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www.horst-centrum.nl

SINTERKLAAS TIP

A-Z Gourmet Menu per persoon:
Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen
Vlees
• Bieflap • Slavink
• Kipfilet • Mini saté
• Blanke schnitzel
• Shoarmavlees
• Cordonblue
• Ontbijtspekplakjes
• Hamburger met broodje

Salades en garnituur
• Prei, eieren, paprika
• Uien, champignons
• Aardappelschijfjes
• Komkommersalade
• Rauwkost
• Rundvleessalade

• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Perzikschijfjes
• Stokbrood met
kruidenboter

iedere 1e zaterdag
van de maand

Terwijl alle Meerlose kinderen stonden te wachten op de komst van
Sinterklaas kwam de Sint dit jaar wel op een heel vreemde manier naar
Meerlo: op een carnavalswagen met zelfs een prinsenmantel om.
Deze vreemde gewaarwording
verdiende wel even een uitleg.
Sinterklaas dacht dat hij bij zaal
’t Brugeind moest zijn, maar daar
aangekomen was de feestvierende
carnavalsvereniging de Vöskes het
6x11-jarig jubileum aan het vieren.
Ook daar vierde de Sint het feestje

- Houten vloeren
al 10
- Laminaat
Bestjaar
e
- Tegels
D
e
g a ra a l
- PVC
ntie!

€ 12,95

Benodigdheden
• Bakboter
• Steakkruiden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gourmetstelletjes
of tafelgrill

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.gourmetten.nl
BEZORGING DAGELIJKS • GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND • ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!

mee, maar toen het tijd werd om
naar de kinderen te gaan, nam hij de
verkeerde mantel mee en ook nog
een carnavalswagen in plaats van zijn
paard. Gelukkig kwam prins carnaval op
tijd om de mantels om te ruilen en kon
het Sinterklaasfeest op de traditionele
manier worden voortgezet.

Cis &co
VLOEREN

Oostrum (Venray) - Stationswe
Stationsweg
weg
g 12
120d
t. 0478 - 63 11 97 - www.cisencovloeren.nl
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Scholieren helpen
politie Horst
“Winkeldief opgepakt door kordaat optreden van vier brugklassende
jongens. Super gehandeld, boys!” Dit twitterde een wijkagent van Horst aan
de Maas op dinsdag 20 november. De jongens hebben die middag meegeholpen aan het oppakken van een veelpleger.
Op dinsdag 20 november kwam
omstreeks 13.35 uur een melding
binnen bij politie Horst dat er een
winkeldiefstal had plaatsgevonden bij
Scapino aan de Steenstraat in Horst. De
verdachte rende de winkel uit en op dat
moment activeerde hij het anti-diefstal-

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Autorijschool Nottelman
Flyer (alleen Hegelsom)
De Wingerd Horeca
Flyer (alleen America, Grubbenvorst, Hegelsom, Horst, Lottum,
Melderslo 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
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
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
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
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

alarm van de zaak. Er was niet bekend
wat hij gestolen had. Buiten de winkel
stonden vier jongens van 13 en 14 jaar
uit Horst, Hegelsom en Lottum op straat
te genieten van wat versnaperingen die
ze zojuist gekocht hadden. De jongens
zagen de man uit de winkel komen
rennen en in de richting van de St.
Lambertuskerk vluchten. Omdat er verder niemand reageerde op het piepende
alarm, besloten de vier jongens om de
achtervolging op de man in te zetten.
Zij volgden hem op afstand door
het centrum van Horst en zagen hem
een andere winkel binnengaan. Deze
winkel heeft zowel aan de zijde van de
parkeerplaats als aan de Steenstraat een
uitgang. Hierop besloten de jongens zich
te verdelen over beide uitgangen zodat
de dader niet ongezien weg kon komen.
Zij hielden elkaar met hun mobiele telefoons op de hoogte. Na een paar minuten dacht de dader waarschijnlijk dat de
kust veilig was en verliet hij de winkel
via de Steenstraat en liep het centrum
uit. Hij had de jongens echter niet in
de gaten. Zij bleven de man volgen, al
zij het via wat omtrekkende bewegingen. Ondertussen hadden ze contact
opgenomen met de politie en hielden
zij de meldkamer op de hoogte van hun
positie en die van de winkeldief. Met
de aanwijzingen van de scholieren was
het voor de politie een koud kunstje om
de man op de Gastendonkstraat aan te
houden. De man bleek een jas gestolen
te hebben. Bij nader onderzoek bleek
de man als veelpleger bekend te staan
en oordeelde de rechter-commissaris op
donderdag 22 november dat hij voorlopig in hechtenis blijft.

Lisa en de Kikkerprins
Leonie van Lier (14) uit Sevenum heeft zaterdag 24 november het eerste exemplaar van haar zelfgeschreven
boek Lisa en de Kikkerprins ontvangen. Lerares Mariëlle Hoolboom van het Citaverde College overhandigde haar het
boek, nadat ze er een stukje uit voorgelezen had.

De verbaasde Leonie wist niet wat
haar overkwam. Ze dacht dat er een
feest georganiseerd was voor haar
vader, maar de hele kamer zat vol met
mensen die speciaal voor haar gekomen waren. Ook haar oma zat in de
kamer. Zij heeft er mede voor gezorgd
dat Leonie’s eerste boek gedrukt werd.
“Ik ben gewoon een keer begonnen
met het schrijven van mijn verhaal over
Lisa en de Kikkerprins”, vertelt Leonie.
“Het is mijn eigen fantasie. Mijn oma
vond dat heel erg leuk en zij kwam op
het idee om het boek te laten drukken.
Ik heb nu in totaal vijftien boeken die ik
graag wil verkopen. Met de opbrengst

hiervan wil ik een tweede boek schrijven en laten drukken. Dit boek gaat
over familie en het samenkomen van
verschillende mensen. Ik heb nog geen
idee wanneer dat gedrukt wordt.”

Idee kwam ineens
Het boek Lisa en de Kikkerprins
gaat over een meisje en een kikkerprins. Centraal in het verhaal staat
de liefde op het eerste gezicht. De
kikker ziet Lisa voor de eerste keer en
hij wordt meteen verliefd op haar. Zij
moet hem kussen om van hem weer
een mens te maken. “Het verhaal is
niet gebaseerd op de werkelijkheid”,

lacht Leonie, “Het idee kwam ineens.
Ik was benieuwd hoe het was om een
boek te schrijven. Het is erg leuk en
daarom wil ik nog een tweede boek
schrijven. Ik ben blij dat het eerste
boek nu gedrukt is.”
Naast de familie zijn ook de
klasgenoten van Leonie trots op haar.
“Mijn beste vriendin Lotte vindt het
heel leuk en knap dat ik een boek kan
schrijven. Ook mijn andere klasgenoten
vinden het leuk dat ik dit heb gedaan.
Mijn leraren wisten niet eens dat ik het
in me had om een boek te schrijven. Dat was wel leuk om te horen”,
vertelt ze trots.

Deﬁbrillator
in struiken
Een oplettende plantsoenwerker vond begin vorige week een
defibrillator in de struiken op de Hagelkruisweg in Grubbenvorst. De man
maakte hiervan een melding.
Volgens de politie was de defibrillator vermist. De politie is niet meer ter
plaatse geweest. Een vrijwilliger van de
EHBO-vereniging achterhaalde dat de

defibrillator gestolen was op ’t Haeren
in Grubbenvorst. Woensdagochtend
werd het apparaat door de rechtmatige
eigenaar opgehaald.

Kledingdieven
gearresteerd
Agenten van politie Horst kregen zondagavond rond 22.00 uur een
melding dat er mogelijk kleding werd gestolen uit een kledingcontainer
aan het Patronaat in Horst.
De agenten reageerden op de
melding en gingen ter plekke kijken.
Daar zagen zij dat de klep van de kledingcontainer open stond en er een
aantal zakken en kledingstukken buiten de container lagen. Toen een van
de agenten met zijn zaklamp in de
container scheen, zag hij hierin een
man verstopt zitten. De man kwam
op last van de politie uit de container.

Hierop werd hij aangehouden op
verdenking van diefstal van kleding.
De agenten zagen even verderop nog
twee dames die zich schuilhielden. Zij
werden voor hetzelfde feit aangehouden. De verdachten zijn allen van
Bulgaarse afkomst en midden dertig.
Zij werden overgebracht naar het politiebureau in Venlo en daar gehoord
met hulp van een tolk.

Sinterklaascadeau:
heerlijk champagneontbijt voor twee personen
5-gangen à la carte
diner naar keuze
inclusief aperitief
Ontspannende
gezichtsbehandeling

€42,00

€19,00
€55,00

€27,50
€64,50

€32,25

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Ervenactie in Meerlo

Authentieke hoogstamfruitbomen geplant
In een weiland van de familie Mooren aan de Mgr. Jenneskensstraat in Meerlo werden afgelopen zaterdag ruim
vijftig authentieke hoogstamfruitbomen geplant. De plantactie op het boerenerf maakte deel uit van de eerste
ervenactie onder de Stichting Landschap Horst aan de Maas.

De lekkerste
Wegge-kèls
met en zonder rozijnen

HORST • GRUBBENVORST

Erfbeplanting is niet iets nieuws
maar vindt jaarlijks plaats. Onder
de naam Horster Landschap werd al
vijftien jaar aan erfbeplanting gedaan.
In de huidige gemeente Horst aan
de Maas zijn in totaal al ruim 550
erven aangelegd. In Meerlo, Tienray
en Swolgen vond de ervenactie na de
gemeentelijke fusie voor de eerste keer
plaats.

Verbetering
boerenlandschap
In Stichting Landschap Horst aan de
Maas werken diverse partijen samen
om de kwaliteit van het boerenlandschap te verbeteren en in stand te
houden. Een groen en aantrekkelijk
buitengebied trekt immers toeristen.
Gemeente, dorpsraden en particulieren
worden betrokken bij de realisatie van
een attractief landelijk gebied.
Voorafgaand aan de erfbeplanting
in Meerlo liep Arno Willems, directeur
Landschapsbeheer Nederland, een
halve marathon onder de noemer Loop
voor Landschap. Hij werd vergezeld
door een tiental leden van lopergroep

De Peelrunners. Met de sportieve
prestatie werd aandacht gevraagd voor
het herstel en beheer van het boerenlandschap.

Aandacht en
waardering
Het startsein voor de halve marathon vond plaats bij De Boerenbond
in Sevenum. Daar haalden vijfendertig
eigenaren van erven bij boerenbedrijven of woningen in Sevenum,
Melderslo en Tienray bomen op voor
erfbeplanting. De halve marathon
eindigde bij het varkensbedrijf van
Lucas en Mieke Mooren in Meerlo.
De lopers werden daar welkom
geheten door burgemeester Kees van
Rooij en gedeputeerde Patrick van
der Broeck. Daarna werd overgegaan
tot de aanplant van de vriendenboomgaard. Met de aanplant van
hoogstamfruitbomen bij de familie
Mooren hoopt Instandhouding Kleine
Landschapselementen Limburg (IKL) op
extra aandacht voor de karakteristieke
hoogstamboomgaarden in Limburg.
Voorzitter Ton van Hoof van

Landschap Horst aan de Maas: “In alle
zestien dorpen van onze gemeente
draaien we volledig op vrijwilligers.

Toekomst
meebepalen
Naast het uitvoeren van erfbeplantingsacties werven we deelnemers,
maken plannen, bestellen materiaal en
reiken advies uit bij aanleg en beheer.
Ook vanuit de dorpskernen initiëren
we het instandhouden en uitbreiden
van wandelroutes, knooppunten en
themafietsroutes. De blauwe bessen-,
asperge-, rozen- en staakbonenroute
zijn daar voorbeelden van. Opgepakt
door inwoners uit de dorpen zelf. Door
deze gezamenlijke aanpak wordt de
leefbaarheid in de dorpen vergroot. Het
groene boerenlandschap trekt toeristen
aan die op hun beurt de dorpskernen
aandoen. Dat is de reden waarom
steeds meer inwoners van Horst aan
de Maas tijd en energie steken in
de bewustwording van ons mooie
landschap. Samen met hen bepalen wij
immers hoe onze leefomgeving er in
de toekomst uitziet”, aldus Van Hoof.

Zakkenrollers actief

Zwangerschapscursussen
(zowel begeleiding als yoga)

Korting voor
n
Groene Kruis Lede

• Informatie over zwangerschap
• Voorbereiding op bevalling
• Ademhalings- en ontspanningsoefeningen
• Ervaringen uitwisselen
• 15 bijeenkomsten
• Trainingen na de bevalling
Aanmelden of meer informatie?
Klantenservice
088 - 61 088 61
www.dezorggroep.nl/ledenorganisatie

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in de winkel

marskramer.nl

Vorige week kreeg de redactie een aantal meldingen dat zakkenrollers actief waren in Horst aan de Maas.
Deze zouden vooral rondom supermarkten actief zijn en met zijn tweeën werken.
De twee mannen zouden samenwerken bij het zakkenrollen van mensen die hun dagelijkse boodschappen
aan het doen zijn. In één geval liet
een van de mannen het slachtoffer struikelen, waarna de ander de
portemonnee wegnam. In een andere

supermarkt vond een soortgelijke
situatie plaats. “Zakkenrollen is iets
van altijd, op dit moment is er geen
extreme piek”, laat een woordvoerder
van politie Horst weten. “Je hebt altijd
figuren die zich hiermee bezighouden.
Wat wij mensen kunnen adviseren is

om hun portemonnees tijdens het
boodschappen doen goed weg te
stoppen, zodat niemand de kans krijgt
om deze bij de minste aanraking
weg te nemen.” Wie getuige is van
zakkenrollen kan zich altijd melden bij
politie Horst via 0900 88 44.

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
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Alles voor én over de gemeente Horst aan de Maas

Concept HALLO Horst aan de Maas
breder getrokken
Kempen Nieuwsmedia in Horst gaat medio 2013 de formule van HALLO Horst aan de Maas flink uitbreiden.
Het concept bestaat dan niet meer alleen uit het gratis nieuwsblad, de gelijknamige website en HALLOaanbieding.nl
Het platform HALLO Horst aan de Maas is straks hét vertrekpunt en ontmoetingsplek voor alle inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente.

Jeroen Schobbers en Eric van Kempen bekijken samen
de plannen om het concept HALLO Horst aan de Maas uit te breiden
Met de nieuwe formule verstevigt
Kempen Nieuwsmedia haar positie in
de markt. “Dit doen we door een nog
sterkere binding met onze inwoners
en adverteerders aan te gaan”, aldus
directeur Eric van Kempen van Kempen
Communicatie, moederbedrijf van
Kempen Nieuwsmedia. Zo biedt het
platform HALLO Horst aan de Maas
een webwinkel waar winkeliers uit de
gemeente hun producten en diensten

verkopen. “Wij promoten deze online
shop, waardoor de ondernemer extra
aandacht voor zijn winkel krijgt”, aldus
Van Kempen.

Kracht van lokale
informatievoorziening
“Kempen Nieuwsmedia voorziet
de gebruiker in de behoefte naar meer
informatie over uitgaan, winkelen,

recreatie, wonen en werken in Horst
aan de Maas. Wij hebben alle contacten”, zegt communicatiestrateeg Jeroen
Schobbers van Kempen Communicatie.
Hij vervolgt: “Wij gaan het gemeenschapsdenken waar Gemeente Horst
aan de Maas sterk in is, verder uitbreiden. Wij leggen de verbindingen tussen
enerzijds de ondernemers en inwoners
en anderzijds de inwoners onderling.”
HALLO Horst aan de Maas gaat ook

Afval gedumpt
Een flinke berg afval voor de Hoge Horst in Horst leek de afgelopen dagen steeds verder te groeien. Matrassen,
vuilniszakken, meubels. Van alles werd er voor het flatgebouw gedumpt.

Het gezegde ‘als er een schaap
over de dam is, volgen er meer’, lijkt
hier van toepassing te zijn. Een woordvoerster van Gemeente Horst aan de
Maas laat desgevraagd weten dat er al
meerdere klachten over de afvalberg
binnen zijn gekomen. “We hebben
dit doorgegeven aan Wonen Limburg,

eigenaar van het gebouw. Zij zorgt
ervoor dat het afval verdwijnt en gaat
de bewoners er op wijzen dat dit niet
de bedoeling is.”
Esther Blom, communicatiemedewerker van Wonen Limburg,
bevestigt het verhaal van de gemeente.
“Er is een schoonmaakbedrijf ingescha-

keld dat donderdagochtend het afval
opruimt. De laatste bewoners van de
Hoge Horst vertrekken binnenkort.”
Begin volgend jaar wordt dan gestart
met de sloop van de voormalige
‘verpleegstersflat’. De verwachting
is dat dit ongeveer drie maanden in
beslag gaat nemen.

de nieuwstak uitbreiden. “Wij hebben
een prachtig nieuwsblad en website,
maar er zijn nog meer kanalen om het
nieuws te brengen. We zijn hierover
in gesprek met Omroep Reindonk.
Zij zijn namelijk sterk in het maken
van radio- en tv-programma’s en
op die manier kunnen we elkaar
versterken”, zegt Jeroen Schobbers.
“Daarnaast zijn we een mobiel
platform aan het ontwikkelen,
waarmee we de informatie nog
sneller naar de gebruiker brengen.”
De digitale ontwikkelingen zijn voor
Kempen Nieuwsmedia reden om haar
aanbiedingensite HALLOaanbieding.
nl ook onder de paraplu van het
nieuwe concept te brengen. “Met het
succes van deze site zien we online
veel draagvlak, door het grote aantal
bezoekers”, aldus Eric van Kempen.
“Als je op zoek bent naar landelijk nieuws, ga je naar een bekende
nieuwssite, voor provinciaal en

regionaal nieuws weet je ook de
juiste weg te vinden. En als je in Horst
aan de Maas op zoek bent naar iets
lokaals, dan ga je naar HALLO Horst
aan de Maas. Wij zien de kracht van
lokale informatievoorziening”, zegt
Jeroen Schobbers. “Wij hebben hier
onze wortels en staan midden in de
samenleving. Alles wat wij doen, heeft
te maken met de inwoners van Horst
aan de Maas. Daardoor hebben wij een
cruciaal sterk merk, een goed bereik en
grote bekendheid”, aldus Schobbers.

Wortels midden in de
samenleving
Eric van Kempen: “Kempen
Nieuwsmedia ziet de noodzaak om te
blijven investeren. Met het succes van
HALLO Horst aan de Maas en de verdere
ontwikkelingen op de digitale snelweg
is het een logische volgende stap om
het concept breder te trekken.”

Een goed gesprek
met Cees Veldman
Onder de noemer ‘Zomaar… een goed gesprek’ interviewt Brendan
van den Beuken op dinsdagavond 11 december Cees Veldman.
Dit gesprek vindt plaats in restaurant Chitanie Dennis en begint om
20.00 uur.
Het initiatief, geïnspireerd op het
programma Zomergasten, is van Paul
Verstraelen en wordt mede ondersteund door Kiwanis Horst aan de
Maas. De opbrengst van deze avond
is bedoeld voor een van de projecten
die Kiwanis steunt. Het is de bedoeling dat er een reeks komt met meerdere gesprekken. Het interessegebied
en expertise van de gast zal leidraad
zijn voor die gesprekken, al dan niet

aangevuld met beeld en geluid.
Brendan van den Beuken is beroepsfotograaf en parttime docent fotografie aan de Nederlandse Fotovakschool.
De gast van de avond is Cees
Veldman, als dierenarts verbonden
aan Dierenartsenpraktijk Horst. Gezien
het beperkte aantal zitplaatsen graag
voor 8 december aanmelden. Dit kan
per e-mail: zomaareengoedgesprek@
gmail.com
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Sèrumse Fiste ten einde

Afvalinzameling blijft
gehandhaafd

Straattheater- en muziekfestival de Sèrumse Fiste zal dit jaar niet meer georganiseerd worden, meldt de
organisatie van het driedaagse festival. Afgelopen zomer werd het evenement voor de 35e keer gehouden in
Sevenum. Waarom stoppen ze er nu mee?

Het huidige afvalinzamelingssysteem blijft volgend jaar gehandhaafd.
Wel bekijkt Gemeente Horst aan de Maas op welke punten het systeem
aangepast kan worden.
Daarbij wordt onder meer gekeken naar de inzameldagen, stevigere
keukenafvalemmers en andere vormen
van afvalscheiding aan huis. Verder
wil de gemeente een burgeroverleg
oprichten. Hoewel het nieuwe systeem
als cijfer een 6,9 kreeg, bleek uit
het bewonersonderzoek dat er ook
verbeterpunten waren. Er was voornamelijk kritiek op de, in de ogen van
de bewoners, te lichte keukenafvalemmertjes. Bij veel wind waaien
de lege emmers over de straat. De
gemeente wil stevigere emmers ter
beschikking gaan stellen. Daarnaast
wordt gekeken of de container voor
plastic veranderd kan worden in een
verpakkingencontainer. Hier mogen dan
alle plastic-, metaal- en drankkartonverpakkingen in. Door een efficiënter
inzamelingsschema hoeven er minder

transportwagens te rijden waardoor de
inzamelingskosten worden verlaagd. De
gemeente wil dit jaar nog een burgeroverleg gaan oprichten. Hiermee wil ze
praktische zaken rond de afvalinzameling gaan bespreken. Om te komen tot
een meer evenredige kostenverdeling
wil de gemeente de hoogte van de
afvalstoffenheffing afhankelijk maken
van de grootte van de huishoudens.
Over het algemeen bieden meerpersoonshuishoudens namelijk meer afval
aan dan een éénpersoonshuishouden,
aldus de gemeente.
In 2012 betaalde een huisdhouden
115 euro vast tarief plus het aantal
verbruikte tariefzakken. In 2013 betaalt
een eenpersoonshuishouden 124 euro
en een meerpersoonshuishouden
147 euro plus de verbruikte tariefzakken.

Fietsster geschept
Irene Hermans (24) uit Sevenum is
een van de bestuursleden van Stichting
Straatfeesten Sevenum, die het festival
organiseerde. “Met pijn in mijn hart
moet ik zeggen dat we er nu echt mee
moeten stoppen. We hadden het wel
zien aankomen, maar toch is het jammer. We hebben in ieder geval altijd
hoop gehouden”, vertelt ze.
De organisatie kon er niet meer
omheen: de crisis raakt ook hen in de
kern. “De kosten van het festival stegen
ieder jaar weer. De sponsoren die het
festival mede mogelijk maakten, waren
steeds moeilijker te vinden en de
bezoekersaantallen daalden de laatste
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jaren ook al. De inkomsten waren te
laag om nog langer door te gaan”, legt
Irene uit.
De laatste jaren werd het steeds
rustiger op het muziekfestival. “De
bezoekers die vroeger met velen tegelijk naar ons kwamen, zijn in de laatste
jaren steeds vaker naar grotere festivals
in binnen- en buitenland uitgeweken.
Ik denk dat ze op zoek waren naar iets
nieuws. Er zijn zoveel initiatieven en
andere leuke evenementen. De concurrentie is voor ons te groot geworden”,
gaat Irene verder.
Het festival bestond altijd uit twee
avonden en een dag. ’s Avonds was er

muziek en overdag werden er verschillende theatervoorstellingen verzorgd.
“We hebben buitenlandse artiesten op
ons festival gehad en in de beginjaren
zijn ook echte indianen op bezoek
geweest”, lacht Irene.
Aan het festival werkten jaarlijks
vele vrijwilligers mee. Of de organisatie
over een aantal jaar met een nieuw
evenement komt is nog niet duidelijk.
“De komende jaren houden we ons
even rustig en als we dan weer merken
dat er een draagvlak is voor een nieuw
evenement, zullen we ons best doen
er weer een leuk festival bij te krijgen”,
sluit Irene af.

Marques de Este, Tempranillo, Crianza

Kwaliteitswijn afkomstig uit de grootste wijnstreek van Spanje

Nadat ze haar fietsverlichting in Broekhuizenvorst had laten maken,
fietste een 14-jarige Broekhuizense vrijdagmiddag 23 november rond 16.00
uur met haar buurjongen terug naar huis op de Horsterweg in Broekhuizen.
Een auto zag hen over het hoofd en schepte het meisje van achteren.
De automobilist verklaarde volgens
de moeder van het meisje dat hij de
fietsers niet gezien had. De jongen
viel om nadat de auto zijn fietstas
schampte, en viel in de berm. Het
meisje had minder geluk en werd door
de auto geschept. Zij belandde na een
val over het voertuig op de weg. Het
meisje heeft kneuzingen opgelopen,
maar beide slachtoffers hebben geen
blijvend lichamelijk letsel. Zij zijn wel

erg geschrokken. “Wij zijn alleen heel
erg blij dat ze het overleefd hebben
en hopen dat er op deze manier weer
aandacht komt voor het fietspad hier,
waar al jaren over gepraat wordt.
We hebben al zo vaak gehoord dat
het aan het einde van het jaar klaar
zou zijn. Nu is er iets ergs gebeurd
en hopen we dat ze er snel wat aan
gaan doen”, aldus de moeder van het
meisje.

Warsteiner

La Mancha, de druivensoort Tempranillo is de meest bekende van
Spanje. Deze wijn heeft enkele maanden houtlagering ondergaan,
waardoor een zachte evenwichtige smaak is
Speciale palletprijs
ontstaan. Een heerlijke wijn voor de winterPer
fles
maanden. Dit moet u proeven. Verkrijgbaar
in Viognier, Malbec of Shiraz. Wilt u eerst
2e fles
proeven, vrijdag staan ze voor u open.
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DRANKENHANDEL/SLIJTERIJ WEIJS Herstraat 58 Horst • www.slijterijweijs.nl
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Comfortabel wonen
Bezoek de informatieavond
dinsdag 11 december
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
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Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl

Wouterstraat 36, 5966 PR America
T: 077 464 04 20 F: 077 - 464 22 83
E: info@HenkAarts.com
I: www.HenkAarts.com
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Dendron staat op tegen kanker

Kloosterhof in 2014

De landelijke actie Sta op tegen kanker, heeft ook een lokale invulling gekregen. Leerlingen van het Dendron
College in Horst stonden woensdag letterlijk op tegen kanker.

De bouwplannen voor het winkelgebied Kloosterhof in Horst zijn
uitgesteld tot 2014. Ontwikkelaar Suyderland verwacht binnen enkele
weken de plannen concreet te hebben. Daarna start de voorbereidingsfase.

‘Ik scheld niet met het woord
kanker! Jij toch ook niet!’, staat
te lezen op de posters die in het
Dendron College hangen. De uitspraak is ondertekend door Vlijtig
Liesje, het Horster zusje van Loesje.
Een van de manieren waarop de
middelbare school aandacht vraagt

GEN SIGARETJES MIÊR,
GENNE PRINS MIÊR,
GENNE TIES MIÊR!
Weej zulle ów misse!
Liefs,
team Liesbeth’s
Grand Café

Tuinplanten lage prijzen Beukenhaag
0.69, lei en dak bomen stam 220 cm
59 euro, viooltjes 100 voor 25 euro,
fruitbomen 2.5 meter hoog 9.75 euro,
alle soorten tuinplanten.
Plantencentrum van den Beuken
St. Jansstr 43 Meterik 06 30 58 79 98.
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241
Te koop in Horst klein appartement
(1 sl.k.) met ruim balkon, v.v. airco.
€ 108.000,- tel. 06 53 69 66 11.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Geweldige wintercollectie!
Bent u op zoek naar betaalbare, maar
toch EXCLUSIEVE kleding? Kom dan op
vrijdag 10.00-21.00 u of zat. 11.0017.00 u langs. O.A. Girbaud, Desigual,
STQ, G Weber, Taifun. KOM EEN KIJKJE
NEMEN BIJ 2ND LIFE! HOOFDSTRAAT 23.
Te huur Sint en pietenpakken.
Namens werkgroep St . Nicolaas.
Tel. 077 398 45 31.
&
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

voor deze ziekte. Jos van der Donk,
afdelingsleider havo, legt uit: ”Deze
week staat in het teken van de landelijke actie Sta op tegen kanker. Wij
vonden dat we daar op het Dendron
College ook stil bij moeten staan.
Door middel van de posteractie willen we de leerlingen er op wijzen

dat kanker geen scheldwoord is.
Daarnaast staat er bij de receptie
een ton waar geld in gedoneerd
kan worden. Tenslotte zijn we
op woensdagmorgen precies om
10.30 uur met z’n allen opgestaan.
Een spontane actie met goed
gevolg.”

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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Taxus te koop! 60-80 cm, 80-100 cm
en 100-120 cm tel. 06 10 46 68 52,
bgg 06 55 35 80 30.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Uw oude videobanden en (mini)DV
bandjes zetten wij graag voor u op dvd.
Bel 06 12 42 89 42 voor meer
informatie of ga naar
www.darkrainbowproductions.com
Verkeersschool Nottelman en omstreken
voor betaalbare rij-opleiding, al bijna
30 jaar. Hegelsom Ans Mooren tel.
06 20 88 94 52; Venray 0478 58 43 59.

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

T 088-2088208
www.spring-kinderopvang.nl
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Opleidingsinstituut Qwerty
bestaat 25 jaar! Voor allerlei computercursussen kunt u bij Qwerty terecht.
Cadeautip! Kijk voor informatie op:
www.qwertyopleidingen.nl of
bel: 077 354 77 89.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
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)
Steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tafels, tv-meubels, dressoirs, kasten.
Maatwerk en gratis bezorgd.
06 51 93 18 38 Melderslo.
Te huur kern Broekhuizen, groot
vrijstaand woonhuis, huurprijs € 895,00
per mnd. Tel.: 077 463 13 68.
Gevonden: zilverkleurige armband
in de Kasteelse Bossen in het eerste
weekend van november.
Info: 06 26 89 68 56.
Te huur zomerhuis in mallorca
nabij het strand, www.huisbertcati.nl.

Grafmonumenten
en restauratie

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

Kinderdagverblijf

Bambino
T 06 23 32 43 09
www.kdv-bambino.nl

Halfvrijstaand Woonhuis
Goed onderh. woonhuis, bouwjr. 1980,
perceel 252m2, garage, carport. 3 slp.
kamers, badkamer ligbad douche,
vaste trap naar ruime zolder, tuin op
zuiden, overkapping. Koppertweg 24,
Melderslo. 0647 35 76 18.
Taoistische gezondheid Praktijk.
Door stress ontwikkelen zich vele
ziektes. Je kunt je hier tegen weren
met orginele Chinese Tai Chi -Chi Qong.
06 19 58 59 04.
Te huur gevraagd loods
in omgeving Horst. Ongeveer 800 m2.
Tel: 06 48 40 47 28.
Waar is de smid van vroeger?
Waar je terecht kon voor las en klein
constructiewerk en andere technische
reparaties en oplossingen. Kan nog
steeds en wel in ‘t Veulen-Venray. Ook
voor rep. aan landb.werkt. en tractor.
Info: 06 44 95 91 81.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Onderhoud, reparatie, (draadloos)
internet, netwerken, virusverwijdering,
beveiliging. 06 14 51 11 20.
Zeilmakerij Sevenum. Langer
genieten van uw terrasoverkapping!
www.zeilmakerijsevenum.nl

Gevonden diamant duif
We vonden een diamant duif in de tuin
een paar weken geleden. Iemand
verloren in Grubbenvorst, Land van
Gelder area. Help! Hij houdt niet van de
koude winter regen. Hij kan bevriezen.
tel: 06 26 60 72 86.

Te koop wegens emigratie;
complete slaapkamer, keukentafel
(mooi) + 4 stoelen, koelkast,
2 zitbanken leder, Tv-radio set,
2 tafels, div. fitness ap., wielrenfiets
(oud model) Fedor den Hertog,
zitmaaier 1 1/2 jaar oud, etc. etc.
Liefst alles in één koop; € 1.000,inl. na 18.00 uur tel: T. 077 – 398 78 34

Gevonden voor het Kruidvat:
huissleutel met groen plastic kapje.
Tel: 06 20 92 54 91

Gevonden Samsung mobiele telefoon
in Pr. Marijkestraat Horst.
Tel. 06 27 33 39 26.

Dag en nacht bereikbaar
Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

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

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

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

gaan naar tijdelijke huisvesting voor
de huidige huurders. Een deel wordt
namelijk gesloopt. Ons streven is om
het centrum niet langer dan zes tot
zeven maanden met een bouwput te
laten zitten. Dat klinkt ambitieus, maar
we hebben er vertrouwen in.”

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

Kerstgroepen te koop
Atelier Germalein, Langstraat 25a,
Hegelsom, tel: 077 398 27 76,
openingstijd: 1 t/m 23 december 2012,
ma. t/m za. 10.00 tot 12.30 uur en
13.30 tot 18.00 uur.
Te koop: ruime nette
energiezuinige tussenwoning Achter
de Pastorie 6, 5962 BB Melderslo
Vraagprijs: € 187.000,-.
Meer informatie: www.huislijn.nl
Tel: 077 711 43 89 / 06 12 84 75 92.

“We gaan ervan uit dat in 2014 de
schop in de grond kan”, zegt directeur
Marc Janssen. “Binnenkort zitten we
met de gemeente en de huurders om
de tafel. We verwachten dat begin 2013
de plannen gereed zijn. Vervolgens
moeten we zo snel mogelijk op zoek

Geboren

Noud
15 november 2012
Zoon van
Roy versleijen en
Silvy Rutten
Jacob Poelsweg 17
5966 RA America
Te koop soepbonen, flespompoen,
hooi en diverse agf. Van Helden
Americaanseweg 41 Horst
tel. 077 398 50 16.
Woonruimte te huur gevraagd
omgeving Sevenum voor ± 6 mnd
(vanaf ca. februari 2013).
Tel: 06 23 80 02 02.
Dvd’s tijdelijk extra goedkoop.
Wij ruimen nu grote aantallen exverhuur dvd’s op: 5 films voor € 12,50
of 10 films voor € 20,00. Op=op! Deze
opruimingsactie is slechts tijdelijk!
Ster Videotheek, Venloseweg 2, Horst.
Tel. 077 398 78 55.
Gezocht! Gemotiveerde mensen
met ambitie die geïntersseerd zijn in
een leuke (bij) baan en graag vanuit
huis willen werken, met goede soc.
vaardigheden. Kijk dan op
www.welzijnspraktijkvitanova.nl of
06 27 02 17 83.
Is uw dak winterklaar? Gratis
dakinspectie. www.bertfaessen.nl
Bert Faessen Dakwerken 077 366 30 84
mob. 06 38 64 67 61.
Opruiming cadeau-artikelen!
Leuke surpises zoals: fun-mokken,
geur-kaarsen, sleutelhangers,
signbordjes, collectebussen, enz. met
leuke spreuken. Nu in de opruiming bij
Ster Videotheek, Venloseweg 2, Horst.
tel. 077 398 78 55.
Kerstworkshop: er zijn nog enkele
plaatsen vrij. Voor info Lies Klomp
America tel. 077 464 13 80.
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.

[

IROK

]

wissellijsten en verf
Winsor & Newton
T (077) 398 70 99
info@theoarts.com

www.theoarts.com

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

meldersloseweg 6 horst
www.irok.nl
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Nieuwe plannen centrum Sevenum
De voormalige gemeente
Sevenum maakte eind 2009 afspraken
om het centrum van Sevenum op
de rails te zetten. In 2010 werd
basisschool De Dobbelsteen verplaatst
naar het voormalige gemeentehuis.
Na de sloop van de oude school was
de weg vrij voor de bouw van een
appartementen- en winkelcomplex,
de Heren van Zaerum, maar de
ontwikkelaar kreeg de financiering van
de bouw niet rond. De gemeente zocht
daarom een oplossing om de stagnatie
tegen te gaan.

Meer parkeerplekken
Met de nieuwe plannen om de
locatie Kruisweide verder te benutten,
wordt het aantal parkeerplaatsen in het
centrum van Sevenum uitgebreid naar
300. Een groot gedeelte van deze aan
te leggen parkeerplaatsen liggen achter
Pand Gertrud in het centrum van Sevenum
winkelcentrum De 4 jaargetijden. Ook
biedt de voltooiing van de bouw van
Gemeente Horst aan de Maas heeft overeenstemming bereikt met Nabben Holding over de aankoop van de
Kruisweide in het centrum van Sevenum: de sporthal, het parkeerterrein en de ontsluitingsweg naar De Donckstraat. Heren van Zaerum modezaak Jansen
Ook wordt het monumentale pand Gertrud herontwikkeld. Het College van B&W van Horst aan de Maas stemde dins- Noy de gelegenheid om de winkel uit
dag in met het voorstel. De raad neemt op 18 december een besluit over de plannen.
te breiden.

Door de overeenstemming krijgt de
gemeente ook sporthal De Kruisweide
in eigendom. Het college vindt dat
hierdoor de voorgenomen renovatie
van sporthal De Stapakker overbodig
is. De daarvoor gereserveerde fondsen
kunnen dan ingezet worden voor de
aanpak van het centrum. Met deze
doorbraak zijn, volgens het college,
een aantal knelpunten in het centrum
van Sevenum opgelost. Met Nabben
Holding zijn ook afspraken gemaakt
over het monumentale pand Gertrud en
de Maraboe: hier komen in de plannen
van het college woningen.

Geen renovatie
Stapakker
Zodra alles rond is, wordt de
Kruisweide opgeknapt en geschikt
gemaakt voor sportverenigingen en
gymlessen. De verwachting is dat men
medio 2013 gebruik kan gaan maken
van de Kruisweide, maar eerst buigt
de gemeenteraad zich op 18 december
nog over de plannen.

Verrassing voor betrokken partijen

Servicepunt Meterik verdwijnt
Het servicepunt voor arbeidsmigranten in Meterik moet wijken als het regionale Grensinformatiepunt (GIP) in Venlo doorgaat. Dat besloot het College van B&W van Horst aan de Maas.
Het huurcontract met het MFC voor het servicepunt in Meterik is onder voorbehoud opgezegd.
Het idee om één loket voor
arbeidsmigranten in Venlo te
realiseren komt van Euregio Rijn-MaasNoord. Hierdoor is volgens het College
van Horst aan de Maas het Meterikse
punt overbodig. Jos Coesmans van de
klankbordgroep arbeidsmigranten was
verbaasd over het besluit. “Wij zijn
er, zodat er met in plaats van over de
arbeidsmigranten wordt gesproken.
Maar dan moeten we daar wel de
kans voor krijgen. Dit is in februari
terzijde besproken, maar dat het al
zo concreet was, wisten wij helemaal
niet.”

Kosten
liever delen
Coesmans begrijpt dat de
gemeente niet in haar eentje voor
de kosten op wil draaien: “Het is
natuurlijk een duur punt en het

is jammer dat de gemeente er
helemaal alleen voor moet opdraaien.
Wij zouden graag zien dat de
werkgevers, die van de migranten
profiteren, ook wat bijdragen, maar die
ondersteunen het punt helaas niet.”

Tegengeluiden
Burgemeester Van Rooij,
portefeuillehouder, laat weten dat
de gemeente inderdaad aan de regio
gevraagd had om bij te dragen aan
het servicepunt in Meterik. Dat besloot
de regio niet te doen. Indien het GIP
er niet komt, wil het college alsnog
bijdragen van omringende gemeentes
vragen voor het servicepunt in
Meterik.
Maar de klankbordgroep pleit
voor het overeind houden van het
huidige servicepunt, de bijbehorende
winkel en internetmogelijkheid voor
arbeidsmigranten. “Veel mensen

hebben helemaal niet de mogelijkheid
om verder te reizen”, aldus Coesmans.
Voor MFC De Meulewiek in Meterik
kwam het besluit van de gemeente
uit de lucht vallen. “We hebben
het nieuws uit de krant moeten
vernemen”, vertelt een woordvoerder
van de stichting. “We hadden dit
echter liever van de gemeente zelf
gehoord. We vinden het erg jammer
als het servicepunt zou verdwijnen.
We verliezen inderdaad een goede
huurder. Maar daarnaast hoort het
servicepunt gewoon in Meterik thuis.
De mensen hebben er de weg naartoe
gevonden.”

Onduidelijkheid
De gemeente informeerde de
klankbordgroep woensdagavond over
de stand van zaken. Wat er met de
medewerkers van het servicepunt en
de winkel gebeurt, is nog onduidelijk.
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NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

T 077 397 88 80
info@ munckhof.nl
www.munckhof.nl

Wij feliciteren Tom Roefs en Sjaak van
der Hulst met de Ondernemersprijs
2012, Fons & Yvonne Kersten met
de Publieksprijs en Henri Michiels en
Robert Weyers met de Jo Janssenprijs!
Mensen maken Munckhof

Connecting customers
to customers

RIE

VOOR AUTO – WERKPLAATS - INDUST

feliciteert Tom Roefs met het winnen
Maas 2012.
van de Ondernemersprijs Horst aan de
Weert
T 0495-457610

Horst
T 077-3984857

www.tinnemans.nl

Team Munckhof
proficiat met de
Ondernemersprijs 2012

0
Acaciastraat 17,Venray T 0478-52100
www.rocom.nl

www.acs.nu

info@tinnemans.nl

ing
onderscheidend in automatiser

winnaar van de
Insign.it feliciteert Tom Roefs als
Maas 2012!
Ondernemersprijs Horst aan de
.insign.it
PJ Venlo - info@insign.it - www

ernemersprijs!

Tom, van harte gefeliciteerd met het winnen van de Ond

Tom Roefs, van
harte gefeliciteerd

17-09-2012 10:01:26

d 1

Advertentie Munckhof felicitatie.ind

Helmond
T 0492-526120

Insign. it
Insign.it - Noorderpoort 69, 5916

feliciteert
Munckhof group Horst
met het winnen van de
s’
‘Ondernemersprijs Horst aan de Maa

Asten
T 0493-692699

met het winnen
van de Ondernemersprijs Horst
aan de Maas 2012

OM
HET NIEUWE WERKEN VRAAGT
ING
EV
EEN ANDERE KANTOOROMG
met het
Roefs
ren Tom
felicite
Wij rtin
citeert prijs
BV felinem
CuypersOn
Ma
ers
der
de
winnen van
Roefs met zijn nominatie!
Tom
www.martin-cuypers.nl
rst aan de Maas 2012
Ho

Tom,

n de
gefeliciteerd met het winnen va
Maas 2012
ondernemersprijs Horst aan de

Tom Roefs
Munckhof Groep bv te Horst
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Bakkers in de prijzen
Tijdens de Kampioenendag van de Echte Bakkers Limburg vielen Bakkerij Gommans en Bakkerij Derix beide in
de prijzen. Zij werden gezien als absolute winnaars van de dag. De bakkers wonnen onder andere prijzen voor hun
roomboter amandelstaaf, speculaas, meergranenbrood en abrikozenvlaai.

Directeur NLW
vertrekt
Bestuur en directie van NLW Groep NV hebben in goed overleg
besloten tot het vertrek van algemeen directeur Henk van der Pas. Dat
maakte het bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Noord-Limburg
West maandag bekend.
De uitvoering van de sociale
werkvoorziening voor Venray, Horst
aan de Maas en Peel en Maas
wijzigt de komende jaren ingrijpend.
Volgens het bestuur past de huidige
bedrijfsstructuur niet meer bij het
beoogde eindplaatje. Daarom hebben bestuur en directeur besloten
om afscheid van elkaar te nemen.
Het bestuur dankt de heer Van
der Pas voor zijn inzet. Eerder dit
jaar werden hervormingsplannen
opgesteld om de ontwikkeling van

medewerkers, gericht op het kunnen
werken in reguliere functies, versterkt
en versneld vorm te geven. Hiermee
hoopt de organisatie ook de financiële
positie te verbeteren. Hiervoor wordt
de organisatie kleiner, eenduidiger en
nauw aangesloten bij de besturende
gemeenten. De uitvoering van de
hervormingsplannen gaat plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van
een interim-directeur. De medewerkers van NLW Groep zijn maandag
26 november geïnformeerd.

VIP-avond bij
Fixet
Fixet Sevenum houdt op 30 november een VIP-avond voor haar
klanten. Deze vindt plaats van 19.00 tot 22.00 uur.
“We zijn blij dat we samen dit
feestje kunnen vieren”, aldus Bas
Gommans en Marc Derix. Zij waren
samen de absolute winnaars van de
Kampioenendag.
“Al jaren lang weten we elkaar
op een collegiale en sportieve
wijze kwalitatief uit te dagen en dit
resulteert in een kwaliteitsdrang die

zijn weerslag niet kent.”
Iin de landelijke ranking nemen
bakkers Derix en Gommans een derde
en vierde plek in. “Het feit dat twee
bakkers uit één gemeente een top-5
notering innemen is uniek, Horst aan
de Maas heeft in totaliteit daarmee
zelfs de beste Echte Bakkers van
Nederland.”

Omdat de bakkers in Horst aan
de Maas op nummer een en twee
van Limburg staan in de totale
telling, mogen ze deelnemen aan
de ’bake-offs’ die op 12 december
plaatsvinden. De winnaar van deze
laatste keuring zal een jaar lang de
titel Beste Echte Bakker van Limburg
mogen dragen.

Alle klanten kunnen dan
genieten van een hapje en een
drankje, exclusieve aanbiedingen en
20% korting op alles. Er is een kerstworkshop en een verrassingsoptreden.
Een niet te missen avond voor voor-

deelpashouders. Om een VIP-klant te
worden is het noodzakelijk om in het
bezit te zijn van een Fixet voordeelpas.
De Voordeelpas is gratis en af te halen
in de winkel. Ook tijdens de VIP-avond
kan de pas aangevraagd worden.

Floriade verWeer drie cafés in Top 100 koopt inboedel
De drie cafés uit Horst aan de Maas die de afgelopen jaren in de Misset Horeca Top 100 voorkwamen zijn ook dit
jaar op de lijst met beste cafés van Nederland te vinden. Café Het Centrum uit Horst is het hoogst genoteerde café
uit de gemeente. Het café staat op de zesde plek.
Twee jaar geleden was Café Het
Centrum nog op de 19e plaats van de
horecaranglijst te vinden. In 2011 stonden zij op de 12e plek. Het Centrum
heeft deze stijgende lijn volgehouden
en eindigt nu op de 6e plaats.
De Sevewaeg uit Sevenum stond
twee jaar geleden 64e en was vorig
jaar hekkensluiter van de Top 100. Dit

jaar is De Sevewaeg op de 83e plek
te vinden. Het Sevenumse café kwam
dit jaar als enige gelegenheid uit de
gemeente in de Terras Top 100 van
dezelfde organisatie binnen, op een
18e plek.
Herberg de Morgenstond uit
Griendtsveen staat op een 14e plek. De
Morgenstond is al jaren in de hoogste

regionen van de lijst te vinden. In 2010
stond het op een 5e plek en vorig jaar
waren ze 10e.
De cafés zijn allemaal meerdere
malen bezocht door een jury. Zij beoordelen de cafés op gastvrijheid, sfeer,
hygiëne en productbehandeling en
vakmanschap. Daarnaast kan het jurylid
een cijfer geven voor de totaalindruk.

De Floriade organisatie gaat honderden meubels en andere goederen
verkopen. Op 30 november en 1 december zijn van 09.00 tot 16.00 uur de
verkoopdagen in de loods aan de Egtenrayseweg 20 in Venlo.
Tafels, stoelen, tuinmeubels,
bureaus, bakfietsen, schilderijen,
BHV-benodigdheden, kasten,
lampen, ijskasten. Dit is slechts een
kleine greep uit de vele producten
die tijdens de expo zijn ingezet en
na zes maanden Floriade niet meer
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Twee winnaars Ondernemersprijs
In de Mèrthal in Horst werden op donderdagavond 22 november de Ondernemersprijs Horst aan de Maas, de Jo Janssenprijs en de Publieksprijs
uitgereikt. Winnaars van de Ondernemersprijs waren Sjaak van der Hulst van Van der Hulst Rozenkwekerijen uit Meterik en Tom Roefs, directeur van
Munckhof Groep Horst.

Leuk kado met naam
Fam. Leenders
Grubbenvorst
077 327 01 66
annie@
leukkadometnaam.nl
leukkadometnaam.nl
webwinkel
1 oktober 2012

Activiteiten
Leuk kado met naam, biedt
gepersonaliseerde kadootjes en
relatiegeschenken in een
oplage vanaf één exemplaar tot
oneindig. Denk aan miniatuur
vrachtwagentjes, spiegels,
sleutelhangers, armbandjes en
geboortekransen. Of een
speelgoedkist op naam met
daarnaast afbeeldingen van
sterren of een giraffe. De
artikelen zijn allemaal te
bestellen via de webwinkel,
maar ook via papieren
bestellijsten bij Novy in
Grubbenvorst. U bespaart
verzendkosten wanneer u het
kado in de winkel ophaalt.
Doelgroep
Leuk kado met naam is er
voor particuliere en zakelijke
klanten. Indien gewenst hoeft u
maar één enkel exemplaar te
bestellen. Wilt u als bedrijf uw
medewerkers een relatiegeschenk op naam geven dan is
dat ook mogelijk, ongeacht de
oplage.
Onderscheidend vermogen
Leuk kado met naam
onderscheidt zich door ieder
product uniek te bestickeren.
In tegenstelling tot reguliere
relatiegeschenkenleveranciers
zijn er geen opstartkosten of
minimale afname. Ook is het
mogelijk om het bedrijfslogo af
te beelden. De prints en de
bestickering zijn uitvoerig
getest. De levertijd bedraagt
slechts twee dagen. De
productie vindt plaats in
Grubbenvorst. De
gepersonaliseerde kado’s van
Leuk kado met naam zijn voor
iedere gelegenheid maar zeker
ook voor de feestdagen zoals
Sinterklaas, Kerstmis, Pasen,
Moederdag, Vaderdag, de
eerste communie of wanneer
iemand geslaagd is. Het bedrijf
Leuk kado met naam dat de
webwinkel exploiteert is in
januari dit jaar begonnen met
het project. Het idee ontstond
in het Duitse Monschau toen
Ep Leenders een
gepersonaliseerd kadootje
zocht voor zijn kleinkinderen.
Toen hij dat niet vond en ook
niet kon bestellen, was het
concept geboren.
Wilt u als starter ook
gratis in deze rubriek komen
te staan, mail dan naar
linda@hallohorstaandemaas.nl

Voor de ondernemersprijs waren
drie kandidaten genomineerd. Naast
de winnaars waren ook Fons en
Yvonne Kersten van Hoeve Rosa in
Sevenum genomineerd. Zij kregen de
Publieksprijs uit handen van wethouder
Litjens van Gemeente Horst aan de
Maas.
Tijdens de avond presenteerden
de genomineerde bedrijven zich aan
de hand van korte filmpjes en een

interview met presentatrice Simone van
Trier. Ook werd toelichting gegeven op
de al eerder toegekende Jo Janssenprijs.
Deze ging naar Henri Michiels en Rob
Weyers van Smood. Zij kregen een
schilderij, gemaakt door Jack Poels van
Rowwen Hèze.

Te gelijkwaardig
Burgemeester Kees van Rooij
mocht daarna aan twee kandidaten

de Ondernemersprijs uitreiken. “Het is
niet gebruikelijk dat er twee winnaars
worden uitgeroepen maar de jury
was dit jaar van oordeel dat er twee
genomineerden te gelijkwaardig waren
om een keuze te maken voor de een
of de ander. Door wel een keuze te
maken zou een van de twee desbetreffende genomineerden tekort gedaan
worden”, laat de organisatie weten.
Ter afsluiting van de avond sprak de

heer Janssen, voorzitter van Stichting
Ondernemersprijs Horst aan de Maas.
Hij sprak onder andere over het goede
doel waar de stichting zich dit jaar voor
inzette. Dit jaar steunden zij Stichting
Helpende Handen van het Dendron
College in Horst, een stichting die projecten in Zuidoost-India ondersteunt.
Voor juryrapporten en de filmpjes
van de genomineerden, kijk op www.
ondernemersprijshorstaandemaas.nl

Smood BV genomineerd
voor MKB L1mburg Innovatieprijs
De vier bedrijven die genomineerd zijn voor de MKB L1mburg Innovatieprijs 2012 krijgen op zondag 9 december te horen wie van hen de MKB L1mburg
Innovatieprijs wint. Smood BV uit Horst is een van de kanshebbers.
Naast Smood BV zijn Hato BV uit
Sittard, Robomotive BV uit Roermond
en Stichting Boeien! uit Kerkrade
genomineerd. Smood BV maakt gezond

‘fingerfood’ op basis van groente, fruit
en granen, zonder toevoeging van vet,
suiker, zout, conserveringsmiddelen of
kunstmatige additieven. De producten

worden gemaakt van regionale, verse
kwaliteitsgrondstoffen. Hun productieproces is duurzaam en innovatief.
De MKB L1mburg Innovatieprijs

is een initiatief van ondernemersorganisatie MKB-Limburg en regionale
omroep L1. De prijs wordt dit jaar voor
de achtste keer uitgereikt.

Groene
Kruis Winkel
verhuist
De Groene Kruis Winkel in
Horst gaat verhuizen naar een
pand aan het Cuppenpedje. De
verhuizing staat gepland voor
medio december.

Kinderdienstencentrum Twinkeling bedankte vrijwilligers voor hun inzet. In het bijzonder werd
Huub Niessen in het zonnetje gezet. Huub repareert al jarenlang de fietsen waar de kinderen bij
Twinkeling mee fietsen. “Gezien wij weinig ruimte hebben in onze begroting voor nieuwe fietsen en
onderdelen, repareert hij alle oude fietsen en kunnen de kinderen weer oefenen en lekker rondfietsen”, aldus de organisatie.

In de winkel zijn onder meer
verpleegartikelen, hulpmiddelen,
verzorgingsartikelen en kindveilige
producten verkrijgbaar. De winkel
is nu nog gevestigd in de flat de
Hoge Horst. Deze gaat echter, in
het kader van het nieuwbouwproject hof te Berkel, begin volgend
jaar tegen de vlakte. Met de
verhuizing naar het Cuppenpedje
verandert tevens de naam van
Groene Kruis Winkel in Medipoint
Groene Kruis.
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www.ptcplus.com

Meterikseweg 4 - 5961 CW Horst
Tel.: 077 - 4658490
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Fons en Yvonne Kersten
Melkveebedrijf Hoeve Rosa te Sevenum
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Een gesprek met Sinterklaas
Nog één keertje ga ik langs bij Sinterklaas, voordat het grote feest
begint. Op Sinterklaas zijn geheime logeeradres ergens in de gemeente zit
hij al te wachten, deze keer met de Hoofdpiet. “Vindt u het goed dat de
Hoofdpiet vandaag ook wat vertelt?” vraagt Sinterklaas. Ik knipoog naar
Piet, die terug lacht, en zeg “Natuurlijk Sinterklaas!”
“Mevrouw de journaliste, wilt u
een kopje chocolademelk?” vraagt
Sint. Nou, daar zeg ik natuurlijk geen
nee tegen. De Sint neemt vast een
slok van zijn favoriete drankje en kijkt
een beetje verbaasd naar Piet en mij.
Wat Sinterklaas nog niet wist, is dat
we namens alle kindjes in Horst aan
de Maas een verrassing voor hem
hebben. Samen met de Hoofdpiet heb
ik een hele mooie grote ganzenveer
uitgezocht, waarmee Sinterklaas in zijn
grote boek kan schrijven.
“Sinterklaas”, begin ik een beetje
zenuwachtig, “we hebben een verrassing voor u.” Sinterklaas fronst zijn
witte wenkbrauwen en kijkt eens
naar zijn Hoofdpiet, die van pret in
zijn stoel zit te wiebelen. Piet lacht.
“Ja, Sinterklaas, soms hebben de
Pieten een klein geheimpje voor u.”
Sinterklaas kijkt nog verbaasder. Ik leg
hem uit: “Nou, Sinterklaas, u geeft

altijd zoveel cadeautjes aan iedereen,
wij vonden het wel eens tijd dat u op
uw verjaardag ook wat leuks krijgt.”
En ik geef hem het pakje. Sinterklaas
neemt het aan en begint aan het
plakband te peuteren. Als hij het open
heeft en de mooie lange ganzenveer
oppakt, kijkt hij blij naar zijn Piet. “Wat
lief van jullie allemaal. Is dat zomaar
voor mij?” Piet knikt. “Speciaal voor
u!”
“Maar Sint, nu we zo bezig zijn
geweest met onze verrassing, heb ik
eigenlijk geen vragen meer gesteld”,
zeg ik. Sint lacht. “Nou snel dan, nog
één vraagje kan wel. Zeg het maar.” Ik
lach ook en vraag dan met rode wangetjes: “Mag ik uw handtekening?”
De Sint lacht en pakt een stuk papier.
Met zijn grote ganzenveer zet hij met
krullende letters ‘Sint Nicolaas’ op het
papier. Het is nog geen 6 december,
maar ik heb mijn cadeautje al binnen!

Sint verwelkomd
in Tienray
Met liedjes en dansjes werd Sinterklaas afgelopen zondag in Tienray
verwelkomd. Na aankomst in het dorp was er een groot feest in het
Parochiehuis. Niet alleen de kinderen lieten hun talenten zien. Er kroop zelfs
een Zwarte Piet achter het drumstel.

SINTERKLAASACTIE
Help Klunspiet zijn chocoladeletters terug te vinden
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 15 en 22 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: ´HALLO is het nieuwsblad dat…´
Ook dit jaar zijn er mooie prijzen te winnen:

1e prijs 4-gangen diner voor 2 personen
beschikbaar gesteld door Parkhotel

2e prijs Bladblazer

Horst en een HALLO 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 die in de uitgave van 15 november staat en lever deze uiterlijk 2 december in bij de inleverpunten.
De uitslag wordt op donderdag 6 december bekend gemaakt in HALLO Horst aan de Maas. De prijswinnaars krijgen
persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Vol verwachting keken de kinderen
uit Tienray zondagmorgen uit naar
de komst van de Sint en zijn Pieten.
In het Parochiehuis hadden enkele
honderden fans van de Goedheiligman
zich verzameld. Sommigen hadden
zich zelfs verkleed als Zwarte Piet
of Sinterklaas. Op een groot podium

mochten de kinderen vervolgens hun
liedje of een ander voordrachtje laten
zien. Met het grote boek op schoot
keek Sinterklaas belangstellend toe.
Uiteraard had hij voor elk kind een
aardig woordje klaar.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Winkelen met Sint en Piet
Het centrum van Horst staat zondag 2 december volledig in het teken van Sinterklaaskoopzondag. Winkels en horecagelegenheden zijn geopend en
overal in het centrum loopt het winkelend publiek Zwarte Pieten tegen het lijf. Kinderen kunnen zich laten schminken, samen knutselen met de Pieten
of meedoen met andere spellen en activiteiten, zoals de speciale Pimp de Sint-wedstrijd. De koopzondag is voor Sinterklaas een uitgelezen kans om de
laatste inkopen te doen. Sinterklaaskoopzondag begint om 12.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Parkeren in het centrum is gratis.

Sinte
koop rklaas
z
2 dec ondag
emb
2012 er

Zwarte Piet op bezoek in Horst
Stel je voor: ben je op een doodnormale woensdagochtend boodschappen aan het doen met je moeder, kom je ineens
een Zwarte Piet tegen! Dat overkwam een paar kinderen die woensdag in Horst-centrum waren. Een Zwarte Piet ging op
bezoek bij verschillende winkels en strooide met pepernoten. Maar hij maakte nog veel meer mee.

Piet vervolgde zijn weg en kwam al snel bij wat kindjes uit
die hem een beetje eng vonden. “Maar toen ik even met
ze gepraat had, was het heel gezellig en gingen we zelfs
samen op de foto.” Daarna zag Piet een moeder met een
kinderwagen. “En toen dacht ik, laat ik eens een grapje
uithalen.” Piet pakte de kinderwagen en ging een stukje
wandelen. Het kindje in de wagen vond het wel grappig, zo’n
vrolijke toet boven zijn kinderwagen. En natuurlijk kreeg ook dit
kindje een pepernootje voor onderweg.

Genoeg gelachen, ik heb nog een
hoop pakjes in te pakken

Zwarte Piet ging in het centrum van Horst alle winkels af. Dit
deed hij natuurlijk zodat hij goed wist waar Sinterklaas straks
zijn cadeautjes kan vinden. Onderweg kwam hij allerlei dingen
tegen. Bij een kaaswinkel stond een koe. Daar komt normaal

natuurlijk melk uit, maar toen Zwarte Piet er voor de grap bij
ging zitten, kwam er iets heel anders uit. “Toen ik de koe ging
melken, kwamen er ineens pepernoten uit”, schatert Piet. “Dat
was natuurlijk wel handig, want die kon ik dan weer uitdelen!”

Bij een schoenwinkel maakte Piet het wel heel bont:
hij ging zomaar doen alsof hij er werkte! Eerst hielp hij een
mevrouw, die zo’n Piet wel grappig vond. Toen hij een meneer
een rood dameslaarsje wilde verkopen, was het wel weer mooi
geweest. “Het was blijkbaar niet helemaal zijn smaak”, giechelt
Piet. “Ik kon ’t niet laten om nog wat pepernoten in schoenen
te strooien, maar daarna ben ik weer verder gelopen”, zegt hij.
Op naar de kapper, want Pieten moeten ook wel eens haren
laten knippen. Maar de kapper had het niet helemaal goed
verstaan en begon bijna de veer van Piet zijn muts te knippen!
Gelukkig hadden ze het allebei snel door en kon Piet mét veer
en al weer verder. Na een vrolijke ochtend in het centrum van
het dorp, moest hij toch weer verder. “Genoeg gelachen, ik
heb nog een hoop pakjes in te pakken. Maar ik kom snel weer
terug, ik vind ’t hier keileuk!” riep hij nog terwijl hij de hoek
omliep en uit het zicht verdween.
Kijk voor foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl

Sinterklaaskoopzondag

‘Horst heeft veel te bieden’
Horst heeft de bezoeker veel te bieden. Landelijke winkelketens worden afgewisseld met plaatselijke ondernemers en het centrum biedt na de opknapbeurt een gezellige sfeer.
Dat merken ook Gerry en Thijs Wijnands van Bonikki living & giving. “We horen vaak van klanten dat het zo gemoedelijk in Horst is.”
ontbreekt in Horst? Het is jammer dat de snoepwinkel niet terug
is gekomen. En een winkel waar je even snel naar binnen kunt
schieten wanneer je een schroefje of zo nodig hebt, dat zou fijn
zijn”, besluit Gerry.
Koopzondag 2 december staat in het teken van Sinterklaas
en zijn Pieten. De winkels zijn op deze dag geopend van 12.00
tot 17.00 uur en overal in de straten en op de pleinen in Horstcentrum, barst het van de Zwarte Pieten en gezellige activiteiten.
Gemeente Horst aan de Maas en Rabobank organiseren op deze
dag de themadag Samen Veilig Wonen in Horst-centrum met
heel veel informatie en demonstraties van onder andere de
brandweer, politie en ambulancediensten.

Weekendactie Rivièra maison

Gerry en echtgenoot Thijs hebben inmiddels ruim zes jaar
hun winkel aan het Lambertusplein. Het assortiment is breed:
van woonaccessoires als kussens, kandelaars en serviezen tot
meubels, verf en behang. De winkel is al helemaal in de kerstsfeer ingericht. “Kerstgroepen, versierselen voor in de boom en
engeltjes zijn populaire Sinterklaascadeaus. December is voor
ons inderdaad een drukke tijd, al merken we wel dat mensen nu
wat langer wachten met het kopen van cadeaus.”
“Horst heeft veel plaatselijke ondernemers en een aantal

goede speciaalzaken, dat spreekt bezoekers aan,” vervolgt Gerry
Wijnands. “Onze klanten komen uit de hele regio en zelfs van
over de grens. Duitsers vinden het hier vaak leuker winkelen dan
in Venlo. We horen regelmatig dat mensen speciaal naar Horst
komen wanneer het koopzondag is. Doen ze een weekendje
Horst. Je kunt hier leuk winkelen en er zijn gezellige cafés voor
een kopje koffie. Dit dorp heeft best veel te bieden. Belangrijk is
wel dat we als winkeliers samenwerken. We moeten het samen
doen, samen één beleid voeren. Of er nog een bepaalde winkel

ssoires,
10% korting op acce
give away
meubelkorting eneding
van € 50,st
t.w.v. € 22,95 bij be

St. Lambertusplein 6,
5961 EW Horst
t 077 398 63 57
www.bonikki.nl
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Winkelcentrum Horst 12.00 tot 17.00 uur
Alleen a.s. zondag

Sinterklaas

10 roosjes voor 2,95
Kerstster(diverse kleuren) 2,95

Alle riemen, boxershorts, shawls,
sieraden en mutsen

2 voor

5,00

20% Korting
Aktieperiode
t/m 8 december

10% korting

op het gehele ballen assortiment!
your professional sportshop
Hoofdstraat 10, Horst

Wilhelminaplein 1
5961 ES Horst
077 - 398 16 34

www.villafleur.nl
like us on

: www.facebook.com/meulendijkssport

Geldig t/m zondag 2 december

€ 5.00 korting
op alle pantoffels!
Hoofdstraat 14
5961 EZ Horst
www.pastschoenen.nl

Sint-tip:
cadeaubon!

Kloosterstraat 18, 5961 GE Horst
T 077 398 25 28 • M 06 255 76 385

2 pakken chocomel
alleen a.s. zondag

€ 2,38

steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

Kerkstraat 20a , Horst

-AKTIE

Kerkstraat 6 A, Horst
077 - 398 59 63

www.steyl-sieraden.nl

BONUS
omslagrotbus
spu.i € 1,12
t.w.v au!
cade

actiehoek met
Bezoek a.s. zondag onzeen kortingen!
diverse aanbiedingen

oor ssen!
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OPRUIMING

75%

ortingen tot
k
Steenstraat 14 Horst
077 397 01 31
Overheerlijke Spaanse
pepernotenvlaai 9.99

8.99

sie

✃

10%
korting
alleen geldig op 1 en 2 december 2012

Kerkstraat 3 Horst • Tel. 077 - 398 17 57

CHOCOLADE
HEERLIJKE CHOCOLADE
voor Sint en Kerst,

VOOR MOEDERDAG

IJSTAARTEN

Nieuw adres vanaf vrijdag 6 mei
voor Kerst5b
Wilhelminaplein

3 dames- of herenslips

1 Gratis
slip

Zie voorwaarden in de winkel. Actie van 01-12-2012

•

•

Wilhelminaplein 5b
5961 ES Horst
T 077 - 398 07 08
www.passi.nu
info@passi.nu

•
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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

en zo 17
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GEPLUKT Janine Rongen

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.

Janine is geboren in Hegelsom
en woont sinds 2004 in Swolgen.
“Het dorpse karakter van Swolgen
speekt me erg aan. Iedereen kent
elkaar. Zeker nu Job naar school
gaat, leer ik steeds meer mensen
kennen. In Hegelsom heb ik altijd
aan korfbal gedaan. Ik speel nu zelf
niet meer, maar ben secretaris van de
korfbalafdeling van Sporting ST. Omdat
ik onregelmatige diensten draai, is het
spelen niet meer te combineren met
werk en gezin.”

Koken met

Randy

Ik maak het graag
gezellig thuis

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.

Speculaascake
Benodigdheden:
· 12 eieren
· 400 gram bloem
· 400 gram boter
· 1 theelepel bakpoeder
· 50 gram speculaaspoeder

Bereiding:
• Laat de boter smelten;
• doe de suiker in een kom en voeg
de boter aan de suiker toe;
• voeg de eieren een voor een toe
en voeg daarna de bloem toe;
• voeg dan, al roerend met een
garde, de bakpoeder en de
speculaas kruiden toe;
• meng het goed en vul het
vervolgens af in een cakevorm;
• bak de cake af in 25 tot 30 minuten op 170 graden;
• laat de cake goed afkoelen;
• de speculaascake is nu serveerbaar.

Eet u smakelijk!

Randy

Kinderen spelen een grote rol in het leven van Janine Rongen uit Swolgen. Ze is mama van een zoon en een
dochter en werkzaam als kinderverpleegkundige. Janine wordt deze week geplukt.
Op de basisschool wist Janine (32)
al dat ze later met kinderen wilde
werken. “Ik twijfelde alleen of ik
voor de klas wilde staan of dat ik
in het ziekenhuis wilde werken.
Uiteindelijk heb ik voor de opleiding
hbo-v gekozen. Mijn laatste stage
liep ik in het ziekenhuis van Venlo
en na mijn afstuderen mocht ik daar
meteen beginnen. Ik heb me in
Maastricht nog verder gespecialiseerd
in kinderverpleegkunde en sinds 2002
werk ik als kinderverpleegkundige in
Venlo. Ik heb geen moment spijt gehad
van deze keus. Deze baan past echt bij

Werk en privé kan ik
gelukkig gescheiden
houden
Janine is sinds 2007 getrouwd
met Marco, die ze al kent vanaf haar
vijftiende. Samen hebben ze twee
kinderen, Job van 4 en Roos van
1 jaar. “Marco en ik komen allebei
uit een warm en gezellig gezin.

Familie is belangrijk voor ons. Ik
zorg graag voor anderen, dat heb
ik denk ik van mijn moeder. Samen
met de moeder van Marco past zij
afwisselend op onze kinderen. Ook
mijn zus Tanja is werkzaam in de
zorg, maar dan bij dementerende
ouderen.” Als verpleegkundige op
de kinderafdeling maakt Janine soms
heftige dingen mee. “Gelukkig kan
ik werk en privé goed scheiden, al
merk ik wel dat het anders is nu ik
zelf kinderen heb. Dan besef ik des te
meer hoe gelukkig we zijn met twee
gezonde kinderen.”

BONUS
PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

me. Het is heel gevarieerd werken. Je
verzorgt hele kleine kinderen, maar ook
pubers van een jaar of zestien.”

”Ik ben wel echt een huismens,
maak het graag gezellig thuis, met
kaarsjes en zo. Zeker in deze tijd
van het jaar. Dat hebben we allebei
wel. Al gaan we er ook graag op uit
samen met de kinderen of met z’n
tweeën ergens uit eten. Kerst is voor
mij echt een familiefeest. Als je in
de zorg werkt, dan weet je dat je of
met Kerstmis of met Oud en Nieuw
moet werken. Als het enigszins kan,
vul ik de dienst van Oud en Nieuw in,
zodat ik met kerst vrij ben. Hoewel
onze zoon op de elfde van de elfde
geboren is, zijn zowel Marco als ik
geen carnavalsvierder. Voordat we
kinderen hadden, gingen we met
carnaval altijd een weekendje weg.”
“Job is echt een stoere jongen en
Roos een meisje-meisje. Ze kunnen
het heel goed samen vinden, spelen
fijn met elkaar. Ik kom zelf uit een
gezin met alleen maar meisjes.
Tijdens de zwangerschap wilden
we beide keren niet van te voren
weten wat het zou worden. Het
belangrijkste is dat ze gezond zijn.
Het gezin is heel belangrijk voor ons.
Ik vind het heel bijzonder dat we
nu zowel een jongen als een meisje
mogen hebben.”

2

Sint ucadepa
ti

Diverse
cadeaukaarten

o.a. H&M, Gamma,
Prénatal en Holland Casino
steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus
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Ingezonden brieven De ingezonden brieven bevatten maximaal 300 woorden en de redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden
geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Afvalkosten
De publicaties over de vuilophaalkosten zijn mij volledig in het
verkeerde keelgat geschoten.
Het argument dat de bevolking
na invoering van het huidige systeem
zo keurig het afval scheidt heeft tot

gevolg dat minder koopzakken worden
gekocht.
De gemeente zit daarom met een

enorm gat in de afvalkosten. Waarom
heeft de betreffende wethouder dit niet
vantevoren ingeschat? Waarom heeft
ze niet aan marktonderzoek gedaan?
De verantwoordelijke wethouder nu,
dient onmiddellijk op te stappen ofwel

door de raad te worden ontslagen. En
dan geen nieuwe wethouder meer
benoemen, de besparing op de kosten
maakt dan weer iets goed! Het laten
meespreken door een burgercomité
tenslotte, is ook onzin. Waarom nu

pas en niet bij de invoering van het
systeem? Kortom, afval en politiek
kunnen beide vies zijn! De inwoners
worden wéér de dupe!
Henk Roenhorst
Horst

Men voldoet immers gemiddeld aan de
milieueisen.
Ook stelt men dat er een boost
komt aan arbeidsplaatsen. Kwats,
er werken meestal Oost-Europese
mensen. En dan wordt er wel heel erg
weinig verteld over de gevaren van een

biogasinstallatie.
Kijk even naar de uitzending van
Reporter van 16 november.
Het doorgaan van dit gedrocht
krijgt toch wel een duistere kant.
J. van den Munckhof
America

met verschillende gescheiden
afvalstromen, daar zie en hoor je niets
van.
Doordat de gemeente een
goed gevulde reservepot (van de
gemeenschap) heeft, wordt de
550.000 euro van het tekort voor 2012
maar daaruit betaald. Dit is onterecht
en van de gemeenteraad staat
niemand op om dit tegen te houden
behalve SP en D66.

Jammer, dit geld had voor veel
andere dingen in de gemeente
gebruikt kunnen worden. Maar
eigenlijk is dat bedrag helemaal
geen tekort want die restafvalzakken
hadden helemaal niet als inkomsten
gerekend mogen worden. Laten
we nu maar hopen dat 2013 een
geluksjaar wordt.
Johan van Huet
Lottum

Ingezonden brief

Nieuw Gemengd Bedrijf
Ik las in de Staatscourant de aankondiging tot het verlenen van een
bouwvergunning fase 1 voor het Nieuw Gemengd Bedrijf aan de
Witveldweg te Grubbenvorst. Veel is hier al over geschreven, uitgelicht en
verteld.
Ik stort mij in deze materie
omschreven als het Nieuw Gemengd

Bedrijf te Grubbenvorst.
Na vele uurtjes lezen van rapporten

en studies, heb ik toch wel een kater.
Ondanks dat in haast alle rapporten gewezen wordt op meermaals
overschrijding van uitstoot van fijnstof
en stank, enorme toename van vrachtverkeer 24 uur per dag, komt men tot
de conclusie ’het kan geen kwaad’.

Ingezonden brief

Burgers de dupe van te goed scheiden

Gemeente: zint voortaan voor gij begint
Begin 2012 heb ik diverse vergaderingen over het scheiden van afval
op het gemeentehuis bijgewoond tot in de gemeenteraad aan toe. Diverse
brieven aan het College van B&W en de gemeenteraad en de Rekenkamer
heb ik gestuurd, en gevraagd waarom zij geen kosten/batenanalyse
gemaakt hadden of wilden maken.
Hierop kreeg ik telkens geen
antwoord. Zelfs heb ik aangeboden
om met de rekenkamer een kosten/
batenanalyse te maken. Zoals u
weet heb ik zeker acht keer in HALLO

stukken geschreven over de kosten
van het transport van het ophalen
van het afval, met berekeningen.
En in een van die stukken heb ik
zelfs aangegeven dat voor het einde

TOP 2000 fan?
kijk voor ons programma:

www.devonkel .nl

De Vonkel

Grubbenvorst • 077 366 13 09

l
-feestzaa

café

van 2012 de te hoge kosten van
het vervoer weer bij de bewoners
neergelegd gaat worden, en zo zij het.
Daarbij de fout die door de
Gemeente gemaakt is door geen
kosten/batenanalyse te maken, is
er voorbijgegaan dat we minder
restafvalzakken gingen gebruiken
wat toch een logisch gevolg is als je
van twee afvalstromen naar zes gaat.
Ook zouden ‘wij’ geld gaan verdienen

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit

www.devonkel.nl

wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

“Jouw Stok achter de Deur”
Geniet van het afvallen met begeleiding
Banden - Accu’s - Carwash
Zelfstandig
gewichtsconsulent

www.mylifeslim.com

Tevens mogelijkheid tot opslag van uw zomerbanden.

Tel. 077-306 03 30 - www.leonengels.nl

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

Voor smaakvolle feestdagen!
Bestel tijdig voor Sinterklaas,
Kerst en Oud- en Nieuwjaar
winkel en proeverij open:
do 10.00 - 16.00 uur
vr 10.00 - 16.00 uur

za 10.00 - 16.00 uur
en op afspraak.

WINTERBANDEN

Voor iedere beurs de juiste kwaliteit

maandag 24 december
open van 10.00 - 16.00 uur

voor concurrerende prijzen!
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Recessie of niet, wij hossen gewoon door
Het merendeel van de mensen die reageerden op deze stelling vindt
inderdaad dat de recessie geen spelbreker mag zijn voor het carnavalsfeest.
We willen feestvieren, een leuk carnavalspakje aan doen en niet op een euro
minder of meer moeten kijken. Dat vindt althans 66% van de stemmers.
De koopkracht mag dan misschien wel dalen en Nederland stevent op
een recessie af, carnaval gaat gewoon door.

Met z’n allen
Horst stond vorige week in
het teken van Ondernemersprijs
Horst aan de Maas. Drie ondernemers stonden mooi in de
spotlight. Fons en Yvonne
Kersten van Hoeve Rosa kregen
een staande ovatie toen ze de
publieksprijs in ontvangst namen
en de twee overige genomineerden Sjaak van der Hulst van
rozenkwekerij Sjaak van der
Hulst en Tom Roefs van Munckhof
Groep kregen van de jury allebei
de hoofdprijs. De Mèrthal in
Horst was goed gevuld. Vooraf
aan de avond waren de genomineerden, de winnaars van vorig
jaar, het bestuur van de stichting,
de selectiecommissie en nog
enkele genodigden uitgenodigd
voor een diner in een restaurant
in Sevenum. Door een geluk bij
een ongeluk mocht ik een vorkje
mee prikken. Ik druk me erg
zacht uit als ik zeg dat ik daar
voortreffelijk gegeten en
gedronken heb. Chapeau!
Ondertussen heb ik in al in
meerdere restaurants gegeten. In
een paar van deze eetgelegenheden hebben ze het woord
culinair uitgevonden, bij de een
ander serveerden ze de gerechten met de mooiste glimlach en
weer een ander wist beide te
combineren en te verheffen tot
een ware kunstvorm. Dit
weekend heb ik besloten om drie
van deze restaurants te nomineren voor mijn persoonlijke ‘Beste
restaurant in Horst aan de Maas
2012’-award. Aan het evenement verbind ik een gezellige
avond. De datum staat vast, net
zoals de locatie. Om de avond
aan elkaar te praten heb ik een
vriendelijke jongedame gestrikt
en om drie niet-tenenkrommende nominatiefilmpjes in
elkaar te zetten weet ik zeker
wie ik niet zal vragen. Ik mag me
absoluut niet met de jury
bemoeien, evenmin met het
kiezen van de publieksprijswinnaar. Ook ik heb vertrouwen in
mijn publiek. En over de uitreiking van de award hoef ik me
geen zorgen te maken. Ik heb
namelijk één zin bij de jury
duidelijk benadrukt en dat moet
volgens mij niet zo heel erg
moeilijk zijn om daarmee te
werken. “Jaren geleden had
presentator Hennie Huisman een
kinderprogramma en aan het
einde van deze show zong hij
samen met de zeer jonge
winnaar en verliezers… maar
zoals bij elke wedstrijd, kan er
maar één de winnaar zijn…”
Herman

Er zijn echter ook mensen die nu juist wel op de kleintjes letten.
Zij gaan niet meer elke dag uit en slaan de pronkzittingen, buutavonden en
proclamaties deze keer maar eens 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.

Servicepunt arbeidsmigranten mag naar Venlo
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Er zijn plannen om in Venlo een regionaal Grensinformatiepunt voor
arbeidsmigranten op te zetten. Het servicepunt in Meterik moet daarvoor
wijken. Vreemd, als je bedenkt dat in Meterik de Poolse parochie gevestigd
is, er veel Polen in het dorp wonen en zij veelvuldig gebruik maken van het
informatiepunt en het winkeltje. Men weet nu eenmaal dat het in Meterik
zit. Als het servicepunt zou verdwijnen, verliest MFC De Meulewiek ook nog
eens een goede huurder. Het servicepunt hoort gewoon thuis in Meterik.
Je kunt je ook afvragen of de arbeidsmigranten uit onze gemeente naar
Venlo zouden of kunnen gaan voor hun informatie. Aan de andere kant, het

opzeggen van de huur voor de ruimte in het MFC bespaart de gemeente
kosten.
Verder is een centraal gelegen informatiepunt veel handiger voor de
regio. Er kan collectief informatie geboden worden, waardoor weer kosten
bespaard worden. Alle informatie wordt dan op één plek gebundeld en
het initiatief past in de regionalisering die gaande is. Daarbij zijn Poolse
producten tegenwoordig op meerdere plekken verkrijgbaar, omdat veel
supermarkten deze in hun assortiment hebben. Het servicepunt mag gerust
naar Venlo. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 47) > Horster politie kan ook zonder hulp > eens 30% oneens 70%

laat
je
zien

Kerkstraat 1 Horst
077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl

Maurice Kassenbouw B.V. is in binnen- en buitenland een toonaangevend
kassenbouwbedrijf. Wij hebben een vooraanstaande plaats op het gebied van
ontwikkeling, fabricage, verkoop en montage van complete tuinbouwbedrijven
of onderdelen hiervan.
Voor ons gerobottiseerde constructiebedrijf zijn wij op zoek
naar een nieuwe medewerker:

Meewerkend voorman /
machinesteller
m/v

Werkzaamheden:
• Werk verdelen
• Robots programmeren
• Excenterpersen ombouwen
• Lasmallen ombouwen

Maurice Kassenbouw B.V.
Postbus 6178 – 5960 AD Horst
Energiestraat 15 – 5961 PT Horst
Telefoon 077-3981335
Fax 077-3985935
maurice@kassenbouw.com

Vereisten voor deze functie:
• MBO Techniek
• Leidinggevende capaciteiten
• Ruime ervaring in de staalbouw
• Laservaring MIG/MAG
• Tekening kunnen lezen
• Bekendheid met robotprogrammering is een pré
• Geen 8 tot 5 mentaliteit
Heeft u nog specifieke vragen omtrent deze functie dan kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met de heer Huub Roeffen (tel. 077-3981335).
Uw schriftelijke sollicitatie graag aan ons adres of per e-mail naar
maurice@kassenbouw.com

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
29 november 2012
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Openbare hoorzitting

Behandeling van
bezwaarschriften en klachten
Op dinsdag 4 december 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).
Om 18.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen het besluit inzake een
opgelegde preventieve last onder dwangsom
aan Op den Bergen 10 te Sevenum.
Om 19.00 uur komt aan de orde een bezwaar-

schrift tegen het besluit inzake een subsidiebeschikking.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. P. Schrijver, tel. (077) 477 97 77.

Gemeentehuis gesloten

Op Pakjesavond, woensdag 5 december 2012, is het gemeentehuis gesloten vanaf 16.00 uur.

Hondenbezit,
de lusten en de lasten
De ergernis en de klachten over hondenpoepoverlast neemt de laatste tijd weer toe. Daarom
wil de gemeente de spelregels bij het uitlaten van een hond nog eens onder ieders aandacht
brengen. Het hebben van een hond gaat normaal gesproken vooral gepaard met lusten, maar
er zijn ook lasten. Hoe zat het ook alweer met de gemaakte afspraken?
Hondenbeleid
Sinds enkele jaren is er in Horst aan de Maas
een hondenbeleid. Dit houdt in dat binnen de
bebouwde kom alle honden bij het uitlaten
aangelijnd moeten zijn. Ook moet binnen de bebouwde kom de hondenpoep die de hond waar
dan ook deponeert, worden opgeruimd.
De enige uitzondering hierop is als men de hond
gebruik laat maken van het hondentoilet.
Deze staan op verschillende plaatsen in de
gemeente Horst aan de Maas. In Sevenum,
Kronenberg, Swolgen en Tienray zullen in 2013
nog hondentoiletten worden geplaatst.
Voorzieningen
Om het de hondenbezitters wat gemakkelijker te
maken zijn er enkele voorzieningen gerealiseerd
om de overlast van hondenpoep te bestrijden.
Behalve de hondentoiletten worden er opruimzakjes voor de hondenpoep gratis aangeboden
vanuit een aantal dispensers. Deze opruimzakjes kunnen ook worden afgehaald aan de
receptie van het gemeentehuis.
Opruimplicht
Regelmatig worden aan de gemeente klachten
doorgegeven over overlast door hondenpoep.
Soms is dat doordat het baasje van de hond
het gewoon niet in de gaten heeft.
Maar intussen zou elke hondenbezitter moeten
weten dat er een opruimplicht geldt. Iemand die
de hondenpoep niet opruimt waar dit wel moet
riskeert een boete van minimaal € 90,00.
Bij een geconstateerde overtreding wordt niet
meer gewaarschuwd.
Gezond verstand
De aanlijnplicht en de opruimplicht geldt niet
buiten de bebouwde kom. Maar ook hierop zijn
uitzonderingen. Als een hond niet of moeilijk
onder controle is te houden (enthousiasme of
agressiviteit) door zijn baas dan moet deze ook
buiten de bebouwde kom aangelijnd zijn.
Als een hond buiten de bebouwde kom zijn
behoefte doet dan gebruikt zijn baasje

natuurlijk zijn of haar gezonde verstand en laat
dit niet gebeuren in iemands oprit of midden op
een voetpad in het bos. Niemand hoeft toch last
te hebben van de hondenpoep van andermans
hond!
Controle
Er is een aantal lokaties waarover regelmatig
klachten worden gemeld.
Dit zijn o.a. in Grubbenvorst het pleintje bij
de burgemeester van Leentstraat en het
Roermonds Kwartier, in Horst het speelveldje achter de Leertouwerstraat en achter de
Klompenmakerstraat, in Lottum het zogenoemde ‘Jansenpedje’ en in Hegelsom het pad tussen de Hagelkruisweg en de Reysenbeckstraat.
Bij genoemde lokaties zal controle worden
geïntensiveerd.

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,
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 ervoor 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
en jij 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.
Kent u iemand die in deze rubriek thuishoort?
Geef dit dan door aan Daniëlle van Vuuren, via e-mailadres gemeente@horstaandemaas.nl

Vrijwilligerswerk is een
mooie manier om thuis
te raken in je dorp
“Afwisseling past bij mij. Niet alleen in het
werk, maar juist in het vrijwilligerswerk”, zegt
Hilske Janssen, sinds 3 jaar betrokken en lid
van de Dorpsraad in America. Omdat ze niet
vanuit het dorp zelf kwam, maar wel graag
bij het dorp betrokken is, sprak ze iemand
aan die al langer in de Dorpsraad zat. Van
het één kwam het ander. “Het is voor mij
een hele mooie manier gebleken om thuis te
raken in het dorp. Het is nuttig wat je doet,
want je draagt direct bij aan je omgeving,
maar je weet zo ook heel snel wat er allemaal speelt. De Dorpsraad houdt zich bezig
met alles wat de leefbaarheid bevordert. We
ondersteunen burgers bij hun initiatieven
of denken mee in oplossingen voor hun
problemen.”
Jongeren en ouderen
Dit klinkt niet alleen heel breed, maar dat is
het ook, beaamt Janssen. Jongeren hebben
immers andere wensen dan ouderen. Terwijl
de raad zich wel voor beiden inzet. “America
heeft aan de jeugd in een pilot-onderzoek
gevraagd wat zij belangrijk vinden.
Als Dorpsraad kunnen wij hen helpen die
initiatieven mogelijk te maken. In het verleden is er bijvoorbeeld wel eens gevraagd om
een basket bij het trapveldje, of dat er in het

hele dorp gratis wiﬁ beschikbaar was. Daar
kunnen we in meedenken of ondersteunen.”
Andere projecten waarbij de Dorpsraad ondersteunt, zijn bijvoorbeeld de oprichting van
het Gezondheidscentrum, of de oprichting
van een Cliëntenraad. Of de aanleg van
wandel- en ﬁetsroutes, of het oprichten van
een gedenksteen voor Rowwen Hèze.
Resultaten boeken
Janssen:”Wat het vrijwilligerswerk voor mij
bijzonder maakt, is als er resultaat word geboekt. Groot of klein. Bijvoorbeeld als groengroepen zelfstandig het groen onderhouden,
wat eerder de gemeente deed. Doordat een
groengroep veel directer betrokken is, kunnen ze makkelijker meedenken en dan kan
er sneller in een straat beplanting vervangen
worden die èn beter oogt èn minder verzorging nodig heeft. Als dat het resultaat is,
dan is dat mooi en daar kan ik van genieten.
Maar ook de ontwikkeling van een gezondheidscentrum is mooi om aan mee te kunnen
werken. Daar zijn veel meer organisaties bij
betrokken en kun je dus ook niet vergelijken
met die groengroepen. Maar bij zo’n groot
project telt dat ik weet waarvoor ik het doe,
ook al is er niet snel resultaat, het is wel heel
belangrijk.”

Katten
Regelmatig wordt naar de gemeente gebeld
met de mededeling dat er ergens een wilde
(moeder)kat rondloopt met een aantal kittens.
De gemeente schakelt na een dergelijke melding de Dierenambulance in.
Deze neemt vervolgens contact op met de melder en maakt een afspraak over het vangen van
de wilde katten. Het is echter ook een taak van
de burgers om te voorkomen dat (zwerf)katten
een openstaande stal of schuur gebruiken om
daarin een nest te maken voor de kittens.
Wil men geen last hebben van deze zwerfkatten dan is het af te raden om deze dieren te
voeren. Dit om te voorkomen dat ze terug
blijven komen.
Als huiskatten vanwege een melding worden
gevangen, worden de kosten voor het vervoer
en opvang verhaald op de eigenaar van de
gevangen kat(ten).

Wellicht heeft u hem zien rijden? SITA heeft op maandag 19 en dinsdag 20 november met deze
‘miniatuur’ inzamelwagen het keukenafval opgehaald in Meerlo en Sevenum. De afvalwagen rijdt op
aardgas en wordt sinds begin oktober ingezet in de binnenstad van Arnhem. SITA en de gemeente
zijn samen op zoek naar vormen van afvalinzameling die schoner en slimmer zijn en in het kader van
deze verkenning is de Arnhemse mini-afvalwagen bij ons uitgeprobeerd.

Collectieve zorgverzekering voor minima in Horst aan de Maas
Met ingang van 1 januari 2013 kunnen inwoners van Horst aan de Maas met een minimum inkomen
en een beperkt vermogen weer een beroep doen op deze collectieve zorgverzekering voor minima
(CZM). De CZM is ondergebracht in het “GemeentePakket Compleet” van zorgverzekeraar VGZ.
Het “GemeentePakket Compleet” is zo opgezet dat individuele aanvragen voor bijzondere bijstand
overbodig worden, omdat die extra vergoedingen ook in het collectieve pakket zitten.
Hoe hoog is de premie?
De premie voor de basisverzekering bedraagt
in 2013 € 101,47 per maand per verzekerde.
De premie voor de aanvullende verzekering bedraagt € 34,95 per maand per verzekerde. De
totale premie voor het volledige pakket bedraagt
dan € 136,42 per maand per verzekerde van 18
jaar en ouder. Voorwaarde is wel dat u het volledige pakket (basisverzekering plus aanvullende
verzekering) neemt.
Daarnaast blijft de gemeente een bijdrage van

€ 115,20 per jaar per verzekerde van 18 jaar en
ouder verstrekken. Ook voor de CZM geldt een
wettelijk verplicht eigen risico van € 350,00 per
verzekerde per jaar.
Aanmelden?
Als u meer informatie wilt of als u denkt in aanmerking te komen voor de ﬁnancieel gunstige
collectieve zorgverzekering, dan kunt u zich
vanaf 1 december telefonisch melden bij de
gemeente Horst aan de Maas. De gemeente is

bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur; telefoonnummer
077 - 477 97 77.
Formulieren insturen!
Nadat u zich telefonisch heeft gemeld ontvangt
u van de gemeente een aanmeldingsformulier
VGZ, een aanvraagformulier van de gemeente
en een vergoedingenoverzicht.
Met de bijbehorende uitleg kunt u vervolgens
de formulieren zelf invullen en samen met de
gevraagde bewijsstukken opsturen naar de

Vertrouwd raken met water
Onder deskundige begeleiding organiseert
Zwembad De Berkel elke woensdagochtend
van 11.15 uur tot 12.00 uur babyzwemmen.
Baby’tjes vanaf 7 weken kunnen al meedoen.
Het babyzwemmen is bedoeld voor de kinderen
die nog niet kunnen lopen.
In het water leren de kinderen om te genieten
van water. Denk hierbij aan heerlijk ontspannen drijven op de buik en de rug. Ook leren ze
spelen met water door lekker te spetteren met
handjes en voetjes. En ze leren zelfs onderwater zwemmen!
Als u nog verdere informatie wilt dan kunt u bel-

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
Zwarte Plakweg 48a
Grubbenvorst
Witveldweg
Halvedijk 1a
Grubbenvorst
Witveldweg
Witveldweg 35
Halvedijk 1a

len met zwembad de Berkel of even mailen.
Tel: (077) 477 97 25 of
mail receptiezwembad@horstaandemaas.nl
We hopen jullie snel te zien.

gemeente Horst aan de Maas, t.a.v. de cluster
Werk & Inkomen. Dit moet u doen vóór 10
december 2012.
Als u nu niet bij zorgverzekeraar VGZ verzekerd
bent wordt door invulling van het aanmeldingsformulier VGZ ook de opzegging van uw huidige
verzekering per 1 januari 2013 verzorgd door
zorgverzekeraar VGZ.
Zeg dus niet zelf rechtstreeks op bij uw huidige
zorgverzekeraar. U kunt alleen overstappen als
u geen premie achterstand heeft bij uw huidige
zorgverzekeraar.

Bekendmakingen

Vrijdag 30 november is er weer discozwemmen van 19.00-21.00 uur.

Babyzwemmen
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Horst
Op de Vlis 4
Van Douverenstraat 49
Kronenberg
De Beuk 5

Lottum
Houthuizerweg 20
Meerlo
Mgr. Jenneskensstraat
t.p.v. van nr. 28
Melderslo
Beemdweg 4
Denenweg 3
Sevenum
Klassenweg 57
SteinhagenstraatBosschekampstraat
Broek 6, 8 en 10

Op den Bergen 10, Rectiﬁcatie
Hazenhorstweg 1
Broek 18a
Steeg 31
Tienray
Over de Beek 1a
Horst aan de Maas
Elektronische bekendmaking
Horst aan de Maas
Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 – 2016
en beleidsregels schuldhulpverlening
2013 - 2016
Welstandsnota gemeente Horst aan de Maas
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RAADSFEITEN
EDITIE 29 NOVEMBER 2012

Werkbezoek gemeenteraad

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering
van 20 november 2012
Op dinsdag 20 november 2012 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen tijdens deze raadsvergadering.
Burgerpodium
De heer Van Ooij uit Griendtsveen bood
namens de Burgerinitiatiefgroep Aanpassing
landbouwverkeersroute Griendtsveen het
burgerinitiatief aan de gemeenteraad aan. Het
steeds zwaarder wordende landbouwverkeer in
Griendtsveen maakt veel kapot en de verkeersveiligheid loopt gevaar. Hij verzocht de raad om
dit burgerinitiatief – ontwikkelen van alternatieve
routes voor landbouwverkeer - in een volgende
raadsvergadering op de agenda te zetten.

Op 23 november 2012 was de gemeenteraad weer op werkbezoek. Dit keer werd de Munckhof groep
in Horst bezocht. Het thema van het bezoek was “Spin off van de Floriade” Naast een presentatie
door de heer Tom Roefs, algemeen directeur van de Munckhof groep (hier op de foto) werd ook
een inleiding vanuit de gemeente gegeven over de resultaten van de lokale plan van aanpak van de
Floriade.

Linda Hogema
stopt als raadslid
Op 22 november heeft Linda Hogema,
raadslid voor de fractie van de SP,
de voorzitter van de raad schriftelijk laten
weten, dat zij vanwege persoonlijke omstandigheden per 1 januari 2013 het raadslidmaatschap neerlegt.
In de raadsvergadering van 18 december zal
van haar afscheid worden genomen

Spreekrecht raadsleden
Mevrouw Craenmehr gaf het belang aan van
een ontmoetingsruimte bij het nieuwbouwproject Hof te Berkel. Zij pleitte voor een adequate
voorziening waar inwoners en cliënten elkaar
kunnen ontmoeten. Wethouder Op de Laak gaf
aan dat De Zorggroep, de gemeente HadM, de
ontwikkelaar en de bewoners allen partij zijn bij
Hof te Berkel. Het is geen instelling van cliënten, maar een wijk waar mensen bewoner zijn
zonder of met een kleine of grote zorgvraag. En
ontmoeten is een belangrijk criterium. Binnen
enkele werkgroepen wordt inmiddels nagedacht
op welke manier dat ‘ontmoeten’ vorm moet
krijgen.
Initiatiefvoorstel scenario bibliotheek
De fracties van CDA, Essentie en PvdA-PK
dienden samen een initiatiefvoorstel in over het
te volgen scenario (mogelijk toekomstbeeld)
bij de ontwikkeling van bibliotheken. De raad
stemde unaniem in met dit ingediende initiatiefvoorstel scenario bibliotheek. Dat voorstel
hield in:
• dat scenario 3 van de Notitie Scenario’s bibliotheekvoorziening HadM de voorkeur heeft en
dat dit door B&W verder wordt uitgewerkt;
• dat de raad B&W opdracht gaf voor het (binnen 3 maanden) opstellen van een startnotitie
Visie bibliotheekvoorziening HadM.
Aanvullende subsidie Bibliotheek Sevenum
De positie van de bibliotheek Sevenum was bij
de toekenning van subsidies voor 2012 nog onzeker. Daarom werd de subsidie voor een half
jaar toegekend. Omdat de bibliotheek Sevenum
in ieder geval tot 31 december 2012 open is,
was het voorstel aan de raad om een aanvullende subsidie voor het jaar 2012 te verlenen.
Unaniem verleende de raad deze aanvullende
subsidie aan de bibliotheek Sevenum.
Verklaring geen bedenkingen Hoebertweg,
America
Op 6 januari 2011 ontving de provincie Limburg
een aanvraag omgevingsvergunning voor het
uitbreiden van het varkensbedrijf annex mestbe- en verwerkingsbedrijf aan de Hoebertweg
15. Het voorstel aan de raad was om een
verklaring van geen bedenkingen te verlenen
voor het uitbreiden van genoemd bedrijf. De
raad verleende met meerderheid van stemmen
een verklaring van geen bedenkingen voor het
uitbreiden van het bedrijf Hoebertweg, America.
De fracties van PvdA-PK, D66 en SP stemden
tegen deze verklaring.

De voorzitter van de gemeenteraad, Kees van Rooij, was afgelopen raadsvergadering verhinderd.
Om die reden werd de leiding van de vergadering overgenomen door de plaatsvervangend voorzitter,
Joop de Hoon.

Aanvullend krediet startersleningen
De gemeente verstrekt aanvullende leningen
onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
aan mensen die voor de eerste keer een huis
kopen. De vraag naar startersleningen is groot

in HadM en het budget is bijna verbruikt. Met
meerderheid van stemmen stelde de raad een
aanvullend krediet beschikbaar voor startersleningen in Horst aan de Maas. De SP-fractie
was tegen dit voorstel.
Welstandsbeleid / Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit
Vanaf 1 januari 2012 moeten alle bestemmingsplannen 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. De raad stelde unaniem het
nieuwe welstandsbeleid vast en stelde ook de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in.
Basistarieven Huishoudelijk Werk
De zeven Noordlimburgse gemeenten
(Gennep, Bergen, Venray, Venlo, Beesel,
Peel en Maas en Horst aan de Maas) starten
een nieuwe aanbesteding voor de Hulp bij
het Huishouden. Dit moet per 1-1-2013 leiden
tot nieuwe overeenkomsten met aanbieders.
Unaniem stelde de raad de Basistarieven Hulp
bij het Huishouden vast.
Schuldhulpverlening
Op 26 juni 2012 heeft de raad ingestemd met
de startnotitie om te komen tot een beleidsplan schuldhulpverlening. De volgende stap is
het vaststellen van het beleidsplan. Het plan
geeft richting aan de schuldhulpverlening in de
komende jaren. De raad stelde ook unaniem
het Beleidsplan Schuldhulpverlening 20132016 vast.
Sportaccommodatienota
De raad stelde op 15 maart 2011 de Kadernota
integraal accommodatiebeleid HadM vast.
Deze nota is uitgewerkt in drie deelnota’s
waaronder de sportaccommodatienota. Daarin
staan de uitgangspunten voor het binnen- en
buitensportaccommodatiebeleid van HadM
en de uitgangspunten voor het behoud en de
duurzame ontwikkeling van alle accommodaties in de komende 10 tot 15 jaar. Unaniem
stelde de raad de Sportaccommodatienota
vast.
Motie Herindeling >100.000 inwoners
Naar aanleiding van het regeerakkoord - het
kabinet wil dat in 2025 alle gemeenten minimaal 100.000 inwoners hebben – diende de
SP een motie in en sprak uit dat:
• gemeentelijke herindeling alleen mag doorgaan als de inwoners daarmee instemmen,
• die instemming plaatsvindt door middel van
een referendum.
De door de SP ingediende motie over herindeling werd - met meerderheid van stemmen niet aangenomen.
Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is tijdens de raadsvergadering: op www.horstaandemaas.nl kunt u de videobeelden van de
raadsvergadering bekijken. Dat kan al daags
na de betreffende vergadering. Nadat het verslag van de vergadering is vastgesteld (in de
volgende vergadering), kunt u de vergadering
in het digitale archief raadplegen als videobestand en ook als schriftelijk verslag.
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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.

Zorgen voor goede zorg
Jong en gezond, dat willen we allemaal wel blijven. En iedere dag weer
een dag in gezondheid erbij, is ook zo’n mooie wens. Maar van het concert
des levens krijgt niemand een program.
Door ouderdom, een ziekte, een
handicap of anderszins kunnen we
zorg nodig hebben. En niet altijd
kunnen we die zorg zelf organiseren,
laat staan betalen. En daar komt
de overheid in het verhaal. In de
toekomst zal de gemeente de
verantwoordelijkheid dragen voor
de meeste zorgtaken. En u weet

het vast, daarvoor is beperkt budget.
Dat betekent keuzes maken: wat
vergoeden we wel en wat niet (meer),
welke zorg kunnen we aanbieden
en welke niet? De keuzes gaan over
hulp in de huishouding, rollator en
scootmobiel, dagbesteding, aangepast
werk, verpleegkundige hulp thuis,
enzovoort. Het CDA vindt dat het

belang van de burger voorop moet
staan. Kijken hoe we de hulp het
beste kunnen waarborgen met het
budget dat we hebben. Dat betekent
niet automatisch de bekende weg
bewandelen maar door een nieuwe
bril naar de zorg kijken. Wat is nodig en
hoe kan dat gerealiseerd worden, wat
kunnen de mensen zelf organiseren en
hoe kunnen we daarin meewerken?
Met creatieve ideeën en de juiste
ondersteuning kunnen we veel
bereiken.

Wel eens gedacht aan een reparatiewerkplaats voor rollators of scootmobielen? Het is toch niet nodig dat
daarvoor een auto met chauffeur van
’ver weg’ voor komt rijden. Dat is erg
duur en dat moet echt anders kunnen.
In bijna alle dorpen van Horst aan
de Maas zijn eetpunten gerealiseerd.
Geweldige initiatieven! En laten we
eens kijken wat daaromheen georganiseerd kan worden. Al gehoord over vrijwilligersbanken in dorpen? Hier kun je
iemand inschakelen om een klusje voor

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

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

AADD
SAN SIER

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

KEUKENS | WONEN | OPBERGEN

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

www.biancasknipshop.nl

WIJ FELICITEREN

je te doen. Tegen betaling uiteraard.
Daarmee blijf je verbonden met je
dorp en kun je er lang blijven wonen.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden.
Eigenlijk hele kleine dingen met hele
grote en goede gevolgen. Laten we
samen door die nieuwe bril kijken
en zorgen voor goede zorg in onze
gemeente. Want iedereen verdient
goede zorg! Heb je ideeën of vragen,
neem contact op.
Marlies Janssen
Raadslid CDA

SMART SOLUTIONS

ESIGN

Kijk ook in !
op
onze websh

Sinterklaas is weer in het land en
doet zijn inkopen bij san-sieraaddesign
Nusseleinstraat 25, America, T 077 - 464 15 18

www.san-sieraaddesign.nl

MET HUN NIEUWE PAND
Songertweg 16, Horst

st. jorisweg 32, 5963 nd hegelsom
telefoon 077-398 33 14
www.lindersbouw.nl
Gespecialiseerd in daken gevelbekleding

www.bouten-kozijnen.nl

Someren tel. 0493 49 05 24

Bouwmanagement

Uw partner in huisvesting
Het Groen 59, Knegsel
T 040 - 368 54 63 • www.ifpm.nl

Heizeecht 4 Asten • T 0493698161
E info@korrektstukadoors.nl • www.korrektstukadoors.nl

Karel Pinxtenlaan 6, Overpelt
Tel. +32 (0) 11/64 30 40
info@staalbouwoverpelt.com
www.staalbouwoverpelt.com
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Ontspan.

Voor extra
ontspanning

Deze rustgevende advertentie is voor alle Ziggo abonnees.
Op dit moment wordt in de gemeente Horst aan de Maas veel gesproken over glasvezel. Volgens de
aanbieders hét product van de toekomst. Maar is dat wel zo? En betekent dit dat uw huidige kabelaansluiting
niet meer voldoet? De Consumentenbond onderzocht het voor u. En wat blijkt? Met kabel bent u even goed
voorbereid op de toekomst. U kunt dus heerlijk ontspannen. Want bij Ziggo zit u goed. Nu én in de toekomst.
Lees zelf de belangrijkste conclusies uit het onderzoek op ziggo.nl/ontspan
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DECULTUURRECENSENT
Noël: “Van alles, cafés, vooral van het
decor. Als wij gaan beginnen met een
langere repetitieperiode dan zorgen
we dat het decor al klaar is. Dus we
hebben dan een decor maar we weten
eigenlijk nog niet zo goed wat we erin
gaan doen. Dus dat gebruiken we ook
echt als inspiratie.”
Wat is jullie grootste blunder?
Emiel: “Die heb ik volgens mij hier
gemaakt, twee jaar geleden. Toen
stonden we hier met de voorstelling
Noorderzon. In de voorstelling hoor

je een fiks ongeluk, dan kom ik het
podium oprollen maar ik had niet
helemaal goed uitgerekend hoe kort dit
podium was, dus ik lag op een gegeven
moment bij een mevrouw op schoot.
Dat was wel mijn grootste blunder.”
De voorstelling volgens Lieke en Stijn
in drie woorden:
Knap, grappig, origineel!
De volgende voorstelling van
Kukeleku is Marco Roelofs – KAAL op
16 december. Deze voorstelling is
uitverkocht.

Lessenmarathon
voor 3FM
Leerlingen van havo 4D van het Dendron College in Horst houden van
donderdag 20 op vrijdag 21 december een lessenmarathon. Hiermee
willen ze geld ophalen voor 3FM Serious Request, waarmee zij babysterfte in Afrika hopen te verminderen.

De cultuurrecensenten: Lieke Winkelmolen (15), Stijn Majoor (15) en Anne Riswick (15)
Voorstelling: Schudden – We vieren het maar (try-out) 25 november 2012
Theater is: ‘Een boodschap overbrengen op een leuke manier.’
Wanneer besloten jullie dat je
cabaretier wilde worden en waarom?
Noël: “Voor mij echt op de middelbare
school. Omdat ik in aanraking kwam
met een toneelclubje, en ook wel
veel naar cabaret luisterde. En op een
gegeven moment besloot ik dat ik de
kleinkunstacademie wilde gaan doen.
Daar heb ik veel audities voor gedaan,
ben best ver gekomen, maar nooit
aangenomen.”
Emiel: “Ik wist eigenlijk nooit dat ik
cabaretier wilde worden.”
Welk niveau deden jullie op de
middelbare school, en waar en wat

hebben jullie gestudeerd?
Noël: “Eerst havo, daarna heb ik
twee jaar Nederlands gestudeerd op
een lerarenopleiding. En daarna heb ik
de toneelschool gedaan in Utrecht.”
Emiel: “Ik heb havo gedaan, daarna
vwo. En toen twee jaar docent dramaopleiding. En toen ben ik daarmee
gestopt omdat ik zelf wilde spelen.”
Wat voor types waren jullie vroeger
op school?
Noël: “Hahaha, volgens mij wel een
redelijk stil type, niet zo op de voorgrond. Maar ik ontdekte in havo4 wel
dat als ik soms iets zei, dat mensen dan

wel gingen lachen.”
Emiel: “Ja, dat herken ik wel. Een
beetje met iedereen op kunnen schieten. Niet bij de slechte gozers maar ook
niet bij de nerds.”
Vanwaar de naam Schudden?
Emiel: “Eerst was het ‘Schudden voor
Gebruik’, dat vonden we toen heel
grappig. We waren vrij fysiek, toen
deden we vooral visuele acts. In schudden voor gebruik zat wel iets fysieks.
En gratis reclame op de Appelsientje
enzo. Maar later werd het Schudden.”
Waar halen jullie je inspiratie voor
show vandaan?
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Sven Preuss, mentor van de havoklas, en zijn 22 leerlingen zijn druk
bezig met het zoeken naar sponsoren.
“Wij streven ernaar om 3.000 euro op
te halen.” Tijdens de lessenmarathon
krijgen de leerlingen van 08.15 tot
08.15 uur de volgende dag continue
les van docenten. Het zijn dan wel
leuke lessen, zoals drama-, dans-,
muziek- en kooklessen, maar volgens
Preuss is het niet alleen leuk: “Zo lang
lessen volgen is best zwaar. Het kost
behoorlijk wat moeite: voornamelijk
de laatste vijf uur vragen een enorme
inspanning.”
Leerlinge Michelle Maessen
deed vorig jaar ook al mee aan de
marathon en kan dit beamen: “In het
begin was het leuk, maar opeens
bereik je een breekpunt. Bij mij was
dat rond vier uur ‘s nachts. Dan ben je
echt gaar en denk je alleen maar: laat
me met rust.” Toch gaan de leerlin-

gen geen pauzes houden. “Je moet
er wel wat voor over hebben”, vindt
Preuss. Voordat de marathon echter
gaat beginnen, zijn de leerlingen
druk met sponsorgeld binnenhalen.
Vorige week al gingen ze de klassen
rond om onder hun medeleerlingen
in te zamelen. Dat leverde zo’n 400
euro op. “We gaan ook nog bedrijven
langs, en bij mensen aan de deur
langs”, zeggen ze. Daarnaast willen
ze nog een aantal projecten oppakken
om geld in te zamelen. Zo ontstaat
spontaan het idee om met het lespakket van 3FM basisschoolleerlingen
voorlichting te gaan geven over de
situatie in Afrika. “En dan vragen we
meteen of ze lege flessen mee willen
nemen!” roept een leerlinge enthousiast. De sponsoractie van havo4
kan via www.kominactie.nl/ha4d
of via hun Facebook-pagina gevolgd
worden.
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Nieuws van

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

Samen veilig
blijven wonen in
Horst aan de Maas!
Horst aan de Maas is in 2011 én 2012 door opinieweekblad Elsevier
verkozen tot de beste woongemeente van Limburg.
In de beoordeling viel vooral de goede score op het gebied van ‘overlast
en veiligheid’ op. Een resultaat dat de gemeente graag koestert samen
met Rabobank Maashorst.
Themadag Samen Veilig Wonen op
koopzondag 2 december
Tijdens deze dag ziet én beleeft u wat
u zelf kunt doen aan de veiligheid in
uw eigen woning en leefomgeving.
De themadag vindt plaats op het
Wilhelminaplein en in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas.

gerust mee. Zij mogen meedoen met
het Circus Luijten en Kornuiten!
U kunt rekenen op aanwezigheid
van …
Gemeente Horst aan de Maas,
Rabobank Maashorst, Interpolis,
Brandweer, Politie Limburg-Noord,
AmbulanceZorg Limburg-Noord, Weijs
en Hooft opleidingen, Burgernet, Waak
voor inbraak en Stichting Meld
Misdaad Anoniem.
Voor meer informatie kijk op
www.samenveiligwonen.nu

Tussen 11.00 en 16.00 uur kunt u
terecht voor een aantal activiteiten
Zo staan politie- en ambulancediensten
klaar met diverse voertuigen en kunt u
aansluiten bij brandweer- en reanimatiedemonstraties. Ook laat de politie u
zien hoe inbrekers te werk gaan en hoe
u inbraak kunt voorkomen. In het
gemeentehuis krijgt u daarnaast veel
informatie over hoe u zelf een
bijdrage kunt leveren aan een veilige
leefomgeving. Neem uw kinderen

Rabobank Maashorst geeft u tips
om veilig te bankieren
Bij het regelen van uw bankzaken is
veiligheid enorm belangrijk.
U vertrouwt erop dat u uw bankzaken
op een correcte, snelle, veilige en
persoonlijke wijze kunt regelen.
Uiteraard neemt de Rabobank
daarvoor de nodige maatregelen.
Op zondag 2 december geven
Rabobank-medewerkers u tips hoe
u veilig bankiert.

Informatie over veilig bankieren
vindt u ook op
www.rabobank.nl/veiligheid

Wonen in Horst aan de Maas
“Gelukkig is de Rabobank een bank die het belangrijk vindt dat mensen
prettig kunnen wonen”, zegt Linda van den Ham. Linda is Financieel
Adviseur Particulieren bij Rabobank Maashorst.
Vanuit die functie spreekt ze dagelijks mensen
die op zoek zijn naar hun droomhuis.
Stel uw vragen tijdens de
Inloopochtend Wonen
Op zaterdagochtend 1 december staat
Linda van den Ham u graag te woord
in ons kantoor aan de Steenstraat 3 te
Horst tussen 09.30 en 12.00 uur.

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

RABOBANKBRIEVENBUSSEN

op onbemande locaties verdwijnen vanwege veiligheid

Welke alternatieven zijn er voor u?
Vanaf 1 januari 2013 sluiten we alle
Rabobankbrievenbussen bij onze
onbemande locaties. Het gaat om de
brievenbussen in de volgende
kernen: America, Broekhuizenvorst,
Hegelsom, Lottum, Melderslo,
Meterik en Swolgen.
Rabobank Maashorst heeft dit besluit
helaas moeten nemen vanwege
aangescherpte wet- en regelgeving
en vanwege de veiligheid. We vinden
het vervelend dat u geen gebruik
meer kunt maken van deze brievenbussen. Er zijn nu twee alternatieve
manieren om uw bankzaken te
regelen.
De brievenbussen op onze
bemande locaties blijven
toegankelijk
U kunt wel terecht bij de Rabobankbrievenbussen bij onze bemande
kantoren in Grubbenvorst
(Kloosterstraat 66), Sevenum (De
Donckstraat 1), Horst (Steenstraat 3)
en Hegelsom (Spoorweg 2). In deze
brievenbussen kunt u voortaan dus

U kunt uw betalingen via
internetbankieren of mobiel
bankieren regelen
Met Rabo Internetbankieren regelt u
al uw bankzaken vanuit huis. U hoeft
dus helemaal geen betaalopdrachten
meer in te leveren bij uw bank.
U verwerkt uw betalingen gemakkelijk,
veilig en snel via uw computer.
En met mobiel bankieren regelt u uw
bankzaken ook via uw mobiele telefoon.
Bedankt voor uw begrip
We vinden het vervelend als u last
heeft van de sluiting van deze
Rabobank-brievenbussen. Wilt u
graag persoonlijk advies om uw
bankzaken ook zonder deze
brievenbussen te regelen? Of heeft u
andere vragen of opmerkingen?
Aarzel dan niet om contact met ons
op te nemen via telefoonnummer
(077) 397 92 22. We helpen u graag.

Limburgse Rabobanken steunen LIOF Yeah in 2012!
De Young Enterprise Award
Happening (Yeah!) is een initiatief
van regionale ontwikkelingsmaatschappij LIOF. Het is een
competitie voor ondernemende
studenten en jonge starters die
met hun ondernemingsplan
meedingen naar de prijzenpakketten voor een vliegende start.

“U kunt vrijblijvend binnenlopen voor
een algemeen oriënterend gesprek
(neem wel alvast een loonstrookje
mee). Ik beantwoord uw vragen graag.
Na zo’n oriënterend gesprek wordt
meestal snel duidelijk dat een
vervolggesprek nodig is. Dan vragen
wij u ook om alle informatie - die nodig
is om een goed beeld van uw
financiële situatie te krijgen - mee te
nemen. Hoe meer we van u weten, des
te beter kunnen we een advies geven
dat is toegespitst op uw persoonlijke
situatie en toekomstplannen”legt Linda uit.

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

gewoon uw betaalopdrachten
deponeren.

Uitzendingen op L1
Vanaf vrijdag 16 november ziet u
vijf weken lang uitzendingen van
LIOF Yeah! op L1. De uitzendingen zijn
telkens op vrijdag om
21:00, 22:00 en
23:00 uur en worden
in het weekend
overdag herhaald.

Op zaterdagochtend
1 december
bent u van
harte welkom!

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.
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15 VRAGEN aan Esmée Maas

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

Esmée Maas
14 jaar
Horst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik vroeger voor mijn oma het liedje
‘Oma’s aan de top’ van K3 zong en dat
ze daar toen van moest huilen, omdat
opa pas gestorven was.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Ik vertel geen grote leugens. Kleine
leugentjes wel, als ik bijvoorbeeld
stiekem aan het snoepen ben thuis en
zeg dat ik het niet was, maar dat mijn
broer of broertje dat deed.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?

Dat ik kan vliegen en zo alle mooie
plekken kan zien. Dan zou ik
overal naartoe vliegen, naar Parijs
bijvoorbeeld en dan rondjes om de
Eiffeltoren maken.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een landschap met een waterval, een
mooi strand en veel bloemen met
daarop mensen die gelukkig zijn.
Mijn familie, vrienden en huisdieren
ontbreken dan niet, omdat ik daar mee
kan lachen en veel lol mee kan maken.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn familie en vrienden, omdat ze
altijd voor me klaar staan en achter me
staan als er iets is of gebeurt.
Welk liedje heeft de
mooiste tekst?
This is love van Eva Simons en
Will.I.Am. Het klinkt goed en ik word er

vrolijk van, omdat het over liefde gaat
tussen familie en vrienden.
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Mannendingen, zoals chillen met vrienden, alcohol drinken, feesten, voetballen en dat soort dingen.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Het verzamelen van Diddl plaatjes. Dat
doen nu alleen nog maar kleine kinderen. We verzamelden de plaatjes en
ruilden ze daarna, met het Diddl briefpapier stuurden we dan brieven. Ik heb
alles nog, helaas, ik wil ze graag kwijt:
vind het saai en grote tijdverspilling.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
In Brazilië, het is er lekker warm, de

kGeschen en
pakkett
voor deen
feestdag

Zie voor openingstijden

www.haardstede.nl
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree
Telefoon 077 465 17 94

zon schijnt bijna altijd en je kan er veel
zwemmen. Ook zijn de mensen niet
zo gestrest. Ben er nog nooit geweest,
maar zou dat wel graag willen.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Een oud klasgenootje van me ging
emigreren naar Londen. Toen ze
afscheid nam van haar familie gingen
wij er met een groepje naartoe om nog
eens afscheid van haar te nemen en
toen ze weer eens terug naar school
kwam stonden wij haar alweer op te
wachten.
Telefonisch eten bestellen:
waar bel je naar toe?
Naar John’s Foodstore om friet saté met
een frikandel te bestellen.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Mijn angst voor wespen en bijen.
Ze zijn heel irritant in de zomer als je
buiten zit te eten. Vroeger ben ik er
een keer door gestoken, daarom ben ik
er nu bang voor.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Eerst uitslapen, dan met vrienden
afspreken om naar de film te gaan,
uit eten of andere leuke activiteiten te
gaan doen. Als we naar de film zouden
gaan, wil ik naar Twilight breaking
down part 2, het is een spannende film
met een mooi verhaal erachter.
Tatoeage? Wat en waar zou je
hem nemen?
Als ik er een zou nemen, dan zou dat
een roosje op mijn enkel zijn. Een
roosje is mooi en sierlijk, het moet dan
niet te groot zijn. Ik kies dan voor mijn
enkel omdat dat minder opvalt dan
bijvoorbeeld je arm of zo. Je enkel kun
je ook gemakkelijker bedekken, voor
werk en zo.
Welke vraag zou je willen stellen
aan een helderziende?
Hoe mijn leven er in de toekomst uit
gaat zien, of ik iets ergs mee maak, of
dat alles goed gaat met familie en zo.

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

Autobedrijf

Extra voordeelpakker

Pak speculaas
Pak taai taai
Amandelstaaf

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

www.platteland.nu

Alles samen
Brood- en Banketbakkerij
Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

8.45

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Airocoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

Mies
Column
Schoonheidsfoutjes
Ach, schoonheidsfoutjes:
iedereen kent en maakt ze,
toch? Al moet ik eerlijk
toegeven dat ’t-jes bij mij niet
zo van toepassing is.
Schoonheidsfouten wordt het
dan inderdaad, dat past beter
bij mij. De subtiele foutjes die
verder niemand opmerkt, daar
heb ik helaas geen ervaring
mee. Vooral de ver-Engelsing
hier in Nederland is iets waar ik
grote moeite mee heb...
Een topper in de Engelse taal,
dat ben ik helaas niet. Al ligt het
meer aan de taal, dan aan
mijzelf, dat weet ik zeker. Ik
bedoel, ik mag de Engelse taal
wel, vind ’t wel leuk klinken,
maar dat is helaas wederzijds
niet zo: hoe zeer ik ook mijn best
doe, die woordjes kruipen toch
steeds mijn hoofd weer uit. Erg
frustrerend! Herkennen doe ik ze
soms al niet meer, laat staan dat
ik weet wat ze betekenen. In
mijn vakgebied, dat zich in de
creatieve wereld afspeelt, niet
erg handig natuurlijk. Álles gaat
in het Engels. Niet alleen
vaktermen zijn Engelstalig, ook
de communicatie gaat vaak over
op deze taal... In tegenstelling tot
mijzelf zijn de echte fashionhomo’s (ze zijn hilarisch!) met
hun erg aanwezige stemgeluid en
tip-toppe verzorging er
fantastisch goed in. Hoe kan het
toch dat zij altijd gezegend zijn
met een snelle, Engelse babbel
en dit mij totaal ontgaan is?
Laatst weer zo’n gênante situatie.
Geen enkel idee had ik wat deze
mannelijke fashion-chick mij
vroeg, ik kon er werkelijk niets
van maken. Met een mond vol
tanden staan is natuurlijk niet
echt cool dus ik gooide er, in mijn
beste Engels, maar wat uit wat
leek op zijn eigen vraag.
Goed geantwoord dus,
ondanks dat ik zelf geen idee had
van wat ik nou precies zei:
lachend, gierend en brullend
gilde hij woorden als amazing,
darling en beautiful als reactie.
Tja, je kunt er veel van zeggen:
wat het ook betekende een
antwoord met daarin het woord
beautiful zegt genoeg:
Dit was een echt
schoonheidsfoutje, toch?
Mies
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Country Line Dance in Hegelsom

‘Het is vooral een training voor de hersenen’
Een lock step, shuffle, een swivel, kick, the mount return, rolling-vine. De gemiddelde inwoner van Horst aan de Maas begint op dit moment met zijn
ogen te knipperen. Country Line-dansers daarentegen krijgen zin om te gaan dansen. Country Line Dancegroep The Black Eagels uit Hegelsom danst iedere
dinsdagavond onder leiding van Wim van Maris uit Maasbree: “We staan samen op de dansvloer, maar dansen toch individueel.”

dansen doen. “Ik probeer er voor te
zorgen dat ik ze elke twee weken een
nieuwe dans leer”, zegt Wim. “Die vind
ik op een gerenommeerde country
dance lijst, waardoor mijn leerlingen altijd de laatste dans krijgen.”
Deelnemers die voor het eerst deelnemen merken dat het in het begin erg
tegenvalt. “Maar als je het eenmaal
doorhebt, dan ben je niet meer te stoppen”, aldus Wim.

Een cd-avond

Wim van Maris (met microfoon) danst graag mee als hij zijn leerlingen aan het werk zet
Het country line dance is overgewaaid uit Amerika en is een
formatiedans waarbij een groep mensen
in één of meer rijen danst, waarbij
ze dezelfde bewegingen uitvoeren.
Het dansen gebeurt niet alleen op
countrymuziek, want ook bij andere

muziek zoals pop, rock en salsamuziek
gaan de voetjes van de vloer. De groep
bestaat uit 25 dansende leden en ze
kennen de danspassen van ongeveer
honderd dansen uit hun hoofd. “Dat
is best pittig om dat allemaal te
onthouden, maar toch kan iedereen

dat leren, van jong tot oud. Country
line dance is vooral een training voor
de hersenen. De jongste danser is 28
en de oudste 67 en soms dansen ook
kinderen met ons mee”, zegt Wim. “Het
is vooral de muziek die je aanspreekt en
als je dan het gevoel hebt dat je niet stil

kunt blijven staan, dan zit je goed. Het
is ook een lichamelijke en geestelijke
ontspanning.”

Altijd de laatste dans
De dansers staan gemiddeld twee
uur op de vloer, waarbij ze 25 tot 27

Het bekendste nummer waar de
dansers razend enthousiast op reageren
is ‘Shame and Candel in the family’ van
The Forth Boogie. “Als de dansers die
horen, dan gaan ze dansen, meezingen
en ook klappen. Ondertussen zijn er
wel vijftig dansen die we vlekkeloos
beheersen”, aldus Wim. “We houden
vaker een country avond of gaan
naar een andere vereniging voor een
country dance avond. Wij noemen die
zelf altijd een cd-avond.” Bij country
line dance wordt vaak gedacht aan
laarzen en hoeden. “Dat is bij ons niet
verplicht, wel adviseer ik altijd om niet
op gymschoenen te dansen. Het gaat
ons vooral om het plezier en de sociale
contacten”, aldus Wim.
The Black Eagels dansen elke dinsdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur in
Zaal Debeije in Hegelsom.
Voor meer informatie kijk op
www.theblackeagels.nl

Nieuw boerenbruidspaar
D’n Bok
Gert-Jan en Susan Vermeulen zijn op 18 november uitgekomen als het nieuwe boerenbruidspaar van Swolgen.
en zullen op carnavalsdinsdagmiddag met elkaar in de onecht verbonden worden.

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. Wij nemen dan contact met u op.
De recepten verschijnen in de editie voor Kerstmis, 20 december.

Bij de carnavalsvereniging staat het
boerenbruidspaar bekend als Gert-Jan
de Rattevanger van slèchter Maan
zienne Ger van de Dempsystraot en
Toos van Custers Gràd en Àrts Hann van
de Vlasköp en Susan van Prei Piet van
Pouwels Thei en Wismans Marie van
Lull en Jo van Lowie van Lowie’s Tòntje
en Kuupers Miek van d’n Dalland.
Gert-Jan en Susan zijn in het dagelijks leven al achttien jaar getrouwd
en ze hebben twee kinderen, Thyra

en Yinthe. Gert-Jan wordt vanwege
zijn beroep ook wel De Rattenvanger
genoemd: hij is ongediertebestrijder.
Zijn vrije tijd brengt hij graag door met
zijn gezin en hij zet zich in voor de
popmuziek in Swolgen als organisator
van Swolgen Rocks. Ook is hij steun en
toeverlaat van rockband Cre-8 en de
drijvende motor achter de fanclub van
de Swolgense motorcrosser Kevin van
Leuven.
Susan is een echte boerendochter

en komt uit een groot gezin. Susan is
werkzaam als ziekenverzorgster in de
Maasdorpen en Well. De vaders van
Gert-Jan en Susan hebben een grote
groentetuin met veel boerenkool. Dat
zal dit jaar nog goed van pas kunnen
komen. Gert-Jan en Susan maken deel
uit van dezelfde vriendengroep als Prins
Mark. Des te groter was de wederzijdse
verrassing toen zij elkaar als hoogwaardigheidsbekleder zagen uitkomen.
Foto: HC Fotografie, Horst
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Kiwanis vraagt hulp voor
voedselbank
Ook in de gemeente Horst aan de Maas zijn gezinnen die per week hun boodschappen moeten doen met 50
euro of minder. Men moet dan heel zuinig doen en veel dingen kunnen niet. Vooral kinderen zijn hiervan de dupe.
Kiwanis Horst aan de Maas wil hen helpen.

verenigingen 29
Vogelmarkt Meerlo
Vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden Wanssum en omstreken
organiseert op zondag 2 december haar maandelijkse vogelmarkt in
sport- en feestzalencomplex ’t Brugeind in Meerlo.
Op deze vogelmarkt kan iedereen vogels kopen maar ook zelf
verkopen. Op de markt zijn diverse
vogelhandelaren aanwezig. Ook
benodigdheden als vogelvoer en
nestkastjes zijn er te vinden. Verder
kan men met andere vogelliefhebbers

te praten over de vogelsport in het
algemeen.
De vogelmarkt duurt van 09.30
tot 12.00 uur. Duiven en kwartels
worden niet toegelaten. Voor meer
informatie, neem contact op met
M. van Osch via 0478 53 12 21.

Bloemschikworkshop in kerstsfeer
Groei&Bloei organiseert workshops waarin geïnteresseerden bloemschikarrangementen kunnen maken. Onder deskundige leiding van docenten
wordt een halve bolvorm bekleed, die daarna op artistieke wijze opgemaakt
wordt met groensoorten, bloemen en feestelijke kerstmaterialen.
De workshop vindt op maandag
10 december plaats in De Wingerd in
Sevenum en wordt aangeboden om
09.30, 13.30 en 19.30 uur. Op
dinsdag 11 december kan men de
workshop volgen in de Muziekzaal in
Meerlo, om 09.30 uur. De workshops

In de week voor Pasen vroeg
Kiwanis Horst aan de Maas ook aan
het winkelend publiek om een extra
boodschap te doen en deze te doneren
ten behoeve van de voedselbank.
Deze actie werd toen omarmd door

de inwoners van Horst aan de Maas.
Kiwanis kon meer dan honderd kratten
voedsel doneren.
Om dit succes voort te zetten staan
zij op zaterdag 1 december weer bij
zeven supermarkten in de gemeente

om steun te vragen. Zij hopen hiermee
dat vooral ook kinderen van gezinnen
die gebruik moeten maken van de
voedselbank, kunnen genieten van
een feestelijke en warme decembermaand.

Speculaasactie Citaverde-leerlingen

Je best doen voor de
kinderen van Mama België
Stichting Nativitas laat weten dat ze erg blij zijn met de hulp van de leerlingen van het Citaverde College in
Horst. Zij zijn al een tijdje bezig met hun speculaasactie. Honderden pakken speculaas zijn er al verkocht.

De leerlingen van het citaverde
College werden gemotiveerd voor
het project door de leraren die in hun
lessen aandacht besteed hebben aan
vreemde culturen en de cultuur in
Indonesië in het bijzonder net als aan
wonen en leven op Flores, waar het
project van het Citaverde College, de
kindertehuizen van Mama België, ligt.
In een tentoonstelling is aandacht

besteed aan Indonesië als leverancier van specerijen, groente en fruit.
Ook lokaal gemaakt keukengerei is te
zien.
De speculaasactie loopt nog tot
2 december. De laatste speculaas
wordt dan verkocht op het plein in
het centrum van Horst voor kapsalon
Actuelle. De week daarna worden op
school nog twee actiedagen gehouden,

met bijvoorbeeld workshops Balinees
dansen. Tijdens een kerstdiner op
19 december wordt de actie in de aula
van het Citaverde College afgesloten
met een kerstdiner. Voor deelname aan
dit diner kan iedereen zich aanmelden
via h.vermazeren@citaverde.nl
Voor meer informatie over de actie
kijk op www.citaverdespeculaasactie.nl
en www.kinderenvanflores.nl

zijn voor iedereen toegankelijk. Voor
alle materialen wordt gezorgd.
Deelnemers hoeven alleen een eigen
snoeischaar en mes mee te nemen.
Voor informatie en aanmelding bel
naar 077 354 45 04 of 077 382 05 71
of kijk op www.noord-limburg.groei.nl

In actie voor Serious
Request
Jong Nederland Horst houdt op zondag 23 december een activiteit
waarvan de opbrengst bestemd is voor Serious Request. Deze vindt plaats
in de Mèrthal in Horst.
Serious Request is een landelijke
actie van radiostation 3FM, die het
doel heeft om zoveel mogelijk geld op
te halen voor het Nederlandse Rode
Kruis. Dit jaar wordt het geld gebruikt
voor het bestrijden van de babysterfte
in de wereld. Jong Nederland werkt
hier graag aan mee. Op deze zondag
zijn er tal van activiteiten georganiseerd in de Mèrthal in Horst. De dag
is bedoeld voor leden en niet-leden.
Er wordt een groot spellencircuit

opgebouwd waar alle kinderen van
Horst aan de Maas aan mee kunnen
doen. Een dj draait op verzoek tegen
een vergoeding plaatjes. Verder zijn
alle groepen actief bezig met het knutselen van diverse kersspulletjes die op
deze dag in de Mèrthal worden aangeboden. Niet alleen Jong Nederland
Horst is aanwezig. Meerdere verenigingen zetten zich deze dag in voor het
goede doel. Het ingezamelde bedrag
wordt aan het einde bekendgemaakt.

Horster Mannenkoor
huldigt jubilarissen
Tijdens het Caeciliafeest van het Horster Mannenkoor werden
drie jubilarissen gehuldigd. Zij hebben zich gedurende de vijfentwintig jaar lidmaatschap op diverse fronten ingezet voor het koor.
Kees Bartels, Marcel Pennings en Wiel Janssen ontvingen uit
handen van voorzitter G. Hermans de bij dit jubileum behorende
oorkonde en insigne.
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Wittenhorst D1
ongeslagen kampioen
Door: RKsv Wittenhorst
RKsv Wittenhorst D1 kon afgelopen zaterdag thuis kampioen worden tegen Sparta D1. Beide ploegen waren nog
ongeslagen, dus een echte finale stond op het programma.

Sparta begon voetballend beter
maar het was Wittenhorst dat uiterst
effectief was in de afronding. De
ruststand 3-0 gaf een vertekend beeld
van het veldoverwicht. In de tweede

helft werd er van beide kanten hard
gewerkt maar dit resulteerde in weinig
doelpogingen. Na tien minuten volgde
de 4-0 en leek de wedstrijd gespeeld.
Sparta kwam echter sterk terug op 4-2

en even leek het nog spannend te gaan
worden. Een snel laatste doelpunt van
Wittenhorst zorgde echter voor de eindstand van 5-2. Het kampioenschap was
binnen en het feest kon beginnen.
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Verlies van Oda

Einde bekertoernooi
voor Sporting ST
Door: Sporting ST
De voetbalvereniging van Swolgen en Tienray begon sterk aan de
bekerwedstrijd tegen FC Oda uit Weert. Na amper 15 minuten spelen
slaagden zij erin de bal langs de Oda-keeper te schieten: 1-0 voor
Sporting ST. De thuisploeg kreeg hierdoor vleugels en de Oda-trainer
kreeg steeds meer zenuwen.
Sporting ST kreeg zelfs kansen
om 2-0 te maken, maar verzuimde
in de afronding. De scherpte voor
het doel ontbrak. Oda, koploper in
de 3e klasse, kreeg het zwaar, totdat
zijn ploeg twee minuten voor rust de
gelijkmaker wist te scoren.

aan te doen om de aansluitingstreffer te maken, maar de wind
bleef een belangrijke rol spelen
in het nadeel van de thuisploeg.
Uiteindelijk slaagde FC Oda er in
1-3 op het scorebord te zetten. Een
domper voor de thuisploeg.

Wind tegen
na rust

Spanning
kwam nog terug

Na rust had Sporting ST de
wind tegen. Voor FC Oda gold het
omgekeerde. Zij werden na rust
gevaarlijker. De betere kansen in het
begin van de 2e helft waren voor de
Weertenaren. FC Oda kreeg een vrije
trap rond de twintig meter-lijn. Met
hulp van de wind vloog de bal van
links naar rechts om vervolgens via
het hoofd van Martijn in de goal te
belanden: 1-2.
Sporting ST probeerde er alles

Toch gaf Sporting ST niet op.
Die mentaliteit werd beloond in de
67e minuut. Robin Tissen schoot
de bal tegen de touwen en de
spanning was terug. Sporting ST
deed er alles aan om er nog een
strafschoppenserie uit te halen, maar
het was hen deze keer niet gegund.
Er werd niet meer gescoord. En
daarmee kwam er een einde aan het
bekeravontuur van de mannen van
Peter Groenen.
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Wout Poels bezoekt
basisschool Megelsheim
Voor Fieke Deenen en Lynn Wismans uit Meerlo was het vrijdag 23 november een spannende dag. Ze gaven op
hun basisschool Megelsheim in Meerlo een spreekbeurt over hun beroemde neef Wout Poels.

Nieuwe hoofdtrainer
Sparta
Voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum en Ralf de Haas uit Venray
hebben een overeenkomst gesloten voor de functie van hoofdtrainer voor
het komende seizoen.
De Haas is bezig met zijn derde
seizoen als hoofdcoach bij SV Budel.
Daarvoor was hij hoofdtrainer bij
Mifano in Mierlo. Verder jeugdtrainer
bij FC Eindhoven en PSV. De Haas (36)
is geboren in Someren en heeft in zijn
jeugd bij SV Someren gevoetbald. Door

De twee meiden uit groep 5
zijn nichtjes, maar vooral grote fans
van Vacansoleil-DCM profwielrenner Wout Poels. Ze hadden dan ook
het onderwerp voor hun spreekbeurt
snel gevonden. Om hun spreekbeurt
compleet te maken, hadden ze Poels
gevraagd of hij die dag naar school
wilde komen. Dit bleek erg lastig, want

Poels heeft veel verplichtingen. Ook
moet hij veel trainen in binnen- en buitenland om, na zijn enorme val tijdens
de Tour de France 2012, weer op zijn
oude niveau te komen. Maar net voordat de twee meiden naar school wilden
gaan, belde Poels op dat hij toch kon
komen. Dit was niet alleen een verrassing voor het gelukkige tweetal, maar
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een ernstige knieblessure moest hij stoppen. Sander de Koning heeft zijn contract
verlengd en begint aan zijn vijfde seizoen
als assistent en trainer van het tweede
elftal bij de Sevenumse voetbalclub. Keith
Hardstaffe heeft zijn contract als keeperstrainer voor een seizoen verlengd.

ook voor de hele klas van juf Anne
Timmermans.
De spreekbeurt verliep goed onder
het wakend oog van Poels, die vooraan
in de klas mocht zitten. De kinderen
kregen achteraf de gelegenheid om
vragen aan de wielrenner te stellen.
Iedereen kreeg nog een handtekening,
ook de kinderen van groep 6 en 7.

America blijft laatste
Door: Noud Haegens
In een matige wedstrijd hebben AVV America en SV United uit Meerlo de punten eerlijk gedeeld. Voor de rust
was United twee keer doeltreffend, na de rust trok America de stand weer recht. De harde wind maakte het spel er
niet beter op. America schiet met dit gelijkspel niet veel op en blijft door dit resultaat laatste.

NU DOLLE DAGEN!

Beide teams begonnen voorzichtig
aan het duel. Strijd was er wel maar
kansen waren er nauwelijks. Na 35
minuten viel zomaar ineens de 0–1.
Een afstandsschot van United werd
verkeerd beoordeeld door de verdediging van America. De bal werd nog
half weggewerkt door doelverdediger
Willem Derks maar in de rebound was
Klaas van Arensbergen er als de kippen
bij en haalde doeltreffend uit. America
leek aangeslagen want nog geen drie
minuten later lag de bal weer in het

net. De linkeraanvaller van United passeerde drie man en bediende Siem van
de Ven op maat: 0–2. America had dan
wel de wind tegen maar door zo slap te
verdedigen roep je de ellende op je af.
Na de rust schoot America echter
uit de startblokken. Jens Kleuskens
werd weggestuurd en hij haalde
verwoestend uit: 1-2. America bleef
United onder druk zetten. Bij de eerste
de beste tegenaanval van United
kwam America goed weg. De lat bracht
America redding. In de zeventigste

minuut was het weer Jens Kleuskens
die scoorde. Zijn snelheid blijft een
geweldig wapen. Hij ontdeed zich van
zijn tegenstander en joeg de bal weer
snoeihard in het doel: 2-2
Het was alsof beide teams vrede
konden hebben met deze stand want
er gebeurde daarna niet veel meer. En
zo zit de eerste helft van het seizoen
erop. Met maar één overwinning staat
America laatste. Daar had niemand
rekening mee gehouden, zeker niet na
het sterke seizoen van vorig jaar.

3e Artikel gratis (goedkoopste is gratis)
verschillende artikelen
onderling te combineren
of 1 stuk 15% kassakorting (tenzij anders aangegeven)
Nu bijna alle enkellaarsjes
en hoge laarzen ½ prijs
Sint tip: leuke aanbiedingen
op de afdeling nachtmode
KOOPZONDAG 2 DECEMBER OPEN VAN 11.00-17.00 UUR

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur
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50%
KORTING
BIJ CAMPS OPTIEK

OP ONZE SALE MONTUREN

EN 10% KORTING

OP DE GLAZEN!

*Geldig de hele maand december 2012. Niet geldig i.c.m. andere

SUPER SALE

of inwisselbaar
tegen
de voorwaarden!
*Geldig de heleacties
maand december
2012. Niet geldig i.c.m.
anderecontanten.Vraag
acties of inwisselbaar tegennaar
contanten.Vraag
naar de voorwaarden!
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KOM NU,WANT OP IS OP

S.V. Lottum E1 kampioen
Vestiging Venray

Vestiging Boxmeer

Vestiging Horst

Grotestraat 48

Steenstraat 120

St. Lambertusplein 2

tel. (0478) 58 24 09

tel. (0485) 57 18 12

tel. (077) 820 02 62

info@campsoptiek.nl - www.campsoptiek.nl

Storm boven Nederland
Was uw dak de storm de baas
of wordt het opletten voor
Sinterklaas?
Laat de schade repareren,
zodat ik me niet ga bezeren!
Sinterklaas
0478 - 53 17 95

www.jacobsdak.nl

De feestdagen
staan weer voor de deur

S.V. Lottum E1 kreeg afgelopen week de kampioensschaal uitgereikt omdat ze ongeslagen
kampioen werden in de najaarscompetitie.

Goed gezwommen door
HZPC Horst
Door: Bram Becks
Voor HZPC Horst stonden afgelopen zondag de tweede clubkampioenschappen op het programma. De wedstrijden werden gezwommen in zwembad De Berkel in Horst.
Voor deze wedstrijd konden de
zwemmers zelf uit een select aantal afstanden kiezen dat ze wilden
zwemmen. Voor de jongere zwemmers zaten er afstanden tussen die ze
nog nooit hadden gezwommen. Zoals
altijd begon deze krachtmeting onder
de wedstrijdzwemmers om 15.45 uur.
De wedstrijd ging van start met de
200 meter vlinderslag. Dit is een van de
zwaarste onderdelen van het wedstrijdzwemmen. Voor de dames een
iets leuker onderdeel dan de heren,

blijkt, aangezien er bij de heren geen
aanmeldingen voor waren. Ingrid van
Horen en Serafina Vlijt deden het goed
en verbeterden hun tijden.
Op het koningsnummer, de 100
meter vrije slag, miste Serafina Vlijt
op een haar na de NK-limiet, die op
1.03.02 staat. Zij had een tijd van
1.03.06. Bij de heren is het altijd een
strijd om onder die een minuut te
komen. Vele oude persoonlijke records
van Minke Geurts, Lars Hagens, Pleun
van den Bergh, Marlijn Zwart, Myrthe

van Stipdonk, Lieke Meulenkamp en Iris
Lemmen werden gebroken.
Kay Thijssen, een zwemmer die
lange tijd weg is geweest maar een
come-back heeft gecreëerd bij het
wedstrijdzwemmen, heeft zijn tijden
uitstekend verbeterd. Na de 200 en 100
meter-nummers kwamen de 50 meternummers. Lotte Roefs was de uitblinker
bij de dames. Zij wist haar tijd met drie
seconden te verbeteren. Bij de heren
was dit Finn Timmermans. Hij verbeterde z’n tijd met één seconde.

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.

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.
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

Racekampioen
Tjeerd van Helden uit Melderslo is kampioen in de keverklasse en superkampioen in de standaardklasse ASUZ 2012 geworden. Van Helden rijdt met nummer 275. Hij wordt door het bestuur en ACC De
Paradijsracers uit Melderslo gefeliciteerd. Op vrijdag 7 december bieden zij hem een receptie aan. Deze
vindt plaats vanaf 20.00 uur in café-zaal ’t Paradijs in Melderslo. Iedereen is welkom.
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Verjongingskuur
voor Horster Mannenkoor
Waar bij veel koren de vergrijzing toeslaat, heeft het Horster Mannenkoor een aantal jaren geleden een
verjongingskuur gehad. Nieuwe leden melden zich nog steeds aan. Daar moet het koor echter wel wat voor doen.

Kofﬁeconcert Lottum
De Koninklijke Harmonie van Lottum houdt op zondag 2 december
een koffieconcert met Fanfare Broekhuizenvorst & Ooijen. Dit concert
vindt plaats in café-zaal Harmonie in Lottum.
Om 10.30 uur start Koninklijke
Harmonie Lottum start met haar programma. Na een kleine pauze neemt

Fanfare Broekhuizenvorst & Ooijen om
11.30 uur het stokje over voor haar
muzikale invulling.

Kerstconcert
Joy to the world
Le Rossignol geeft op vrijdag 21 december samen met Con Brio uit
Broekhuizen(vorst) in de kerk van Lottum een gezamenlijk kerstconcert
met de titel Joy to the world. Dit concert begint om 19.30 uur.
De organisatie belooft een gevarieerd programma. De koren worden
tijdens het concert ondersteund door
het Koperensemble uit Wanssum.
De begeleiding aan de piano is van
Oksana Baljva en de algehele leiding

is in handen van dirigenten Poul van
Rooij en Marcel Kuepers.
Een kerstgedachte zal door Riky
Schut uitgesproken worden. Annekie
Crienen neemt de presentatie van het
geheel voor haar rekening.

Core for Beneﬁt
bij De Lange Horst
Momenteel telt het koor 82 leden,
waarvan 75 actieve zangers. Volgens
voorzitter Ger Hermans en secretaris
Lodewijk Smits heeft het mannenkoor
nog wel met een verkeerd imago te
maken. “Het beeld bestaat toch nog
steeds dat er alleen oude mannen bij
het koor zingen. Ons jongste lid is echter 39 jaar en sinds enkele maanden
hebben we een nieuwe dirigent, Tim
Schulteis, die 33 jaar is. Het koor staat
onder zijn deskundige leiding. En dat
spreekt zich natuurlijk rond. Sowieso
moet je het toch van mond-tot-mondreclame hebben. We proberen als koor

voortdurend te vernieuwen, zorgen
voor uitdagingen. Zo proberen we
nieuwe leden te trekken. Al vergeten
we de bestaande leden uiteraard ook
niet.”
Om de kwaliteit van het koor te
toetsen gaat het Horster Mannenkoor
bijvoorbeeld volgend jaar op concours.
“We willen steeds blijven werken aan
de muzikale kwaliteit van het koor”,
aldus beide bestuursleden. “Zo werken
we ook samen met een zangpedagoge en wordt er regelmatig in kleine
groepen aan koorscholing gewerkt.
We zijn één van de weinige koren in

de regio die nog elk jaar nieuwe leden
mogen verwelkomen. Daar moet je
natuurlijk wel iets voor doen. Daar
zorgt de kwaliteit van een goede en
ambitieuze dirigent voor, maar ook een
gemotiveerd bestuur en een enthousiaste beschermvrouwe, in ons geval Ria
Oomen. We trekken hier samen in op.
Daarnaast zorgen we voor voldoende
uitdaging. In 2014 bestaat het Horster
Mannenkoor 120 jaar. We zijn nu al
bezig een aansprekend programma
samen te stellen. Maar eerst komt het
kerstconcert op 22 december.”

Op 1 december organiseert De Lange Horst, in samenwerking met
Stichting Arjan, een benefietavond ten behoeve van de stichting. De
avond staat in het teken van hardcore, industrial hardcore, frenchcore en
terror.
Headliners van de avond vormen
Distorted Revelation en Paranoizer.
Distorted Revelation is een coöperatie
tussen Bart Jenniskens en Alex
Geling. Met hun gezamenlijke passie
voor het hardcore-genre veroveren
ze langzaam maar zeker de wereld.
Paranoizer vertegenwoordigt
deze avond de ‘terror’. Amnesia,
Dysomnia, The Streaker, EL V & Tip en

30 november 2012 van 19.00 tot 22.00 uur

› 20% korting op alles* › special guest
› inpaktafel
› exclusieve prijsvraag
› schoen zetten
› en nog veel meer...

Dj OY aka Tranqualizer completeren
de line-up. De avond wordt ingeleid
door niemand minder dan Mc The
Hardest.
Stichting Arjan is een stichting
die zich inzet voor het bestrijden van
kanker. Iedere cent van de entree,
inclusief een percentage van iedere
consumptie, gaat naar deze stichting.
De deuren openen om 21.00 uur.

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

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

Nog geen voordeelpas?
Vraag er één aan tijdens de VIP-avond
en profiteer direct!

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

* vraag naar de voorwaarden.

Fixet Service bouwmarkt
Tel: (077) 467 14 06
Horsterweg 42,
5975 NB Sevenum Mail: fixet.sevenum@fixet.nl
HET MEEST DESKUNDIG IN DOE-HET-ZELF

Bij een onderhoudsbeurt

Tot vrijdag!

DA’S

VOOPAS
DEE RL!

www.fixet.nl

gratis wegen

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl
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De kringloopwinkel
van

Horst aan de Maas

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s

Openingstijden
Vrijdag en zaterdag
10:00 - 17:00

Verkoop van alle merken

Babykleding - Meubelen Witgoed - Kleding - Schoenen Huishoudelijke artikelen - Boeken
en Lp’s - Electronica - Glaswerk Speelgoed - Porselein

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Jubilarissen en website
voor D’n Dreumel
Met het versturen van een Twitter-berichtje lanceerde prins Guido I afgelopen zondag officieel de nieuwe
website van carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst. De site werd gepresenteerd tijdens de jaarlijkse brunch voor
de leden van D’n Dreumel, waarbij ook jubilarissen gehuldigd werden.

Venloseweg 11 - 5975 PS - Sevenum
Tel. 077- 851 23 53

Uw specialist in garagedeuren
077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

www.mathpeeters.nl
Leukste kapsalon van Limburg

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

www.anjaloek.nl

A.G.F. De Gasdonck

Te koop kerstbomen
Lengtes van 40 cm t/m 6 meter
Met pot of gezaagd

De jaarlijkse brunch van D’n
Dreumel is de opening van het Horster
carnavalsseizoen. Dit jaar werden
acht leden in het zonnetje gezet.
Jan Keijsers, Frans Coenders en Kees
Smorenburg werden gehuldigd voor
hun 44-jarig lidmaatschap van de
vereniging. Jan Cox, Jan Clabbers, Rosier
van den Munckhof, Jos Peeters en Roy

Verdellen werden bedankt voor hun elf
jaar lid zijn van de vereniging.

Vernieuwde site
De vernieuwde site van D’n
Dreumel biedt alle informatie over de
carnavalsvereniging, zoals hoe het ooit
allemaal begon, informatie over de
diverse commissies en activiteiten en

een uitgebreid fotoalbum. Verder zijn
er diverse carnavalsfilmpjes op de site
te vinden, evenals een uitgebreide collectie teksten van Dreumel-liedjes. Wie
op de hoogte wil blijven van het laatste
nieuws kan ‘kammeroad’ worden op
Facebook of de vereniging volgen via
Twitter. Kijk voor meer informatie op
www.dreumel-horst.nl

Cambrinus Horst

Wereldfolk Luna
De Venrayse band Luna staat op de eerste zondag van december op het podium van Cambrinus in Horst. Deze
zevenkoppige band heeft al eerder op het podium van het Horster muziekcafé gestaan.

A.G.F
. De Gasdonck
Donckstraat
33 Sevenum
077 - 467 15 89

(W)interactiemenu
Diner voor 2: € 46.-

een heerlijk driegangenmenu, zoals u van tante Jet
gewend bent voor twee personen

(W)interactiemenu compleet
voor 2 personen € 66.- (€ 33.-pp)

Diner als hierboven met dranken arrangement
bestaande uit:
huisaperitief, twee glazen wijn en koffie na
geldig van 1 december 2012 t/m 27 maart 3013

Veerhuys tante Jet Veerweg 7 Blitterswijck
www.tantejet.nl

0478-532942

De podiumperformance van Luna is
opgebouwd rondom zangeres Nelleke
Rijs. De achtergrond van de zeven
bandleden van Luna is heel divers en
in eerste instantie deelden ze zelfs
niet elkaars muzikale voorkeur. Als het
echter op schrijven van eigen werk
aankomt blijken de bandleden wel op
een lijn te zitten.

Invloeden halen ze van over de
hele wereld, die ze samensmelten tot
de typische Luna-sound. De luisteraar
wordt het ene moment een singersongwriternummer voorgeschoteld
om het volgende moment met Latin
door te gaan en vervolgens na een
country-intermezzo een bluesrock neer
te zetten.

De stem van zangeres Nelleke Rijs
doet sterk denken aan Vaya Con Dias.
Luna is een podiumband die live meer
dimensies aan haar wereldfolk weet
toe te voegen. De band heeft twee cd’s
uitgebracht.
Dit concert begint om 16.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.cambrinusconcerten.nl
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Sponsor
meter

Extra steun Gemeente Horst aan de Maas

Het is gelukt: ijsbaan ook dit jaar
in Horst-centrum!

Tussenstand

480 m2

Verder zijn er dit jaar ook VIP-kaarten
in de voorverkoop verkrijgbaar.
Zo’n VIP-kaartje geeft recht op
toegang tot de ijsbaan inclusief de
huurschaatsen, je krijgt een warme
chocomel met slagroom (of een ander
drankje) en een heerlijke donut of
andere snack.

79%

Strippenkaarten

We hebben uw steun
nog steeds nodig!
Wilt u een bijdrage
leveren? Koop één m2 ijs
via onze website.
Er moet nog 98 m2
gesponsord worden!

Een leuk cadeau dus voor het
aankomende Sinterklaasfeest.
Deze kaarten zijn verkrijgbaar
bij Munckhof reisbureau, Bruna,
Blok 10 en Liesbeth’s Grand Café.
De strippenkaarten kosten 35 euro, de
VIP-kaarten kosten 8 euro en worden
verkocht met een mooi envelopje.

Sponsoren
Met een duwtje in de rug van Gemeente Horst aan de Maas vindt het bestuur van Stichting IJsbaan Horst het
verantwoord om ook dit jaar weer een kunstijsbaan te exploiteren in het centrum van Horst. De gemeentelijke
steun houdt echter ook nadrukkelijk in dat er nog bijdragen nodig zijn uit de samenleving van Horst aan de Maas.
Het stichtingsbestuur heeft er alle vertrouwen in dat er voldoende draagvlak zal zijn onder de ondernemers en
burgers en dat er de komende weken het nog noodzakelijke geldbedrag binnen kan worden gehaald.
Goed nieuws dus voor de
schaatsliefhebbers. Vanaf vandaag
(donderdag) zijn er al speciale

entreekaarten te koop voor de ijsbaan.
Voor het eerst zijn er strippenkaarten
te koop. Die geven recht op tien

maal toegang tot de schaatsbaan. De
kaarten zijn niet persoonsgebonden en
worden afgestempeld bij binnenkomst.

Er is dit jaar extra aandacht voor de
zichtbaarheid van de donateurs van de
ijsbaan. Met de komst van een extra
groot LED-scherm, van 6 bij 3 meter
bij de ijsbaan zal iedere sponsor goed
in beeld komen bij het schaatsend en
winkelend publiek. Wellicht nog een
goede reden om toch nog uw steun te
geven aan dit evenement.

Word sponsor en zorg
dat de ijsbaan er komt.
Elke meter telt! Nog
steeds!

www.ijsbaanhorst.nl

Feestelijk genieten
3-gangen Kerstdiner
24 december, aanvang 19.00 uur

Om 20.00 uur zal een verhalenverteller een klassiek verhaal vertellen.

2950
P.P.

Kerstbrunch

Eerste en tweede Kerstdag, aanvang 12.00 uur
Met een springkussen voor de kinderen, Oud Hollandse spelen en
een Kersttroubadour welke kerstmuziek zal spelen.

2450
P.P.

Diner Dansant

Eerste Kerstdag, aanvang 19.00 uur
Culinair 5-gangen diner met muzikale omlijsting,
verzorgd door Wiljan van Gerven.

4975
P.P.

Kerstbuﬀet Dansant

Tweede Kerstdag, aanvang 19.00 uur
Geniet van een heerlijk buffet en de muziek van Jack Claessen

4975
P.P.

Oud & Nieuw Galabuﬀet Dansant
Aanvang 19.00 uur

Daarna luiden we het nieuwe jaar in onder het genot
van een glas champagne en vuurwerk.

4950
P.P.

Nieuwjaarsbrunch
Aanvang 12.00 uur

Ontvangst met een heerlijk glas bubbels.

2450
P.P.

Tijdig reserveren is aan te bevelen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze receptie.
Roobeekweg 1 | 5944 EZ | Arcen | 077 - 473 66 66 | info@hotelrooland.nl | www.hotelrooland.nl
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Blues in De Buun
De band Granddaddy’s Bad Bones speelt op zondag 2 december haar
Brabantse blues in muziekcafé De Buun in Horst. Zij beginnen om
18.00 uur en de entree is gratis.
Vier muzikanten vormen de bluesband met nationale en internationale
ervaring. Dit is goed te horen aan hun
beheersing van veelzijdige stijlen.

Hun optreden bestaat uit traditionele
blues, eigen werk en verrassende
arrangementen. Voor meer informatie, kijk op www.debuun.nl

Energie voor twee
op het accordeonfestival
Trio Buddiger heeft op zondag 25 november het accordeon- en harmoniefestival in Horst georganiseerd. Vooral
de oudere inwoners van Horst aan de Maas waren oververtegenwoordigd in café Cox in Horst.

Crimson River
en Source in Canix
In het café van OJC Canix in Lottum staan op zondag 2 december twee
bands. De zaal is open om 15.00 uur en de bands zullen om 17.00 uur
beginnen met optreden. Eerst begint Source, een jonge band uit Lottum.
The Source speelt klassiekers zoals
For Whom The Bell Tolls en Paranoid.
Ze speelden eerder tijdens Canix
All-Stars. Crimson River speelt heavy
metal uit de jaren 80 in combinatie

met gierende gitaarsolo’s, melodieuze
leads en schreeuwende backing vocals.
De band bestaat uit Danny op zang en
gitaar, Kris op gitaar, Kevin op bas en
Tom op drums.

Nieuwe cd Herberg
De Troost
Drie jaar na Langs de Weg, het debuutalbum van Herberg De Troost,
verschijnt vrijdag hun nieuwe album Rijstwafels met Pindakaas. De plaat
is ingespeeld door het Herbergcollectief dat bestaat uit Jack Poels, Tren
van Enckevort, Skinnie, Mo’ Jones en Sjoerd Rutten.
Tren van Enckevort deed samen
met Mike Manders de productie. Op
de cd staan twaalf nieuwe nummers.
De plaat vertelt het verhaal over een
zoektocht. Op het eerste gezicht naar
een maaltijd voor Kerstmis. Maar
onder de oppervlakte is er meer,

onder de waterspiegel borrelt het. Na
een tocht langs een koude gracht
en dichte deuren is er geen exquise
maaltijd bij een luxe haard, maar
wel een dieper inzicht. Dat geeft
Rijstwafels met Pindakaas de allure
van een driesterrenmaaltijd.

Joke Nooijen (77) uit Horst is een
van de drie. Ze vindt de drukte en
gezelligheid geweldig. “We willen
hiermee de mensen een gezellige
dag bezorgen. Er is voor deze mensen
nog maar weinig te doen. Ze zitten
vaak thuis en vervelen zich. Naar
de kermis gaan ze niet meer en ook
carnaval gaat aan hun neus voorbij.
Het is mooi dat we ze met dit initiatief
een gezellige dag kunnen bezorgen”,
vertelt ze.
Joke heeft samen met Jo (79) en
Gerrie (53) Buddiger al 22 keer in

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

Horst aan de Maas opgetreden. “Alle
muzikanten die hier komen mogen
vier nummers spelen”, gaat ze verder.
“Voor ons is het de vijfde keer dat we
in café Cox spelen. Als je mensen zo
ziet genieten, weet je dat het goed zit.
De mensen weten gewoon niet wat
ze anders moeten doen en hier is het
leuk”, zegt Joke.
Mariet Verheijen (63) en Gerrie
Geurts (68) uit America zitten samen
aan een tafel. “We komen hier vooral
voor de gezelligheid. Je kunt hier
genieten van de muziek en dansen.

Onze vriendin Maria Derks (80) is niet
van de dansvloer af te slaan. Ze gaat de
hele middag door en wil vanavond ook
nog naar een ander feestje. Ze heeft
energie voor twee”, lacht Gerrie. “Ze
heeft ons allemaal mee genomen”,
vertelt Mariet. Het is de derde keer dat
ze zelf naar een accordeonfestival gaat.
“Sinds m’n man er niet meer is, ga ik
met deze dames mee en ik vermaak
me prima”, sluit ze af.
Trio Buddiger treedt ook volgend
jaar weer op verschillende plaatsen in
Horst aan de Maas op.

Kerstshow

Voor een
‘werelds’ cadeau

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE

Heerlijk malse pepersteak
3 stuks € 6,95

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram beenham
bakje beenhamsalade gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Te Koop

KERSTBOMEN
Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten
met kluit, in pot of gezaagd
kerstgroen gratis
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 19.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.30 uur
zondag 10.00 tot 16.00 uur
M. Direks
Horsterweg 21a Castenray
tel.: 06 - 20 22 92 25

Glasvezel ?

Wilt u persoonlijk advies? Bel dan 06 4766 1842
of mail ons op info@mlcomputers.nl

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

DE ES 6 5976 PG KRONENBERG

WWW.MLCOMPUTERS.NL
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Alaaf, 6x11 De Vöskes
Voor carnavalsvereniging De Vöskes uit Meerlo was het vrijdag 23 tot en met zondag 25 november feest. De
vereniging bestaat namelijk 6x11 jaar. Op zondag 25 november werd dit jubileum gevierd met een brunch, waar
veel oude bekenden van de vereniging bij elkaar kwamen.

1963 ging ik de carnaval tegenmoet
als prins van De Vöskes. Ik weet nog
dat het in dat jaar heel erg koud was.
Het was toen ook de eerste keer dat
wij als carnavalsvereniging bij de
burgemeester waren uitgenodigd.
Velen wisten niet wat hun overkwam.
Het was een hele leuke ervaring.”

Als 17-jarige mocht je
niet dansen

Natuurlijk hoort bij een jubileum het ophalen van herinneringen. Zo weet Annie Kessels (77)
nog goed hoe het was om in 1963
de allereerste bruid te zijn van de

carnavalsvereniging. “Het was een
geweldige tijd. Het allerleukste en
grappigste was dat mijn bruidegom,
Piet Jenneskens, steeds vroeg of hij
het wel goed deed. Hij vroeg ook een

keer: ‘Wanneer mag ik jou een kusje
geven?’ Dat was zo’n leuk moment”,
lacht Annie. Ook voor Eed Coenders
(76) was het in 1963 anders feest
vieren dan voorgaande jaren. “In

Vroeger speelden de kerk en de
pastoor een grote rol in het carnavalsleven. Voor het feesten moest
men bidden. Ook waren er strenge
regels opgesteld. Zo stond er in een
politieverordening van 1958 dat
mensen niet mochten dansen met
een sigaar, sigaret of pijp in de mond.
Ook mocht er na 22.00 uur niet meer
gedanst worden. Eed Coenders weet
nog goed dat hij op 17-jarige leeftijd
de pastoor een keer op bezoek kreeg.
“Vroeger mochten jongeren onder de
18 jaar van de pastoor niet dansen in
de zaal. Dat was verboden, want er
zouden heel veel gevaarlijke dingen
kunnen gebeuren. Toen ik 17 was,
trok ik de stoute schoenen aan en
ging ik samen met de fanfare waar
ik bij zat dansmuziek maken in een

zaal. De pastoor kwam daar achter en
kwam bij mij thuis vertellen dat het
niet meer mocht, want ik was nog
minderjarig.”

De eerste prins met
twee narren
Toen Jan Poels (61) in 1988 prins
werd, veranderde er veel bij De
Vöskes. “Ik was de eerste prins met
een joekskapel. Wat heb ik daarmee
toch een geluk gehad. Het was heel
gezellig met de muziek van Bèter as
Niks op de achtergrond. Dat maakte
het een echt feest. Ook was ik de
eerste prins met twee narren. Het
was een onvergetelijke tijd.”
Nu de carnavalsvereniging 66 jaar
bestaat, is het tijd voor een nieuwe
generatie in het bestuur. Voorzitter
Mauk Wagemans en vorst Bart
Kerstjens zorgen daar wel voor. Sinds
twee jaar zijn zij het tweetal dat veel
regelt binnen de vereniging. “Het is
heel leuk om te doen en het bevalt
goed. Het is wel een hele verantwoordelijkheid en het staat voor ons
nog allemaal in de kinderschoenen.
We zijn wel van plan om dit nog lang
te doen”, vertelt Mauk.

Knockerz en New Years Ball

Twee sylvesterparty’s van De Lange
In 2012 organiseert De Lange Horst voor het eerst twee grootschalige
evenementen met oudjaarsavond: Knockerz: New Years Eve in de zaal van
De Lange Horst en het New Years Ball in de Mèrthal in Horst.
Het New Years Ball in de Mèrthal
is voor mensen vanaf 21 jaar. De
hoofdact is de band Big Shampoo &
The Hairstylers. Deze achtkoppige band
speelt rock ’n roll-muziek en de beste
hits van de jaren 50 en 60. Ook huidige hits worden verbasterd tot rock ‘n
roll-hits. De Mèrthal wordt aangekleed
en alle randzaken worden tot in de
punten geregeld. Er is onder andere
een lasershow, vuur(werk), een compilatie van het jaar, confettikanonnen,
ballonnen en Co2-kanonnen. De dresscode van deze avond is ‘gala’ en alles
dat glitter en glamour is. De deuren
van de Merthal openen op 31 december om 22.00 uur en het evenement is
afgelopen om 04.00 uur.

Knockerz: New Years Eve wordt
onder andere verzorgd door Rishi
Romero, uit de dance-industrie. Op
alle grote festivals en events heeft
hij gestaan. Daarnaast worden zijn
producties door de grootste dj’s uit de
scene gedraaid. Ook dj Blacklight is
presenteert hits met een pittig sausje
á la Blacklight. Daarnaast draait
Erik Walker. In 2009 werd hij door
Laidback Luke als nieuw talent naar
voren geschoven. Huis-dj’s en rising
stars Kid de Luca en Stijn completeren
de line-up. Master of Ceremony is MC
Mean. De deuren van de zaal openen
om 22.00 uur. De minimale leeftijd
is 16 jaar. Het evenement duurt tot
04.00 uur.

Vocal Group Happy
Sound in kerstsferen
Vocal Group Happy Sound geeft op zondag 16 december een kerstconcert. Dit vindt plaats vanaf 16.00 uur in de St. Hubertuskerk in
Hegelsom.
Met muzikaal leider John Wauben
is Vocal Group Happy Sound al volop
bezig met de voorbereiding van zowel
kerstliederen, als ook eigentijdse ballads. Deze worden gecombineerd tot
een sfeervol concert. Bij het concert
brengt ook zusterkoor Egelsheim een
aantal kerstliederen ten gehore .
Daarnaast laat Vocal Group Hoor’s uit

Horst, onder leiding van Ernst Lamers
zich van de beste kant zien. Happy
Sound en Egelsheim worden begeleid
door pianiste Ludmila Seroo-Ferroni .
Hoor’s neemt het eigen combo mee.
Na afloop is er onder het genot
van een glaasje glühwein gezellig
samenzijn in zaal Debije.
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AGENDA
Broekhuizen

Politiek café met PvdA’er
Mohandis
vr 30 november 20.30 uur
Org: PvdA Horst aan de Maas
Locatie: eetcafé Maaszicht
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Optreden Luna
zo 2 december 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Optreden Granddaddy’s
Bad Bones
zo 2 december 22.00 uur
Locatie: Café De Buun

Korven maken en manden
vlechten
zo 2 december 11.00-17.00 uur
Locatie: streekmuseum De Locht

In museum De Locht in Melderslo zijn op zondag 2 december zowel de
korvenmaker als de mandenvlechter aan het werk. Hierdoor krijgt het
publiek de kans om te zien hoe vakmensen met bescheiden hulpmiddelen
maar ‘met gouden handen’ allerlei nuttige producten kunnen maken.

Meterik

Sfeerdagen Kerst
vr 30 november t/m
zo 2 december 13.30-17.00 uur
Locatie: Atelier Hof van Meterik

Lottum

Royal Chicks euro party
za 1 december 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

Horst

Foute Party
za 1 december 22.30 uur
Locatie: OJC Meterik

Themabijeenkomst
armoede

Kofﬁeconcert

do 29 november 19.30-22.00 uur
Organisatie:
Participatieplatform Horst aan
de Maas en Diaconie Nu
Locatie: Gemeentehuis

zo 2 december 10.30 uur
Org: Koninklijke Harmonie van
Lottum en Fanfare
Broekhuizenvorst en Ooijen
Locatie: café-zaal Harmonie

Sevenum

Core for Beneﬁt

Optreden Crimson River
en Source

Adventskrans maken

za 1 december 21.00-04.00 uur
Organisatie: Stichting Arjan
Locatie: Café De Lange

Indie Alternative
za 1 december 22.30 uur
Locatie: Blok10

Koopzondag met
Pietenpret
zo 2 december 12.00-17.00 uur
Locatie: Centrum

Themadag Samen Veilig
Wonen
zo 2 december 11.00-16.00 uur
Org: gemeente Horst aan de
Maas en Rabobank Maashorst
Locatie: Gemeentehuis en
Wilhelminaplein

zo 2 december 17.00 uur
Locatie: OJC Canix

Vogelmarkt
zo 2 december 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging
De Gevleugelde Vrienden
Locatie: ‘t Brugeind

Tienray

do 29 november 20.00 uur
Locatie: dienstencentrum
Zonnehof

Casino avond

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

Wist u dat… u bij ons ook kunt lunchen en dineren
Gezellig tafelen vanaf 10 personen

cafÉ

F

terras

F

D’n Dreumel organiseert Hiërezitting

za 1 december 18.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Bijeenkomst
zorgondernemers
do 29 november 19.00 uur
Organisatie: werkgroep
Kleinschalige zorgondernemer
Locatie: MFC de Zwingel

Voor het eerst organiseert carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst dit
seizoen een Hiërezitting. De zitting, alleen voor mannen, is op zondag
13 januari van 10.30 tot 14.00 uur in het Parkhotel in Horst.
Bij carnavalsverenigingen in
Midden- en Zuid-Limburg is de
Hiërezitting een echte traditie. Reden
voor D’n Dreumel om deze activiteit
dit seizoen ook op het programma
te zetten. Het doel van de activiteit
is om een zitting te creëren voor
alleen heren, die gezamenlijk een
gezellige ochtend of middag hebben.
Denk hierbij aan vriendengroepen,
sportteams, collega’s of broers en
schoonbroers. De Hiërezitting is in stijl
en daarom is er ook een dresscode.

ONTDEK...

www.delestegeulde.nl
Aanbouw
Verbouw
Nieuwbouw
Utiliteitbouw

Meerweg 28
5976 NT Kronenberg

077 467 3607
06 55 69 36 07

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

www.its-clean.nl

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

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

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

www.markvanlier.nl
info@markvanlier.nl

200 winkels

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Kadootje
Worstenbroodje
Varkens rollade

maakt schoon op uw wensen

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

‘Voor particulier
en bedrijf’

“Vertrouwd bouwenaliteit”
aan kw

Dit is een pak of combinatie met
zogenaamde ‘slieps’ of ‘non-dejuuke’.
Het programma blijft nog een
verrassing. Insteek is dat de humor,
af en toe met een scherp randje, niet
zal ontbreken. De entree is inclusief
ontbijtbuffet. Tot 6 december zijn
de kaarten alleen te bestellen via
Dreumel-leden. Na 6 december
komen de overgebleven kaarten
in de vrije verkoop. Kijk voor meer
informatie op www.dreumel-horst.nl

It’s Clean

Globe Reisburo Horst

z alencent rum

Noordsingel 75, Horst, 077-398 41 90

Franz Xavier Gruber. Er zijn diverse
geluidsfragmenten, platenhoezen van
beroemde elpees, 45-toerenplaten en
doorlopende video’s.
Het museum is op woensdag,
zaterdag en zondag geopend van 11.00
tot 17.00 uur. De demonstraties beginnen om 13.00 uur. Voor meer informatie, kijk op www.museumdelocht.nl

vr 30 november 21.00 uur
Locatie: Stapperij de Gaper

vr 30 november 21.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Melderslo

Naast de demonstraties is ook
de nieuwe wisselexpositie Stille
Nacht, Heilige Nacht te bekijken. Het
meest bekendste kerstlied wordt van
alle kanten belicht. Het gaat daarbij
bijvoorbeeld om de ontstaansgeschiedenis en de spreiding van het lied over
de wereld. Tekstschrijver Joseph Mohr
wordt besproken, net als componist

Optreden Jeopardy

Openbare
dorpsraadvergadering

Meerlo

Korven maken
en manden vlechten

100 gram € 1,25

€ 1,50
100 gram € 1,25
per stuk

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

Hoofdstraat 12 a
horst@globe.nl

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

GRATIS HOUTW
globe.nl

06-22605746

●

ORMINSPECTI

w w w. t r a a s . n l

Blitterswijck

Gezellig tafelen
aan de Maas
Open van dinsdag t/m zondag
voor lunch & diner en op zondag
de hele dag geopend vanaf 12:00 uur

E

Ook
met ke
rst
zie onz
websit e
e

Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14
www.maashotel.nl

service 39
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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
zondag

Heilige mis

09.30

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

zaterdag

zondag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

zaterdag
woensdag

zaterdag

Penningmeester Jos Versleijen (51)
uit Horst vindt het jammer dat de vereniging opgedoekt wordt. Zijn vriend
en oprichter van de EHBO-vereniging
van Horst, John Seuren, was de drijvende motor achter de vereniging. Hij
stierf in 2007 aan een hersentumor.
De EHBO-vereniging van Horst werd in
1999, op verzoek van EHBO Limburg,
opgericht. De laatste jaren verzorgde
de vereniging vooral herhalingslessen
voor mensen die hun EHBO-diploma
al behaald hadden. “Mensen bleven

er
Download uw bestelformuli
ite
bs
we
ze
on
via

bij de vereniging om hun kennis op
pijl te houden”, vertelt secretaris Lizet
van den Munckhof (54) uit Horst. De
vereniging telde op het laatst nog
veertig leden. “We hadden een stabiele
club bijeen, maar niemand voelde
zich geroepen om bij het bestuur te
komen”, vertelt Jos. “We hebben nog
geprobeerd mensen warm te maken
voor bestuurstaken, maar het heeft niet
geholpen. Onze leden gaan nu vooral
naar andere verenigingen of volgen
een BHV-cursus via hun werk.”

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag

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

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

van groot tot klein.

AMANDELMACRONSTAVEN
Iedere week ook AANBIEDINGEN
VANUIT de LEER/ZORGBAKKERIJ

voor de komende

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

Soep,
ht,
Hoofdgerec
Nagerecht
van € 28,50

voor

E 21,50

t,
Voorgerechht,
Hoofdgerec
Nagerecht
van € 34,-

voor

E 24,95

Tienray
zaterdag
woensdag

WEGGEKELS/BOEKMANNEN

online bestelfeegestdmagak
en!

Swolgen

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

T

De EHBO-vereniging van Horst houdt op te bestaan. Er is niet
genoeg animo voor nieuwe bestuursleden, laat de vereniging weten.
Het geld dat de vereniging nog over heeft, schenken ze aan
Stichting Stop Hersentumoren.

Meterik

Verloskundige zorg

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

voor volgend jaar. Voor de cadeauinkopen kan men in elk geval ook op
koopzondag 2 en zondag 23 december
in Grubbenvorst terecht.

EHBO Horst stopt

Melderslo

vrijdag

Brand, ongeval of misdrijf

De nieuwe stichting is inmiddels
in samenwerking met de plaatselijke
ondernemers en horeca gestart met het
opzetten van een alternatieve invulling

Lottum

Spoedgevallendienst
30 november t/m 06 december
Tandarts Bielen
Middelijk 26, Horst
T 077 398 34 18

112

De cadeaumarkt die jaarlijks in de feestelijke decembermaand door
Stichting Grubbenvorst Promotion werd georganiseerd, zal dit jaar geen
doorgang vinden. Mede door het tegenvallend aantal marktdeelnemers
heeft de stichting besloten om de markt te annuleren.

Kronenberg

Van maandag t/m donderdag
tot 1 april 2013
(m.u.v. feestdagen en niet
i.c.m. andere acties)

Juist omdat het
er zo gewoon
is, is deze plek
zo markant…
en!

elke dag op

St. Barbarastraat 35
Griendtsveen
Tel. 0493 - 529 251

www.herbergdemorgenstond.nl

Beauté de Prestige
HUIDVERBETERING & HUIDVERJONGING

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

Cadeaumarkt gaat
niet door

Winteraanbieding

Medische zorg

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

NIEUW

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

5 JAN
nsietuawrt .
sessie e
!

40

nieuws

29
11

Nieuws van

Rabobank Maashorst
Innovatief ondernemerschap
is een felicitatie waard.

Rabobank Maashorst feliciteert
de winnaars van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas
en de Jo Janssenprijs 2012.
Op 22 november 2012 werden
de prijzen uitgereikt in de
Mèrthal in Horst, waarbij zich
een unieke situatie voordeed:
de Ondernemersprijs Horst aan
de Maas kende dit jaar niet één
maar twee winnaars.

Winnaar Ondernemersprijs
Horst aan de Maas:

Winnaar Ondernemersprijs
Horst aan de Maas:

Sjaak van der Hulst, rozenkweker in hart en nieren, nam 20 jaar geleden een gedurfde
beslissing: hij verhuisde vanuit Noord-Holland naar Meterik om zijn nieuwe bedrijf op te
bouwen. Inmiddels zijn het er drie, ieder drie hectare groot.

Twee dingen staan voor Tom Roefs van Munckhof Groep als een paal boven water: klanttevredenheid hoort centraal te staan en mensen in het middelpunt. In een bedrijf met
meer dan 800 medewerkers betekent dat ook dat open communicatie heel belangrijk is.

Sjaak van der Hulst van de gelijknamige Rozenkwekerij in Meterik

Tom Roefs van Munckhof Groep in Horst

De jury sprak lovende woorden over Roefs
in haar juryrapport. Roefs onderscheidt zich
door innovatie en conceptontwikkeling.
“Belangrijk is dat je creatief denkt. Doe het
anders, zoek verbindingen die niet voor de
hand liggen, zodat je meer kunt bieden
dan de beste prijs”, zegt Roefs daar zelf over.
Dat deed hij dan ook, onder andere met
de Floriade-tours, in samenwerking met
Fons en Yvonne Kersten, en in de zorgsector
door samen met zorgverleners te kijken
naar nieuwe diensten voor patiënten,
zoals het bezorgen van maaltijden en
medicijnen.

Nu is het familiebedrijf van Van der Hulst
niet meer weg te denken uit ons gebied.
Sjaak verwierf een goede naam in de rozenwereld, ook als werkgever, met lange dienstverbanden als bewijs. De jury prees Van der
Hulst om het gebruik van biologische
bestrijdingsmiddelen en zijn grote probleemoplossend vermogen. De erfopvolging is al
geregeld: de drie zonen worden door Sjaak
zelf naar zelfstandigheid begeleid, ieder in
hun eigen bedrijf. Maar deze ondernemende
rozenkweker denkt nog lang niet aan afscheid
nemen: “Ik ben nog lang niet moe, ik stop er
nog niet mee.”

Winnaar Jo Janssenprijs:

Winnaar publieksprijs:

Smood ontwikkelde een nieuw hoogwaardig fingerfoodproduct dat uitblinkt in ‘gezond,
gemak en genot’. Smood for You wordt bereid uit alleen maar natuurlijke ingrediënten.
Tijdens de Floriade maakten bezoekers kennis met dit innovatieve product.

Fons en Yvonne Kersten zijn jonge, enthousiaste ondernemers in de melkveehouderij.
Maar daar bleef het niet bij. Modern en slim ondernemerschap stelde het
ondernemerspaar in staat om hun bedrijf nieuwe impulsen te geven.

Henri Michiels en Robert Weyers van Smood for You

Henri Michiels is gespecialiseerd in de
ontwikkeling van productielijnen voor
de voedingsindustrie. Robert Weyers’
expertisegebied is de groothandel en
verpakking van verse groenten en fruit.
Hun samenwerking leidde tot het
gezondste tussendoortje dat tot nu toe
op de markt kwam. De jury beloonde het

ondernemerstweetal voor hun innovatieve
inspanningen met een kleurrijk schilderij
van de hand van Jack Poels, gebaseerd op
het logo van Smood Food: een draaiende
beweging waarin alles wat gezond is
samenkomt en wordt getransformeerd
naar een nieuw product; fingerfood,
puur natuur.

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

Fons en Yvonne Kersten van Hoeve Rosa in Sevenum

Dagelijks brengen Fons en Yvonne Kersten
hun motto ‘Heb plezier in je werk en onderneming’ in praktijk op hun Hoeve Rosa, waar
het welzijn van de koeien hoog in het vaandel
staat. Intussen verbreedden de Kerstens hun
blik en gingen op zoek naar nieuwe kansen.
In samenwerking met het CITAVERDE College
biedt Fons de leerlingen van de veehouderij-

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

opleiding de kans om het vak in de praktijk
te leren. Ook in de oude stal zagen ze
mogelijkheden. Die doet tegenwoordig
dienst als inspirerende locatie voor cursussen
en heet ‘De Weidekamer’. De tip van Fons:
“Gebruik je boerenverstand”, brengen zij met
verve in praktijk. Daarmee veroverden ze de
harten van het publiek.

Rabobank Maashorst voor al uw vragen
Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl
www.rabobank.nl/maashorst
Volg ons ook op Twitter:
www.twitter.com/maashorst

