kon ik me dat nou
in m’n hoofd halen, nee ze
moest wel goede koffie hebben
uit het restaurant, of ik die even
kon gaan halen. Eh, excuse me?
Onder de indruk van deze
echte diva werd me na afloop
verteld dat dit meisje bekend
was van een modeprogramma
waarin zij een van de drie Echte
Modemeisjes is. Ja hoor! Ik had
’m door, de puzzel was
compleet: told you! Diva-diva’s:
alleen op tv!

ook deze zondag
geopend

9.00 – 21.00 uur
r
Vrijdag 16 novembe r 9.00 – 17.00 uur
be
Zaterdag 17 novem
r
ber 9.00 – 17.00 uu
Zaterdag 24 novem
12.00 – 17.00 uur
r
be
m
ve
no
25
Zondag

Column

Showroommodellen
te koop

Mies

MENNEN KEUKENS
keukens • bijkeukens
badmeubels • tafels
(slaapkamer) kasten
kantoorinrichting
voor uw gehele interieur
uit eigen fabriek

maatwerk
Úw specialist in

hoofdstraat 23 liessel • t 0493 342583 • f 0493 341256 • www.mennenkeukens.nl
stijlhuis de peel • hagelkruisweg 20 • 5768 VX meijel • www.stijlhuis.eu
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Lampionnenwedstrijd
America
Net als andere jaren hadden vele kinderen uit America prachtige lampions gemaakt om daarmee op 10
november langs de deuren te gaan en om uiteraard mee te doen aan de lampionnenwedstrijd.

Fakkelwedstrijd
Meterik
Tijdens de jaarlijks St. Maartensviering in Meterik werden tevens de
winnaars van de fakkelwedstrijd bekendgemaakt.
De deskundige jury had het er dan
ook dit jaar erg moeilijk mee om de
allermooiste er uit te kiezen. Op de
foto staan de prijswinnaars van dit jaar.
Op www.jnamerica.nl staan nog meer
foto’s van Sint Maarten.
De uitslag in de vier leeftijdscate-

gorieën: Groep 1-2: eerste prijs: Joris
– Vleermuis; tweede prijs: Daantje
– Herftstukje/eikel; derde prijs: Evi –
Vlinder.
Groep 3-4: eerste prijs: Jazlyn –
Paard, tweede prijs: Bjorn – Klok, derde
prijs: Jelle – Vis.

Groep 5-6: eerste prijs: Jan –
Vliegtuig; tweede prijs: Pien – Olifant;
derde prijs: Jannus – Varken.
Groep 7-8: eerste prijs: Janita
– Flinstones; tweede prijs: Maaike –
Telefoon; derde prijs: Hewat – Patrick
Ster.

Voordat St. Maarten het vuur mocht
aansteken werd er onder leiding van de
drumband een mooie optocht gelopen
door Meterik. De winnaars van de fakkelwedstrijd zijn: peuters: Dirk Tacken;
groep1: Daan van Rens; groep 2: Lisa

Bergs; groep 3: Tijs Klaver; groep 4:
Teun van Asten; groep 5: Fenne van de
Beuken; groep 6: Wessel Arts; groep 7:
Stijn Jaspers; groep 8: Jasper Neggers.
Kinderen welke buiten Meterik op
school zitten: Jordy Versleyen.
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Ook buurtvereniging koopt een
meter ijs!

Sponsor
meter
Tussenstand

480 m2

Goed voor ruim een vierkante meter
ijsvloer! Het geld dat nog overblijft
gaat in de buurtpot en wordt aan de
jaarlijkse Nieuwjaarsborrel van buurtvereniging Nurgus Beter besteed. Een
goed voorbeeld dat hopelijk navolging
zal vinden in andere buurten.

Maatschappelijk
Stages bij de ijsbaan

Het zijn niet alleen ondernemers die IJsbaan Horst ondersteunen. Ook de gewone burger ziet de meerwaarde
van dit winterevenement in hartje Horst.
Zo raakten de buurtgenoten
van de Van Douverenstraat tijdens
de jaarlijkse Sintermerte-avond op
straat met elkaar in gesprek over de
ijsbaan. Duidelijk werd dat er nog
veel vierkante meters ijs verkocht

zouden moeten worden om ervoor te
zorgen dat de ijsbaan ook dit jaar door
zal kunnen gaan. Iedereen was het er
over eens dat het schaatsplezier voor
de kinderen uit de buurt niet verloren
mag gaan. Spontaan werd door een

van de kinderen een oude spaarpot van
de slaapkamer gehaald. Twee volwassenen en een handvol kinderen gingen
langs de deuren van de ‘noabere’ en
binnen no-time was het spaarvarken
gevuld met maar liefst 150 euro!

Tientallen leerlingen van het
Dendron en Citaverde lopen hun maatschappelijke stages bij de ijsbaan. Voor
dit jaar is de planning alweer vol! Dat
de leerlingen zich ook echt betrokken voelen blijkt bijvoorbeeld uit het
initiatief van Menno Lubbers en Micha
Lok. Zij zijn 15 jaar en zitten in VWO 4
van het Dendron. Zij willen wafels gaan
verkopen in de aula. Met de opbrengst
willen ze ook een meter ijs kopen om
er zo voor te zorgen dat de ijsbaan er
ook echt komt dit jaar.
Steun de ijsbaan! We hebben nog
veel sponsoren nodig. Aanmelden kan
eenvoudig via www.ijsbaanhorst.nl

58%
Om er voor te zorgen
dat de ijsbaan er komt
zal er minimaal 480 m2
ijs verkocht moeten zijn
aan sponsoren.
Er moet dus nog ruim
280 m2 gesponsord worden!
Word sponsor en zorg
dat de ijsbaan er komt.
Elke meter telt!

www.ijsbaanhorst.nl

Optreden voor Sinterklaas?

Adventskrans maken

Sinterklaas brengt op zaterdag 24 november met zijn pieten een bezoekje aan Horst. Jong Nederland organiseert de grote intocht door het centrum van Horst en een Sinterklaasfeest in de Mèrthal.

In de parochiefederatie Sevenum worden alle kinderen van de basisscholen uitgenodigd om op zaterdag 1 december om 18.00 uur naar de kerk in
Sevenum te komen.

Tussen 14.00 en 14.45 uur
kunnen kinderen een ballon voor
een grote ballonnenwedstrijd
ophalen bij zaal de Lange aan het
Wilhelminaplein.
Rond 15.00 uur verwachten we

Sinterklaas met zijn pieten op het
Wilhelminaplein. Daar staat van alles
te gebeuren en worden honderden
ballonnen door kinderen opgelaten.
Tenslotte vertrekt Sinterklaas met
zijn hele gevolg naar de Mèrthal.

Daar barst van 16.00 tot 17.00 uur
het grote Sinterklaasfeest los.
Wie wil optreden voor
Sinterklaas kan voor 20 november
een mail sturen naar
intocht@jnhorst.nl

Ze zullen dan samen voor thuis
een adventskrans gaan maken.
Maar wat heeft een adventskrans
met Kerstmis te maken? Dit gaan
ze ontdekken op de drie zaterdagen

De feestdagen
staan weer voor de deur

die volgen. Op 8,15 en 22 december
komen de kinderen opnieuw samen
in de kerk en het parochiehuis om een
reis naar de stal van Bethlehem te
maken.

ONTDEK...

Globe Reisburo Horst

Voor Kerst en oudjaar hebben wij een speciale december-bestellijst
gemaakt met daarin heel veel lekkere en gemakkelijke producten,
bijna allemaal vervaardigd in eigen huis!

Deze lijst vindt u op onze website, hij ligt voor u klaar in onze winkel of we sturen
hem op aanvraag naar u op. U kunt ook bestellen via onze webshop.

Voor Sinterklaas hebben we een speciale actie:
bij elk besteld gourmetpakket compleet (p.p.)
ontvangt u een saucijzenbroodje t.w.v. E 1.39 gratis!
Deze aanbieding geldt van 1-6 december 2012!

Leuk als cadeau: vleesletters in de letter S
voor: E 6.99 p. st. overige letters E 8.95 p. st.

Banden - Accu’s - Carwash

WINTERBANDEN

voor concurrerende prijzen!
Tevens mogelijkheid tot opslag van uw zomerbanden.

www.bartseuren.nl
Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Gourmetpakket standaard compleet

met vlees, salades, aardappeltjes, uien, stokbrood etc.: E 12.99 p.p.
alleen vlees: E 6.49 p.p.

Gourmetpakket luxe compleet

met vlees, vis, salades, aardappeltjes, uien, stokbrood etc.: E 15.99 p.p.
alleen vlees/vis: E 9.49 p.p.

Kindergourmet compleet voor E 6.50 p.p.

alleen vlees E 3.25 p.p.

Natuurlijk bieden wij nog heel veel meer:
in onze winkel vindt u heel veel lekker vlees, wild, zelfgemaakte bekroonde worst,
vleeswaren en maaltijden. Onze cateringafdeling verzorgt verschillende soorten
buffetten, diners, hapjes tot complete feestverzorging.

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

Horsterweg 1A, 5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

www.verkoeijen.nl
Openingstijden: woensdag - vrijdag van 8.30-18.00 uur / zaterdag van 8.30-16.00 uur

11-daagse Rondreis Kroatië
13 t/m 23 april 2013
Opstapplaats Horst
Inclusief Globe reisleiding
per persoon
€ 729,-

Kerstmarkt Essen
14 december 2012
Dagtocht inclusief
koffie/thee en lekkers
per persoon € 23,50

De rondreis Kroatië is georganiseerd door Globe Reisburo Horst en
vertrekt alleen vanuit Horst. U reist per luxe Excellent bus.
HORST
077 - 398 88 08

200 winkels

Hoofdstraat 12 a
horst@globe.nl

0900-8098 (0,20 p.m.)

globe.nl

L

kies voor kwaliteit!

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl
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Egrie-concert
Fanfare Renantia Griendtsveen en Muziekvereniging Egchel verzorgen
op zondag 18 november, onder de noemer Egrie, een gezamenlijk
concert.
Dit optreden vindt plaats in
gemeenschapshuis De Zaal. De aanvang is om 15.30 uur. Het programma
kent een gevarieerd aanbod van

traditionele volks- en filmmuziek
tot popmuziek. Afsluitend is er een
optreden van Pink Panther Revival uit
Deurne.

Voetreis Santiago de
Compostella
In het Parochiehuis in Sevenum vindt op 20 november een lezing
plaats met als thema een voetreis naar Santiago de Compostella.
De lezing, verzorgd door Frans Beckers, begint om 20.00 uur.

Tapzingen in Sevenum
De Balkers zingen op zondagmiddag 18 november weer bekende liedjes uit binnen- en buitenland in de
Sevewaeg in Sevenum. Wie wil mag meezingen. Na de pauze staan er cowboy-liedjes op het programma.

Ervaar zelf wat 25 jaar ervaring voor u kan betekenen.
Neem contact op voor een persoonlijk en duidelijk advies!

9.30/15.30 u

KERST
SHOW

VOOR ALLE

UITSPATTINGEN

Zat. 17 nov.
van 13.00 – 20.00 uur

Zon. 18 nov.

van 11.00 – 17.00 uur
Kogelstraat 62
Hegelsom
077 398 76 65

WWW.KOGELDISTEL.NL

Meldersloseweg 139, 5962 AA Melderslo T 077 - 398 71 22

DE KOGELDISTEL
B L O E M S I E R K U N S T

Te koop in Horst:

Noordsingel 38, 5961 XX Horst
Royaal vrijstaand woonhuis met garage, i.pr.st.,
gunstige kindvriendelijke ligging, ca. 650m3 inhoud,
perceelgrootte ca. 350 m2. Vrije achterom.

Gasthuisstraat 5961 GA
A73-afrit 11

www.carbootsalehorst.nl
Autobedrijf

Fer van Lin

Inlichtingen: 077 398 33 70 / 06 11 39 70 68

slachtproducten kopen en er worden
vleespakketten verloot. Kinderen
mogen zelf appelmoes maken.
Daarnaast is er een nieuwe wisselexpositie Stille Nacht, Heilige Nacht
te bekijken. Het meest bekendste
kerstlied wordt van alle kanten
belicht.

Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

Klarinettiste May van den Munckhof uit Horst ontving de tweede prijs
bij de veertiende Prix Dominique, die zondag 11 november in Venlo
gehouden werd.

Voor Sint
en Kerst
Te koop:

Nintendo
R4 Kaart

Inhoud:
1 x R4iTT2 kaart
1 x TF / Micro SD Card Reader
1 x 8GB Micro SD-kaart (SDHC Class4),
supersnel
1 x DVD met 325 spellen,
handleiding en software

Vraagprijs: € 283.000,-- k.k. (incl. vele extra’s)

Er worden uiteraard geen dieren
geslacht maar er zijn wel allerlei
activiteiten rondom dit traditionele
gebeuren. Slagers geven informatie over het uitbenen en uiteraard
laten ze die vaardigheid ook zien.
Er wordt balkenbrij gebakken en
zult gemaakt. Bezoekers kunnen

Horsterse wint
tweede prijs Prix
Dominique

R4iTT2 met 8 GB SD met 180 spellen
en dvd met 325 spellen voor jongens
en meisjes en volwassenen voor
DS, DSi, DSi XL, 3DS en 3DS XL,
alle versies.

Verdieping: Badkamer, 4 slaapkamers, technische ruimte en
bergzolder middels vlizotrap.

November is vanouds de slachtmaand. In museum De Locht is daarom
op zondag 18 november slachtdag. Het museum is vanaf 11.00 uur
geopend.

• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Airocoservice

€ 27,50

Begane grond: Hal, keuken,
grote woonkamer, bijkeuken,
w.c. en kelder.

Er komen ook praktisch zaken aan bod
zoals waar overnacht je en hoeveel
paar schoenen verslijt je.

Slachtdag in
Rommelmarkt museum De Locht
Mèrthal Horst
zo 18 nov.

www.spreeuwenbergadministratie.nl

Ondersteund door beelden van
zijn voetreis vertelt Frans Beckers over
de voorbereidingen van zo´n tocht en
zijn reden om de reis te ondernemen.

De kaart is klaar voor gebruik,
insteken en spelen
Alle kaarten worden getest voor
verzending.
Ophalen of bezorgen in overleg.

Email: brdi2006@gmail.com
Tel: 06-16734814

Van den Munckhof speelde
Rhapsody van de Amerikaanse
componist Willson Osborne. Zij
ontving een cheque van 250 euro.
De eerste prijs werd gewonnen door
pianist Ben van Daal uit Linne, die
een stuk van Alexander Scriabin
speelde. Alle winnaars komen
volgend jaar, op zondag 12 mei, terug

naar Venlo om deel te nemen aan
het Laureatenconcert. Prix Dominique
en Jeune Dominique worden
georganiseerd door Stichting de
Vrienden van ut Paeterke, die tot doel
heeft meer podiumruimte te creëren
voor beoefenaars van klassieke
muziek en meer in het algemeen de
muziekbeoefening te bevorderen.

Hollywoodfeest in
Lottum
OJC Canix organiseert op zaterdag 17 november Idiot night in Lottum.
OJC Canix is om 20.00 uur geopend en om 21.00 uur begint het feest.
Idiot night bestaat al sinds 1996
en staat bekend om haar foute
karakter. Dit jaar is het thema van
Idiot Night ‘The walk of fame: the
wild and famous celebrity Hollywood
edition’.
Het hele jongerencentrum wordt
omgetoverd tot een Hollywood set.
Ook een stukje James Bond stylo gala

ontbreekt niet. Het is de bedoeling
dat iedereen zich in het thema van
Hollywood kleedt. Op het feest zorgen
de medewerkers voor grappige en
foute wedstrijden. Het dj-team van
Idiot night draait verschillende songs
van toen en nu.
Voor meer informatie kijk op
www.canix.nl
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Lottumse zet zich in voor lokale bevolking

´Veelzijdigheid van Nepal is mooi´
Marlies Stoot (56) uit Lottum reist al jaren naar Nepal. Ze doet dit niet voor niets. Ze heeft hier samen met
Nepalees Jack Sharma (37) projecten opgezet om het leven van de lokale bevolking te verbeteren op onder andere
het gebied gezondheid.

eerst tandheelkunde aanbieden. Velen
weten niet dat je je tanden goed moet
poetsen. Hierdoor hebben ze een zeer
slecht gebit. Verder willen we ook een
voorbehoedsmiddelprogramma voor
vrouwen opstarten”, vertelt Marlies.
Een toekomstdroom heeft het duo
wel. “We willen graag in Pokhara en
Kathmandu restaurantjes à la Jamie
Oliver opzetten waar we straatkinderen opleiden. Zo kan Jack ook weer
zijn beroep uitoefenen en geven wij
de straatkinderen de kans om een vak
te leren en een toekomst op te bouwen. We willen het eerste restaurant
openen in Pokhara. Ook hopen we op
continuïteit voor de medische post .
Ons motto is dan ook: Do it.”
Nepal heeft het hart van de gedre-

ven Marlies gestolen. “Het land ademt
vrijheid uit. Nepal is klein en compact,
dat is juist zo fijn. De natuur en de
bergen zijn prachtig. Alles is zo dichtbij.
Je ontmoet Tibetaanse vluchtelingen
die in kampen leven, maar ook avonturiers die naar het land komen om te
bungeejumpen. De veelzijdigheid is zo
mooi.”
Marlies maakt ieder jaar minimaal
één groepsreis naar Nepal. Volgend jaar
gaat ze eind februari met een groepje
van ongeveer acht mensen op reis. Ze
reist door Nepal en gaat ook naar de
projecten die Jack allemaal opzet met
het geld dat zij inzamelt. “Het delen
met elkaar voelt goed. Het is fijn als ik
dat gevoel op mensen kan overbrengen. Het verbindt ons met elkaar.”

John Helliwell speelt
met Egbert Derix
De ontmoeting tussen Marlies en
Jack vond ruim twintig jaar geleden geheel onverwacht plaats. Marlies
was op vakantie in India en kwam
regelmatig in het restaurant waar Jack
als kok werkte. “Hij had een bepaalde
uitstraling. Hij was toen 16 jaar en het
viel mij meteen al op dat hij anders
was dan anderen. Als hij mensen
aan keek, dan vlogen ze meteen alle
kanten op om alles voor hem te doen”,
vertelt Marlies. Toen Jack 7 jaar was,
liep hij weg van huis, omdat zijn ouders
geen eten voor hun kinderen hadden.
Hij ging zonder enige ervaring op pad,
maar kwam goed terecht.

Na de onverwachte ontmoeting
groeiden ze dichter naar elkaar toe en
ontstond er een echte vriendschap.
“Jack is voor mij een belangrijk persoon. Hij helpt nu al tien jaar mensen
in de bergen om het leven in het
straatarme Nepal beter te maken.
Vera Russell, een vrouw uit Engeland,
steunde hem en haalde geld op. Ik ben
ook begonnen om geld in te zamelen. Dat doe ik met het organiseren
van activiteiten en het verkopen van
Nepalese producten op Kaldenbroeck,
Huys voor Puur Leven in Lottum. We
hebben, toen we wat geld hadden
ingezameld, gezamenlijk enkele projec-

Het Maashotel
Iedere week:
Het Woensdag & Donderdag menu

€ 29,50 p.p.

ten opgezet in het plaatsje Thokarpa”,
legt Marlies uit. “Het belangrijkste
project is de medische hulppost. Wij
betalen met het opgehaalde geld de
salarissen van de verpleegsters. Bij de
medische post wordt onder andere
seksuele voorlichting gegeven. Ook
worden zwangere vrouwen begeleid bij
hun zwangerschap en worden er medicijnen verstrekt. Jack regelt dat allemaal. Het geld dat wij ophalen, stopt
hij in dit project, waarvoor de stichting
Javea in het leven is geroepen.”
In 2013 staan ook weer enkele
projecten op de planning. “We willen
de 15.000 bergbewoners voor het

Café Cambrinus in Horst vormt op 17 en 18 november het decor voor
twee huiskamerconcerten van saxofonist John Helliwell. Het concert op
zaterdag begint om 20.30 uur en op zondag om 16.00 uur.
Hij speelt tijdens de concerten
samen met Egbert Derix en zijn
band. Helliwell, die naast saxofoon
ook klarinet en keyboards speelt
heeft altijd een grote voorliefde
gehad voor instrumentale akoestische jazz, iets wat ook duidelijk
doorklinkt in zijn saxofoonspel bij
Supertramp. De laatste jaren speelt
Helliwell met zijn jazzensemble
Crème Anglaise, waarin onder
anderen Mark Hart (Crowded House)
toetsen speelt. In die zin is de com-

binatie van Helliwell en Egbert Derix
niet zo vreemd. Egbert Derix maakt
in allerlei samenstellingen instrumentale muziek die zich beweegt op
het vlak van de jazz en popmuziek.
Tijdens deze concerten wordt er
vooral werk gespeeld van Egbert
Derix, Crème Anglaise, Supertramp
en nieuw werk, dat door Helliwell &
Derix speciaal voor deze gelegenheid
wordt gecomponeerd. Verder is er
een speciaal optreden van zangeres
Joosje Jochems.

Comfortabel wonen
Bezoek de informatieavond
dinsdag 11 december

4-gangen diner inclusief een kopje koﬃe ter afsluiting
Zie www.hetmaashotel.nl voor het menu

In zaal MFA ’t Haeren (Irenestraat 20b) in Grubbenvorst vindt 11 december de
gratis en vrijblijvende informatiebijeenkomst plaats (Duurzaam Horst a/d Maas).
Start 19:30 uur, zaal open vanaf 19:10 uur. U ontvangt tips, informatie over de
subsidie en duurzame leningen. Aanmelden via info@kiesgroenlicht.nl

www.kiesgroenlicht.nl/horst

Broekhuizen | Veerweg 11 | 077 463 21 14 | info@hetmaashotel.nl

Autorijschool

Ton Pelzer

Autorijlessen voor Venray,
Horst en omgeving
Tel: 0478-580650 of 06-50517418
of mail: autorijschool@tonpelzer.nl

www.tonpelzer.nl

Gezocht met spoed

Huurwoning of
appartement

voor een half jaar
Min. 2 slaapkamers.
Per begin december 2012
tel: 06-49 05 66 41

VOOR IEDERE DAG OF EEN SPECIALE GELEGENHEID
SIERADEN ENIG IN HUN SOORT

AA
SAN SIER

DDESIGN

Kijk ook in !
op
onze websh

Organiseer een sieradenparty
en krijg een sieraad cadeau

Open zondag 18 nov. van 12.00 tot 16.00 uur
Nusseleinstraat 25, America, T 077 - 464 15 18

www.san-sieraaddesign.nl
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Quiltcafé
vr 16 november 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Meterik

Dorpsraadvergadering
do 15 november 20.00 uur
Locatie: café ‘t Hukske

America

Optreden Philo en
Balls of Steel

za 17 t/m ma 19 november
Organisatie: De vrije spelers
Locatie: De Bondszaal

John Helliwell

di 20 november 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

za 17 november 20.30 uur
Locatie: Café Cambrinus

Sport- en spelinstuif

Wat de pot schaft

Griendtsveen

za 17 november 22.30 uur
Locatie: Blok10

Egrie-concert

John Helliwell

zo 18 november 15.30 uur
Locatie: De Zaal

zo 18 november 16.00 uur
Locatie: Café Cambrinus

Grubbenvorst
Zittingsavonden

vr 16 en za 17 november
Organisatie:
GMV De Plaggenhouwers
Locatie: ‘t Haeren

Dorpsraadvergadering
wo 21 november 20.00 uur
Locatie: ‘t Haeren

Rommelmarkt
zo 18 november 09.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Mèrthal

Diaconie Nu in Horst verzamelt speelgoed voor kinderen in asielzoekerscentra in Limburg. Kinderen uit Horst aan de Maas die speelgoed over
hebben kunnen dit elke dinsdagochtend in het zaaltje van de St.
Lambertuskerk tussen 8.30 en 12.00 uur afgeven.

Sevenum

Lezing Santiago de
Compostella

wo 21 november 13.00-16.00 uur
Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: Sportzaal ’t Spansel

Swolgen

Prinsen- Boerenbal
zo 18 november 14.11 uur
Locatie: Zaal Wilhelmina

Uitreiking ondernemersprijs
do 22 november 20.00 uur
Organisatie:
Stichting Ondernemersprijs
Locatie: Mèrthal

do 15 november 20.00 uur
Locatie: In de Riet

Vogelshow

za 17 november 20.00 uur
Locatie: OJC Canix

Melderslo
Slachtdag

vr 16 tot en met zo 18 november
Locatie: De Schutroe

De kringloopwinkel
van

Horst aan de Maas

Openingstijden
Vrijdag en zaterdag
10:00 - 17:00
Babykleding - Meubelen Witgoed - Kleding - Schoenen Huishoudelijke artikelen - Boeken
en Lp’s - Electronica - Glaswerk Speelgoed - Porselein
Venloseweg 11 - 5975 PS - Sevenum
Tel. 077- 851 23 53

zo 18 november 11.00 uur
Locatie: Museum de Locht

Op 18 november om 11.00 uur in
America en op 24 november om
19.00 uur in Meterik en 19.15 uur in
Broekhuizenvorst.
Naast het inzamelen van speelgoed houdt Diaconie Nu een kerstpakkettenactie. Levensmiddelen die
lang houdbaar zijn, zijn welkom. De
levensmiddelen kunnen ingeleverd
worden op dinsdagmorgen bij Diaconie
Nu. Met deze levensmiddelen worden
kerstpakketten samengesteld voor
minderbedeelde gezinnen, eenzame
mensen en mensen die om wat voor
reden dan ook wel een steuntje in de
rug kunnen gebruiken.

In OJC Walhalla in Sevenum vindt op 23 november de twaalfde editie van
het hardcore festival Rumoer plaats. Full Court Press, Redemption Denied,
Overlord, Bad Temper en As Prayers Fail maken vanaf 20.00 uur het podium
onveilig met verschillende stijlen hardcore.

Idiot Night

Dorpsraadvergadering
met College B&W

Pakjesavond staat voor de deur.
Gezellig met je familie cadeautjes
uitpakken. Maar niet iedereen krijgt
cadeautjes, sommige kinderen krijgen
helemaal niets. Zo is dat bij de asielzoekerscentra in Limburg. De ouders hebben geen geld voor speelgoed. Daarom
wil Diaconie Nu aandacht schenken aan
de kinderen in de Limburgse centra. De
cadeaus hoeven niet nieuw te zijn, wel
in goede staat. In zes speciale gezinsmissen kunnen kinderen speelgoed
naar de kerk brengen.
Op zaterdag 17 november om
17.30 uur in Melderslo, om 18.00 uur
in Horst en om 19.15 uur in Hegelsom.

Rumoer 12 in Walhalla

Lottum

Horst

Speelgoedactie
Diaconie Nu

Kijk voor meer agendapunten
en voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Dit jaar heeft de organisatie van
Rumoer ook weer een primeur. Ze heeft
namelijk de band die in de jaren ´90
behoorlijk naam heeft gemaakt in de
Europese hardcore scene gevraagd om
weer te spelen in Nederland: Full Court

Press uit België. Bad Temper trapt om
20.00 uur het festival af. De afsluiter
van Rumoer 12 is de Rotterdamse
hardcore band As Prayers Fail.
Meer informatie op
www.rumoerfest.nl

Tijd voor een
computerbril
ontspannen werken
aan uw computer

www.kruytzeroptiek.nl
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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
www.huisartsenpraktijklottum-broekhuizen.nl
dr J. Goossens: ma, di, do en vr
T 077 463 16 75
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
Spoedlijn: 077 463 14 96
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Kerkdiensten
America
zondag

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
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
Medsen Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur

Huisartsenpost
Venlo

(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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
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

Tandarts

11.00

Broekhuizen
zondag

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

Heilige mis

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Grubbenvorst
zaterdag
Heilige mis
19.00
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15

Hegelsom
zaterdag

Heilige mis

19.15

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Dichterbij
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Lottum
zondag

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in de winkel

marskramer.nl
1ste prijs

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Tomorrow’s
Look 2012

Hoofdstraat 8a, 5961 EZ Horst
077-398 33 64, info@anjaloek

www.anjaloek.nl

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Spoedgevallendienst
16 t/m 22 november
Tandarts The
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

vrijdag

Verloskundige zorg

Rehoboth

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

zondag

Tienray
zaterdag
woensdag

maandag
woensdag

Jessica heeft gewonnen in de categorie Tomorrow’s Look

Minicursus ‘Ontvangen’
De wereld van nu is snel. We werken hard, verwerken veel informatie
en plukken in rap tempo de zoete of wrange vruchten van het leven.
Dat maakt het lastig om alles te ontvangen en daardoor mis je misschien een mooie levensles! Een uur later is een uur geleden voorbij.
Zo snel gaat dat!!
Voor wie?
Wanneer?
Waar?
Kosten?
Aanmelden?
Informatie?

Iedereen die zich wil verdiepen en wil oefenen met ‘Ontvangen’
Zondag 25 november van 10.00 tot 16.30 uur
‘t Gasthoes, te Horst
E 49,50 p.p. inclusief een heerlijke lunch
Mail naar wiesje@wijzijnbelangrijk.nu
www.wijzijnbelangrijk.nu

Wij zijn belangrijk.nu

Geef mooie fotoGrafie cadeaU!
U bent ook
welkom voor:
- pasfoto’s
- lijsten
- camera’s & acc.
- familiedrUkwerk
- verrekijkers

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.00 - 17.00 uur

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij u naar
de desbetreffende parochie.

Veemarkt 7a
5961 ER HORST
t. 077 398 16 45

www.fotoid.nl
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Nieuws van

Rabobank Maashorst
America Broekhuizen Broekhuizenvorst Evertsoord Griendtsveen Grubbenvorst Hegelsom Horst Kronenberg Lottum Melderslo Meterik Sevenum Swolgen Tienray

Succesvol ondernemen doe je samen. Dat is het idee.

De Ondernemersprijs en de Jo Janssenprijs 2012
Rabobank Maashorst is een bank met hart voor ondernemers. We staan ze graag terzijde, niet alleen met geld, maar ook met raad en daad.
De Ondernemersprijs Horst aan de Maas en de Jo Janssenprijs die jaarlijks toegekend worden zijn een blijk van waardering en een stimulans voor
ondernemers die zich meer dan gemiddeld ingezet hebben in onze regio.
Ondernemers met lef, innovatieve doorzetters met een gezonde visie. Onze regio is trots op hen en daarom zetten we een aantal van deze ondernemers weer even in de
schijnwerpers: de Jo Janssenprijs en de Ondernemersprijs worden dit jaar op 22 november weer uitgereikt in de Mèrthal in Horst.

De Jo Janssenprijs 2012
is gewonnen door:
Henri Michiels en Robert
Weyers van Smood B.V.
in Horst

De genomineerden voor de Ondernemersprijs 2012 stellen we graag aan u voor:

Sjaak van der Hulst

van de gelijknamige
Rozenkwekerij in Meterik
Al ruim 20 jaar gedijt dit familiebedrijf
gestaag en heeft in de sector een naam
opgebouwd op het gebied van
fysiologie, biologie, energieverbruik en
bestrijding. Samenwerken, ambacht en
kwaliteit staan er hoog in het vaandel.
Deze nominatie wordt door Sjaak enorm
gewaardeerd.

Deze initiatiefnemers van Smood
for You hebben met behulp van een
innovatieve techniek een nieuwe,
slimme en gezonde ‘fingerfood’ van
Noord-Limburgse groenten en fruit
op de markt gebracht. De Jo Janssenprijs ervaart Henri als ‘een stimulans
en een pluim voor ons werk’.

Fons en Yvonne Kersten

Tom Roefs

Door de oorspronkelijke melkveehouderij uit te breiden met onderwijsactiviteiten en een vergaderlocatie is
door Fons en Yvonne ondernemend
omgegaan met een veranderende
omgeving. Zij zijn dan ook heel blij met
deze nominatie.

Dit bedrijf is in staat klanten en
medewerkers aan zich te binden en
tevens innovatief en duurzaam te
ondernemen. Grote opdrachten als de
Floriade en de NS vragen meer om een
compleet vervoersconcept in plaats van
alleen maar personenvervoer. Deze
nominatie beschouwt Tom als een
bevestiging dat ze goed bezig zijn.

van Hoeve Rosa in Sevenum

van Munckhof Groep in Horst

Wij wensen alle genomineerde ondernemers veel succes!

12 tot en met 16 november

‘Week van het geld’ in de gemeente Horst aan de Maas
Medewerkers van banken verzorgen tijdens de Week van het Geld ruim 3.000
financiële gastlessen voor 100.000 kinderen in het basisonderwijs uit de
groepen 6 t/m 8. In de lessen staat de Cash Quiz centraal, een spel ontwikkeld
door NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) om financiële educatie leuk
en aantrekkelijk te maken. In deze klassikale quiz voor teams van drie tot vier
leerlingen komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met
‘omgaan met geld’.
Rabobank Maashorst voor de klas
Ook medewerkers van Rabobank
Maashorst verzorgen tijdens de ‘Week
van het geld’ diverse gastlessen op de
volgende basisscholen: Mariaschool
Tienray, De Horizon Sevenum, Kameleon
Grubbenvorst, Onder de Wieken Meterik
en Onder de Linde Hegelsom. Het doel
van het gastlesprogramma ‘Bank voor de
Klas’ is om kinderen in het basisonderwijs
vroeg ‘geldwijs’ te maken en te leren
omgaan met geld. Aan de hand van
verschillende onderwerpen rondom het
thema geld (zoals sparen, zakgeld en

lenen) worden kinderen financieel
bewuster gemaakt. Hiermee wordt de
basis gelegd voor financiële
zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.
Jong geleerd is immers oud gedaan.
Week van het geldkrant en website
Alle basisscholen ontvingen de ‘Week
van het geldkrant’ voor leerlingen van
groepen 7 en 8. De krant staat vol met
leerzame opdrachten, spelletjes, puzzels
en verhalen over geld en geldzaken.
Op de website www.weekvanhetgeld.nl
vinden ook ouders veel informatie.

Centraal kantoor Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur
Horst | Steenstraat 3 | ma: 13.00-17.00 uur | di t/m vr: 09.00-17.00 uur
Sevenum | De Donckstraat 1 | ma t/m vr: 13.30-17.00 uur

Op maandag 12 november verzorgden Maashorstmedewerkers Angelique Verstappen en
Mariëlle Hermkens een gastles op de Mariaschool in Tienray. De leerlingen waren erg
enthousiast over het spel, deden actief mee en stelden veel vragen. Na afloop ontvingen ze nog
een ‘Weetjes-kwartet’.

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg) is
een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Lottum, Melderslo, Meterik en Swolgen.

Volg ons ook op Twitter: www.twitter.com/rabomaashorst

Rabobank Maashorst voor al uw vragen
Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl
Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34
www.rabobank.nl/maashorst

Rabobank. Een bank met ideeën.

