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Poppen nodigen uit
tot communiceren
Communiceren met levensechte poppen. Op de
psychogeriatrische afdeling van verpleeghuis Elzenhorst
in Horst willen ze hiermee bereiken dat ouderen met
dementie zich meer openstellen voor hun omgeving.
Onlangs werd voor elke woongroep een pop aangeschaft.

Als welzijnscoach Lidia Brouwer
tijdens het interview met één van de
poppen op haar arm door het restaurant
van het verpleeghuis loopt, reageren
de aanwezige mensen meteen. Een

Aangepaste aanlevertijden

HALLO Horst aan de Maas
tijdens de feestdagen
In verband met de feestdagen verschijnt HALLO Horst aan de Maas in
week 52 op vrijdag 28 december. Het eerste nummer van 2013 wordt op
vrijdag 4 januari verspreid.

www.horst-centrum.nl

Dit betekent dat er in die weken
gewijzigde aanlevertijden zijn voor
persberichten en advertenties.
Voor de editie van 28 december
dienen advertenties op vrijdag
21 december voor 12.00 uur bij ons
binnen te zijn. De sluitingstijd voor
persberichten is vrijdag 21 december
17.00 uur.
Voor de editie van 4 januari
dienen zowel advertenties als
persberichten uiterlijk op maandag
31 december 16.00 uur te zijn
aangeleverd. De medewerkers van
HALLO Horst aan de Maas wensen u
fijne feestdagen!

mevrouw wil de pop even vasthouden.
“Je ziet het, de poppen maken reacties
los. Afgelopen zomer hebben we al
twee poppen aan kunnen schaffen. Als
we zo’n pop bij een beentje vasthielden

gourmetten.nl

pagina

of wat hardhandig in de kast legden,
werden we meteen door cliënten op
onze vingers getikt. Zo ga je niet met
kinderen om, zeiden ze dan,” zegt Lidia.
Lees verder op pagina 06

KERST TIP € 12,95

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

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!
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Oostrum (Venray) - Stationsweg 120d
t. 0478 - 63 11 97 - www.cisencovloeren.nl
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Van Rooij in RvT
Limburgs Museum
Burgemeester Kees van Rooij werd op woensdag 19 december door het
College van Gedeputeerde Staten van Limburg benoemd tot voorzitter van
de Raad van Toezicht van het Limburgs Museum in Venlo.
Het museum was op zoek naar een
nieuwe voorzitter omdat de zittingstermijn van de heer Aerts, huidige
voorzitter, eind 2012 verliep. Na een
openbare sollicitatieronde kwam Van
Rooij als eerste keus naar voren.
Volgens het museum is Van Rooij de
juiste keuze omdat hij ruime ervaring
als directeur in instellingen en als
bestuurder van organisaties op
regionaal en provinciaal niveau heeft.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Slagerij Crist Coppens
flyer
Alleen in Swolgen 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

Protestantse kerk in
voormalig jeugdcentrum
De officiële opening van de nieuwe locatie van de protestantse kerk in Horst vond zaterdag 15 december plaats.
De hervormde evangelische kerk Rehoboth verhuisde van het Cuppenpedje naar voormalig jeugdcentrum De Vlies in
Horst. De kerk kreeg ook een nieuwe naam, namelijk Kapel de Schuilplaats.

Daarnaast geeft het museum aan dat
hij beschikt over een passend netwerk
en een helder beeld hoe een RvT
binnen het perspectief van cultural
governance dient te functioneren heeft.
De burgemeester van Horst aan de
Maas vervulde voor de aanstelling al
tientallen nevenfuncties. Dit zijn naast
erevoorzitterschappen en lidmaatschappen ook functies als beschermheer en
adviseur.

Kassengebied Californië

Claim kwestie
afgewezen
Het gerechtshof in Den Bosch
heeft een schadeclaim met
betrekking tot grondverkopen in
kassengebied Californië afgewezen.
In 2011 heeft de rechtbank
Roermond deze schadeclaim van de
heer Vullings al afgewezen.
In zijn claim geeft de heer Vullings
aan dat de verkoop van zijn perceel
jarenlang gefrustreerd is door diverse
partijen die betrokken waren bij de
ontwikkeling van het kassengebied
Californië, waaronder Gemeente
Horst aan de Maas. Nadat de rechtbank
Roermond zijn claim had afgewezen,
ging hij hiertegen in beroep. Het
gerechtshof in Den Bosch kwam
onlangs tot hetzelfde besluit als de
rechtbank. Het Hof ziet geen feiten die
wijzen op onrechtmatig handelen van
de aangeklaagde partijen.

Koster Koen van den Munckhof
is blij met de nieuwe locatie van de
protestantse kerk. “Het is een hele
verbetering. Het gebouw is goed
geïsoleerd en we liggen dichtbij het
centrum. Dat is veel gunstiger. Ik
hoop dat we zo meer mensen kunnen
bereiken, want het protestantse
geloof mag zeker nog groeien in de
gemeente Horst aan de Maas. We
hopen alleen maar dat er steeds

meer mensen zich bij onze kerk
voegen.” Ook evangelist Van Oerle
spreekt tijdens het welkomstwoord
lovende woorden uit over de locatie.
“Het is een functioneel, comfortabel
gebouw in een goede sfeer. Het is
een prachtige locatie midden in een
woonwijk.”
Er wordt tijdens de opening ook
stilgestaan bij het oude gebouw.
Ruim 2.800 kerkdiensten vonden

er plaats. Van Oerle vertelt in zijn
welkomstwoord dat ‘er lief en leed
gedeeld is’ en dat ze ‘erg gehecht
waren aan het gebouw’. Maar ze zijn
natuurlijk blij met de nieuwe locatie.
Tijdens de officiële opening was
er nog een kerkdienst. Er waren veel
mensen aanwezig. Na afloop was
er nog de gelegenheid voor een
ontmoeting met elkaar en om een
drankje te nuttigen.

Proﬁteer van
HALLO Aanbieding
HALLO Horst aan de Maas verrast haar lezers elke week met leuke
acties en kortingen via HALLOaanbieding.nl Denk aan gezichtsbehandelingen, dinerbonnen of een creatieve workshop.
Deze aanbiedingen zijn telkens
een week te koop, van donderdag tot
en met woensdag via halloaanbieding.
nl Volgende week verschijnt het
nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas
op vrijdag 28 december in plaats van
donderdag. Wilt u al eerder op de
hoogte zijn van de aanbiedingen van

die week? Dan kunt u op donderdag
27 december de acties al gewoon
op de website terugvinden. U kunt
u natuurlijk ook abonneren op de
HALLO Aanbieding-nieuwsbrief. Zo
ontvangt u elke week als eerste
onze aanbiedingen. Kijk voor meer
informatie op www.halloaanbieding.nl

Hennepkwekerij
in kelder
Dinsdagmiddag 18 december heeft politie Horst ruim 11 kilo
gedroogde hennep aangetroffen in een stal aan de Californischeweg in
Grubbenvorst.
De politie kreeg een tip dat er
mogelijk een hennepplantage op
de locatie aanwezig zou zijn. Hierop
brachten ze een bezoek aan de stal. In
eerste instantie dachten ze alleen wat
hennepafval aan te treffen. Na verder

onderzoek kwam de politie echter
uit bij een luik in de vloer. Hieronder
troffen ze een in aanbouw zijnde
kwekerij aan en de gedroogde henneptoppen. Een man (43) uit Lottum
is ter plaatse aangehouden.

Heerlijke
kokosstempelmassage
van 60 min.
Een geheel verzorgde
voetbehandeling

HALLO Jaarboek
2011 | 2012

€47,50

€23,75
€23,00

€11,50
€14,95

€7,45

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Kleine aanpassingen en verantwoordelijkheid gebruikers

De stand van zaken op de
Tienrayseweg
Je hoeft het in gezelschap maar te vragen en er is vaak wel iemand bekend met een ongeluk op de
Tienrayseweg in Horst. Is die weg echt zo gevaarlijk of heeft ie een imagoprobleem? Wethouder Driessen: “Er is
geen weg veilig als we ‘m niet goed gebruiken.”

Worstebroodjes
Met Kerst neem
je de lekkerste

HORST • GRUBBENVORST

Begin november reed een man
uit Venray tegen een boom langs de
Tienrayseweg in Horst. Hij overleefde
de klap niet. In maart botste een
automobilist tegen een vrachtwagen
op diezelfde weg. Hij kwam er met
een gebroken knie en wat schrammen vanaf, maar besefte dat het veel
erger had kunnen aflopen. De man,
Peter van de Water uit Swolgen, startte
hierop een petitie om meer aandacht
te krijgen voor de situatie. “Toen ik
vrienden en kennissen over het ongeluk vertelde, werd ik overdonderd door
de reacties. Het gevaar op deze weg
is onderhand een begrip geworden”,
vertelde hij na zijn ongeluk. Hij kreeg
zo’n tachtig reacties van mensen die
iets hebben meegemaakt op de weg.
Via Dorpsraad Tienray belandde de lijst
met reacties bij de gemeente.
De gemeente gaf in een reactie
hierop aan dat er aandacht is voor de
uitrit bij de boomkwekerij waar Van
de Water zijn ongeluk kreeg. Het plan
werd gemaakt om voor oprijdende
vrachtwagens een oranje zwaailicht te
gebruiken. Bij een andere boomkwekerij aan de weg werd een verkeersspiegel geplaatst. “En er worden bij
bepaalde in- of uitritten en kruisingen
incidenteel bomen gekapt om het
zicht te bevorderen”, zegt de beleidsmedewerker Verkeer en vervoer van
Gemeente Horst aan de Maas.

Exces van
168 kilometer per uur
Omdat de Tienrayseweg deel
uitmaakt van het provinciale kwaliteitsnet goederenvervoer, zal de snelheidslimiet van 80 kilometer per uur
niet naar beneden worden bijgesteld.
“Het bedrijventerrein in Tienray moet
onder andere goed bereikbaar blijven,
anders worden andere wegen te zwaar
belast met het vrachtverkeer. De weg
heeft een ontsluitende functie.” Ook
het weghalen van bomen is geen
optie. “Dan krijg je het gevoel van een
racebaan”, denkt wethouder Driessen
van Verkeer. “Onderzoek wijst uit dat

men op wegen die ruimtelijker ogen,
harder rijdt.”
Hard rijden is een veelvoorkomend
probleem op de Tienrayseweg. Nelleke
Padmos, woordvoerster verkeer van
Politie Limburg-Noord, geeft aan dat de
weg een vaste plaats is voor controles.
In 2011 reed 4,54% van de weggebruikers op de weg te hard. In 2012
was dit 3,54%. In die twee jaren werd
er 31 keer gecontroleerd en werden
excessen gemeten van 123 en 125 tot
145 en zelfs 168 kilometer per uur.

Verantwoordelijkheden
als weggebruiker
Wethouder Driessen snapt de
bezorgdheid over de Tienrayseweg
wel. “Vooropgesteld: elk ongeluk is er
een teveel. Echter is de Tienrayseweg
geen uitzonderlijke weg qua aantallen ongevallen. Er wordt een aantal
maatregelen genomen, maar voorzieningen zijn niet altijd de oplossing voor
ongevallen.” Volgens Driessen kan niet
alles fysiek opgelost worden, maar
zal het gedrag van weggebruikers ook
aangepast moeten worden. “Ik doe een
beroep op het gedrag van de weggebruiker. En dat past ook in het beleid:
wij proberen mensen bewust te maken
van de weg en van hun verantwoordelijkheden als weggebruiker.”
Ook Freddy Biermans, secretaris
van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Horst aan de Maas, kan zich in die
redenatie vinden. “Dit is zeker niet iets
wat alleen op de Tienrayseweg voor-

komt. Dat de weg als onveilig wordt
ervaren, kan ik mij goed voorstellen.
De rijbaan is niet erg breed, de bomen
staan zeer dicht naast de rijbaan en het
uitzicht vanuit voornamelijk de in- en
uitritten is niet optimaal.”
Toch vindt Biermans ook dat,
naast veiligheidsmaatregelen als meer
verlichting, de verantwoordelijkheid
van de bestuurders zwaar moet wegen.
“Verkeersregels en -maatregelen
zorgen ervoor dat het verkeer zo veilig
mogelijk verloopt. Dit geldt alleen
wanneer iedereen zich er aan houdt.
Mijn mening is dat veel ongelukken
voorkomen kunnen worden als er nog
bewuster gereden wordt. Ik denk dat
veel dingen te voorkomen zijn als je
anticipeert. Belangrijk hierin is dat een
goede bestuurder ook fouten van anderen moet proberen en kunnen oplossen, want fouten maken we allemaal.”

50% korting

op onze Sale
St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl

Boxmeer Horst Venray

monturen

en 10% op
de glazen

Eigen schuld, dikke bult?
Peter van de Water kan zich niet
vinden in de reacties: “Blijkbaar neemt
of durft niemand de verantwoording te
nemen. Ik ben naast verbaasd ook diep
teleurgesteld. Ik proef sterk uit de commentaren dat de verantwoording bij de
weggebruiker neergelegd wordt. Eigen
schuld, dikke bult? Laat me niet lachen!
Dat er meerder gevaarlijke plekken in
de gemeente zijn, zal ik niet bestrijden.
Maar dat deze er eentje is die extra
aandacht verdiend lijkt me, en velen
met me, meer dan logisch.” Reageren
op Peters oproep kan nog steeds, via
een mail naar info@petervandewater.nl

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Pechhulp bij d
ou
regulier onderhda
gen
24 uur per dagel7 Europa
per week in he

€ 49,95

Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Download nu onze Auto
service iPhone/iPad app
en maak zelf een afspraak
via de iPhone/iPad,
of meld een schade !

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Knutselen voor schoolboeken
Op basisschool De Brink in Melderslo wordt op donderdag 20 december een kerstmarkt georganiseerd. Samen
met Muziekvereniging Eendracht Melderslo verzorgen de kinderen van de school de markt. De opbrengsten zijn voor
het goede doel: voor Serious Request én voor het boekenfonds van de basisschool.

flink te investeren.
De directeur merkt dat sommige
leerlingen minder plezier in lezen hebben. “We hopen ze hiermee te stimuleren. Het is ook leuk dat de kinderen
‘een cadeautje’ voor hun klas kunnen
verdienen met het werk dat ze in de
les doen. Dat is zelfs voor kinderen die
niet graag lezen, leuk.”
Mous geeft aan dat het een landelijke trend is dat het leesniveau van
basisschoolleerlingen daalt. “Kinderen

lezen minder vaak. Aan ons om dat
om te buigen. Wij hopen dat de ouders
kinderen meer stimuleren, maar willen
vanuit school ook een impuls geven.
Naast nieuwe leesboeken willen we
ook graag nieuwe informatieve boeken,
tijdschriften en kranten aan de kinderen aanbieden. Meer en beter lezen is
echt een speerpunt voor dit jaar.”
Iedereen is welkom op de markt
die gehouden wordt van 17.30 tot
19.00 uur.

Grubbenvorsterse
overlijdt na aanrijding
Maandagavond 17 december vond er rond 18.30 uur een aanrijding
plaats tussen een personenauto en een voetganger. De voetganger, een
21-jarige vrouw uit Grubbenvorst, werd ernstig gewond overgebracht
naar het ziekenhuis. Zij is daar overleden aan haar verwondingen.

Groep 5 knutselt de kerststukjes voor de markt
Kinderen maken op school verschillende werkstukjes die verkocht worden.
Kinderen die dat willen, kunnen thuis
ook iets lekkers bakken. “Zo heeft
een groepje uit groep 8 besloten om
cupcakes en hartjeswafels te verkopen”, vertelt directeur Bart Mous. Alle

kinderen voeren ook een optreden op.
De opbrengst van de markt gaat
voor twee derde naar Serious Request.
Een derde is bestemd voor het boekenfonds van de school. “We willen graag
veel nieuwe leesboeken aanschaffen
voor de kinderen. Ons boekenbestand

is namelijk aan het verouderen”, geeft
Mous aan. “Wij zijn juist bezig om lezen
een impuls te geven.” Jarenlang werd
het boekenbestand niet geüpdatet.
“En omdat wij te dicht bij Horst zitten,
krijgen we geen schoolbibliotheek.”
Voor 2013 heeft het bestuur besloten

Dubbele onderscheiding
in Sevenum
Piet van Enckevort (78) en Harrie Jenniskens (79) uit Sevenum hebben op zondag 16 december een Koninklijke
Onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Kees van Rooij. Beiden ontvingen de onderscheiding
tijdens de viering van het 25-jarige jubileum van Heemkundevereniging Sevenum.

Piet van Enckevort en Harrie
Jenniskens zetten zich beiden al geruime tijd in voor de
Heemkundevereniging in Sevenum.
Piet van Enkevort is al geruime tijd
bezig met het opzetten van een
bestand van de geboorte-, huwelijks- en overlijdensgegevens van de
Sevenumse bevolking. Piet schreef

onder andere mee aan verschillende
historische boeken en was vrijwilliger
bij het ordenen van het kerkelijke
archief van Sevenum, Kronenberg en
Evertsoord.
Harrie Jenniskens is sinds 1997
actief als bestuurslid en archivaris van
de Heemkundevereniging in Sevenum.
Ook ordende hij voor verschillende

Sevenumse verenigingen documenten en foto’s. Hij schreef mee aan
de boeken Levend Dorp Kronenberg
en Sevenum en zijn kerk. Ook Harrie
was vrijwilliger bij het ordenen van
het kerkelijke archief van Sevenum,
Kronenberg en Evertsoord. Beiden
werden benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

De botsing vond plaats op de
kruising van de Tegelseweg en de
Hulsterweg in Venlo. De bestuurster, een 46-jarige vrouw uit Reuver,
botste op de voetgangster. Het verkeer ondervond enige tijd hinder van
het verkeersongeval.

De politie heeft een onderzoek
ingesteld naar de toedracht van de
aanrijding. De oorzaak is nog onduidelijk. De politie komt hiervoor graag
in contact met getuigen. Zij kunnen
contact met de politie opnemen via
0900 88 44.

Start verbouwing
Jeugdhuis
De verbouwing van het Jeugdhuis in Hegelsom gaat binnenkort van
start. Op 7 januari beginnen die werkzaamheden. Naar verwachting kan
op 12 juli de bouw worden opgeleverd.
Tijdens de verbouwing
verhuizen de twee gebruikers Jong
Nederland en OJC Phoenix naar
een tijdelijk onderkomen. Jong
Nederland gaat voorlopig gebruik
maken van enkele lokalen bij PTC+
en OJC Phoenix zet units op het
plein bij het gebouw.
Enkele jaren geleden gaf Jong

Nederland Hegelsom aan dat het
huidige gebouw te klein werd. Uit
het haalbaarheidsonderzoek bleek
dat het deels slopen en verbouwen
van het Jeugdhuis Hegelsom de
beste optie was. Nu er zowel een
gemeentelijke als een Europese
subsidie is toegezegd, kan er met
de bouw worden gestart.
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Website PlusBus geopend

‘Ik hou niet van kaarten en kienen’
De BoodschappenPlusBus bestaat nu bijna twee jaar en heeft in die tijd al 1.258 ritten verzorgd voor hun
cliënten. Naast wekelijkse boodschappenritten bieden zij ook uitstapjes naar markten, musea en bijvoorbeeld
wandelgebieden. Woensdag werd de website www.samenuitbus.nl onder toeziend oog van wethouder en ambassadeur Birgit op de Laak geopend.

casino gekomen? En het is fijn dat je
toch begeleiding bij je hebt. We hebben ook heel veel waardering voor
de vrijwilligers. Het is knap dat ze
elke keer weer zoveel doen”, aldus
mevrouw De Groot.

Bekendheid vergroten
In 2012 had de bus 203 klanten
die 668 keer zijn mee geweest, maar
er is plek voor meer gebruikers. Onder
andere omdat veel mensen niet precies
weten wat de BoodschappenPlusBus
inhoudt, wordt nu de website geopend.

“Sommigen denken dat het alleen voor
boodschappen is, anderen denken dat
het met een supermarkt te maken
heeft”, zegt Chlon. “We hopen dat
oud en jong ons via de website kan
bereiken: om zelf te kijken of om hun
ouders attent te maken op de mogelijkheden.”
“Het is echt geweldig, ik ga heel
graag mee en maak er ook graag
reclame voor”, zegt mevrouw De Groot.
“Toch twijfel ik of alle ouderen de bus
kennen. En dat is zonde. Uitstapjes zijn
voor mensen heel belangrijk.”

Gemeente verstrekt
ﬁnanciering
aan ontwikkelaar
De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 18 december het voorstel van college van burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas aangenomen. De gemeente verstrekt aan CRA-vastgoed
een hypothecaire lening van 2,4 miljoen euro tegen 5% rente.
Hierdoor kan de ontwikkelaar meteen aan de slag en loopt de bouw
geen vertraging op.

Mevrouw De Groot uit Horst
is 75 jaar en gaat regelmatig met
de bus op stap. Zij gebruikt de
BoodschappenPlusBus echt voor uitjes.
“Je wordt wat ouder en ik ga liever
niet meer alleen op stap. Je wordt van
deur tot deur gebracht. En zo heb ik
ook meteen wat meer aanspraak”, zegt
ze. De uitjes variëren van boodschappen tot kerstmarkten tot een middag
bowlen of midgetgolfen. “Er wordt
onderweg veel gekletst, het is net een
familie”, vindt De Groot.

Zij ging in april 2011 voor het eerst
mee op een uitje, na een tip van Hans
Chlon, ouderenadviseur van Synthese.

Ze laten nooit
iemand alleen
“Ik had van tevoren zenuwen, wist
niet wat ik moest verwachten. Je gaat
er toch alleen heen. Maar het was
meteen heel leuk, en ze laten nooit
iemand alleen. Je wordt snel in de
groep opgenomen.”

“Het is echt een oplossing voor
ouderen die niet houden van kaarten
of kienen en er toch graag tussenuit
willen”, aldus Chlon.
Zo’n tien vrijwillige chauffeurs
rijden de gebruikers van de bus naar
bijvoorbeeld markten in Helden,
Helmond, Deurne of Panningen, maar
ook naar kerstmarkten in Oberhausen,
Essen of Kevelaer. Elke maand zetten
vrijwilligers een divers programma
in elkaar. “Dat is geweldig, wanneer was ik als oudere anders in een

In de raadszaal van Gemeente
Horst aan de Maas werd woensdag
12 december al in de commissie Ruimte over het centrumplan
Sevenum gesproken. Tijdens die
vergaderging bleek al snel dat
Veeneman, eigenaar van winkelcentrum De Vier Jaargetijden in
Sevenum, de winkelruimten van het
nieuwbouwproject De Heren van
Zaerum niet zal kopen. Hierdoor werd
de doorgang van het centrumplan in
Sevenum onzeker, omdat het geld

van Veeneman zeer belangrijk is voor
de financiering. Hij haakt af omdat
hij in het ziekenhuis ligt en ernstig
ziek is. Om toch met het bouwplan
begin volgend jaar te starten gaat
Gemeente Horst aan de Maas de
winkelruimten financieren. De ontwikkelaar van Heren van Zaerum, CRA
Vastgoed uit Eindhoven, is verplicht
om binnen twee jaar een koper voor
de winkelruimte te vinden. Als dat
niet lukt, dan zal de gemeente de
winkelruimte zelf kopen.

“ Samenwerken ondanks
een conflict. Dat kan
door bemiddeling.”
mr. Ruud van der Linden

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.

Onze 24 specialisten staan voor u klaar.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

koopzondag
winkels open
12.00-17.00 uur

Lintje Toon Knoops
Toon Knoops uit Tienray heeft afgelopen dinsdag een
Koninklijke Onderscheiding ontvangen. De 78-jarige Knoops kreeg
het lintje tijdens de kerstviering van de KBO.
Toon Knoops is, samen met echtgenote Truus, zeer betrokken bij de
leefbaarheid in Tienray. Zo is hij voorzitter van Stichting
Dienstencentrum Zonnehof, trainer van diverse voetbalteams in de
regio en vrijwilliger bij het oudereneetpunt. Daarnaast was hij voorzitter van het Gemengd Zangkoor en van de plaatselijke KBO. Toon
Knoops is voor deze en andere verdiensten benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.
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gratis parkeren

www.fraayvenray.nl
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100 g

Steenstraat 16a,
5961 EV Horst
Tel: 077 398 16 75

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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Niet het einde van de
wereld, maar...

Vervolg voorpagina

Meer respect voor de aarde en de natuur. Filmmaker Wiek Lenssen uit Swolgen hoopt dat dit na vrijdag
21 december gaat gebeuren. Op deze dag loopt namelijk de cyclus van 5.200 jaar af van de Mayakalender. Voor de
Maya’s begint dan weer het jaar nul.
indianenvolk ons wil vertellen. Het moet
anders. Ik hoop ook dat er iets verandert
na 21 december, want we kunnen zo
niet nog 50 jaar verder gaan.”
De filmmaker uit Swolgen heeft
altijd al interesse gehad in natuurvolken.
“De natuurvolken zijn heel fascinerend. Ze hebben een bepaalde kennis
van de natuur waar wij nog iets van
kunnen leren. Het is een gemis dat wij
deze kennis niet meer hebben.” Op 21
december heeft Lenssen zelf nog geen
plannen gemaakt. “Ik ga niet onderduiken of iets dergelijks hoor”, lacht hij, “Ik
blijf gewoon thuis en merk vanzelf wel
wat er gaat gebeuren. Ik hoop echt op
een verbetering van de wereld.”

Beeld uit de film The Year Zero van Lenssen
Velen denken dat op 21 december de wereld vergaat, maar volgens
Lenssen klopt dit niet. Het beeld dat
is ontstaan over het vergaan van de
wereld komt volgens de filmmaker
door de vluchtigheid en sensatielust
van hedendaagse media. De Maya’s
voorspellen dat er na 21 december
een nieuwe cyclus begint. “Ik heb tien
jaar geleden een film gemaakt en
een boek geschreven over de Maya’s.
In de film wordt verteld wat er de
laatste jaren gebeurt voor de beruchte
datum 21 december 2012. Na deze
dag kunnen we kijken wat er klopte
van de voorspellingen en wat niet. Het
verhaal over het vergaan van de wereld
is onzin, want dit wilden de Maya’s

helemaal niet vertellen. Ze voorspellen
een teloorgang van de menselijke cultuur en toenemend natuurgeweld. Ook
denken ze dat in het jaar nul het geld
niets meer waard is. Er begint een hele
nieuwe tijd, een nieuwe cyclus op de
Mayakalender”, legt Lenssen uit.
Volgens Lenssen is het verhaal dat
de Maya’s ons proberen te vertellen niet
alleen maar negatief. “Hoe we nu met
de wereld omgaan, moet veranderen.
Als we denken zo nog jaren door te
kunnen gaan, hebben we het goed mis.
De mensheid moet de rijkdom, agressie
en overheersing loslaten en teruggaan
naar een harmonieuze samenleving.
We moeten een balans vinden met de
natuur. Dit is in grote lijnen wat het

opruiming
met heel veel

½ prijzen
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koopzondag
23 december

Poppen nodigen uit
tot communiceren
Kinderen en dieren zijn geliefd in
Elzenhorst. Vooral mensen met dementie
hebben er een ‘klik’ mee. Regelmatig
wordt er met enkele mensen een kinderdagverblijf bezocht en een keer per
maand komen de kinderen op bezoek.
En op donderdag zijn er zogenoemde
aaihondjes aanwezig. “Belangrijk is dat
je op zo’n moment goed kijkt hoe de
mensen reageren op de dieren of kinderen. Sommigen willen alleen kijken,
anderen willen juist wel aaien of knuffelen,” vertellen de twee welzijnscoaches Lidia Brouwer en Alie Langenberg.
“Uitgangspunt is het gedrag van de
bewoner. De een behandelt zo’n pop als
een baby, de ander ziet nog wel dat het
niet echt is. Als medewerker dien je mee
te gaan in die beleving. Zo’n pop kan
troost bieden of gezelschap. Hij maakt

Gemeenteraad
vergadert minder
De gemeenteraad van Horst aan de Maas had op 18 december haar
laatste raadsvergadering van het jaar. Hiermee zit het derde jaar van
deze raad in de nieuwe gemeente erop. Een jaar waar aanzienlijk minder
vergaderd werd en minder papier gebruikt werd.
De raad vergaderde elf keer
afgelopen jaar. Hoewel dat aantal
stabiel bleef ten opzichte van de twee
eerdere jaren, werd er wel beduidend
korter vergaderd: 28,5 uur in 2012,
tegen bijna 39 en zelfs 40,5 uur in de
twee voorgaande jaren. Deze cijfers
wijzen op een daling van het aantal
vergaderuren van zo’n 25%. Toch zijn

er bijna net zoveel raadsvoorstellen
en –besluiten besproken als in 2010.
Omdat de raadsleden tegenwoordig papierloos vergaderen, hebben
ze afgelopen jaar 10.285 pagina’s
vergaderstukken niet hoeven uitprinten. De volgende vergadering van de
gemeenteraad van Horst aan de Maas
staat gepland op dinsdag 5 februari.

Prettige feestdagen
en een
gezond
2013!

emoties los. Mensen die anders amper
meer ergens op reageren, gaan tegen
de pop praten. Veel van onze bewoners
hebben kinderen of komen uit grote
gezinnen. Zij gaan bijvoorbeeld vertellen
over hoe het er bij hun vroeger thuis aan
toe ging.”
Door gebruik te maken van de poppen worden herinneringen voor mensen
met dementie weer tot leven gebracht.
“De omgeving waarin iemand met
dementie zich bevindt en de prikkels die
daarin plaatsvinden, zijn in grote mate
bepalend voor het gedrag dat hij of zij
vertoont. Het gaat om het geven van de
juiste prikkel op het juiste moment. Dit
geldt voor allerlei dagelijkse handelingen zoals opstaan, aankleden, verzorgen, toiletgang of eten. Maar ook voor
de inrichting van de woongroepen of
het gebruik van allerlei voorwerpen.”
Nadat bleek dat de eerste twee
poppen, aangeschaft door Stichting
Vrienden van verpleeghuis Elzenhorst,
aansloegen, wilden de medewerkers
graag voor elke woongroep van de
psychogeriatrische afdeling een pop
kopen. Dat verzoek werd ingewilligd.
“Daar zijn we heel blij mee. De poppen
zijn afkomstig uit Duitsland en worden
helemaal met de hand gemaakt. Ze
lijken levensecht,” zegt Alie Langenberg.
Lidia: “Het gebruik van deze poppen is
absoluut niet kinderachtig, dat proberen
we zo goed mogelijk duidelijk te maken.
Ze krijgen straks een vast plekje bij de
woongroep, zodat iedereen er makkelijk
bij kan. De poppen maken herinneringen los en kunnen als gespreksstof dienen. We hopen dat ook in de
andere verpleeghuizen en kleinschalige
woongroepen deze snoezelobjecten,
want dat zijn het in feite, aangeschaft
kunnen worden.”

OP ONZE PRACHTIGE
NAJAARSCOLLECTIE!

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant

*Tenzij anders aangegeven.

VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL

1 STUK 25% KORTING

Te koop: Toyota Prius 1.5 tech. Edition
in zeer goede staat

2 STUKS 30% KORTING
3 STUKS 40% KORTING
4 STUKS 50% KORTING

Auto is voorzien van vele luxe extra’s als een achteruitrij-camera,
automatisch inparkeren, cruise control, parkeersensoren en
een ingebouwd navigatiesysteem. Bouwjaar 19-02-2008,
KM stand 11.800 (auto is in gebruik geweest als 2e auto).

WIJ WENSEN U
FIJNE FEESTDAGEN!

Prijs E 13.500.- Meer informatie: tel. 06 514 33 430

van 12 tot 17 uur

COMPLEET
VERZORGDE
GOURMET

VAN DE VEN SCHOENMODE

Schouwburgplein 2 - 5801 BVVenray
Tel. 0478-580077

vanaf

GRATIS thuisbezorgd vanaf 8 personen

11

p.p.
5m0
en
sa

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Opening route voorjaar 2013

Unieke mountainbikeroute Schadijkse
bossen in de maak
In de Schadijkse bossen in Meterik wordt een 18 kilometer lange mountainbikeroute aangelegd. De Stichting
Mountainbike Promotie Noord Limburg (MTB NL) is verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van de baan.
Daarbij wordt samengewerkt met Staatbosbeheer en een peloton aan vrijwilligers uit mountainbikekringen.
Voorzitter van de nieuwe stichting is Hans Scheres.

afmatten, van top tot teen je spieren
aanspannen en je verstand op nul zetten. Dat je daarbij ook modder en zand
proeft maakt niks uit. Je voelt dat je
leeft en dat maakt deze sport bijzonder”, zegt Wijnands. De twee zijn dan
ook geregeld te vinden in en rond de
Schadijkse bossen.
Ook Hans Scheres is met name
in het winterseizoen een mountainbiker. In de zomerperiode gaat zijn
voorkeur uit naar het fietsen op de
weg met zijn racefiets. “Voor mij is
afzien in de natuur een prima manier
is om ‘het hoofd leeg te maken’ en te
genieten van herfst- en winterseizoen.
Bovendien houd ik zo mijn conditie op
peil.”

Conditie op peil
houden
Een mening die gedeeld wordt
door meerdere MTB-ers uit de regio.
Vrijwilligers uit heel Noord-Limburg
helpen in Meterik. Niet vreemd als men
bedenkt dat op een MTB-parcours in
Overloon elk weekend zo’n 300 mountainbikers afkomen.
De verwachting is dat mountainVan de geplande MTB-route is
inmiddels 8 kilometer vrijgemaakt van
boomstronken. Een minitractor met een
speciale klepelmachine volgt daarbij de
afgebakende route en spuwt stukje bij
beetje het parcours uit.

Nog redelijk ruw maar de fijnere
afwerking vindt plaats als de bodem
enigszins is ingeklonken.

Van top tot teen
Mountainbikeliefhebbers volgen

de ontwikkelingen met grote interesse.
Zoals Dick Wijnands en Erik Cox, twee
jongemannen uit Horst. Zij mountainbiken pas enkele maanden en zijn
al verslingerd aan die tak van sport.
“Man er is niks mooiers dan je fysiek

bikers uit heel Nederland straks de
nieuwe route in Meterik willen proberen. Met de grotere vakantieparken in
de buurt wordt tevens ingespeeld op
sporten in de natuur.

Vrij toegankelijk
Scheres: “Als het parcours helemaal af is, hebben we een permanent,
bewegwijzerd en afwisselend parcours.
Voldoende uitdagend door het glooiend
terrein en spannend bochtenwerk
van bijna twintig kilometer lengte. En
er komen een duidelijke markering
en info-borden. Ruiters worden al
lang geweerd uit de Schaak en oude
ruiterpaden zijn opgeheven”, aldus de
voorzitter.
De baan wordt vrij toegankelijk
voor elke MTB-er. Voor evenementen
heeft men toestemming nodig van de
nieuwe stichting en Staatsbosbeheer.
Deze laatste organisatie zet bij de realisatie van de baan in de natuur, cliënten
van de Stichting Mensana in, geheel
in het kader van arbeidsparticipatie.
Binnenkort is mtbdeschaak.nl online
waarop geïnteresseerden de ontwikkelingen kunnen volgen.

Afvalbeleid
voortgezet met
aanpassingen
In 2013 wordt het huidige afvalbeleid voortgezet, mits optimalisatiemogelijkheden verder worden uitgewerkt. Dat voorstel van het College
van B&W van Horst aan de Maas werd door de gemeenteraad tijdens hun
laatste vergadering van het jaar op dinsdag 18 december goedgekeurd.

Familie Smits uit Horst ging begin december op vakantie naar het Zwarte Woud in Duitsland,
nabij Freudenstadt. Op een bankje in het bos, waar zojuist 50 centimeter sneeuw was gevallen, rustten
Ellie en Jeu Smits even uit met de HALLO.

Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig 2013!

Om duidelijkheid en stabiliteit voor burgers te bieden, stelde
het College van B&W voor om het
systeem op dezelfde manier voor
te zetten. Komend jaar worden wel
enkele verbeteringen doorgevoerd.
De twee belangrijkste verbeterpunten zijn stevigere emmers voor de
inzameling van keukenafval en slimmer transport, waardoor het aantal
vrachtwagens op straat en het aantal
inzamelmomenten afneemt.
De gemeente kijkt op dit moment
naar dertien optimalisatiemogelijkheden, waaronder een ‘verpakkingencontainer’ en een oplossing voor
opslagproblemen voor appartementbewoners.
De wethouder gaf in de raadsvergadering ook aan belang te

hechten aan een nog op te richten
burgeroverleg, waar praktische zaken
rond de inzameling mee besproken
worden. Het idee wordt nog verder
uitgewerkt, maar op dit moment
wordt gedacht aan een groep van
10 tot 15 mensen die om de twee of
drie maanden overleg heeft met de
gemeente. “We gaan het komende
jaar doorbouwen aan het systeem”,
aldus de wethouder.
In 2013 zal er gemiddeld 156
euro per huishouden in Horst aan de
Maas uitgegeven moeten worden
aan afvalverwerking. Het vaste deel
van deze kosten is hoger gesteld, nu
blijkt dat er minder zakken verkocht
worden. Deze kosten zijn lager dan de
landelijke gemiddelde lasten per huishouden: dat bedrag ligt op 249 euro.

Prettige kerstdagen en een gelukkig 2013

Herman, Jolanda en medewerkers

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00
Wachtpostweg 22, 5966 RR America
T: 077 - 464 21 38 I: www.dakdekkerpeeters.nl

Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 691278
www.woninginrichtingpeters.nl
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Bij elk afscheid,
wordt een herinnering geboren.....
Op zondag 16 december 2012 overleed geheel onverwacht, in
haar eigen vertrouwde omgeving onze lieve dochter, zus en tante,

Carolien Lucassen
Horst,

Pap en Mam

Horst,

Wil en Lieke

Horst,

Peter en Heidy
Britt, Flynn

Horst,

Frankie†

Horst,

Francie en Joan
Patty en Roel

Horst,

Petra en Peter
Mandy, Daan, Lauwke

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.

Correspondentieadres:
Hoofdstraat 6, 5961 EZ Horst
De uitvaartdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden
op donderdag 20 december 2012 waarna wij haar te rusten
hebben gelegd op het r.-k. kerkhof te Horst.

100 euro voor gastouder?
Gastouderbureau Roodkapje Horst aan
de Maas heeft een leuke actie.
Bij een nieuw lopend contract ontvangt de gastouder 100 euro! Vergelijk
onze bureaukosten. www.roodkapjehorstaandemaas.nl/advertentie
Yoga in Broekhuizen Donderdagmorgen
van 10.15-11.15 uur. De lessen worden
gegeven in de Wip-In in Broekhuizen.
Voor info/opgave: yogavooriedereen@
live.nl of bel: 077 851 50 08.
Te koop vrijst. woning
van Myrlaerstraat 32, 5864 BN Meerlo.
Vraagprijs € 299.000,- Deelnemer
Woonketting (www.woonketting.nl).
Info zie www.poelsmakelaars.nl
Tel. 077 310 10 39/0478 69 23 64.
Buiten gewoon binnen een knusse
woning.
Taoistische gezondheid Praktijk.
Weer jezelf tegen stress-ziektes d.m.v.
Tai Chi Chi Kong 06 19 58 59 04.

Te koop halfvrijst. woonhuis,
goed onderhouden, bouwjr.1980,
perceel 252m2, garage, carport. 3 slp.
kamers, badkamer (ligbad, douche),
vaste trap naar ruime zolder, tuin op
zuiden, overkapping. Koppertweg 24,
Melderslo. 06 47 35 76 18.
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)
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Is uw dak winterklaar? Gratis
dakinspectie. www.bertfaessen.nl
Bert Faessen Dakwerken 077 366 30 84
mob. 06 38 64 67 61.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Oude videobanden op DVD
Graag zetten wij uw oude videobanden,
(mini)dv en hi8 tapes om naar dvd.
Voor meer info bel 06 12 42 89 42 of ga
naar www.darkrainbowproductions.com

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines
o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707
stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

Tevens wensen wij u namens onze kinderen en kleinkinderen
fijne feestdagen en een gezond 2013.

Wonen America/Meterik/Hegelsom.
Vrij wonen! Elke dag naar de ondergaande zon kunnen kijken vanuit je
eigen achtertuin. Zelf ‘n huis bouwen,
dat is nu mogelijk. Lagere kosten
dan voorheen. Vrijblijvend info bel
077 464 23 22. Alvast bedankt.

Venray, 16 december 2012

Pilates Krachtig. Dynamisch.
Training voor een goede conditie,
figuur en gezondheid.
Meer info bel 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl

Wij zijn u allen dan ook zeer erkentelijk voor de vele felicitaties,
bloemen en cadeaus die wij mochten ontvangen.

Hay en Jo van den Bekerom-Bouten

zij overleed in de leeftijd van 48 jaar.

Gevonden twee huissleutels
met sleutelhanger bij Schadijkse
bossen in Meterik. T. 077 – 398 28 03

Onze 50-jarige bruiloft was een mooi feest.

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241.
.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Onderhoud, reparatie, (draadloos)
internet, netwerken, virusverwijdering,
beveiliging. 06 14 51 11 20.
Te koop in Horst klein appartement
(1 sl.k.) met ruim balkon, v.v. airco.
€ 108.000,- tel. 06 53 69 66 11.
Was-strijkservice
Door uitbreiding heb ik weer plek voor
nieuwe klanten. Wassen, drogen,
vouwen €3,- p/kg. Ik kom in bejaardenhuizen maar ook thuis als u dit wilt.
Voor vragen: 06 23 99 77 30.
was-strijkservice@hotmail.com
Body in Balance.
Met muziek, dans, pilates, yoga en
meditatie. Meer info bel 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
Ontspanning! 5 jan. workshop nek-/
schoudermassage zittend. 23 jan. start
basis massagecursus. www.rebalancinglimburg.nl 06 44 49 89 35.
Healing crème – huidverzorgende
dagcrème, bij brand- en schaafwonden,
ruwe gekloofde huid, droge plekken,
jeukstillend. Info: www.praktijkgerhegger.nl 077 398 55 40. Ook verkrijgbaar
bij “Natuurwijzer” in Horst.
Te huur winkelruimte in centrum
Sevenum, 85m aan parkeerplaats.
Info 06 14 30 66 56.

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

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

Kinderdagverblijf

Bambino

u
Open van 7.00 u tot 18.00
tot 18.30 u
ijk
gel
mo
g
gin
len
ver
Nu ook

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

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

10 december 2012
zoon van
Ivo en Anke Kleuskensvan de Pasch
Broekhuizerdijk 48a
5962 NM Melderslo

Dolgelukkig zijn wij
met de geboorte van
Sandra Irma
16 december 2012
Dochter van
Patrick Heldens
& Bianca Theeuwen
zusje van Iris
De Weel 34
5975 XZ Sevenum

Contactpersoon: Kim Janssen
E kinderdagverblijfbambino@gmail.com
T 06 23 32 43 09

www.kdv-bambino.nl

Geboren
10 december 2012
Familie, vrienden,
kennissen en klantenkring

Ruben

prettige feestdagen
en alle goeds voor
2013!

Trotse ouders zijn
Eelco en Loes
van Neerven-Keijsers
Broertje van Bram

Ingrid Geurtjens, Hans Alaerds
Eef en Sem

Te koop: vrijstaande karakteristieke
woning, centrum van Horst, 740m2
kavel, recent compleet verbouwd,
veel privacy, 309.000 euro.
Voor info stuur een mail naar:
woninghorstcentrum@hotmail.nl
Openingstijden Stervideotheek
met Kerstmis: kerstavond 13:00-19:00u,
1e kerstdag 13:00-2100u, 2e kerstdag
13:00-21:00u. Met oud op nieuw:
oudejaarsdag 13:00-18:00u,
nieuwjaarsdag 15:00-21:00u.
Peutergym op maandagmorgen.
Bij voldoende belangstelling gaat
gymvereniging Hosema starten met
een ouder-peutergroep op maandagmorgen van 10:30 tot 11:30 uur in
‘t Gasthoes te Horst. De eerste les zal
dan plaatsvinden op 7 januari 2013,
de laatste les van het lesblok van 15
lessen is op 22 april. De kosten zijn
sinds 2010 ongewijzigd 60,= per
koppel. U bent van harte welkom bij
de leidster Marie-Louise Kunzeler.
Meer info over ouder-peutergym vindt
u op onze website www.hosema.
nl. Als u belangstelling heeft en mee
wilt doen, stuur dan een e-mail naar
ledenadministratie@hosema.nl met
vermelding van de naam, tel.nr. en
geboortedatum van uw kind(eren).
Opel Corca 14 Swing. Bwj. 1997, in
zeer goede staat met maar 77115 km
gelopen, altijd goed onderhouden,
prima op de banden. Apk tot 22-032013. Tel. 06 10 16 28 03.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

Teun

Milou

Dag en nacht bereikbaar

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

Geboren

Stuksbeemden 28
5961 LG Horst

Wens, wonder, werkelijkheid...

Maartje
7 december 2012
Jasper en
Annelieke Francken
Christinastraat 25
5864 AK Meerlo

Trots en gelukkig zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Thijs

7 december 2012
Freddy Hermans en
Nicole Tielen
Van Vlattenstraat 141
5975 SE Sevenum

Hoera! Ons meisje is geboren!

Pippa

12 december 2012
Linda van Neerven,
Tom Reijnders en
Lotti Reijnders
Straelseweg 325
5916 AA Venlo

Pedagogisch medewerkster gevraagd.
Meer info op: www.roodkapjehorstaandemaas.nl/vacature

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

www.theoarts.com

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

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.
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De stille kracht van Maria
Sjoerd van den Dam (49) uit Kronenberg verzamelt al ruim 17 jaar Mariabeelden. Van over
de hele wereld neemt hij beelden mee. In HALLO vertelt hij over zijn fascinatie met Maria.
Sjoerd van den Dam groeide op in een
groot katholiek gezin. “Ik groeide als jongste

op in een groot gezin. Op mijn achtste ging
mijn zus trouwen en dat vond ik maar niets.

Ik zou haar dan namelijk minder vaak gaan
zien. Toen ze in de kerk naar het Maria-altaar
liep, begonnen er ineens mensen te huilen.
Ik snapte er niets van. Vanaf dat moment ben
ik me gaan afvragen wat Maria voor al deze
mensen betekende. Mijn fascinatie voor Maria
is daar begonnen.”

Mijn eerste beeldje
“Meer dan twintig jaar later heb ik mijn
eerste Mariabeeldje in Lissabon gekocht. Met
god had ik niet zoveel. Niemand weet wie
god is, maar van Maria weten mensen dat
wel. Dit beeldje van Maria met daaronder een
muziekdoos is de eerste van mijn verzameling.
Hiervan zou ik wel een groter beeldje willen
hebben. Deze is voor mij zo bijzonder.”
“Ik heb vanalles gedaan met de
Mariabeelden. Ik heb er foto’s van gemaakt
voor kerstkaarten en beelden verwerkt in
bloemstukken. Ik ben echter niet altijd met
mijn verzameling bezig. Dan weer een periode
veel en dan weer wat minder. Nu heb ik ze op
de kast uitgestald en straks krijgen ze ieder
hun eigen plek weer terug. Het liefst zou ik ze
buiten in een vitrinekast zetten om Maria in

een nieuw jasje te stoppen.”
“Echt een favoriet beeld heb ik niet. Het
ene beeld is mooier qua vorm, het ander
beter van kwaliteit. Ook heeft ieder beeld
een andere emotionele waarde voor mij. Alle
beelden hebben hun eigen verhaal en sommige een eigen plek in huis. De laatste jaren is
het een traditie om ieder jaar naar Kevelaer te
gaan. Daar kies ik dan weer een mooi beeldje
uit.”

Een eigen plek
“Het mooiste aan Maria vind ik haar stille
kracht. Ze is altijd vredig afgebeeld, maar
toch heeft ze kracht. Vrouwelijke energie die
in samenlevingen en religies soms over het
hoofd wordt gezien. Het archetype Maria laat
zien dat de vrouw veel kan betekenen in een
samenleving. Op verschillende plekken in ons
huis staan beelden van haar. Op onze trouwdag kregen we een mini–Mariakapel cadeau
die nu in onze tuin pronkt. Of ik nu gelovig ben
of niet: ik geloof in ieder geval dat er meer is
dan alleen een beeldje van haar. Daarom laat
ik bij bijzondere momenten in ons leven een
kaarsje bij haar branden.”

Kerstmis in Toowoomba Australië

Zweten onder de kerst- of palmboom
Grubbenvorstenaar Gerrit Kurstjens (68), woont sinds 2001 in Australië en heeft de
Nederlandse en Australische nationaliteit. Hij viert Kerstmis op slippers en shorts in
Toowoomba waar het afgelopen woensdag 32 graden in de schaduw was.

De Grubbenvorstenaar is tijdens de kerstdagen liever in Toowoomba dan in Nederland.
“Ik koester weliswaar mooie herinneringen
aan sneeuw en ijs tijdens de kerst, maar hier
in Australië is het toch iets aangenamer. Wat
heet aangenamer, het is hier nu hartje zomer
en in de zon is het niet lang uit te houden. De
temperaturen kunnen hier wel extreem zijn. In
2006 was het daags voor Kerstmis 40 graden.
Op eerste kerstdag sloeg het weer om met
regen en veel wind bij slechts 15 graden”, zegt
Kurstjens.

Picknicken

Marieke, Pamela, Dylan en Gerrit Kurstjens zelf

Fijne kerstdagen
en de beste wensen voor 2013

Momenteel hebben de Australiërs enkele
weken kerstvakantie, vergelijkbaar met de
bouwvakvakantie in Nederland. Naar de
Nachtmis gaan de meeste Aussies niet omdat
ze er gewoonweg nooit van gehoord hebben. Sowieso gaan er in Australië nog maar
weinig mensen naar de kerk, ook niet met
Kerstmis. Daarop vormt de Grubbenvorstenaar
geen uitzondering. Een uitgebreid kerstdiner
op tafel zetten is in Australië niet gebruikelijk.
Kurstjens: “Eerste kerstdag zijn alle winkels
en restaurants in Australië gesloten. Je kunt
dan ook nergens een kerstdiner bespreken.
Op tweede kerstdag starten de winkels met
de grote uitverkoop. Dan trekken de mensen
er massaal op uit om koopjes te bemachtigen

Pop die blijft hangen

MEADOW

maar ook om te picknicken en barbecueën in
de grotere parken. Als je echter iets verder
van de kust woont, beleef je Kerstmis sowieso
anders. Dan zoek je liever de schaduw van
een palmboom op of zoekt verkoeling aan het
water. Afgelopen woensdag liep het kwik in
het binnenland zelfs op naar 42 graden in de
schaduw.”

In blijde verwachting
De meeste Australiërs vieren de kerstdagen dan ook op rustige wijze. Gerrit: “Samen
met mijn echtgenote Pamela, mijn dochters
Willeke en Marieke en kleinkind Dylan houden
we het dit jaar eenvoudig. Dirk, mijn zoon,
is er niet bij want die woont als enige in
Nederland (Groningen). Met hem Skype ik
tijdens de kerstdagen. Ik vermoed dat Marieke
wat extra aandacht wil besteden aan het
eten tijdens de kerst. Zij heeft vrienden uit
Nederland op bezoek die ook bij ons langskomen. Voor de verandering organiseerde
Marieke zelfs een kerstboom, de allereerste
in ons huis”, aldus Kurstjens. Lang genieten
van de kerst is er niet bij voor Gerrit want de
oogst wacht op de elf farms. Drie boerderijen
(10.000 hectare) beheert hij zelf. Alle farms bij
elkaar zijn 20.000 hectare groot. Ter vergelijk; de oppervlakte van Horst aan de Maas
bedraagt 19.190 hectare.

ZO

23
DEC

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

Banden - Accu’s - Carwash

WINTERBANDEN

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

www.bartseuren.nl
Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700
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Horster Kasteelloop viert 20-jarig jubileum

Deelnemers laten zich door niets weerhouden
De een viert kerst door lekker veel te
eten en de ander gaat gezellig bowlen met
de familie. Voor Jan Hellegers (63) uit
Hegelsom en Mart Peeters (61) uit America
staat kerst in het teken van de jaarlijkse
Kasteelloop.
Al twee decennia organiseert de scheidsrechtersvereniging van Horst-Venray op tweede
kerstdag de Kasteelloop in de natuurrijke
omgeving van Kasteelpark ter Horst. Jan en
Mart behoren tot de organisatie en zitten ieder
jaar na de zomervakantie al bij elkaar om er
samen met andere leden voor te zorgen dat de
Kasteelloop weer door kan gaan.
De Kasteelloop komt voort uit de Kerstcross
van de scheidsrechtersvereniging. “Eerst liepen
we met een stuk of tien leden een parcours
af”, legt Mart uit. Hij omschrijft het als een uit
de hand gelopen activiteit. “Er mochten altijd
andere mensen met ons meedoen, maar dat
waren er nooit veel”, lacht Mart.
In 1992 werd de scheidsrechtersvereniging
benaderd door Lopersgroep de Peelrunners.
“De Peelrunners wilden graag met ons meedoen aan de Kerstcross, omdat de bekende
Schadijkerbosloop niet meer door ging.” De
scheidsrechtersvereniging liet de loopvereniging meedoen en een jaar later promootte
ze het nieuwe evenement: de Kasteelloop.
“We beseffen dat de omgeving veel te bieden

heeft. Mensen vinden het hier mooi. Niet
alleen om mee te doen, maar ook om te
komen kijken”, vertelt Mart.
Terwijl de Kerstcross alleen voor leden
was, groeide de Kasteelloop uit tot een loop
met ongeveer 100 deelnemers van buiten de
vereniging. “We organiseerde de Kerstcross
altijd om de conditie van de leden op peil te
houden tijdens de winter, maar dat het zo
groot zou worden, hadden we niet verwacht”,
denkt Mart.
De scheidsrechtersvereniging ziet de
laatste jaren het deelnemersaantal alleen
maar stijgen. “We gaan nu voor de duizend
deelnemers”, lacht Jan. “Je ziet steeds meer
mensen buiten sporten en lopen. Die komen
hier ook naar toe”, meent Mart. Vooral van de
Venloop heeft de Kasteelloop een flinke boost
gekregen, zoals de heren het omschrijven. De
lopers komen nu overal vandaan.
De meeste uit Nederland, maar ook
een enkeling uit het buitenland: Duitsland,
Engeland en zelfs de Verenigde Staten kwamen voorbij. Voor de scheidsrechtersvereniging
is er veel organisatie bij komen kijken. “Het is
natuurlijk winter, dus het weer heeft zijn eigen
wil”, legt Jan uit. “We hebben in die twintig
jaar alles gehad: sneeuw, regen, ijzel en zelfs
een ware modderpoel. Niets weerhoudt de
deelnemers nog om mee te doen”, zeggen

beide heren enthousiast. “En ons ook niet”,
lachen ze.
Jan en Mart denken dit jaar weer
een leuke loop op touw gezet te hebben.
“We hebben dit jaar rekening gehouden met
het zicht van het publiek bij de start en de

finish. Zo zien zij ook wat meer”, meent Mart.
Dit jaar worden er 500 deelnemers verwacht.
“En die gaan er komen ook.” De organisatie is
er dan ook helemaal klaar voor. “Alle deelnemers krijgen aan de start een jubileummuts
van ons als aandenken.”
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Theo van Oosterhout uit Sevenum heeft aan de zijkant van zijn huis aan de Schenck
Van Nijdeggenstraat een kerststal van 3,5 bij 2,5 meter gebouwd, die hij vanuit zijn
woonkamer kan aanschouwen.

De kerststal vult de gehele carport aan
de zijkant van het huis. De basis van de
kerststal zijn de beelden van zijn vader, die
hij dertig jaar geleden erfde. Elk jaar wil
Theo iets bijzonders maken. Zo heeft hij dit
jaar gekozen voor twee vijvers, met daarin
levende vissen.

Ontwerp uit blote hoofd
“Ook heb ik zeven kleine kerstbomen
gekocht en bovenop kistjes, pallets en een
tuinset heb ik de kerststal gebouwd. Ik zet

it!
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Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Kom langs en profiteer
van korting vanaf 30%
op diverse kerstartikelen.

Uit de hand gelopen
hobby
“Het is eigenlijk een uit de hand gelopen
hobby. Maar ook dit jaar ben ik zeer tevreden
met het resultaat. Iedereen die in de buurt is,
mag zeker een keer komen kijken.”

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2013!

van tevoren niets op papier, maar ontwerp
Vakgarage Gommans & de Wit
het geheel vanuit
mijn blote
hoofd.
Ik maak
Gezellenbaan
8 | 5813
EA Ysselsteyn
(L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
ook alles zelf, daar
heb
ik
geen
hulp
bij
www.gommansendewit.nl
nodig”, zegt Theo.

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

Vakgarage Gommans & de Wit
VOOR IEDERE
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn
(L) DAG OF EEN SPECIALE GELEGENHEID
SIERADEN ENIG IN HUN SOORT
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl
ook in

E X TR A OPENINGSTIJDEN VOOR KERST:
ZONDAG 23 DECEMBER VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
MA ANDAG 24 DECEMBER VAN 9.30 TOT 17.00 UUR

TEL.: (077) 467 37 77, PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM

SAN SIE

IGN
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in mobres voor
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Kerstinkopen voor uw geliefde doet u
bij San Sieraaddesign.
Prettige kerstdagen en een gelukkig 2013!

Nusseleinstraat 25, America, T 077 - 464 15 18

www.san-sieraaddesign.nl

Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl
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Zelf kerstkaarten maken

‘Creatief bezig zijn is het beste medicijn’
Sommige mensen kiezen ervoor helemaal geen kerstkaart meer te versturen, anderen
doen het via de digitale weg. Er zijn echter ook mensen die juist zelf kerstkaarten maken.
Zoals het groepje dames dat elke donderdagochtend bij elkaar komt in ´t Gasthoes.

Het Hobby-Gilde in Horst kent vier groepjes
kaartenmakers. Dat van de donderdagochtend
wordt geleid door Doortje Wijnhoven en Jo
van As, twee dames die zelf graag creatief
bezig zijn. Knutselen, bloemschikken, noem
het maar op of Doortje heeft het gedaan.
“Elke dinsdagavond, nu al bijna 16 jaar, komt
er een groepje vrouwen uit Broekhuizenvorst
bij mij samen kaarten maken. Op een gegeven moment werd ik door het Hobby-Gilde
gevraagd of ik bij hen ook een groep wilde
leiden. Jo is bij mij als cursiste begonnen en
sinds een jaar of vijf geven we om de beurt
les.” In totaal zijn er acht cursisten, waarvan de
oudste 86 jaar is.
Gemiddeld wordt er één kaart per les
gemaakt. “We zorgen dat we van tevoren een
aantal voorbeelden klaar hebben, zodat duidelijk is wat de bedoeling is,” vertelt Jo van As.
“Maar vaak zie je dat ieder er toch zijn eigen
draai aan geeft. Dat is er juist zo leuk aan.
Voorbeelden halen we uit boeken of verzinnen we zelf. We bereiden de les altijd goed
voor. We zijn in oktober met de kerstkaarten

begonnen. Overigens werken we alleen tijdens
de kerstperiode met een thema. Verder maken
we geboortekaartjes, verjaardags- en rouwkaarten. Voor elke gelegenheid eigenlijk.”

Kaarten
voor het goede doel
Het merendeel van de cursisten maakt de
kaarten voor eigen gebruik. Enkele verkopen ze ook, zoals Doortje en Jo. De laatste
doneert de opbrengst aan een kinderproject in
Zuid-Afrika. “Een Maastrichtse arts werkt daar
in een ziekenhuis. Daar ligt in de buurt een
kindertehuis en wij ondersteunen dat. Het zijn
geen grote bedragen die daarheen gaan, maar
alles helpt. Maar ook de kaarten die we maken
voor familieleden en kennissen worden altijd
erg gewaardeerd.”
De dames beleven veel plezier aan het
maken van de kaarten. Van 09.15 tot 11.45 uur
wordt er serieus gewerkt, al is er natuurlijk ook
tijd voor een grapje. “Creatief bezig zijn, is het
beste medicijn”, besluit Jo van As.

Kinderkerst vieren met oma Tonnie
Iedere familie heeft met kerst haar eigen tradities. Zo viert Ton van Summeren (63) uit
Meerlo ieder jaar Kerstmis met haar kleinkinderen, neven en nichten. Voor haar draait
kerst om gezellig samen zijn met de kinderen.

Ton probeert ieder jaar met kerst haar
kleinkinderen wat te leren over normen en
waarden. “Ze hoeven van mij niet per se naar
de kerk en alles van het geloof mee te krijgen.
Als ze maar weten wat goed doen voor de
mens is”, vertelt ze. Zelf gaat ze ieder jaar nog
wel trouw naar de kerk. “Dat heb ik van thuis
uit meegekregen. Vroeger gingen we allemaal
eerst naar de nachtmis en daarna aten we
brood met verse braadworst.”

Met open mode te kijken
Zes jaar geleden begon ze met een nieuwe
traditie, ‘kinderkerst’. “In de woonkamer
had ik allemaal lichtgevende kersthuisjes
opgebouwd”, vertelt ze. Haar kleinkinderen
kwamen met kerst naar haar toe en zagen
het kleine kerstdorpje op de kast staan.
“Ze stonden met open mond te kijken naar
al die lichtjes”, lacht ze. “Mijn kleindochter
wilde dat al haar klasgenoten het kerstdorpje
zagen”, gaat Ton verder. En zo werd een

nieuwe traditie geboren. De dag voor Kerstmis
kwamen de kinderen van groep 1 en 2 van
basisschool Megelsheim uit Meerlo naar Ton
om het kerstverhaal na te spelen. “De ene
speelde Maria en de andere was verkleed
als koning. Zo hebben ze ieder jaar hun
eigen kostuum”, vertelt Ton. Drie jaar lang
kwamen de kinderen van groep 1 en 2 bij haar
kinderkerst vieren. Na die tijd is ze met haar
kleinkinderen verder gegaan.
“Ieder jaar komen er nog kinderen naar
me toe om te vragen of ze kinderkerst mogen
komen vieren”, lacht ze. Terwijl ze het verhaal
voorleest, beelden de kinderen alle rollen uit.
“Ik vind het geweldig om te zien. Als Jezus
dan geboren is, krijgt iedereen beschuit met
muisjes van de Kerstman”, zegt ze. Samen
zingen ze kerstliederen bij de boom en drinken
ze limonade of warme chocomel.
“Het is altijd erg gezellig. Lekker spelen
met de kinderen. Wat houd ik van deze
traditie”, zegt ze.

Wenst iedereen
Fijne Feestdagen
en een Gelukkig
Nieuwjaar
Kapsalon voor
het hele gezin

Openingstijden:
Di-Do-Vrijdag
9.00-12.00 u-13.00-17.30 u

Lilian Clausen-Baltessen
Pastoor Debijestraat 58
Hegelsom

Graag op afspraak
Tel: 077-3984802
Mob. 06-30987597

DE
PADDESTOELERIJ
Welkom
bij De Paddestoelerij
EXTRA GEOPEND
23 en 24= december
AUGUSTUS
ACTIE MAAND
van 10.00 uur
tot GRATIS
15.00 uur
heerlijk huisgemaakte soep
Voor uw dagverse
bij onze lunchproeverij
champignons en
heerlijke kersthapjes
Elke week eenle
andere
Specia
lunchproeverij!

llijst
kerstbpaeddseste
toelerij.com

Openingstijden:
zie www.de
maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur
en iedere eerste
van Grubbenvorst
de maand
Horsterweg
80,zondag
5971 NG

Tel. 077 366 17 08

Horsterweg 80 • 5971 NG Grubbenvorst
www.depaddestoelerij.com
tel. 077 3661708
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Winterse warmte
Het centrum van Horst staat zondag 23 december van 12.00 tot 17.00 uur in het teken van Kerstkoopzondag. Winkels en horecagelegenheden
zijn geopend en op het Wilhelminaplein staat tot 6 januari een sfeervol verlichte kunstijsbaan. Alle kinderen kunnen kerststukjes maken en voor

Kerst
koop
23 d zondag
ecem
2012 ber

iedereen zijn warme wafels en chocomel te koop. De dames van het Vrouwengilde trakteren op balkenbrij en glühwein. Jong Nederland
organiseert diverse acties en de ijsbaan-DJ draait verzoeknummers. De opbrengsten van al deze acties en verkopen gaan naar Serious Request
van 3FM. Dus kom naar het centrum van Horst!

Genieten van wintersfeer en ijspret in Horst
De ijsbaan in het centrum van Horst werd afgelopen vrijdag feestelijk
geopend door burgemeester Kees van Rooij. Met een sfeervolle
kunstschaatsdemonstratie van de ijsvereniging uit Grefrath en een
bijzondere vuuract van Marc Geraads van PD-Xperience werd het
startschot gegeven voor een mooi winterevenement in Hartje Horst.
Tot en met zondag 6 januari is
het volop genieten van ijspret en
wintersfeer in het met duizenden
lampjes en heel veel kerstbomen
versierde centrum. Horst heeft
al een sfeervol oud centrum. In
de kersttijd is het er nog eens
extra gezellig toeven. De straten
in het centrum zijn dan versierd
met duizenden lampjes en heel
veel kerstbomen. Midden op het
Wilhelminaplein tussen de kroegjes
en restaurantjes, prijkt tot en met
6 januari een sfeervol verlichte
kunstijsbaan van bijna 500 vierkante
meter.
Schaatsliefhebbers kunnen
tussen 15 december en 6 januari,
voor een klein bedrag, schaatsen
huren en op sfeervolle muziek hun
rondjes maken. In de warme koeken-zopie tent is het goed toeven

voor zowel sportievelingen als hun
toeschouwers. Ondernemers in
het centrum organiseren tal van
activiteiten rond de ijsbaan. Kroegen
steken hun terrasverwarming aan
zodat hun gasten buiten kunnen
genieten van warme drankjes en de
vrolijkheid op de schaatsbaan. Op de
zondagen 23 december en 6 januari
zijn er extra gezellige koopzondagen
rond de ijsbaan.
De ijsbaan is tot en met 6 januari
dagelijks open van 10.00 uur tot
22.00 uur. Alleen op kerstavond en
op 31 december sluit de baan om
18.00 uur. Op eerste en tweede
kerstdag is de baan open van 14.00
tot 18.00 uur. Op nieuwjaarsdag is
de ijsbaan open vanaf 14.00 uur. Kijk
voor meer informatie op
www.ijsbaanhorst.nl en
www.horst-centrum.nl

Het gemak van
ambachtelijke kant-en-klaarmaaltijden
Ze hebben een ambachtelijke slagerij aan de Steenstraat in Horst, midden in het centrum van Horst en
aanstaande zondag zijn ze geopend voor de kerstkoopzondag. Om de binding met hun klanten up to date te
houden en ook naar het centrum te brengen, slaan ze nieuwe wegen in. Slagers Lambert en Bert Joosten
hanteren het concept Meat&Meals.

Het concept is gebaseerd op het
kiezen van kant-en-klare maaltijden
in drie verschillende hoeveelheden.
Lambert Joosten: “We zien in de winkel
dat vooral oudere mensen het moeilijk
vinden om een keuze te maken. Wij
helpen hen daar graag een handje
bij. Bij ons kiezen ze eerst de soort
keuken: de Hollandse, de Oosterse of
de Italiaanse. Daarna kiezen ze een
gerecht, bijvoorbeeld een savooiestamppot met gehaktbal uit de
Hollandse keuken”, aldus Bert.

markt en de dagelijkse consument.
De recepten worden bedacht door
Bert Joosten. “De basis is uiteraard
vlees, maar we maken ook tagliatelle
met zalm en we houden rekening
met de verschillende seizoenen,
zoals winter en herfst, maar ook
met het thema kerst.” Bij het
bedenken van de recepten hanteren
ze de landelijke trend om zout in het
voedsel te beperken. Dat is iets waar
Bert rekening mee houdt. “Iets wat
niet lukt zijn de speciale dieetwensen.
Dat vergt nog teveel aanpassing in
onze keuken”

Concept is niet alleen
gericht op ouderen
Het succes van
Lambert: “Om hun keuze te
kookprogramma’s
vergemakkelijken verkopen we
maximaal drie verschillende porties:
klein, middel of bourgondisch.” En
als extra service bezorgen ze de
maaltijden op dinsdag en vrijdag
tussen 14.00 en 15.00 uur tegen een
gereduceerd tarief bij de klant thuis.
“Met het verdwijnen van de formule
tafeltje-dekje, spelen wij handig in
op de stijgende behoefte naar gezond
en vers eten. De maaltijden worden
eventueel aangevuld met een soep en
een toetje”, aldus Lambert. Het concept
is niet alleen voor ouderen, maar de
slagers richten zich ook op de zakelijke

Lambert Joosten: “We maken alles
zelf en we zijn de enige in de regio
in een straal van 20 kilometer die dit
concept voeren. Wij bieden iets extra’s
dat supermarkten niet hebben.” Zo
proberen beide slagers ook in te spelen
op het succes van kookprogramma’s op
televisie. “Na een uitzending, zien we
een stijging in de vraag naar ambachtelijke producten, bijvoorbeeld over
het bereiden van varkenswangetjes,
die we dan ook meer verkopen. We
zullen steeds iets extra’s moeten”,
aldus Lambert.
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Winkelcentrum Horst 12.00 tot 17.00 uur
december
Wij zijn zondag 23
18.00 uur
geopend van 8.30 -

PER KRAT

OPRUIMING
2 HALEN,
1 BETALEN

8.

Hertog Jan
krat 24 flesjes à 30 cl.
Elders 14.12

m.u.v. standaard collectie

99
VUL IÊSPLEZEER, WAH!

Maximaal 3 kratten per klant.

www.ijsbaanhorst.nl

schoenmode
Het juiste adres voor je nieuwe schoenen.
Steenstraat 14, 5961 EV Horst Tel: 077 3970131

zondag 23 december 2012

SALE!

jacks, truien, blouses enz.

DAMES- EN
HERENCOLLECTIE EN
SCHOENENAFDELING
O.A. 2E STUK VOOR

hele TwinLife collectie

-50% korting

€1,DECEMBER
KOOPZONDAGVA23
N 12 - 17 UUR
ZIJN WIJ OPEN

your professional sportshop

23 december koopzondag
www.sport2000meulendijks.nl

Kerkstraat 20a , Horst

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur

Kerst 2012
Tegen inlevering van deze advertentie

op zondag 23 en maandag 24 december

INGEN

D
ONZE AANBIE

10%op 1 artikel
korting
naar keuze
Pssst.... kerstmannen
op zoek naar een origineel cadeau?
★ luxe lingerie
★ nachtkleding

★ dusters
★ geschenkbonnen

Alles mooi voor u ingepakt!
Voor dames, heren en kinderen.

10 waxroosjes

diverse kleuren

Kerststerren

diverse kleuren

e 4,95
e 1,95
3 voor e 5,00
Hoofdstraat 10, Horst

www.villafleur.nl

S L I J T E R I J

WEIJS
DRANKENHANDEL

Heerlijke kerstwijnen
staan voor u open.
(Herstraat 58)

Actie

(alleen a.s. koopzondag 23 december geldig):

alle wijnen: 6 halen, 5 betalen!

Lampe Berger actie
van donderdag 20 december t/m zondag 23 december

Bij aankoop van elke 2e fles
Lampe Berger vloeistof:
flesje van 180 ml vloeistof cadeau
1 liter orange cinnamon
van E 25,90 voor E 20,-

niet in combinatie met andere acties/ cadeaubonnen.
Bonikki Living & Giving St. Lambertusplein 6, 5961 EW Horst
t 077 398 63 57 www.bonikki.nl

EEK

VOOR DEZE W

Saltim bucca
100 gram € 2,80
4 voor € 5,00
Kerst sterren
Varkensrollade
100 gram € 1,25
Wij wensen u allen fijne kerstdagen!
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

STFEEST
R
E
K
‘T
N
E
VIER SAM STOMAATJE.
O
MET ‘T TR SNOEPWINKEL

DE
RE
DE GEZON L VOL MET LEKKE
.
LEMAA
STAAT HE ONDE PRODUCTEN
EZ & FRUIT SPECIALIST
EN GGROENTE
MA A
OSTO
TR
STOMAATTJE
O
R
T
JE
‘ T
‘T
GROENTE & FRUIT SPECIALIST

GROENTE & FRUIT SPECIALIST

Tel. 077 - 398 67 O
68S
www.trostomaatje-horst.nl
TOMAA

‘T

TR

TJ
E
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De baard van de kerstman
Bij de HALLO van vorige week was een papieren kerstmannenbaard gevoegd. De redactie riep lezers op om
samen met de baard op de foto te gaan. Er zijn al diverse leuke inzendingen binnengekomen. Wil je ook kans
maken op een driegangendiner voor twee personen? Knip de baard uit of download hem via de website
www.hallohorstaandemaas.nl en maak vervolgens een leuke foto van jezelf als kerstman. De foto kun je
mailen naar actie@hallohorstaandemaas.nl Vergeet daarbij niet je contactgegevens te vermelden. De inzendtermijn sluit op 28 december. De redactie kiest vervolgens de winnende foto uit. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd.

AGENDA
America

Kronenberg

wo 26 december 13.30 uur
Locatie: Station America

do 27 december 12.00–14.00 uur
Org: www.kroenenberg.nl en
SV Kronenberg
Locatie: sportpark Meerweg

Kerst Dartstoernooi

Broekhuizenvorst
Kerstwandeling

wo 26 december 13.00 uur
Org: MC Vôrs
Locatie:café ’t Dörp

Kerstwandeling

Lottum

Kerstconcert Joy to the
World

Levende kerststal

vr 21 december 19.30 uur
Org: Le Rossignol en Con Brio
Locatie: kerk

ma 24 december 20.00 uur
wo 26 december 14.00-15.00 uur
Locatie: kerkplein

Kerstavond met
akoestische live-act

Evertsoord

Hegelsom

ma 24 december 20.00 uur
Locatie: OJC Canix

Speciaalbieravond
Kerstmanifestatie

Openstelling kerk en
kerstconcert

za 22 december 20.30-02.00 uur
Locatie: OJC Phoenix

wo 26 december 10.00–17.00 uur
Org: werkgroep Kerksieren en
Koninklijke Harmonie
Locatie: kerk

Christmas Rocks
ma 24 december
Locatie: OJC Phoenix

Ultimate X-mas Games
wo 26 december
Locatie: OJC Phoenix

Kerstmis in
Houthuizermolen
wo 26 december 13.00–17.00 uur
Locatie: Houthuizermolen

Horst

Melderslo

za 22 december 20.00 uur
Org: Horster Mannenkoor
Locatie: ‘t Gasthoes

do 20 december 17.30–19.00 uur
Org: Muziekvereniging
Locatie: basisschool De Brink

Kerstconcert

Kerstmuziek en smederij

zo 23 december 14.00-17.00 uur
Organisatie: Seniorenorkest
Horst aan de Maas
Locatie: Parkhotel

zo 23 december 13.00 uur
Locatie: streekmuseum
De Locht

Kerstconcert

Kerstmarkt

Kerststal bekijken
Happy Christmas
Brass-tour
zo 23 december 15.00 uur
Org: Happy Christmans Brass
Locatie: Mèrthal

ma 24 december 11.00–16.00 uur
di 25 en wo 26 december
11.00–16.30 uur
Org: Dorpsraad en werkgroep
Kerstgroep
Locatie: Vlasven

Happy Christmas
Brass-tour

200 kerststallen

ma 24 december 19.00 uur
Org: Happy Christmans Brass
Locatie: Lambertuskerk

wo 26 december 11.00-17.00 uur
Locatie: streekmuseum
De Locht

Xmas RAW

Sevenum

di 25 december 22.30–03.30 uur
Locatie: De Lange

Christmas party met
DJ Tim Little
di 25 december 22.30 uur
Locatie: Blok10

Kasteelloop
wo 26 december 09.30 uur
Locatie: Kasteelpark Ter Horst

Super Christmas Party
wo 26 december
Locatie: Blok10

Happy Christmas
Brass-tour
do 27 december 18.00 uur
Org: Happy Christmans Brass
Locatie: Kasteelpark Ter Horst

Kerstconcert

zo 23 december 19.00 uur
Org: die Sevensanghers,
Seniorenkoor en Kerkelijk
gemengd zangkoor
Locatie: parochiekerk

Swolgen
Kerstconcert

za 22 december 19.00 uur
Org: Fanfare Vriendenkring en
Gemengd koor Unitas
Locatie: Lambertuskerk

Tienray

Kerst Wandeltocht
wo 26 december 13.00 uur
Org: Muziekvereniging Tienray
Locatie: café ‘t Pleintje
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Doperwten
amuse

Paprikasoep

Smulrosbief

Advocaattaart
oma Annie

door Martine de Vet-Schellekens

door Renate te Baerts-Sijbers

door Jo Hekkenberg-Vullings

door Frank Erren

Ingrediënten
(voor 8 personen):

Ingrediënten

Ingrediënten
(voor circa 1 kilogram rosbief)

Ingrediënten

•
•
•
•

100 gram doperwten (beetgaar)
1 eetlepel extra vergine olijfolie
zout
20 gram geroosterde
pijnboompitten, fijn gehakt
• 2 theelepels rode pesto
• 1 peer (geschild en in kleine
reepjes gesneden)
Bereidingswijze
Pureer de erwten met een staafmixer
en voeg de olijfolie, pesto, geroosterde
pijnboompitjes en eventueel wat zout
toe. Verdeel de puree over amuselepels
en garneer met een reepje peer.
Werkelijk verrukkelijk, zeker met een glas
mousserend Brut.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6-7 gele paprika’s
1 theelepel paprikapoeder
1 rode paprika
1 volle eetlepel bloem
1-2 uien
2 liter groentebouillon
50 gram boter
1/8 liter crème fraîche
1 zakje kruidenmix chili con Carne
zout, peper
150 gram geraspte oude Goudse kaas
tortillachips

Bereidingswijze
Snijd de paprika’s in stukjes en snipper de
ui(en). Smelt de boter in een grote pan
en fruit de gele paprika en ui in circa 2
minuten. Roer de kruidenmix, paprikapoeder en bloem erdoor en giet vervolgens
al roerende de bouillon erbij. Breng het
aan de kook en laat het 10 tot 15 minuten
zachtjes koken. Pureer de soep met de
staafmixer (foodprocessor) en roer de
rode paprika en de crème fraîche erdoor.
Breng de soep al roerende weer aan de
kook en laat het circa 3 minuten zachtjes
koken. Breng op smaak met zout en peper.
Serveer of garneer de soep met tortillachips en geraspte kaas.

Wat serveert u
met kerst?

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1 kilogram rosbief
braadboter
1 glas goede rode wijn
kersen circa. 365 gram
2 takjes tijm
1 teentje knoflook
peperkorrels gekneusd
1 blikje gebonden ossenstaartsoep of demiglacé

Bereidingswijze
Braad de rosbief aan of stoof hem in de
oven (160-180º C). In veertig minuten
is de rosbief rosé, wilt u hem helemaal
gaar dan nog eens veertig minuten
doorbraden of stoven. Rosé of gaar is te
controleren met behulp van een vleesvork
of breinaald. Deze eerst onder de koude
kraan houden,
vervolgens door het vlees prikken tot op
de bodem van de pan en dit een paar
minuten vasthouden. Wilt u het vlees door
en door gaar dan moet de vork helemaal
warm zijn.
De rosbief hierna goed in folie inpakken en twintig minuten laten rusten,
zodat de sappen bewaard blijven. De
jus afblussen met een glas rode wijn
en een glas kersensap. Hierna de tijm,
knoflook, peperkorrels, ossenstaartsoep
of demiglacé toevoegen en dit twintig
minuten zachtjes laten koken. Tijdens de
laatste tien minuten de kersen toevoegen.
Daarna het vlees dun snijden en de saus
eroverheen gieten.

0,75 liter slagroom
0,3 liter advocaat
1 pak lange vingers
eventueel Koffielikeur (Baileys)
6 eetlepels suiker
1 glaasje lekkere rode wijn

Bereidingswijze
Klop de slagroom met de suiker tot hij stijf
is, roer met de spatel de advocaat erdoor
zodat deze goed gemengd is.
Bekleed de springvorm met vershoudfolie. Eventueel de springvorm invetten
met boter dan blijft de folie lekker goed
zitten/plakken. Doe de koffielikeur op een
schaaltje en doop de lange vingers met de
niet-suiker-kant hier even in en leg ze dan
met de suikerkant naar beneden in een
stervorm op de bodem van de springvorm
totdat de bodem helemaal bedekt is.
Verdeel ongeveer 1/3 van het slagroommengsel over de lange vingers en blijf dit
herhalen tot alles op is. Eindig met het
slagroommengsel. Zet de gevulde vorm
in de diepvries zodat hij helemaal kan
bevriezen en drink het glas wijn op. Haal
de vorm ongeveer 1 uur voor gebruik uit
de diepvries zodat hij niet helemaal meer
bevroren is als u deze gaat serveren.
U kunt deze op een schaal serveren of in
taartpunten op een bordje dat eerst met
een beetje poedersuiker is bestrooid. Het
is erg lekker om er gesmolten chocolade
overheen te doen of erbij te serveren,
gebruik hiervoor eventueel een overgebleven chocoladeletter en laat deze langzaam
o-bain-marie (een pannetje in een pan
met heet water op klein vuur) smelten.

Nog geen idee wat te serveren tijdens de feestdagen? Lezers van HALLO Horst
aan de Maas delen graag hun kooktips. Hier vindt u een recept voor een amuse, een
voorgerecht, hoofd- en nagerecht. Eet smakelijk!

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

Waar u zich ook thuis voelt,
Wonen limburg Wenst u
Warme feestdagen!
onze aangepaste bereikbaarheid
tijdens de feestdagen
Op maandag 24 en 31 december zijn we tot 16.00 uur telefonisch
bereikbaar. Onze buurtwinkel is op deze maandagen ’s avonds gesloten.
onze normale openingstijden
maandag t/m vrijdag: 10.00 tot 13.00 uur
maandagavond: 17.00 tot 19.30 uur
Speciaal voor onze huurders hebben wij het WoonAdviesTeam. Vragen, opmerkingen of
ideeën? Bel naar 0800 - 1881, mail naar post@wonenlimburg.nl of kijk op wonenlimburg.nl.

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
Ook in het

weekend!

tandprothetische praktijk

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
U kunt bij ons terecht voor:
• implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
• aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
• vergoeding ook vanuit uw basisverzekering
en rechtstreeks via de zorgverzekeraar

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45
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Nominatie Beauté de Prestige
Schoonheidssalon Beauté de Prestige uit Meterik is genomineerd voor de Beauty Award schoonheidsspecialist
van het jaar in de categorie regio Zuid: Brabant, Limburg en Zeeland.
Beauty Award is een wedstrijd georganiseerd door vakmagazine KOSMETIEK
en Beauty Trade Professionals (BTP). Het
doel is om de schoonheidsbranche in

Kerstman verrast
huisdieren
Dierenartsenpraktijk Horst en omstreken viert kerst op een
ludieke manier: hun cliënten worden dit jaar verrast door de
kerstman. Tot en met 23 december kunnen eigenaren van huisdieren een kerstsok ophangen in de dierenkliniek in Horst. De
dierenkliniek zorgt voor gepaste cadeautjes per diersoort en voor
de kerstsokken.

Nederland verder te verbeteren. Naast
het professionele vakmanschap is de
zakelijke en commerciële kant van het
vak erg belangrijk. Rianne Smits heeft

haar salon aangemeld en is vervolgens
door een mystery guest bezocht en
beoordeeld. Volgend jaar maart vindt de
uitreiking in Hilversum plaats.

Open dag Gooiendaag
Ouderendagbesteding Gooiendaag in Horst opende afgelopen zaterdag officieel de deuren. In een
verbouwde boerderij in het centrum van Horst wordt ouderen dagbesteding aangeboden in een
huiselijke sfeer. Naast de dagbesteding is er ook een maandelijks eetpunt voor mensen die graag
gezamenlijk eten. Tijdens de open dag maakten veel mensen van de gelegenheid gebruik om een
kijkje te nemen.

horsystemen
verf en behang
buitenzonwering
kunststof kozijnen
vloeren
raamdecoratie
afdaken
rolluiken

20
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Workshop
licht en donker
De workshop Licht en Donker wordt op zondag 30 december gegeven
voor mensen met verlieservaring. De workshop wordt verzorgd door
Gerrie van den Hoef van Uitvaartbegeleiding & Afscheidshuis en
Karin Janssen Training en Coaching.
Wie een verlies heeft meegemaakt, kan het moeilijk vinden de
decembermaand door te komen. Je
hebt bijvoorbeeld een dierbare verloren, je gezondheid laat te wensen
over, een goede vriend of vriendin is
erg van karakter veranderd, je hebt
je baan of perspectief verloren. De
‘feestmaand’, kan juist extra confronterend zijn.
Tijdens de workshop wordt
hierbij stilgestaan en is er ruimte om
gedachten of gevoelens te delen met
mensen die dit herkennen. Er wordt

teruggekeken, vooruitgeblikt en
stilgestaan bij wat ‘goed doet’ op
moeilijke momenten. Ook wordt
er geluisterd naar muziek en korte
teksten, en gewerkt met eenvoudige
creatieve opdrachten.
Bij genoeg belangstelling vindt
de workshop plaats op zondag
30 december van 15.00 tot 17.30 uur
bij het Pastoersweike in Swolgen.
Aanmelden kan vóór 28 december
via een e-mail naar
info@gerrievandenhoef.nl of via
06 13 27 20 66.
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Overhandiging
boek
Zorg op Afstand
Het eerste exemplaar van het boek ’Zorg op afstand: wat levert het ons
op?’ is vrijdag 14 december overhandigd aan mevrouw Smits uit Sevenum.
Zij kreeg het boek uit handen van burgemeester Kees van Rooij van Gemeente
Horst aan de Maas.

FitnessDans organiseert op donderdag 3 januari een gratis proefles
Bokwa Fitness. De proefles wordt verzorgd door Pieternel te Boekhorst en
begint om 19.30 uur in het Parochiehuis in Tienray.
een eenvoudig meedoen. Bokwa is
ontwikkeld door fitness-personality
Paul Mavi uit Los Angeles. De van
oorsprong Zuid-Afrikaan gebruikt zijn
percussie-achtergrond als musicus
en danser voor de ontwikkeling van
Bokwa.
Bokwa is het snelst groeiende
fitnessprogramma in de Benelux.
Iedereen is welkom om de gratis les
te volgen.

Wegens
Wegens
tekort
aan
tekort
aan
gebruikte
gebruikte
Kia’s……
Kia’s……

Bedrijf

Fotograaf, videograaf,
webdesign Sevenum
Eigenaar Justin Coenders
Adres
Venloseweg 11B
Plaats
5975 PS Sevenum
Telefoon 077 374 69 74
06 41 71 52 91
info@justincoenders.nl
E-mail
Website fotograafsevenum.nl
videograafsevenum.nl
webdesignsevenum.nl
Sector
fotografie, videografie en webdesign
Start
1 november 2012
Activiteiten
In de studio in Sevenum
worden vooral unieke en
alternatieve foto’s gemaakt.
Of het nu om conceptbeelden of
een stoere albumcover gaat,
apart wordt het in ieder geval.
Eigenaar Justin Coenders heeft
zijn opleiding gevolgd aan het
Sint Lucas en de Fotoacademie
in Amsterdam.

Proeﬂes
Bokwa Fitness
Bokwa is een vorm van cardio
workout, waarbij deelnemers letters
en cijfers tekenen met hun voeten. De
workout is op actuele muziek. Omdat
de Bokwa stappen gestructureerd
zijn en gebaseerd op de vormen van
letters en cijfers, heeft Bokwa geen
telling nodig, zoals bij een traditioneel
fitnessprogramma.
Omdat de passen gebaseerd
zijn op letters en cijfers kan ieder-

Starters
in de regio

Mevrouw Smits is de tweehonderdste cliënt uit de regio NoordLimburg met een ZorgTV-aansluiting
van Proteion. Dankzij ZorgTV kunnen
mensen langer op een veilige en prettige manier zelfstandig blijven wonen.
Iemand die hulp nodig heeft kan via
de televisie op ieder moment contact
opnemen met een verpleegkundige. Zij

kan dan op afstand informatie, advies
en emotionele ondersteuning bieden.
Het boek dat mevrouw Smits ontving
is een productie van Proteion Thuis.
De Limburgse zorgorganisatie loopt
in de regio en ook daarbuiten voorop
als het gaat om het aanbieden van
Zorg op Afstanddiensten aan thuiswonende cliënten.

Directie en medewerkers van Lenssen
wensen u fijne feestdagen en een
voorspoedig 2013

SPECIAAL VOOR U INGEKOCHT
28 24VOOR
19 16
auto’s
SPECIAAL
U INGEKOCHT
MET EXTRA
28 24 INKOOPVOORDEEL!
19 16 auto’s

Naast foto’s maken wordt
de studio gebruikt voor
video-opnames. Deze worden
gebruikt voor bedrijfsfilms,
clips en instructiefilms. Justin
Coenders brengt graag de
passie van de gefotografeerde
over op foto- of filmbeeld. Deze
(bewegende)beelden worden
ook vertaald naar webdesign.
Fris, betaalbaar en zelf te
onderhouden.
Of men nu een website,
foto’s of video nodig heeft,
men is hier aan het juiste adres.
Doelgroep
Particulieren en/of
bedrijven.
Onderscheidend vermogen
Justin Coenders onderscheidt zich door zijn veelzijdigheid. Hij belicht letterlijk alle
kanten van foto- en videografie.
Door de grote studio van
ruim 165m2 is er alle ruimte
voor zowel fotoshoots als
video’s. Denk bijvoorbeeld aan
een fotoshoot van een huisdier.
Indien gewenst kan er ook op
locatie worden gefotografeerd
en gefilmd.

Kia Picanto, Rio en Cee’d
MET EXTRA
INKOOPVOORDEEL!

50%-50% actie met alleen al inruilpremies oplopend tot
Kia Registratie
Picanto, Rio2013
en Cee’d
€ 1000,-.
mogelijk!!
50%-50%
actie
met
al inruilpremies
oplopend tot
Wij scoren
een
9,6alleen
voor algehele
klanttevredenheid
€ 1000,-.
Registratie
2013 mogelijk!!
(bron: JD
POWER september
2012)
Wij scoren een 9,6 voor algehele klanttevredenheid
(bron: JD POWER september 2012)

Alle merken, iedereen blij

Keizersveld 12 - Venray
Telefoon: 0478-55 49 00 www.autolenders.nl
Keizersveld 12 - Venray
Telefoon: 0478-55 49 00 www.autolenders.nl

Langstraat 20b • 5963 NW Hegelsom • Tel. (077) 398 83 27
info@lenssenadvies.nl • www.lenssenadvies.nl

aandacht

resultaat

Wilt u als starter ook
gratis in deze rubriek komen
te staan, mail dan naar
linda@hallohorstaandemaas.nl
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Schrijfcafé laat zich inspireren door kerst
Een maal per kwartaal vormt café Cambrinus in Horst het decor van een schrijfclub met de toepasselijke naam Kwartaalcafé. Aan de hand van een thema schrijven de
leden verhalen die vervolgens aan elkaar worden voorgelezen. Vier van deze schrijvers lieten zich inspireren door het thema Kerstmis. Hun bijdragen zijn te lezen in deze
HALLO.

Kerstmonoloog
Door: Marieke Vullings
“Een beetje naar rechts. Nee, andere
rechts. Dat is dus te ver. Hoe bedoel je,
hoezo? Hij staat scheef. Kijk dan, zo kan ik
er toch geen ballen in hangen? Nou, dan
haal je maar wat zand uit de emmer of je
doet er wat bij. Weet ik veel, ik heb toch
geen verstand van kerstbomen. Ik weet
alleen dat hij nu scheef staat.”
”Hij staat zo ook wel erg hoog hè. Volgens
mij kan de piek er zo niet meer op. Til hem
eens van het tafeltje af, dan zetten we hem op
de grond. Hmm. Nee, da’s ook niks. Zet hem
er maar weer op, dan halen we de top eruit.

Ja, dat weet ik. Maar we hebben al een heel
kerstbomenbos in de achtertuin, d’r hoeft er
geen meer bij. Voorzichtig! Kijk nou ui-huit! Ja,
je stoot bijna de vaas van de kast. Doe toch
eens rustig aan. Als we hem nou nog een
beetje draaien, dan valt dat gat daar niet zo
op. Waar had je deze ook al weer gekocht?
Oh ja. Dat kun je ook wel zien. Daar koop ik
hem anders nooit. Nou ja, het kan ook niet elk
jaar een mooie boom zijn. En hou op over een
kunstboom. Die komt er bij mij niet in. Liggen
daar dennennaalden? Tja, dat krijg je dus met
zo’n goedkope boom, die verliest meteen
zijn naalden. Volgens mij staat-ie nou goed.
Ik zet de piek er wel op, dan kun jij je met de

lichtjes bezighouden. Nou gewoon, in de doos.
Dat weet ik ook niet. Ik weet alleen dat ik ze
vorig jaar netjes terug in de doos heb gedaan.
Toen zaten ze nog niet in de war. Je moet ze
er ook voorzichtig, een voor een uithalen. Niet
vloeken, daar hou ik niet van. Verdeel je ze
wel een beetje mooi door de boom? Laat eens
kijken. Waarom branden ze niet? Probeer dit
lampje eens. En nu deze. En deze. En nu… ja,
nou branden ze.
Oké, dan hangen we de kerstballen van je
moeder hier neer. Dan kan ze ook niet klagen
dat we ze nooit gebruiken. Lelijke dingen.
De kerstballen, niet je moeder. Gaat ze op
kerstavond weer naar je zus? Nee? Waar gaat

ze dan heen? Oh, fijn dat ik dat ook weet.
Nee hoor, niemand zal mij er van kunnen
beschuldigen dat ik familie buitensluit met
Kerstmis.
Wat is er met dat schaapje gebeurt? Zie
je dat niet? Hij mist een pootje. Dat was vorig
jaar nog niet. Nou ja, dan heeft de herder dit
jaar dus een incomplete kudde. Ik ga er geen
schaap met drie poten bij zetten. Hebben we
nu alles? De engel! Ik denk daar. Of nee, toch
daar. Ja, dan pak je de trap er toch even bij,
wel voorzichtig voor de schemerlamp. Perfect.
Ruim jij de rommel even op?
Kerst is toch altijd zo’n gezellige tijd,
vind je niet?”

oplossen. Sterker nog, zij leken vooral gebrand
om die toch al niet gemakkelijke code nog een
graadje moeilijker maakten. Ze draaiden, mijns
inziens volkomen willekeurig en zonder enige
logica, nog een paar lampjes extra los…
Ik had zes broers en zussen. In de tijd
dat de kerstboom stond was het hierboven
beschreven ritueel een nogal eens terugkerend verschijnsel. ‘IK mag de lampjes
aanmaken!’ hoorde je dan, of je zei het zelf als
eerste. Degene die het eerst was, mocht de
lampjes aanmaken. Ik heb me later wel eens
afgevraagd waar dat spontaan verworven recht
vandaan kwam, want bij mijn weten was het
nooit officieel zo afgesproken.
Hoe dan ook, de uitdaging was om in
één of twee gerichte draaibewegingen voor
elkaar te krijgen dat alle lampjes aan gingen.
Dat lukte lang niet altijd om de hierboven

beschreven redenen en dan stond er in notime een broer of zus bij je bij de kerstboom.
Als jij desondanks toch nog het laatste losse
lampje vastdraaide, dan smaakte je alsnog
het zoet van de overwinning. Jij was de ware
codekraker, die macht had over al het licht. De
anderen waren slechts gokkers. Krabbelaars,
die geen enkel verstand hadden van kerstlampjeslogica. Niet zelden was ik die winnaar,
hoewel ik denk dat ik gezien het aantal broers
en zussen veel vaker de verliezer moet zijn
geweest. Enfin, je moet ook niet alles willen
onthouden…
Wat ik nog wel weet? In de kartonnen
doos, ingepakt in rotspapier, brandde één
lampje boven de kribbe. In de boom zag je
gekleurde cirkels in het engelenhaar. Blauw,
rood, geel, groen. Als disco-webben weerkaatsten de kleuren in de zilveren kerstballen. Van

boven naar beneden was de boom ermee
vol gehangen. Maar niet alleen met kerstballen. Nog voel ik de vogelstaartjes, die zacht
en koud over mijn hand gleden. Voorzichtig,
want als het klemmetje losschoot, dan bleek
het zachte staartje vaak niet in staat om het
vogeltje op zijn pootjes te doen belanden. Die
ene keer viel het beestje, tot mijn grote schrik,
op de hardgipsen kameel in vier of vijf stukken
uit elkaar. In de flinterdunne scherven van
zilverdun doublé zag ik opnieuw alle kleuren
lampjes…
Lampjes. Draaide je er daar één van los,
was niet alleen de weerspiegeling weg, maar
leken ook de scherven meteen verdwenen.
Zeker als je die wat verspreid achter de drie
wijzen had geschoven. Het lampje bij Jezus
was toch uit. Een dag later had niemand het
gedaan en kon iedereen weer winnen.

Kerstmis
Door: Geert van den Munckhof
Alleen ik wist aan welk lampje je moest
draaien om alle ander lampjes in de
kerstboom weer aan te krijgen. Soms
draaide ik er zelfs twee los. Dan was het al
bijna helemaal niet meer mogelijk voor
mijn broers of zussen om mijn slim
bedachte kerstcode te kraken. Zelf onthield
ik de plek of de kleur van het bewuste
lampje.
Dat laatste was echter niet altijd even
eenduidig, omdat de blauwe en de rode
lampjes, als ze niet branden, een zelfde
donkere kleur hadden. Dat viel niet op als ze
brandden. Vaak bleek dat ik het een dag later
gewoon niet meer precies wist. Daar kwam
bij dat mijn broers en zussen zo nu en dan de
door mij bedachte ‘code’ helemaal niet wilden

Hobby-Gilde
Horst e.o.

Bij aanvang van het nieuwe
jaar zijn nog plaatsen vrij
bij de volgende cursussen:
• verbeter uw Nederlands
• computeren
• basiscursus
• voor gevorderden
• Excel
• iPad
• digitale fotobewerking
• fotografie
• bloemschikken
• kralen maken van Fimo klei
• talen
• Spaans voor beginners
• Engels voor gevorderden en
conversatie
• badminton
• bridge
• voor beginners
• wedstrijdbridge
Voor meer informatie en/of opgave:

www.hobbygilde.nl
of tel. 077 - 398 8915
(tussen 17.00 en 19.00 uur)

Fijne jaarwisseling.
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

LiesbeTh’s grand cafe presenTeerT:

Top 2000

Beleef het radio
moment van het
jaar op een wel heel
bijzondere manier...

Van zondag 25 december
t/m zaterdag 31 december kunt u
in onze gezellige ‘huiskamer’
genieten van de grootste hits
allertijden!

in een ander jasje

Voor programma kijk op
www.grandcafehorst.nl
Team Liesbeth’s grand café
wenst iedereen fijne feestdagen
en een gezond 2013.

Meerweg 28
5976 NT Kronenberg

077 467 36 07
06 55 69 36 07

www.markvanlier.nl
info@markvanlier.nl
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De engel die de vrede aan tafel
niet kon bewaren
Door: Yvonne Hermkens
Het was kerstavond in mijn kleine
dorpje aan de Maas. Lang voordat er sprake
was van een gemeente Horst aan de Maas.
Buiten was het koud maar binnen snorde
de verwarming.
De luiken waren gesloten, de gordijnen
dicht en de lampjes in onze boom, versierd
met de ons al jaren trouw dienende ballen,
trompetjes, vogeltjes én engelenhaar, kleurden
de kamer. De klok tikte zijn uren langzaam
weg totdat het tijd was om naar de nachtmis te gaan. De sfeer was gezellig en goed.
Iedereen had zin in kerst. En dat kon ik wel
gebruiken want ik had de zware taak gekregen
om tijdens de nachtmis, vanuit de pastorie
buitenom door de grote kerkdeur, gehuld in

een prachtig witte jurk, met kindje Jezus in de
hand de volle kerk in te komen. Om daar het
kindje Jezus heelhuids in de kribbe, links van
meneer pastoor, te leggen. Ondanks toch wel
wat zenuwen volbracht ik mijn taak met verve.
Ook al was het niet echt gemakkelijk om met
vleugels van een meter breed door een smal
gangpad vol met kerkgangers te lopen. Leuke
bijkomstigheid was dat ik behalve het goede
nieuws van de geboorte van het kindeke
Jezus onbewust ook de mededeling aan de
kerkgangers mocht doen van een witte kerst.
Want niet alleen mijn jurk en vleugels waren
wit. Maar ook mijn haren zaten vol met dikke
sneeuwvlokken. En daarmee was het op dat
moment niet alleen een zalige maar vooral
een witte kerst.
Na de mis naar huis, glijdend door de

sneeuw, op naar de beschuit met muisjes.
Er was tenslotte een geboorte te vieren. En
dat deden we in de keuken, een vol gedekte
tafel met veel kaarslicht en het lampje van de
afzuigkap. Een belichting die vooral volgens
mijn zussen en mij het ultieme kerstgevoel
weergaf.
Maar dat was van korte duur. De een kon
de boter niet vinden, de ander stootte een
kopje koffie om en daar was het ineens. Het
mega ongezellige schelle licht van de grote
(praktische) TL-lamp in de keuken. Deze engel
zou de naam engel niet waardig zijn als ze het
kerstgevoel niet koste wat kost wilde bewaren.
Dus begon een gevecht om de lichtknop. De TL
ging uit, de TL ging aan, ging uit en weer aan.
Nog een keer uit en weer aan en toen was het
met de gezellige kerstsfeer definitief gedaan.

De zalige kerst was ineens voorbij. En daar zat
ik dan met mijn goede engelenbedoelingen.
Ik was duidelijk nog een engel in opleiding.
Teleurgesteld dat ik geen echte engelenkrachten had ging ik naar bed. Het was wat mij
betreft gedaan met de kerstpret. Maar daar
waren mijn zussen het duidelijk niet mee eens.
Ieder met een chocoladekransje in de hand,
stiekem gepakt uit de kerstboom, stonden
ze ineens langs mijn bed. Behalve bemoedigende woorden wezen ze me ook op de dikke
vlokken sneeuw die de wereld nog steeds wit
kleurden. Morgen was een nieuwe dag. Eerste
kerstdag, dus veel (legale) chocoladekransjes.
En met de belofte van samen een sneeuwpop
maken viel ik in een diepe engelenslaap, niet
geslaagd in mijn vredesmissie maar wel weer
met zin in kerst.

Het sprookje dat Kerstmis heet
Door: Katrien van Rooy
Boekjes met heerlijke recepten vallen
door de brievenbus, folders met grote
cadeaus belanden naast de toiletpot, in
winkels ruikt het naar geurkaarsen en
Maastricht heeft haar magische jas met
honderden lichtjes weer aangetrokken.
Wij spelen allen samen even een rolletje
in het sprookje dat Kerstmis heet.
Het sprookje dat geen crisis, armoede,
werkeloosheid, verdriet, gemis, ziekte en
eenzaamheid kent. Alleen vrolijke mensen
die heel veel van elkaar houden en elkaar
alles gunnen.
Een kerstbrood, fles wijn, blikje zalm, pak
rijst, pak macaroni, pot boontjes, pak koffie,
pakje thee, douchegel, shampoo, kerstkoekjes, kerstkransjes, lekker stuk chocolade, zak
lolly’s.... één voor één geef ik ze een plaats
in het pakket dat komende week door de

Voedselbank wordt uitgedeeld aan gezinnen
die onder de armoedegrens leven.
Hoewel ik alle moeite doe, kan ik me
niet voorstellen hoe een gezin met twee
kinderen maandelijks moet rondkomen
en hoe blij zij zullen zijn met dit (tijdelijk)
pakket. Langzaam loop ik langs de 500
pakketten die vandaag gevuld zullen worden
en heel per ongeluk vallen er soms niet één
doos hagelslag maar twee in het pakket dat
voor mijn voeten geparkeerd staat. Het is
maar hagelslag... maar wel hagelslag die
ontzettend goed smaakt op een vers, wit,
zacht broodje met roomboter… Waarschijnlijk
zit dat laatste er voor deze mensen er
niet eens in. Terwijl het vaak zo simpel en
vanzelfsprekend lijkt.
Op mijn fietsje rijd ik terug naar huis door
de donkere straten waar huizen versiert zijn,
lampjes branden en gezellige muziek klinkt.
Zouden deze mensen ook weten dat dit niet

zo vanzelfsprekend is? Wordt hen dat in dit
sprookje ook verteld?
Afgelopen jaar stierf naar een moedig
gestreden ziekte mijn heldin. Zij voerde de
beste koppelingsactie van de hedendaagse
geschiedenis uit en bracht mij in contact met
haar broer. Vorig jaar met kerst was ze er
nog. Niet meer zo fit, maar ze was er nog….
Vorig jaar met oud en nieuw was ze er nog.
Nu vieren wij kerst zonder haar. Voor iedereen heel verdrietig maar in bijzonder voor
haar ouders die beiden ver in de zeventig
zijn en graag in haar plaats hadden willen
sterven. Het lot heeft echter anders beslist.
Ze moeten verder maar wat is dat
moeilijk, vooral in deze zogenaamde
gezellige kersttijd. “Voor ons geen
kerstboom”, zegt haar vader met een snik
in zijn stem. “Volgend jaar weer”, vult
haar moeder aan. Boven de tafel brandt
een grote lamp, in de hoek van de kamer

een schemerlamp en op het tafeltje bij
de foto van mijn heldin een theelichtje.
Die kerstboom zou juist mooi staan hier
in deze donkere kamer, het geeft hen wat
licht in deze moeilijke donkere dagen. We
weten allen zeker dat mijn heldin dit ook
heel fijn had gevonden. Het duurt even
maar dan gaan deze lieve mensen toch
overstag. Met een lach en een traan tuigen
we de kerstboom alsnog op en halen mooie
herinneringen op uit de tijd dat het leven
voor hen nog zo onbezorgd leek.
Nee, de crisis, het verdriet, ziekte,
pijn, de afhankelijkheid, onderdrukking en
eenzaamheid houden niet op in de kersttijd.
Integendeel. Het onderscheid tussen arm en
rijk, geluk en verdriet, wij en alleen wordt
zelfs groter. Waarom wordt dit dan niet
gezien? Nou, dat komt omdat de spelers uit
het sprookje dat Kerstmis heet iets te vaak
door een kokertje kijken...

kGeschen en
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Uw ideale partner
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Schoolstraat 19a • 5866 AW Swolgen • Tel.: 0478-692432
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GEPLUKT

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

Petra Thijssen
Koken met

Randy

Het is nu iets rustiger in verband met de aankomende feestdagen, maar
als straks in het nieuwe jaar het carnavalsgedruis weer losbarst, dan staat ze
samen met haar tweelingzus, schoonbroer en een beste vriend als eerste op
het podium. En daar doet ze eigenlijk wat ze voor haar beroep ook doet:
mensen enthousiasmeren. Deze week wordt Petra Thijssen (52) uit Horst
geplukt.

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.

zus in de buurt.” Petra is geboren en
getogen in Horst en heeft naast een
tweelingzus, nog een zus en drie
broers. Ze wonen, op één na, allemaal
in Horst. “We zijn een hecht gezin,
altijd geweest. Mijn tweelingzus en ik
zijn de jongsten en we waren twintig
toen we kort na elkaar onze ouders
verloren.”

Die glimlacht op
hun gezicht vind ik
prachtig
In het dagelijks leven is Petra
zorgcoördinator bij een dagbehandeling
voor ouderen met dementie in
Panningen. “Ik ben verantwoordelijk
voor de behandeling van een groep
cliënten. Het is mijn taak om ze
te begeleiden en te zorgen dat ze
actief blijven. Als één van hen het
bijvoorbeeld leuk vindt om te koken,
dan maak ik een plan zodat diegene de
keuken in kan. Ik vind het ook leuk om
mijn keyboard mee te nemen en een
liedje voor ze te zingen. Die glimlach
die dan op hun gezicht verschijnt, vind
ik prachtig.”

Dat zijn voor mij
grote kanjers
Petra maakt ook deel uit van de
carnavalsband Thijssen en Co. Vorig
jaar deden ze mee met het Limburgs

Flensjes

Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK),
stonden in de finale en bereikten de
vijfde plek. Dit jaar staan ze in de halve
finale. “Vorig jaar dacht ik dat we het
hoogst haalbare hadden gehaald, maar
nu we weer in de halve finale staan,
denk ik: zo’n finale wil ik graag nog
een keer meemaken.” Met het liedje
Pappa en mamma proberen ze hoge
ogen te gooien. “De tekst is geschreven door Cor Cuijpers en de muziek
is gecomponeerd door Thijs Kleeven,
die deel uitmaakt van de band. Dit
zijn voor mij grote kanjers, die mooie
dingen maken. De tekst klopt, niets is
overdreven en er wordt geen woord
teveel opgeschreven. Met de bijbehorende compositie van Thijs klopt
alles. Van het nummer hebben we een
videoclip opgenomen in een café in
het centrum van Horst. Al mijn broers,
zussen, neefjes, nichtjes, vrienden en
kennissen hebben meegedaan om er
een mooi geheel van te maken.”

Genieten van de rust
op de bank
Petra geniet van alle aandacht en
vindt het heerlijk om op het podium
staan. “Maar ik vind het net zo heerlijk
om lekker thuis te zijn en te genieten
van de rust op de bank. Of gezellig
een kopje koffie te drinken bij familie
of een keer naar mijn schoonmoeder.
Daar kan ik het namelijk ook erg goed
mee vinden.”

Benodigdheden:
· 500 gram melk
· 170 gram bloem
· 5 eieren
· 70 gram boter
· 100 gram suiker

Bereiding:
• Doe de bloem en suiker in een
kom;
• meng de melk en de eieren er
door heen;
• voeg het zout toe naar smaak;
• laat de boter smelten;
• voeg al roerend de boter toe;
• laat het beslag 5 tot 10 minuten
rusten;
• bak de flensjes rustig gaar in een
antiaanbakpan.

Wij wensen iedereen
fijne feestdagen
en een gezond 2013

Leukste kapsalon
van Limburg!

· zout

Petra Thijssen heeft een
tweelingzus en de dames blijken
onafscheidelijk. “We zijn een eeneiige
tweeling en we doen heel veel dingen

samen, zeg maar: bijna alles. We bellen
elkaar meerdere keren per dag en als
mensen mij in het dorp tegenkomen,
dan is negen van de tien keer mijn

Hoofdstraat 8a
5961 EZ Horst
077 - 3698 33 64
info@anjaloek.nl

Anja & Loek, Jessica, Willeke, Elles en Juul
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minimaal € 25,-

Vana
maan f
d
24 de ag
c.

Sudoku

2

za
Lay’s c kken
hips [2
25

GRATI

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

5

2
3

8

6

8

6

Oplossing vorige week:

[smaa
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Als u volgende week bij ons komt,
ontvangt u bij besteding van
minimaal € 25,- en tegen inlevering van deze ingevulde waardebon 2 zakken Lay’s chips [225 gr.]
GRATIS !!! [smaak naar keuze].

S!

keuze]

Eén waardebon per klant, uitsluitend geldig voor
de vermelde aanbieding. Niet inwisselbaar tegen
geld of anderszins geldig als korting. Waardebon
is alleen geldig met compleet ingevulde postcode.

Vul hier uw postcode in:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Gewoon, bij AH Horst a/d Maas.

www.ahhorst.nl
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Ingezonden brief

Kerstman: Biedt weerstand
aan bezuinigingsplannen regering op WMO
De komende jaren dreigt een kaalslag in de huishoudelijke verzorging en de begeleiding van ouderen en
mensen met een handicap. Het kabinet wil miljarden bezuinigen op zorg en begeleiding, waardoor de meeste
mensen in 2015 geen huishoudelijke verzorging meer krijgen en de druk op familie en vrienden nog verder
toeneemt.

De Werkgroep WMO Horst aan
de Maas roept de gemeenteraad
op weerstand te bieden tegen de
plannen van het kabinet. Dat deed
de werkgroep door – verkleed als

vloerreiniging
en

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

Kerstman – gebruik te maken van het
spreekrecht in de gemeenteraadsvergadering van 18 december.
“De plannen van het kabinet van
VVD en PvdA zijn desastreus. Het

schrappen van banen in de thuiszorg
leidt tot verwaarlozing, vereenzaming
en vervuiling van mensen. U wilt toch
niet als de oude vrek Scrooge te boek
komen staan?” hield de Kerstman de

Download uw
bestelformulier
via onze website

Voor een geslaagd KERSTFEEST

feestdagen!

VLAAI KERSEN ABRIKOZEN en APPEL

zie onze KERSTTAARTEN, KERSTVLAAIEN,
KERSTSTOLLEN.

online debestkoelmgeenmdeak NIEUW: BAK ZELF UW HEERLIJKE
voor

volgens nieuw eigen ontwikkeld CONCEPT
(alleen op bestelling)

WIJ WENSEN IEDEREEN PRETTIGE FEESTDAGEN!

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

www.bakkerijgerards.nl
www.artvlaai.nl
www.bakkerijgerards.nl

raadsleden voor.
Naar verwachting raken 58.000
thuiszorgers en 40.000 alfahulpen hun
baan kwijt door de bezuinigingen. De
regering geeft straks de gemeente de
opdracht grote delen van de AWBZ in
de vorm van de Wmo uit te voeren.
Maar van het geld dat ze daarvoor
nodig heeft, krijgt de gemeente
maar 75%. De gemeente wordt dus
bij voorbaat met 25% gekort. De
Werkgroep WMO vraagt zich af of dat
betekent dat straks verder bezuinigd
wordt op de WMO en dat minder
voorzieningen voor burgers in Horst
aan de Maas gerealiseerd worden.
Om de oproep extra kracht bij te
zetten, bood de Kerstman de raadsleden symbolisch een sigaar uit eigen
doos aan. Wethouder Op de Laak
(PvdA) reageerde met de opmerking
dat zij er niet van overtuigd was, dat
de landelijke problemen zich ook
zouden manifesteren in Horst aan de
Maas. Maar voegde daar aan toe dat,
gezien de plannen, de zorg van de
werkgroep gedeeld werd.
Paul Geurts,
Werkgroep WMO

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

Bespreking Poll week 49

Een EHBO-diploma moet verplicht zijn
De meningen over bovenstaande stelling zijn nagenoeg gelijk verdeeld.
Van de mensen die stemden is 51% van mening dat een EHBO-diploma
inderdaad verplicht moet zijn. Iedereen hoort eigenlijk te weten hoe je met
een slachtoffer om dient te gaan, hoe je een wond verzorgt en wanneer je
wel of niet 112 dient te bellen. Er kan bijvoorbeeld dan al op de basisschool
begonnen worden met EHBO-lessen. Het veiligheidsgevoel wordt vergroot

wanneer iedereen een EHBO-diploma heeft.
Daar is 49% het niet mee eens. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de
kosten voor het behalen van een EHBO-diploma. Om maar niet te spreken
over het feit dat je elk jaar opnieuw examen moet doen. Daar hoeft de
burger niet voor op te draaien. Daarnaast is niet iedereen geschikt om eerste
hulp te verlenen. Sommige mensen gruwelen al bij de gedachte aan bloed.

Ik laat me niet meevoeren door mediahypes
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het einde van de wereld, het stranden van bultrug Johannes, project-X in
Haren. Nieuws dat enkele weken lang de media domineerde en al weer net zo
snel uit ons geheugen is verdwenen. Als na vrijdag blijkt dat de voorspelling van
de Maya’s niet is uitgekomen, halen we onze schouders op en gaan we over
tot de orde van de dag. Maar voor die tijd heeft wel bijna elke krant, tijdschrift
en tv-zender uitgebreid aandacht besteed aan het op handen zijnde einde van
de wereld. Voorstanders en tegenhangers werden aan het woord gelaten en op

Discovery Channel deelden mensen tips hoe je een ramp kunt overleven. Het is
verleidelijk om je daar door mee te laten slepen. Toch maar wat extra kaarsen en
water inslaan, je weet tenslotte maar nooit.
Of trekt u zich niets aan van allemaal die berichten? Blazen de media volgens
u alles op en moeten we gewoon ons nuchtere boerenverstand gebruiken?
We moeten ons niet mee laten slepen en laten verleiden door de media. Ik laat
me niet meevoeren door mediahypes. Wat vindt u?

Verleden
tijd
De allerlaatste dan. Nog
één column dit jaar en die is
misschien wel de laatste ooit
gepubliceerd in nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas. Als
we de geruchten mogen
geloven dan bestaat op 21
december 2012 de wereld niet
meer. Deze is dan vergaan.
Jammer van alle moeite om
samen met veertien hardwerkende collega’s deze 44
pagina’s tellende kersteditie in
elkaar te zetten.
Een snelle lezer zal nog even
zijn best doen om elke letter
spellen, maar het nieuwsblad
tijdens eerste of tweede
kerstdag rustig doornemen, gaat
niet meer lukken. Of dit grote
onzin is? Morgen weten we het
zeker.
Filmmaker Wiek Lenssen uit
Swolgen ging met collega Joni
Hendrix in gesprek. Hij vertelde
haar zijn versie over de voorspellingen van het vergaan van de
wereld en de daarbij betrokken
Mayakalender. Deze beslaat
namelijk een periode van 5.200
jaar en op 22 december beginnen ze aan de volgende cyclus.
Het zal mij benieuwen of de
wereld er een dag later nog is.
Zelf geloof ik daar helemaal
niets van, maar kan me wel
vinden in zijn vertelling dat de
Maya’s de deplorabele toestand
van de natuur en de menselijke
staat rond deze tijdswisseling
voorspelden. Daar heeft hij
natuurlijk een punt…
Maar ergens vind ik het ook
grappig dat alles en iedereen
weg zou zijn. Maar dan wil ik
ook zeker weten dat iedereen
vertrokken is. En hoe het verder
zou gaan in Horst aan de Maas?
Geen mens zal het weten.
Niemand weet wie de Heren van
Zaerum uiteindelijk zou kopen,
niemand zal weten hoe het
afvalbeleid kostendekkend werd
en of de stand van zaken aan de
Tienrayseweg verbeterd zal zijn.
Misschien is het maar beter
ook. Gewoon met een schone lei
beginnen en het eerste levend
organisme dat een nieuwe start
wil maken, hoeft nergens
rekening mee te houden.
Resultaten uit het verleden,
blijken echt verleden tijd.
Tot over drie weken!
Herman
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 50) > Ik maak alleen mijn eigen oprit sneeuwvrij > eens 33% oneens 67%

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
20 december 2012
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Bouwwerkzaamheden
rondom Elzenhorst

Kalendergids 2013
In de hele gemeente Horst aan de Maas zal de huis-aan-huis verspreiding van de Kalendergids voor
2013 dit jaar plaatsvinden van 17 december tot en met 5 januari. Hebt u op 5 januari 2013 nog geen
kalender ontvangen, dan kunt u er een ophalen bij de receptie van het gemeentehuis of even bellen met
077-477 97 77, dan wordt er alsnog eentje bezorgd.

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 er voor zorgen dat anderen mee kunnen blijven doen in Horst aan
de Maas. WIJ dient ter inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed gesprek over wat u zelf
kunt bijdragen.
WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u vanaf nu op informatie van de gemeente terugvindt als
dit gaat over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.
Kent u iemand die in deze rubriek thuishoort?
Geef dit dan door aan Daniëlle van Vuuren, via e-mailadres gemeente@horstaandemaas.nl

De bouw van woonwijk hof te Berkel verloopt voorspoedig. Er wordt hard gewerkt
aan het woongebouw met de groepswoningen voor mensen met dementie en de
(huur)appartementen.

mondhygiëniste, etc. een plek. In verband
met de bouwwerkzaamheden is het vanaf 7
januari 2013 tot medio 2014 niet mogelijk om
via de Hoge Horst (binnendoor) het centrum
van Horst te bereiken.

In week 3 van 2013 worden de Hoge Horst
en 4 woningen aan het Antoniuspark
gesloopt. Verder wordt binnenkort gestart met de bouw van een Expertise- en
Behandelcentrum van De Zorggroep. In dit
centrum krijgen o.a. een fysiotherapeut, een

Ook moet de hellingbaan voor de ingang van
verpleeghuis Elzenhorst worden ingekort om
ruimte te maken voor de bouwwerkzaamheden. Auto’s kunnen nog wel steeds de hoofdingang van Elzenhorst bereiken en rondrijden
om mensen te laten in- en uitstappen.

‘Tijd en zorg voor elkaar
hebben wordt steeds
belangrijker’
binnen, welke vervolgens worden uitgezet
bij Leny als het gaat om vragen uit Horst en
bij haar collega’s voor Sevenum, Tienray of
het project Hulp bij Dementie en Dichterbij.
Leny: “Als ik een hulpvraag binnen krijg ga
ik actief mensen benaderen met de vraag
of zij invulling willen en kunnen geven aan
de hulpvraag. Ik probeer dus een vrijwilliger
aan een hulpvrager te ‘koppelen’. Daarbij
is het belangrijk dat de mensen samen een
‘klik’ hebben, want alleen dan kan er een
langdurige relatie ontstaan. We houden
het proces in het begin dan ook goed in de
gaten. Ook krijgen nieuwe vrijwilligers een
introductie via De Zorgondersteuner en zijn
er mogelijkheden voor scholing en ondersteuning.”

Op 25 december
en 1 januari geen
afvalinzameling
In verband met de feestdagen in december en januari vinden de volgende wijzigingen in de afvalinzameling plaats:
Op dinsdag 25 december vindt er geen
afvalinzameling plaats. Restafval, plastic en
drankpakken kunt u op zaterdag 22 december
aan de straat zetten.
Voor keukenafval is er geen inhaaldatum.
De eerstvolgende ophaaldatum hiervoor is
donderdag 27 december.

Op dinsdag 1 januari is er geen afval-inzameling. Restafval, plastic en drankpakken
kunt u op zaterdag 5 januari aan de straat
zetten.
Voor keukenafval is er geen inhaaldatum.
De eerstvolgende ophaaldatum hiervoor is
donderdag 3 januari.
U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op
uw persoonlijke afvalkalender via
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Nieuwe
textielcontainers
Begin januari komen in Horst aan de Maas nieuwe textielcontainers
te staan. Dit heeft te maken met het feit dat de gemeente samen gaat
werken met een nieuwe partij voor de textielinzameling.
De containers van de huidige inzamelaar Reshare
worden op 27 en 28 december opgehaald. De
nieuwe containers van Sam’s Kledingactie voor
Mensen in Nood worden 2 of 3 januari geplaatst.

De locaties blijven gelijk. De gemeente is met het
Sebastianusgilde en de nieuwe inzamelaar Sam’s
Kledingactie nog in gesprek over de inzameling in
Sevenum, Kronenberg en Evertsoord.

Leny Jenniskens

Sinds haar prepensioen is Leny Jenniskens
(64 jaar) contactpersoon voor de vrijwilligerszorg van De Zorgondersteuner binnen
Horst. “Vrijwilligers van deze organisatie
ondernemen leuke dingen met mensen die
lichamelijk of verstandelijk beperkt zijn. Dat
doen we in de thuissituatie van de mensen.
We trekken er samen op uit, ondernemen
een activiteit of voeren een gesprek. Net
waar de mensen behoefte aan hebben. Ook
zijn er vrijwilligers die mensen begeleiden
naar ziekenhuisafspraken. Reguliere zorgtaken verrichten wij niet, dat laten we over aan
de daarvoor bekende zorginstanties”, aldus
Leny. In Horst zijn zo’n 150 mensen actief bij
de vrijwilligerszorg, waarvan sommige mensen bij meerdere hulpvragers langs gaan.
Actief koppelen
Leny is één van de vier contactpersonen
voor De Zorgondersteuner binnen de
gemeente Horst aan de Maas. Bij deze organisatie komen de hulpvragen van mensen

Prepensioen
Leny heeft altijd als verpleegkundige
gewerkt en is op haar 60e met prepensioen
gegaan. “Toen ik gestopt was met werken
ben ik me gaan oriënteren op mogelijkheden om mijn tijd anders in te vullen. Ik
ben te jong om thuis te gaan zitten en wil
graag wat met en voor mensen doen. Zeker
in deze tijd. Met veranderingen zoals de
kanteling van de Wmo wordt tijd en zorg
voor elkaar alleen maar belangrijker. Oog
hebben voor elkaar zou zowel bij jong als bij
oud hoger in het vaandel moeten komen te
staan”, aldus Leny.
Samen mooie dingen beleven
Leny is niet alleen contactpersoon in Horst,
ze is ook vrijwilliger. Ze gaat wekelijks op
bezoek bij een mevrouw die rolstoelgebonden is. Op de vraag wat ze zelf het mooiste
vindt, antwoord Leny: “Het menselijk
contact! Elke mens heeft mooie dingen, dat
samen beleven is het mooiste wat er is!”
Iedereen die een hulpvraag heeft, of graag
vrijwilliger wil worden kan terecht bij het
hoofdkantoor van De Zorgondersteuner in
Blerick (tel. 077-3231130;
e-mail info@dezorgondesteuner.nl).
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Afvalinzamelkalender 2013
binnenkort op uw deurmat
Begin 2013 kunt u de Afvalinzamelkalender
voor het komende jaar op de deurmat verwachten. Op de kalender staan al uw afvalstromen in één overzicht weergegeven. De
afvalinzamelkalender is per adres verschillend. We raden u daarom aan uw kalender
goed te bewaren.
Ook zal de Afvalkalender in 2013 weer digitaal
beschikbaar zijn op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl. Als u uw postcode en huisnummer

invult, verschijnt uw persoonlijke afvalkalender.
Deze kunt u online bekijken, maar u kunt hem
ook uitprinten. Op de site is ook een App (iCal)
beschikbaar waarmee u uw afvalkalender in uw
digitale agenda op uw smartphone of tablet kunt
opnemen.
Alle informatie over de afvalinzameling in onze
gemeente vindt u op www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl. Voor vragen kunt u bellen met de
gemeente via tel. 077 - 477 97 77.

Tijdelijke beheerder in
sportcentrum De Kruisweide
Sevenum
Met de aankoop van sportcentrum De
Kruisweide in Sevenum is de gemeente per 1
januari 2013 eigenaar geworden. Dit betekent
dat de verhuur van de diverse sportruimtes
voortaan via de gemeente gaat
(verhuur@horstaandemaas.nl).
In verband met lopende contracten is sportcentrum
De Kruisweide geopend tot 30 april 2013. Daarna
wordt gestart met de verbouwing. De verwachting
is dat na de zomervakantie het sportcentrum klaar
is voor bewegingsonderwijs van scholen en voor
het gebruik van trainingen en wedstrijden door
diverse verenigingen en overige huurders.

Beheerder sportkantine
In het eerste kwartaal van 2013 gaat de gemeente
op zoek naar een beheerder voor de sportkantine.
Tot die tijd heeft de gemeente de beheerder van de
Smetenhof bereid gevonden om de sportkantine
open te houden tot en met 28 april 2013. Vanaf het
seizoen 2013/2014 (na de zomervakantie) zal er
een nieuwe beheerder de sportkantine exploiteren.
Vragen
Heeft u vragen over de huurmogelijkheden van
sportcentrum De Kruisweide dan kunt u terecht
bij verhuur@horstaandemaas.nl of telefonisch via
077 - 477 97 77.

Rooster recreatief zwemmen

Geopend tijdens
de kerstvakantie
24 december 2012 t/m 6 januari 2013:
Maandag 24 december:
10.00-17.00 uur
Dinsdag 25 december:
gesloten
Woensdag 26 december: gesloten
Donderdag 27 december: 10.00-17.00 uur
en 18.30-20.00 uur
Vrijdag 28 december:
10.00-17.00 uur
Zaterdag 29 december:
14.00-17.00 uur
Zondag 30 december:
11.00-15.00 uur
Maandag 31 december:
10.00-17.00 uur

Dinsdag 1 januari:
Woensdag 2 januari:
Donderdag 3 januari:
Vrijdag 4 januari:
Zaterdag 5 januari:
Zondag 6 januari:

gesloten
10.00-17.00 uur
10.00-17.00 uur
en 18.30-20.00 uur
10.00-17.00 uur
14.00-17.00 uur
11.00-15.00 uur

Wij wensen u allen prettige feestdagen.
Personeel zwembad de Berkel

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Ontmoet elkaar in Horst aan de Maas
Op 1 januari 2013 willen we u van harte
uitnodigen voor de Nieuwjaarsreceptie,
die gehouden wordt in de gemeente Horst
aan de Maas.

Omstreeks 13.50 uur volgt een gezamenlijke
toost op het nieuwe jaar, waarna u nog in een
gezellige ambiance met elkaar kunt napraten
of vooruitkijken.

Vanaf 12.00 uur bent u welkom in cultureel
centrum ‘t Gasthoês aan de Gasthuisstraat
in Horst, waar vanaf 13.00 uur een boeiend
programma begint.

Namens het bestuur van gemeente Horst aan
de Maas

‘Wij’- zo doen we dat in Horst aan de
Maas, krijgt in 2013 steeds meer inhoud.
Burgemeester Kees van Rooij gaat daar in
zijn rede nader op in. Een cabareteske terugblik op het dan voorbije jaar 2012 maakt ook
onderdeel uit van het programma.

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

Aanmelden is niet nodig

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de
Maas worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad
dat te raadplagen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in
het elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Midden Peelweg 8
Peelheideweg 12
Broekhuizenvorst
Blitterswijckseweg 22
Grubbenvorst
Pastoor Vullinghsplein
Horsterweg 66a
Urselinenpark Kloosterstraat
Leliestraat 8 a

Hegelsom
Niesweg 3
Horst
Stuksbeemden 139
Rietbos 64
Tienrayseweg 25
Gastendonkstraat 2
Dr. v.d. Meerendonkstraat 2
Kronenberg
Meerweg 1

Lottum
Horsterdijk 108a
Stationsweg 14
Meerlo
Mgr. Jenneskensstraat
ongenummerd
Sevenum
Op den Bergen 10
Dorperweiden 83
De Wiers 3 te Sevenum

Griendtsveen
In de Paardestal 20

Openingstijden gemeentehuis
tijdens de feestdagen
Het gemeentehuis is tijdens de feestdagen geopend op:
Eindejaarsviering personeel
• Gesloten donderdag 20 december 2012
vanaf 13.00 uur
Kerst
• Gesloten maandag 24 december 2012
• Gesloten dinsdag 25 december 2012
(1e Kerstdag)
• Gesloten woensdag 26 december 2012
(2e Kerstdag)
• Geopend donderdag 27 december 2012
• Geopend vrijdag 28 december 2012
Nieuwjaar
• Gesloten maandag 31 december 2012
• Gesloten dinsdag 1 januari 2013
(Nieuwjaarsdag)
• Geopend woensdag 2 januari 2013
• Geopend donderdag 3 januari 2013
• Geopend vrijdag 4 januari 2013

Ook in het jaar 2013 gelden de volgende
openingstijden:
Telefonische bereikbaarheid op maandag t/m
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur
(op maandagen tot 20.00 uur).
Opening van de loketten: op maandag t/m
vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is
alleen de afdeling Burgerzaken op maandag
geopend van 8.30 tot 20.00 uur.
Voor dringende meldingen m.b.t.
gemeentewerken die geen uitstel dulden
kunt u het storingsnummer 06 - 23 49 82 49
bellen.
Let op: het gaat hier dus uitsluitend om
dringende meldingen, waarbij direct gevaar
voor de omgeving dreigt.

Kerstreces: géén
vergaderingen van de raad!
Vanaf dinsdag 25 december 2012 tot en
met dinsdag 8 januari 2013 vergadert de
gemeenteraad niet.
Vergaderkalender
Dinsdag 15 januari 2013:
Themabijeenkomst Zelfredzaamheid
Dinsdag 22 januari 2013:
Commissie Samenleving
Woensdag 23 januari 2013:
Commissie Ruimte
Dinsdag 29 januari 2013:
Geen openbare bijeenkomst gemeenteraad

Dinsdag 5 februari 2013:
Raadsvergadering
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek.
En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.
De gemeenteraad wenst u sfeervolle feestdagen toe! Vanaf dinsdag 15 januari 2013 bent u
weer van harte welkom in de raadzaal van ons
gemeentehuis.

Bestuur en medewerkers gemeente Horst aan de Maas wensen u

fijne feestdagen
en een goed en gezond 2013

Algemene informatie
Gemeentehuis
Postadres:
Postbus 6005, 5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 477 97 77
Fax:
077 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is
afdeling burgerzaken geopend op: Maandag van
08.30 - 20.00 uur.
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken tijdens
de normale openingstijden en op woensdag- en
donderdagmiddag. U kunt dit doen via
tel. 077 - 477 97 77 of via www.horstaandemaas.nl.
Als u een ‘afspraak op maat’ heeft gemaakt,
wordt u met voorrang geholpen. Wilt u er s.v.p.
rekening mee houden dat u bij de afdeling
Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
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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.

Astrid Oosenburg bezoekt Broekhuizenvorst
Als Partij van de Arbeid Horst aan de Maas zijn we, met succesvolle
bezoeken van John Kerstens aan America en Mo Mohandis aan
Broekhuizen, eerder dit jaar gestart met onze 16 dorpentour. Doel van
deze 16 dorpentour is om de inwoners van Horst aan de Maas te
betrekken bij de landelijke en gemeentelijke politiek.
Zestien maanden op rij bezoeken
we met zestien Tweede Kamerleden
onze zestien mooie dorpen.
Afgelopen vrijdag, 14 december,
bezochten we met Tweede Kamerlid
Astrid Oosenbrug Broekhuizenvorst.

Tijdens het canvassen, waar
we van deur tot deur en van
keukentafel tot keukentafel met
mensen in gesprek gaan over dat
wat hen bezig houdt, noemde
54% van de gesproken inwoners

van Broekhuizenvorst de rustige
woonomgeving als het grootste
pluspunt, gevolgd door de sociale
samenhang met 15%. De negatieve
punten in Broekhuizenvorst zijn het
lage winkelaanbod, 46%, gevolgd
door 15% die de sociale cohesie
juist liever wat groter zag. Met de
dorpsraad is afgesproken dat we,
mede op basis van de avonden in
Broekhuizen en Broekhuizenvorst, in
gesprek gaan over acties die hieruit

kunnen worden opgezet.
Tijdens het politiek café in café
‘t Dörp hebben we ruim anderhalf
uur met zo’n vijftien aanwezigen
gesproken over de inzet van
community websites, ICT en lokale
overheid, en ICT en landelijke
overheid. Tevens hebben we vele
dozen vol met speelgoed opgehaald
die we naar de speelgoedbank in
Venlo brengen.
Al met al weer een erg

interessante, en vooral ook gezellige,
activiteit binnen onze 16 dorpentour.
De volgende activiteiten zijn in
Evertsoord (januari), Griendtsveen
(februari) en Grubbenvorst (20
maart). Kijk voor een uitgebreid
verslag van onze activiteit in
Broekhuizenvorst en onze overige
16 dorpenactiviteiten op www.
roybouten.nl
Roy Bouten,
raadslid PvdA Horst aan de Maas

de Maas, financieel staan we er goed
voor! Met vertrouwen gaan wij dat
jaar dan ook tegemoet. Speerpunten
waar het CDA het komend jaar verder
mee aan de slag gaat zijn wonen,
werkgelegenheid en de zorg. In onze
ogen zijn dat cruciale onderwerpen
die nodig zijn om een gemeente te
houden waar het goed wonen, werken
en leven is. Daarnaast blijven wij
aandacht geven aan de maatschappij
en roepen we burgers op om zelf
ook zaken op te pakken. Als overheid

ondersteunen we waar nodig, maar
wij doen ook een beroep op de
verantwoordelijkheid die u als burger
heeft. Samen zorgen we voor een
prettige samenleving en dat is het
doel van het CDA. CDA, de partij van
de samenleving.
Voor dit moment wens ik u
namens het CDA Horst aan de Maas
hele fijne kerstdagen en de beste
wensen voor 2013.
Rudy Tegels,
fractievoorzitter CDA

Partij van de samenleving
Wat heeft 2012 gebracht? In ieder geval een politieke verschuiving in
Den Haag. Daar lijkt de rust nu weer wat te zijn teruggekeerd. Dat neemt
niet weg dat er maatregelen worden genomen die hard aankomen.
Bijvoorbeeld op het gebied
van de zorg hebben de VVD en de
PvdA zaken afgesproken die u als
burger gaan raken. De gevolgen
gaan we ook in de lokale politiek
ervaren. Op het gebied van de WMO
komen zware vraagstukken op ons
af. Het CDA zet zich er voor in om
in Horst aan de Maas het beleid op

het gebied van zorg zorgvuldig uit te
voeren.
Wat 2012 ook heeft gebracht
zijn ontwikkelingen in Horst aan
de Maas. De centrumplannen van
Horst, Grubbenvorst en Sevenum zijn
of worden gerealiseerd, er worden
fietspaden aangelegd en Brede
Maatschappelijke Voorzieningen

(BMV’s) worden gebouwd. Wij
investeren daarmee in de leefbaarheid
van onze kernen. Dat hebben we u
beloofd en dat komen we na. Die
leefbaarheid in de samenleving is voor
ons van groot belang. Het CDA gelooft
in de kracht van de samenleving.
Elkaar helpen waar nodig, dat is
belangrijk. En de overheid kan daarbij
ondersteunen waar dat gevraagd
wordt.
Voor het jaar 2013 ligt er een
sluitende begroting voor Horst aan

Centrum Sevenum: puzzel compleet!
Het aan elkaar leggen van vele verschillende losse puzzelstukjes is
vaak een heel werk. Maar uiteindelijk is het resultaat een mooi geheel
waar je trots op kunt zijn. De plannen die in het centrum van Sevenum
worden uitgevoerd, zijn hier een mooi voorbeeld van. Volgens Essentie ligt
er een resultaat om trots op te zijn.
Het begon met de wens om
het winkelplein in Sevenum ‘af te
maken’. Basisschool De Dobbelsteen
is verplaatst naar het oude gemeen-

tehuis, waardoor ruimte is ontstaan
voor nieuwbouw van appartementen
en winkelruimte. Dit biedt aan een heel
belangrijke speler in het Sevenumse

centrum, Jansen-Noy, de gelegenheid om verder uit te breiden. Met de
parkeerproblemen die er nu al zijn,
geeft dit echter wel een extra opdracht
om meer parkeerplaatsen te realiseren.
Daar is nu ruimte voor gevonden, door
gronden aan te kopen achter winkelcentrum De Vier Jaargetijden.
Onderdeel van deze aankoop
is ook de aankoop van sporthal De

Kruisweide. Dit is een goede investering, omdat de huidige sportzaal De
Stapakker niet meer voldoet aan de
wensen voor de toekomst. De oude
sporthal wordt daarom afgebroken, dat
biedt weer ruimte voor woningbouw
in het centrum. De nieuwe sporthal zal
gebruiksklaar worden gemaakt, zodat
de gebruikers in de zomer van 2013
over kunnen. Het laatste puzzelstukje

Hele fijne feestdagen en een gezond 2013

heet ‘Pand Gertrud’. Met de eigenaar
(dhr. Nabben) is afgesproken dat hij
het pand in originele staat gaat herstellen, wat het aanzicht van het centrum van Sevenum sterk verbeterd. En
zo ligt er een prachtige puzzel.
Wij wensen u fijne feestdagen en
een geweldig 2013.
Bram Hendrix,
fractievoorzitter Essentie

Winterdipje?

Je vrolijkt weer op in de

Directie en personeel Kempen Communicatie

www.kempencommunicatie.nl

Start
voorverkoop
29 december
10.00 uur
Zaal de Lange

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616
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Meterikker composeert eigen stuk

’Ik heb een muziekverslaving’
Ger de Mulder (60) uit Meterik heeft een driedelige compositie gemaakt. Tijdens het Nieuwjaarsconcert van de
Koninklijke Harmonie Horst op zondag 13 januari gaat het muziekstuk in première. De muziekliefhebber uit Meterik
zal zijn compositie ook dirigeren. Bijzonder is dat het stuk alleen door blazers wordt gespeeld.

me had om een stuk van 25 minuten te
componeren”, vertelt Ger.
Het muziekstuk componeren ging
bij Ger bijna vanzelf. “Sommige dingen
gaan onbewust. Als ik door de wereld
van de klassieke muziek dwaal, merk
ik dat ik altijd weer ‘thuis’ kom bij de
muziek die werd geschreven in de
tijd van de Weense Klassieken. Het is
dan heel logisch dat je die manier van
denken, schrijven en ook de klanken
van die stroming overneemt. Dat heb ik
gebruikt om mijn compositie te maken.
Ik ga vaak achter de piano zitten en
speel gewoon wat. Of ik krijg opeens
een ingeving tijdens een wandeling.
Als ik heb wat ik wil, dan ga ik allerlei
elementen gebruiken in het hele
muziekstuk. Zo voor en na valt het allemaal in elkaar en is het stuk af.”

Schatkist van muziek
De driedelige compositie die Ger
gemaakt heeft, draagt hij op aan de in

2006 overleden Gerard Franck. Hij was
Gers pianoleraar. “Ik heb zoveel van
die man geleerd. Als klein kind van
10 jaar kwam ik al bij hem. Hij heeft
echt heel veel indruk op mij gemaakt
en leerde mij een hele nieuwe kant
van muziek. Een hele andere wereld.
Hij heeft me een schatkist van
muziek gegeven. Hij heeft mij wakker
geschud en laten zien dat er zoveel
meer is dan alleen lichte muziek”, legt
Ger uit.

Muziekverslaving
Muziek betekent voor de 60-jarige
componist heel veel. “Iedere dag
is gevuld met muziek. Ik heb een
muziekverslaving. Zoals mensen
ademhalen, zo adem ik muziek. Het is
geweldig. Ik vind het echt vreemd
als mensen zeggen ‘ik heb niets met
muziek’. Muziek is meestal feestelijk,
maar kan ook heel troostend zijn. Dat is
het mooie ervan.”

Vogelmarkt Meerlo
Nadat Ger veel marsen had gecomponeerd voor onder andere Gemeente
Horst aan de Maas, vond hij het tijd
voor iets anders. Door gezondheidsproblemen had hij op een gegeven
moment veel vrije tijd. Toen begon hij
met het componeren van een driedelige compositie. Het stuk was oorspron-

kelijk voor klarinettist Peet Kleeven
geschreven, maar die stopte.

Weense klassiekers
“Toen dacht ik: dan laat ik het
door drie jonge klarinettisten spelen.
Fenny van der Sterren, May van den
Munckhof en Josien Vermeeren zijn de

drie solisten die ieder een deel van
mijn compositie spelen. Dat maakt het
voor het publiek ook aantrekkelijk. Het
leuke is dat één muziekvereniging zelf
een dirigent, componist en solisten
levert. Het laat zien dat de Koninklijke
Harmonie Horst veel talenten heeft.
Ook had ik nooit gedacht dat ik het in

De maandelijkse vogelmarkt van vogelvereniging De Gevleugelde
Vrienden Wanssum e.o. vindt plaats op zondag 23 december. De markt
vindt plaats in ’t Brugeind in Meerlo en begint om 09.30 uur.
Op deze vogelmarkt kan
iedereen vogels kopen maar ook
zelf verkopen. Tevens zijn er diverse
vogelhandelaren aanwezig. Ook
kan men hier terecht voor alle

vogelbenodigdheden. Duiven en
kwartels worden niet toegelaten.
Voor verdere informatie, neem
contact op met M. van Osch op
0478 53 12 21.

De kringloopwinkel
van

Horst aan de Maas

Openingstijden
Vrijdag en zaterdag
10:00 - 17:00

De medewerkers van Apotheek Horst
wensen U prettige feestdagen
en een gezond 2013!

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

Op 24 en 31 december is de apotheek geopend tot 17.00 uur.
Op 25-26 december en 1 januari is de apotheek gesloten.

0478 - 53 17 95

www.jacobsdak.nl

+
Tijdelijk

8X

10 GB

Windows 8 Phone, 4.3 Inch HD Super LCD 2 touchscreen,
front camera met ultra groothoeklens, vernieuwde Life
Tiles, met Beats Audio, in het zwart en blauw

in combinatie met:
2-jarig Vodafone Bel+SMS+Web Altijd 55
nu de 1e 12 maanden
van € 55,- pmnd
voor € 41,25 pmnd**

12 maanden

25% KORTING

La Rondine wenst iedereen
een gelukkig en gezond 2013 en
hoopt u ook weer in het nieuwe jaar
te mogen begroeten.

data**

31 december zijn wij geopend van 17.00 tot 21.00 uur
voor afhalen. Het restaurant is helemaal volgeboekt.
Dinsdag 1 januari zijn wij gesloten.

49,-
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*Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Actie geldig t/m 31 december 2012. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

reserveren gewe

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

@welcombijkivits •

Welcom bij Kivits

Meterikseweg 84, Horst, 077-3989089, www.larondine.nl
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Kandidaten voor Kerstwandeltocht terug
Zilvervos gezocht in Kronenberg
Elk jaar reikt carnavalsvereniging De Vöskes uit Meerlo de Zilvervos
uit. Deze onderscheiding is bedoeld voor een inwoner of een vereniging
in het dorp die zich op een verdienstelijke wijze inzet voor de dorpsgemeenschap.
Een speciale Zilvervoscommissie
(Reinier Thiesen, Piet Wagemans
en René Poels) buigt zich jaarlijks
over de vraag wie dit jaar deze hoge
onderscheiding krijgt. De commissie
vraagt inwoners en verenigingen uit
Meerlo om kandidaten voor te dragen
voor deze dorpsonderscheiding. Deze
onderscheiding wordt jaarlijks door
de prins uitgereikt aan dorpsgenoten
of verenigingen met een uitzonderlijk grote verdienste voor de dorps-

gemeenschap Meerlo. Namen van de
kandidaten en de motivatie kunnen
tot 1 januari ingezonden worden
via de mail naar renepoels1948@
gmail.com of per brief aan Zilvervos
Commissie, Hoofdstraat 36 in Meerlo.
Uit de inzendingen wordt een voordracht gemaakt waarna uiteindelijk
het bestuur van CV de Vöskes een
besluit neemt wie tijdens de Meerlo
revueavond deze hoge dorpsonderscheiding krijgt uitgereikt.

Na een jarenlange afwezigheid wordt dit jaar weer een kerstwandeltocht georganiseerd in Kronenberg.
Door een samenwerking tussen de beheerder van website www.kroenenberg.nl en SV Kronenberg wordt er op
donderdag 27 december weer gewandeld.
In 1971 werd door de ouderraad van de basisschool (destijds de
St. Aloysiusschool) tijdens de kerstdagen drie dagen lang een wandeltocht
gehouden voor de kinderen van de
school. Toen kregen de deelnemers die
alle drie de tochten liepen een herinneringsmedaille. Ruim 15 jaar werden

deze kerstwandeltochten georganiseerd
waarna ze verdwenen in de vergetelheid. Zo’n 25 jaar na de laatste tocht
wordt deze traditie in ere hersteld.
Net als toen zal de tocht van dit
jaar door de bossen van Kronenberg
voeren over een lengte van ongeveer
7,5 kilometer. Voor de minder

geoefende wandelaars is een verkorte
route uitgezet van circa 4 kilometer.
Start- en eindpunt van de tocht is
het sportpark van SV Kronenberg aan
de Meerweg in Kronenberg. Inschrijven
kan van 12.00 tot 14.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.kroenenberg.nl/wandeltocht

Themalezingen LGOG

Tweede Wereldoorlog
LGOG Kring Ter Horst organiseert op drie dinsdagavonden in januari en februari een lezingencyclus die betrekking heeft op de Tweede Wereldoorlog. Een drietal deskundige sprekers verzorgt de lezingen.

Schoonmaakbedrijf Oda Peeters
wenst u Prettige Kerstdagen en een
succesvol en gezond 2013!

DEKEN CREEMERSSTRAAT 72 5961 JP HORST
TEL (077) 398 82 10

Bedankt voor het
in ons gestelde vertrouwen.
Ook in het nieuwe jaar kunt u
weer op ons rekenen.

Op 15 januari bijt Gerrit van der
Vorst het spits af met een lezing
over de liquidatie op 15 juli 1944
van Salomon Walvis, een joodse
Amsterdammer die in Horst zat ondergedoken. Centraal staat deze avond
de vraag of dit een verzetsdaad of een
misdaad was.
Een week later, op 22 januari,
volgt een verhandeling van de heer
Sonnemans over deportatie en
dwangarbeid. Op 8 oktober 1944

vonden in grote delen van Limburg
kerkrazzia’s plaats. De lezingencyclus
wordt op 5 februari afgesloten met een
lezing van de heer Herman van Rens
over Horst en de Holocaust. Wat merkte
Horst van de Jodenvervolging tijdens
de Tweede Wereldoorlog? De spreker
zal een eerste aanzet geven tot een
verklaring voor het feit dat sommige
streken, en ook de dorpen rond Horst,
belangrijk waren bij de redding van
Joden.

De cursus wordt gehouden in
het instructielokaal van Museum
de Kantfabriek in Horst, telkens van
19.30 tot 21.30 uur. Inschrijven is alleen
mogelijk voor de hele cursus.
Opgave voor deelname kan tot
10 januari bij de secretaris van LGOG
Kring Ter Horst, de heer Jan Vissers
via 077 398 41 40 of per mail via
secretariaat@lgogterhorst.nl. Kijk voor
meer informatie over de cursus op
www.lgogterhorst.nl

Serious Request Mèrthal
Op zondag 23 december organiseert Jong Nederland Horst een actie voor 3FM Serious Request. De Horster actie
vindt grotendeels plaats in de Mèrthal, maar ook in het centrum van Horst. Een groep leden van Jong Nederland
begint op zaterdagavond al met boomstam zitten en een filmmarathon.

Peelstraat 7
T: 077-374 39 66
5976 NK Kronenberg E: info@fysiotherapiemulders.nl
I: www.fysiotherapiemulders.nl

Op zondag om 12.00 uur is de
Mèrthal open. Er wordt een spellenmiddag georganiseerd waar kinderen
met een spellenkaart, die voor 1 euro
gekocht kan worden, kunnen meedoen.
Ook solexclub Proemgas draagt haar
steentje bij. Op het podium staan de
dj’s van Usee en M@xx, waar tegen

een betaling een plaatje aangevraagd
kan worden. Ook zijn er een optredens
van het Meuleveld Kinderkoor, de
jeugddrumband van JN Horst en brass
ensemble The happy Christmas Brass.
Daarnaast is er een kleine kerstmarkt met door de leden zelfgeknutselde spulletjes, een Serious tombola

met grote prijzen en bij goed weer, een
kabelbaan. In het dorp kan men kerststukjes maken en worden chocomel en
warme wafels verkocht. Bij de ijsbaan
staat een dj van Jong Nederland. Om
17.00 uur wordt het opgehaalde bedrag
voor het goede doel in de Mèrthal
bekendgemaakt.

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Saltim bucca
100 gram € 2,80
Kerst sterren
4 voor
€ 5,00
Varkensrollade
100 gram € 1,25
Wij wensen u allen fijne kerstdagen!
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Jubilarissen Ons Genoegen
Tijdens de jubileumviering van Vogelvereniging Ons Genoegen werden afgelopen zaterdag zes
jubilarissen gehuldigd. Dit waren de heer Chr. van Duuren (60 jaar), de heer G. Verheijen (50 jaar), de
heer J. Jakobs (50 jaar), mevrouw C. van Kuijck-Peeters (40 jaar), de heer P. Wijnands (40 jaar) en de
heer Th. Kleeven (25 jaar).
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Zangvereniging Meriko
wordt Meriko Vocaal
Gemengde Zangvereniging Meriko uit Meterik heeft haar naam veranderd in Meriko Vocaal. De nieuwe naam en
het vernieuwde logo werden afgelopen maandag gepresenteerd tijdens een feestrepetitie ter gelegenheid van het
45-jarig jubileum.

verenigingen 27

Oliebollenactie
KJEM
De KJEM uit Kronenberg organiseert ook dit jaar weer de oliebollenactie. Op 28 en 29 december gaan de vrijwilligers samen met de leden langs
de deuren in Kronenberg, Evertsoord en Sevenum om hun oliebollen te
verkopen.
De vele vrijwilligers van de KJEM
zetten zich drie dagen en twee nachten lang in om de grote hoeveelheid
oliebollen te bakken. De actie, die vijf
jaar geleden de opvolger werd van
een wafelactie, stelt de KJEM in staat
de contributie laag te houden, leden
leuke groepsavonden aan te bieden

en daarnaast kan de vereniging hierdoor in het onderhoud van de blokhut
voorzien. Van de opbrengst worden
verder de nodige (kamp)materialen
aangeschaft en eveneens geeft het de
KJEM de mogelijkheid de vrijwilligers
cursussen aan te bieden. Voor meer
info kijk www.kjem.nl

Bea’s HairCare
Bea Everaerts
Dames - en herenkapper

077-8515510
06-41521780

Julianastraat 47
5961 BN Horst

www.beashaircare.nl
www@beashaircare.nl

fijne feestdagen en een gezond 2013
De Meterikse zangvereniging staat
de komende tijd veelvuldig op het
podium. Enkele maanden geleden werden de leden namelijk gevraagd deel
te nemen aan de concertenreeks van
Herberg de Troost in de Norbertuskerk
in Horst. In oktober is gezamenlijk de

cd opgenomen en vorige week werden
de eerste vier van tien optredens in
Herberg de Troost opgeluisterd. Op
zaterdag 5 januari staat vervolgens het
Nieuwjaarsconcert op het programma.
Daarnaast zijn de voorbereidingen
voor Via de Miëterik in volle gang. De

uitvoering hiervan staat gepland voor
oktober 2013.
Tijdens de feestrepetitie werd
tevens door Jos Claessens de voorzittershamer overgedragen aan Thea
Muijsers. Kijk voor meer informatie op
www.meriko.nl

Mooiste stukje nieuw
Sevenums landschap

Lekkernij van de week

Kerststol
vanaf

4.95

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

Zondag geopend van 9.00 - 17.00 uur

Groengroep Sevenum heeft afgelopen zaterdag het, volgens haar, mooiste stukje nieuw landschap in het
werkgebied van de stichting in het zonnetje gezet. Dit gebeurde samen met wethouder Paul Driessen.

Wij willen alle cliënten en bekenden danken voor het in ons
gestelde vertrouwen en wensen iedereen

Een gelukkig kerstfeest
en een voorspoedig 2013
Loonbedrijf

Hendrix & Smits en medewerkers
Lollebeekweg 30A, Castenray
Pas 2, Merselo

WIJ WENSEN U SFEERVOLLE KERSTDAGEN
EN EEN GEZOND 2012
BESTUUR, DIRECTIE EN MEDEWERKERS SYNTHESE
Openingstijden tijdens de feestdagen:
Synthese Venray Leunseweg 51 is geopend op 27, 28 en 29 december van
8.30 uur tot 12.30 uur. Op 30 december zijn wij gesloten.

Het eind van het jaar nadert, een
moment voor de Groengroep Sevenum
om terug te kijken naar de zaken
die dit jaar zijn gerealiseerd. Volgens
de stichting heeft het stukje natuur
Vrengesplats van familie Van Essen

een pluim. Dit project werd door de
familie samen met de Groengroep en
Landschap Horst aan de Maas gerealiseerd. Vanuit de gedachte “Goed voorbeeld, doet goed volgen” zal dit voor
2013 volgens de Groengroep inspiratie

zijn voor nog meer nieuwe mooie
initiatieven en mooie nieuwe stukjes
landschap. Niet alleen in werkgebied
van de Groengroep, maar voor geheel
Horst aan de Maas. Zie ook www.landschaphorstaandemaas.nl.

Onze kantoren in Horst, Gennep, Mook, Velden zijn gesloten
van 24 december tot 2 januari 2012.
 www.synthese.nl /  info@synthese.nl /  0478 517 300
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Contractverlenging
Henk de Bijl

De belangstelling op onze open dag
van Gooiendaag op 15 december
was ontzettend groot. We willen
iedereen bedanken voor de komst,
de lieve woorden, de hartelijkheid
en de enthousiaste reacties.

Het bestuur van voetbalvereniging Hegelsom en hoofdtrainer Henk de Bijl hebben besloten om hun samenwerking voort te zetten tot minimaal medio 2014. Zowel bestuur, trainer als spelersgroep zijn zeer tevreden over de
onderlinge samenwerking.

Wij wensen u hele fijne, warme,
gezellige kerstdagen
en een gelukkig en gezond 2013.
Ruud en Petra Leijssen
Medewerkers en vrijwilligers van Pierewiet en Gooiendaag

Berkelstraat 3 Horst
www.pierewiet.com

Berkelstraat 3 Horst
www.gooiendaag.nl

De Wendelwei Horst zoekt hulp!
De Wendelwei Horst zoekt hulp!
De Wendelwei Horst zoekt hulp!

Ben jij de vrijwilliger die samen met anderen
Ben jij de vrijwilliger die samen met anderen
de dieren
verzorgt
de
Benopjijtoerbeurt
de vrijwilliger
die samen
metvan
anderen
op toerbeurt de dieren verzorgt van de
dierenweide
aan
Deken
Creemerstraat
56
Horst?
op toerbeurt de dieren verzorgt van de
dierenweide aan Deken Creemerstraat 56 Horst?
dierenweide aan Deken Creemerstraat 56 Horst?
Meer weten / tips? bel / mail:
Meer weten / tips? bel / mail:
Annemie
Lucassen
Ingrid
Flinsenberg
Meer
weten
/ tips? /bel
/ mail:
Annemie Lucassen / Ingrid Flinsenberg
T:06-12969383
/ 06-52760759
Annemie
Lucassen
/ Ingrid Flinsenberg
T:06-12969383 / 06-52760759
E: Annemie.lucassen@dichterbij.nl
/
T:06-12969383
/ 06-52760759
E: Annemie.lucassen@dichterbij.nl /
i.flinsenberg@dichterbij.nl
E: Annemie.lucassen@dichterbij.nl
/
E: i.flinsenberg@dichterbij.nl
E: i.flinsenberg@dichterbij.nl

L

kies voor kwaliteit!
wij wensen iedereen
prettige feestdagen en een gelukkig 2013
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Zalige kerstbrunch
in het
Kloosterhotel St. Joseph

Martijn Wismans, bestuur vv Hegelsom en trainer Henk de Bijl
De Venlose trainer is momenteel
bezig aan zijn eerste seizoen bij de
Hegelsomse voetbalclub. Hoewel de
prestaties van het eerste elftal nog

ruimte voor verbetering bieden, gaan
alle partijen graag met elkaar door. Zij
geven aan continuïteit erg belangrijk
te vinden om de spelersgroep verder

te laten groeien. Bestuur en trainer
hebben hier volop vertrouwen in en
willen dat met deze contractverlenging
duidelijk maken.

Verlenging hoofdtrainer Lottum
Het bestuur van voetbalvereniging SV Lottum en de hoofdtrainer,
John Klaassens uit Leunen, hebben

gezamenlijk besloten om het aflopende
contract van de trainer te verlengen.
John Klaassens is op dit moment

bezig aan zijn eerste seizoen bij de
vijfdeklasser uit Lottum. Zijn contract
wordt met één jaar verlengd.

A-team Madrukro
Nederlands Kampioen
Het A-team van Madrukro uit Kronenberg heeft afgelopen zaterdag het Nederlands Kampioenschap binnengehaald tijdens het NK, dat plaatsvond in Almere en georganiseerd werd door de NBTA-bond.

Graag zien we u op 2e kerstdag 26 december 2012!
Vanaf 11:00 uur bent u van harte welkom

Slechts
€ 23,50 p
.p.
Reserveren kan via
Kloosterstraat 10 5865 AA Tienray

(kinderen
tot
12 jaar 50
%)

0478-691770 info@hoteltienray.nl
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Prettige kerstdagen en een gelukkig 2013

Het team bestaande uit acht
meiden, te weten Maartje Hermkens,
Tessa Houwen, Eva Jansen, Anita
Keizers, Tessa Pekx, Kayleigh
Philipsen, Kelly Smits en Monique

Wijnen, liet de vijf concurrerende
teams in hun categorie achter zich.
Hun batonshow opgevoerd op Music
was my first love van John Miles
was goed voor een gemiddelde van

71,45 punten. Het hoogst aantal
punten in hun categorie Junior Basis
sectie A. ’s Avonds bij terugkomst in
Kronenberg werden de dames door
vele thuisblijvers verwelkomd.
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Nieuw team voor
Van Leuven
Motorcoureur Kevin van Leuven uit Swolgen reed de afgelopen jaren in
het Bejoint juniorteam, bij Startracing en bij Van der Sleen/ Gebben Racing.
Kevin zette zijn beste resultaat in zijn carrière neer door als vierde te
eindigen in het ONK Supersport 600. Maar door omstandigheden viel het
team van afgelopen seizoen uit elkaar.

G-team Wittehorst kampioen
Voor het eerst in de historie van de club is het G-team van Wittenhorst kampioen geworden. Na
overwinningen op Geel 38, Mulo, Oda, RKMSV en NCW volgden een gelijkspel en een verloren wedstrijd
met 4-5 op 17 november jongstleden. Dit was voldoende voor de titel. Het G-team werd gehuldigd op
15 december. Het G-team bestaat uit Rene Gubbels, Tessa Hesen, Denny Jacobs, Joey Jacobs, Jeffrey Kop,
Jan Sloof, Pascalien Suykerbuyk en Rik Thielen.

Spelers ODL in het nieuw
Onlangs werden de spelers van beugelclub ODL uit Kronenberg in nieuwe shirts gestoken door MLComputers uit
Kronenberg.

Teammanager Benno Scholten: “Uit
het team bleven een aantal gedreven mensen over die er met Kevin
de schouders onder wilden zetten en
een nieuw team wilden vormen. Ook
werden er twee monteurs gevonden.
De klik was er van meet af aan, United
dus. Kevin is in de nieuwe samenstelling niet alleen coureur maar ook lid
van het team en in samenspraak met
alle vrijwilligers krijgt de nieuwe opzet
vorm.” Kevin van Leuven: “De laatste
drie wedstrijden van het seizoen waren
we al gedwongen om het met de
Op de groepsfoto staan alle
beugelaars van ODL die in de competitie van de Nederlandse Beugelbond
uitkomen. Zij spelen in 4 verschillende
afdelingen (klassen). ODL 1 komt uit
in de hoogste afdeling (hoofdklasse),

ODL 2 speelt in de 1A (1ste klasse),
ODL 3 beugelt in de 2A (2de klasse)
en ODL 4 in 3A de laagste klasse
(3de klasse). ODL Kronenberg beugelt
met 21 personen in de competitie.
Daarnaast beugelen er nog eens

mensen te doen die ook in de nieuwe
samenstelling te vinden zijn. Dit verliep
supergoed en de resultaten waren er
naar.” De monteurs van het nieuwe
team, Hans Nagelhout en Gert Gerrits,
zijn bekenden van Van Leuven. Samen
met chef-monteur Bashar al Zuhairy en
wat vrijwilligers maken zij het nieuwe
team compleet. “Met United Gebben
racing ga ik voor het hoogst haalbare in
het ONK. Hopelijk laat het budget het
toe om nog wat uitstapjes naar het buitenland te maken”, aldus de Swolgense
coureur. (Foto: Hans Waidijk)

18 personen recreatief die wel lid zijn
van de NBB.
Zij nemen geen deel aan
decompetitie maar zijn wel speelgerechtigd om in te vallen. Op woensdagen vrijdagmiddag is er vrij beugelen.

www.haardstede.nl

Beauté de Prestige
HUIDVERBETERING & HUIDVERJONGING
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Shirtsponsor SV Kronenberg
Het derde elftal van de SV Kronenberg wordt vanaf dit jaar gesponsord door Sijbers Timmer- en
Bouwbedrijf. Op de foto poseren de heren met hun sponsor.

Wilt u ook:

- Pigmentproblemen
aanpakken
- Rimpels verminderen
DWARSWEG 8
5964 PG METERIK
077 851 16 59
INFO@BEAUTEDEPRESTIGE.NL

WWW.BEAUTEDEPRESTIGE.NL
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Succesvolle kampioenschappen HZPC
Door: Zwemvereniging HZPC
Zwemvereniging HZPC uit Horst organiseerde afgelopen weekend de Limburgse sprint- en estafettekampioenschappen. Het was de zevende keer dat dit evenement in Horst werd gehouden.

Tijdens de kampioenschappen
worden alleen 50 meter-nummers en
de 100 meter wisselslag gezwommen.
Voor de junioren zijn er estafettes.
Alleen geselecteerde zwemmers
mogen hieraan deelnemen. Uit
Horst kwamen 42 zwemmers uit op
verschillende afstanden.
De tweedaagse wedstrijd ging
van start met een toespraak waarin

aandacht werd gevraagd voor een
sportieve en sfeervolle wedstrijd. HZPC
Horst had een succesvol weekend. Het
behaalde een totaal van 21 medailles.
Hiervan zijn er vijf goud, acht zilver
en acht bronzen plakken. In totaal
eindigde HZPC op een vierde plek in
het medailleklassement. De meeste
gingen naar Judith van Meijel. Zij
behaalde vier gouden en een zilveren

medaille. Ook het estafetteteam
van Horst ging goed: zij kregen een
zilveren en twee gouden medailles.
Daarnaast zijn vele persoonlijke
records gezwommen. Marloes Janssen
had de grootste tijdsverbetering
neergezet. Op de 50 vrije slag
verbeterde ze zich met twee
seconden: haar tijd van 37,15 werd
34,77 seconden.

wat is de
nieuwste
Windows
Phone?

€ 0.-

Joyce Janssen, Lenn Hesen, Femke
Gooren, Fleur Martens en Kim van
Osch, die samen Hovoc N5 2 vormen,
krijgen training van Marian Janssen
en Dennis Verhaegh. Samen met
het coachduo Ilse Martens en Roger
van Osch zijn ze trots op de meiden,
die bij elk gewonnen punt luidkeels

‘girl-power’ uitschreeuwen. “Ondanks
dat ons team voor het eerst op niveau
5 speelde, ging er geen wedstrijd
verloren dit seizoen”, aldus Roger van
Osch. “Een uitstekende prestatie, die
we misschien wel mede te danken
hebben aan onze mascotte ‘aappie’,
die trouw elke wedstrijd toekijkt.”
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Tel: 0628837851 - Sevenumseweg 2 - 5971 NL Grubbenvorst

DOUGLAS

HTC
Windows
Phone
8X

GIFTCARD
T.W.V. €25!

abonnementskosten:

1e 9 maanden €45.50

*kijk voor de voorwaarden op www.telecombinatie.nl

Het meisjesteam N5 2 van de Horster volleybalvereniging Hovoc is
zondag 9 december kampioen geworden. Met nog één ronde van de
eerste competitiehelft te gaan, heeft het team ongeslagen het kampioenschap behaald.

a
in f o r me e r n

GRATIS
bijbetaalprijs:

Meisjes Hovoc
N5 2 kampioen

€ 22.75/mnd

Zalig “all you can eat”
kerstbuffet
Kloosterhotel St. Joseph
Graag zien we u op 2e kerstdag 26 december 2012!
Vanaf 18:00 uur bent u van harte welkom
Wij beginnen met een glas Glühwein

Slechts
€ 27,50 p
.p.

i.c.m. 2-jarig Hi Messaging
Medium 500 MB + 150 min/sms
+ Hi ToestelLease*
en 6 maanden 50% korting op Hi Spotify Premium

keuze uit alle netwerken:

Horst
Venlo
Venray
Novocom

Kerkstraat 18│077 3987648
Klaasstraat 42│077 3518196
Schoutenstraatje 15│0478 512498

horst@novocom.nl

Reserveren kan via
Kloosterstraat 10 5865 AA Tienray

(kinderen
tot
12 jaar 50
%)

0478-691770 info@hoteltienray.nl

w w w . h o t e l t i e n r a y . n l

sport 31

20
12

Handboogschutterijen
strijden om Gemeentebeker
Handboogschutterij Griendtsveens Uitspanning is de winnaar van de Gemeentebeker. Deze jaarlijkse strijd
tussen de handboogschutterijen van Horst aan de Maas vond afgelopen zaterdag plaats.

Laatste wedstrijden 2012

Hovoc pakt
puntjes

Door: Volleybalvereniging Hovoc
De volleybaldames van het eerste team van Hovoc hebben afgelopen
zaterdag één punt overgehouden aan hun uitwedstrijd in Veldhoven.
Daar trof Horst in Nuvoc DS 1, de nummer drie in de derde divisie poule,
een ploeg die kracht put uit de grote lengte van haar speelsters. Toch gaf
Hovoc DS 1 zich niet zonder slag of stoot gewonnen.

Voorzitter Sef van de Munckhof van Ons Genoegen
reikt de Gemeentebeker uit aan Frans Maas van Griendtsveens Uitspanning
De deelnemende verenigingen waren ’t Trefpunt uit Tienray,
Griendtsveens Uitspanning uit
Griendtsveen en Ons Genoegen uit
America. De Schutroe uit Horst moest
verstek laten gaan. De verenigingen
proberen tijdens deze wedstrijd over 2x

15 wedstrijdpijlen zo dicht mogelijk bij
hun vooraf opgegeven aantal punten in
de buurt te komen. De vereniging die
daar het beste in slaagt is de winnaar.
Plaats van handeling waren dit jaar
de banen van Ons Genoegen America
in hun clublokaal de Krekel aan de

Kerbosweg in America. Uiteindelijk kwam
Griendtsveens Uitspanning het beste
voor de dag. Zij bleven slechts 6 punten
van hun opgeven aantal verwijderd.
De tweede plek was voor Ons Genoegen
(57 punten te veel). Derde werd
’t Trefpunt Tienray (69 punten te weinig).

In het eerste bedrijf waren beide
teams aan elkaar gewaagd en wist
Nuvoc met het kleinst mogelijke
verschil (26-24) te winnen. Hovoc
kon in de tweede set geen gevolg
geven aan haar goede spel. Door een
te hoge foutenlast en het ontbreken
van servedruk won Veldhoven ook dit
duel (25-17). Maar in de derde set
keerden de kansen van de Horster
dames. De servedruk was terug en
dankzij slim spel werd deze set met
18-25 binnengeslagen. Het is jammer
dat daar in de vierde set niets van
terug te zien was, want Nuvoc DS 1
kwam eenvoudig langszij (25-11) en
won zo de wedstrijd met 3-1. In de
Dendron sporthal in Horst ontving
het eerste herenteam van Hovoc het
tweede team uit Voerendaal. Ondanks
gedreven spel van de Horster formatie bleef er slechts één puntje achter

in het eigen sportpaleis. De eerste set
liep tot aan het einde toe gelijk op
en slechts enkele persoonlijke fouten
verhinderden dat Hovoc HS 1 deze
naar zich toe zou trekken (23-25).
Ondanks de gedreven inzet van de
thuisspelende ploeg kon dat in de
tweede confrontatie niet omgekeerd
worden (20-25). Maar in de derde
set leek Hovoc vleugels gekregen te
hebben. Terwijl aan de Horster zijde
elke bal perfect werd uitgespeeld,
verzaakte VC Voerendaal HS 2 te volleyballen. Mede dankzij twee lange
serve series van Niels Hendrix en
Pieter Weijs werd deze set eenvoudig
met ruime cijfers gewonnen; 25-09.
Het lukte de mannen van Hovoc
niet om dit enthousiasme in set
vier voort te zetten en zo ging de
wedstrijdwinst via 16-25 met 1-3 naar
Voerendaal.
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Wittenhorst F1 kampioen HVC N6.1
kampioen
De competitie begon voor voetbalelftal Wittenhorst F1 uit Horst op 1 september met een gelijkspel tegen
Venlosche Boys F1. Hierna begon het team aan een opmerkelijke reeks overwinningen die resulteerde in een
kampioenschap.

Team N6.1 van volleybalvereniging HVC uit Hegelsom is kampioen
geworden. Dit jaar speelden de dames voor het eerst op niveau 6.
Gedurende de competitie kwamen ze langzaam maar zeker in de buurt van
de toppositie.

Dit resulteerde al snel in een hoge
ranking voor Jop Brugman, Jens Camps,
Raf Hermans, Siem Jenniskens, Jens
Jenniskens, Jens van Kempen, Sjeffrie
Swinkels, Nick Verdellen en Jesse
Verrijth. De wedstrijd tegen sportclub
Irene F1 op 17 november werd gewon-

nen met 2-1. Dit zorgde ervoor dat
Wittenhorst F1 ongeslagen kampioen
kon worden in een spannende wedstrijd op 15 december tegen Venray F1.
Nadat Venray de eerste helft redelijk naar zijn hand kon zetten met een
ruststand van 3-1, kwam Wittenhorst

in de tweede helft pas echt op gang.
De eindstand van 4-3 zorgde ervoor dat
Wittenhorst F1 ongeslagen kampioen
in de hoofdklasse werd. Het team
wordt bijgestaan door stafleden Sander
Brugman, Ronald Verrijth, Joost Deenen
en Jimmy Lucassen.

Het bleef spannend tot en met
de laatste competitiedag. Qua punten
stond het team gelijk met Avoc uit
America. De eerste wedstrijd van de
dag werd tegen hen gespeeld. Hoewel
het in het begin nog gelijk op ging,
won HVC de wedstrijd met 0-4. Dit nam
de druk weg voor de laatste wedstrijd:
deze mocht zelfs met 3-1 verloren

Badkamer

worden om alsnog als kampioen te
eindigen. Toch wonnen de dames
die wedstrijd ook met 0-4. Met vier
punten voorsprong op de nummer
twee werden Caro van den Munckhof,
Sanne Geurts, Frederique Jacobs en
Fleur Craenmehr kampioen. Het team
wordt gecoacht door Elvira Barten en
Rob Geurts.

€ 9999,Inclusief montage

• Meubel compleet met keramischblad (85 cm);
• Douche thermostaat met regendouche
• Douchewand (120 cm) met antikalk coating;
• RVS douchegoot (80 of 90 cm);
• Compleet wandcloset met antikalk coating
•
•

met softclose en afneembare toiletzitting;
Design radiator + aansluitset;
30 m2 wandtegels (wit, 20x50 cm),
5 m2 vloertegels (zwart, 45x45 cm).

 Complete montage van bovengenoemde!
 Meerprijs meubel dubbel 120 cm € 750,-

SHOWROOMOPRUIMING:
Badmeubels; douchecabine’s;
kranen; radiators.... enz.

Nu kortingen
tot 90%

in diverse kleuren.
 Prijs alleen tegels en sanitair € 3999,* Vraag naar voorwaarden

1e en 2e Kerstdag;
ari
31 december en 1 janu
GESLOTEN!
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15 VRAGEN aan Roos Gooren

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

Roos Gooren
14 jaar
Broekhuizenvorst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Ik kan me nog heel goed herinneren
dat ik met twee vriendinnen altijd
stond te dansen op muziek van K3 en

dat we dan altijd ruzie kregen om het
leukste balletpakje. Meestal kreeg ik de
leukste!
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Ik vertel eigenlijk geen grote leugens.
Soms wel van die kleintjes, maar daar
kwamen pap en mam meestal toch wel
achter. Meestal ging dat om van die
standaardleugentjes, over bijvoorbeeld

het stiekem pakken van een koekje.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou willen dat ik maar met mijn
vingers hoef te knippen en dat ik dan
op de plek was waar ik zou willen zijn.
Dat zou me namelijk een hoop tijd
besparen met het naar school gaan.
Als eerste zou ik dan naar het strand
gaan denk ik, als het tenminste mooi
weer is.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een groot festival, zoals Pinkpop, met
allemaal vrienden en vriendinnen en
natuurlijk mooi weer.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn vrienden en familie, maar
ook op mijn nieuwe klas. Ik heb snel
vriendinnen gemaakt, waar ik erg mee
kan lachen.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Het liedje Broken van Seether. Omdat
dat liedje op de herdenking van mijn
neef werd gedraaid. Ik luister het nu
niet meer zo vaak, omdat ik daar dan
teveel aan terugdenk.
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Mij lijkt het dan wel leuk om mezelf
helemaal op en top aan te kleden en
dan te kijken hoe het is om een keer
een meisje te versieren.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Ik denk, zoals de meeste anderen,
Diddl. Maar volgens mij heb ik ook nog
meegedaan met het verzamelen van
de Winx-spulletjes. Van Diddl heb ik
nog wel alles, maar van Winx ben ik de
helft kwijt.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Amerika lijkt me echt heel leuk.

Het is gewoon helemaal anders dan
Nederland en veel spullen zijn daar
goedkoper, dus dat betekent meer
shoppen. Ik ben er nooit geweest,
maar ik zou er zeker wel een keer heen
willen.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Poeh, ik heb nooit echt iets gedaan wat
erg spontaan was. Er zullen vast wel
wat dingen zijn, maar die kan ik me
eigenlijk niet meer herinneren.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Naar frietkraam Het Maaspareltje hier
in het dorp. Meestal bestellen we daar
elke vrijdag friet en toch blijft het lekker. Vaak bestel ik dan een bamiblok bij
de frietjes.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Mijn angst voor spinnen. Ik vind ze
echt verschrikkelijk. Zo’n kleine gaan
nog wel, maar zodra ze een dikker lijf
krijgen, hoeven ze niet meer bij mij in
de buurt te komen.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Het liefst gewoon de hele dag op de
bank rusten, met mijn laptop erbij en
wat te eten en te drinken. Dan lekker
de hele dag niks doen.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik vind dat het bij veel mensen best
wel goed staat, maar ik ben zelf niet
zo’n type voor een tatoeage, dus ik zou
er geen nemen.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Met wie ik dan nog veel contact heb
en wat ik later word, want ik heb nog
geen idee wat er van mij terecht moet
komen. Hopelijk hoor ik dan dat ik nog
veel contact heb met degene waar ik
goed bevriend mee ben en dat ik me
geen zorgen hoef te maken over de
baan die ik ga krijgen.

, fijne feestdagen
en een gelukkig 2013
Wil jij op een speelse manier kennis maken met de zwemsport,
en bezit jij diploma B en/of C? Schrijf je dan nu in voor het

STERRENPLAN
5 januari 2013 starten we met een nieuwe groep
en er zijn nog plaatsen !!!
Weet je nog niet of zwemmen iets voor je is? Koop dan een

10-BADENKAART
10 Keer dierenzwemmen voor maar 10 euro.
We starten in januari!
Voor vragen neem kontakt op met Chantal Vogelzangs
0478-501773 of e-mail naar opleiding@hzpc-horst.nl

Directie, medewerkers en alle bezorgers
van nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas

zwemmen gezond sportief leerzaam!!!

Mies
Column
Einde van de
wereld?
Vrijdag is het zo ver:
21 december, volgens veel
geruchten het einde van onze
vertrouwde aardbol. Vergaat
het -boem- in één keer, is het
’t einde der tijden, worden we
getroffen door overstromingen,
een meteorietregen, is ’t het
einde van een tijdperk, gaan
we botsen met planeet X,
beleven we een dag zonder
zon, kunnen we een attack
from Mars verwachten, barst de
pest 2.0 uit, is het de laatste
ademtocht van de zon, barsten
supervulkanen uit, ontstaat
een asteroïde-aanval of komen
buitenaardse wezens bij ons op
de koffie? Een bijzondere dag,
dat wordt vrijdag 21 december
in ieder geval zeker. Maar op
welke manier?
Zijn het verhalen, om elkaar
bang te maken, om elkaar op te
jutten? Of is het stiekem toch de
waarheid? Maar wat is dan de
waarheid? Welke aanwijzingen
zijn serieus en welke zijn grote
onzin? Ik bedoel bezoek van
buitenaardse wezens, dat lijkt me
toch wel spannend. Maar een
meteorietregen, nee dat vind ik
maar niets. Een klein onderzoekje
op het internet naar deze dag en
de meest onvoorstelbare dingen
poppen op mijn beeldscherm op.
Zeg nou zelf: een attack from
Mars... Ja hoor, in een tekenfilm
misschien. Nou moet ik eerlijk
toegeven dat ik de enige in mijn
omgeving ben die hier toch
stiekem wat angstig van word en
als een gek het internet afzoek
naar informatie over deze
vreemde dag. Wat dan ook erg
opvallend is, is het weetje van
professor Richard Insight: “De
mayakalender is op 28-10-2011
geëindigd en niet 21-12-2012.”.
Uitgerekend 28 oktober, mijn
verjaardag, de dag dat ik 20 jaar
werd. Een enge gedachte, maar
eigenlijk ook een hele
geruststelling. Ik leef nog steeds
en ik ben dit jaar gewoon nog
een keer jarig geweest.
Anyway, wat er nou precies
gaat gebeuren geen idee. Ik heb
me maar een reisje Parijs
geboekt voor vrijdag de 21e:
ik kan er namelijk maar beter iets
moois van maken, dat deed ik
28 oktober vorig jaar namelijk
ook en dat heeft blijkbaar goed
gewerkt want onze aardbol, die
is er nog steeds!
Mies
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dingen maak die mensen mooi vinden.
Wat is het grootste verschil tussen
met een groep toeren of een
solotoer? En waarom?
Met een groep is er meer herrie in de
kleedkamer. Je moet met meer mensen
rekening houden en je hebt een tourmanager nodig om dat hele clubje in
het gareel te houden. Tijdens deze solotoer ben ik met twee andere gasten
onderweg. Dat is lekker overzichtelijk
en best relaxed.
Nu je het masker van de stoere
rocker af hebt gedaan, ben je nu ook
volwassen geworden?
Ik word nooit volwassen. Tenminste,
als volwassen betekent dat je niet
meer in de kroeg komt en iedere week
er hetzelfde uitziet (werk, kinderen,
auto wassen). Maar als volwassen
betekent dat je zelf de verantwoording

De Cultuurrecensenten: Bob van Leuven en Patrick Schattevoet
Voorstelling: Marco Roelofs – KAAL, 16 december
Wat vind je persoonlijk leuker, een
voorstelling in het theater doen of
de optredens die je met de
Heideroosjes hebt gedaan?
Het is beide supergaaf. Het is niet echt
te vergelijken. Met de Heideroosjes was
het lekker schreeuwen en rondrennen,
met mijn solovoorstelling is het meer
ingetogen en theatraal. Beiden zijn
dingen die ik mooi vind om te maken.
Krijg je ook weleens negatieve
reacties? Zo ja, hoe reageer je daarop?

Tot nu toe heb ik geen negatieve reacties gehad gelukkig. En wanneer dat
wel gebeurt kan ik de klager natuurlijk
altijd met één goedgeplaatste karatetrap uitschakelen, hahaha!
Vanaf wanneer wist je dat je in het
theater wilde gaan werken?
Ik wist al heel vroeg dat ik het leuk
vond om creatieve dingen te maken.
Het was niet zo dat ik per se het
theater in wilde. Maar ik heb wel
altijd wegen gezocht om mijn liedjes

sinds 1927

Prettige feestdagen
en een gelukkig en
waterdicht 2013

en gedachtenkronkels aan mensen te
vertellen.
Als je ergens anders geboren zou zijn
waar zou je dan geboren willen zijn?
En waarom?
Eigenlijk zou ik nergens anders geboren
willen zijn, maar als het moet, dan in
Los Angeles. Dat is de bakermat van
entertainment en het is er altijd goed
weer.
Wat is je grootste wens?
Een pijnloos leven waarin ik creatieve

neemt voor de fouten die je maakt,
dan ben ik nu volwassen ja. Al zal ik
ook altijd een ‘klein menneke’ blijven.
Wat is je grootste blunder die je met
de wereld wilt delen?
Mijn grootste blunder deel ik niet met
de wereld.
Wat mis je het meest uit de tijd van
de Heideroosjes?
Een tourmanager die ik bier kan laten
halen, haha!
Als je je leven over mag doen, wat
zou je dan veranderen en waarom?
Ik zou niks veranderen. Ik heb mijn dromen nagejaagd en ze zijn in vervulling
gegaan. En de fouten die ik daarbij heb
gemaakt, die hebben me uiteindelijk
een beter mens gemaakt.
De volgende voorstelling van
Kukeleku is Stefan Pop - Mijn blauwe
periode op 3 februari.

Dendron loopt
voor goede doel
Het Dendron College ondersteunt twee goede doelen die aansluiten
bij de millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Deze projecten,
Helpende Handen in India en Sotos in Senegal, worden via verschillende
activiteiten ondersteund.
Doel is om mensen hier bewust
te maken en mensen daar te helpen.
In oktober liepen de leerlingen
van de eerste twee jaarlagen een

sponsorloop. Het bedrag wat daarbij
is opgehaald is 6.801,12 euro. Dit
bedrag wordt over beide projecten
verdeeld.

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

Noordsingel 11, Horst

www.thdak.nl

Ook
met ke
rst
zie onz
websit e
e

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

Gewijzigde openingstijden!
Stichting Tussenschoolse Opvang Spring
is op zoek naar:

enthousiaste vrijwilligers
voor de TSO de Dobbelsteen in Sevenum.

De overblijftijd op basisschool de Dobbelsteen in Sevenum
wordt verzorgd met behulp van vrijwilligers, onder leiding
van een gediplomeerde coördinator.

Voor meer informatie of
aanmelding kunt u contact
opnemen met Debora De Gaetano,
TSO coördinator via 06 41 56 42 11
of paleis@spring-kinderopvang.nl

De vrijwilligersvergoeding bedraagt
€8,00 per keer. Indien u ouder bent
van basisschool de Dobbelsteen
betaalt u voor de eigen kinderen
geen overblijfkosten op
de dagen dat u
werkzaam bent.

zaterdag 22 december 2012 van 08.00 tot 19.00 uur
maandag 24 december 2012 van 08.00 tot 17.00 uur
maandag 31 december 2012 van 08.00 tot 17.00 uur

Tevens geopend zondag 23 en 30 december 2012 van 09.00 tot 17.00 uur
Phicoop Shopping Center BV • Horsterweg 64 • 5975 NB Sevenum • T (077) 467 24 24
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Uitslag HALLO Kerst top 10
De lijst is weer bekend! Maar liefst 678 stemmen zijn er uitgebracht op 172 unieke liedjes. Net als vorig jaar waren er veel klassiekers populair, maar ook dit jaar zijn er weer
verrassende nieuwe binnenkomers. De race bleef spannend tot het einde, maar de actie van OJC Niks heeft hen toch geholpen: The Pogues en Kirsty MacColl’s Fairytale of New York is
nipt op de eerste plaats geëindigd.
Fairytale of New York roept voor Maarten
Voesten herinneringen aan leuke feestjes op:
“The Pogues brengt ons terug bij de kerstconcerten van Steppin-in!” Voor Roel Janssen
is het duidelijk waarom dit lied het favoriete
kerstliedje van 2012 is: “Het is simpelweg
het mooiste kerstlied. Het zit vol humor. En
zeg nou zelf, over hoeveel van de liedjes in
de shortlist is een documentaire van een uur
gemaakt?”
Op de tweede plek staat de klassieker
Driving Home for Christmas van Chris Rea.
Anita Verrijt herkent zich helemaal in het lied:
“Aangezien ik met kerst vaak moet werken is
er niets lekkerder dan op kerstavond naar huis
te rijden met op de autoradio het nummer van
Chris Rea.” Chris Rea moet zijn tweede plek
delen met Do They Know It’s Christmas van
Band Aid. Dit nummer stond vorig jaar ook op
de tweede plek, en is de enige die twee jaar
op rij in de top drie voorkomt.
Youp van ’t Hek zijn Flappie is op een
vierde plek geëindigd en maakt traditiege-

trouw veel jeugdherinneringen los. Zo ook
bij Joep Peeters: “Bij ons thuis is het echt zo
gebeurd: ons konijn Grieske moesten we met
kerst opeten. Daarom eten mijn twee zussen
en ik al 35 jaar geen konijn meer.”
Vorig jaar nog vierde, nu is Wham met Last
Christmas gezakt naar een vijfde plek. Voor
mevrouw Martens spreekt het lied voor zich,
“Omdat ik van dit liedje altijd warm van binnen wordt. Ook als je de clip bekijkt, geweldig
toch.” Ook voor Bianca Smit is het lied een
teken van gezelligheid: “Nu nog denk ik bij
dat nummer aan een knapperend haardvuur in
een blokhut met heel veel sneeuw eromheen.”
All I Want for Christmas is You van Mariah
Carey stond vorig jaar nog op drie, maar is nu
naar een zesde plek gezakt. Voor meneer Van
Wegberg geeft het lied de kerstgedachte mooi
weer. “Als ik dit lied hoor krijg ik goeie zin.
In wat voor omstandigheid men ook zit, dit
lied kan je bewegen tot een andere gedachte
te komen.” Jarno Janssen vindt het nummer,

De winnaar van de HALLO kerst top 10 en dus van het kerstpakket ter
waarde van 50 euro is Anita Verrijt uit Horst. Het kerstpakket werd haar
aangeboden door Marian Wijnen van E-relatiegeschenken uit Melderslo.
Na een suggestie van een lezer van HALLO heeft de redactie samen met
E-relatiegeschenken besloten de prijs te verdubbelen en een extra pakket aan
de Voedselbank in Horst te doneren. Een echte kerstgedachte!

ondanks haar imago, toch een topper. “Dit
nummer is misschien een oud en vastgeroest en te zoet kerstnummer maar ach... wil
iedereen niet gewoon simpelweg zijn of haar
geliefde met kerst bij zich hebben? Ik krijg er
in ieder geval goede zin van en als ik in de
kroegen om me heen kijk worden er met mij
velen happy van het nummer.”
De zevende plek is voor Urbanus en
zijn Bakske vol met Stro. Het alternatieve
kerstlied is door velen in het hart gesloten.
“Kerststemming op en top: lekker opgewekt”,
zegt Sonja Bouten. Nieuwkomer in de lijst is
Bruce Springsteen. Zijn Santa Claus is Coming
to Town is te vinden op de achtste plek. Thea
Janssen: ”Als ik de kerstnummers hoor, zijn
het altijd dezelfde, en ieder keer denk ik: wat
jammer, er zijn zoveel andere goede nummers.
Daar is het lied van meneer The Boss er eentje
van.”
De top 10 wordt afgesloten door een
gedeelde plaats voor U2’s New Years Day en
John Lennon en Yoko Ono’s Happy X-mas (war
is over). Die laatste eindigde vorig jaar nog
boven aan. Voor mevrouw Hovens brengt het
lied nog steeds een mooie gedachte over. “Dit
lied geeft je het echte kerstgevoel en geeft

alles weer waar kerst om draait.”
Dit jaar werden ook weer veel nieuwe suggesties gedaan. Een daarvan viel op doordat
deze meermaals genomineerd werd. When
the Thames Froze van Smith & Burrows kwam
regelmatig voorbij. “Dit is hét kerstnummer...
Heel warm en mooi. Voor Tom Smith, de
zanger van de Editors, en Andy Burrows, voormalige drummer van Razorlight en zanger, die
normaal altijd iets ruigere muziek maken, vind
ik dit een verschrikkelijk mooi liedje”, zegt
Sander van Rhee. Guus Jacobs beaamt dat.
“In dit kerstnummer roept de zanger op om
ondanks de negatieve kanten van de winter,
ook de positieve en romantische kant van de
winter te beleven. Een wat idealistische, maar
mooie boodschap als je het mij vraagt.” “Er
worden weinig nieuwe goede kerstnummers
gemaakt, wordt wel eens ooit gezegd. Smith &
Burrows bewijzen als vele anderen dat er elk
jaar wel nieuwe goede nummers verschijnen”,
aldus Peter Nellen.
De clips van de HALLO kerst top 10 zijn
vanaf donderdagmiddag op onze site te bekijken. Daar vindt u ook de 25 hoogst genoteerde
liedjes. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

X-MAS
MEGAPARTY

2e KERSTDAG WOENSDAG 26 DECEMBER

VAN 21.30 TOT 01.00 UUR

PIANOTOPPERS
HÉT DUELLING PIANO’SUCCES!
VANAF 01.00 UUR

GUEST DJ’S

HENZEL & DISCO NOVA
GROOVE OF TECHNO AND POWER OF ELECTRO

Reserveer nu op www.DagjeMeerdal.nl
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Glasvezelnieuws Horst aan de Maas
Glasvezel is een zogenaamd ‘open’ netwerk dat vrije concurrentie mogelijk maakt tussen
de serviceproviders van internet, tv en telefonie. Dat is mooi, want zo hebt u vaak keuze uit
aantrekkelijke abonnementen en scherpe tarieven! Elke serviceprovider heeft z’n eigen pakketten,
aanbiedingen en acties. U kunt ze vergelijken op www.eindelijkglasvezel.nl. Maar u kunt ook even
langskomen in onze glasvezelwinkel waar wij u graag helpen bij het maken van de juiste keuze.

Glasvezel
biedt zoveel
méér.

Dit moet u weten.
Wie wordt úw serviceprovider?
Fype biedt supersnel glasvezel, voor minder
geld. U betaalt nooit iets wat u niet nodig heeft.
Alles met gratis Aansluit- en Installatie Service.
www.fype.nl
Helden Van Nu sluit consumenten en MKB aan
op glasvezel. Dat maatwerk en goede service
niet duur hoeven te zijn bewijst dit bedrijf.
www.heldenvan.nu
Met de Glasvezel Alles-in-één-Pakketten
van KPN haal je het beste in huis.
www.kpn.com/horst-aan-de-maas

EINDELIJK.
GLASVEZEL IN
UW WONING.
Glasvezel. Zo sluit u het aan.
Hebt u (binnenkort) een glasvezelmodem in uw
woning? Dan is dat de basis voor een stabiele en
betrouwbare verbinding. Voor supersnel internet
en voor tv met superieur beeld en geluid. Als de
glasvezelaansluiting in uw woning is geïnstalleerd,
wordt deze geactiveerd door de serviceprovider.
Glasvezelkabel
Glasvezelmodem
Coaxkabel

Telefoonkabel
UTP

Internet
router

UTP

PC

Uw woning is met een glasvezelaansluiting
helemaal klaar voor nu en straks. U bent nu
voorbereid op een toekomst van tv in 3D en
tal van interactieve diensten die een andere
manier van werken, leren, communiceren en
ontspannen inluiden. Toch hoeft u daar niet op te
wachten. Want zodra u uw glasvezelaansluiting
activeert, ontdekt u de bijzondere voordelen. De
glasvezelaansluiting hangt nu of binnenkort al in
uw woning en het is een kleine moeite om ervan
te gaan genieten!

Dat wordt genieten.

Digitale box
Telefoon

Analoge tv

Wel de aansluiting,
nog geen signaal.

Digitale tv

Radio

Afhankelijk van uw serviceprovider.

Heel Nederland stapt over op glasvezel.
Mogelijk bent u al snel aan de beurt. Met het
glasvezelnetwerk bent u klaar voor de komende
dertig jaar. Uw internet wordt doorgaans
sneller en stabieler, uw beeld scherper en vaak
bent u voordeliger uit. De capaciteit van het
glasvezelnetwerk is enorm en de informatie
reist voortaan met de snelheid van het licht.

Welkom met uw vragen.
Over glasvezel is veel te vertellen. Daarom bent
u van harte welkom in onze glasvezelwinkel.
We nemen alle tijd voor uw vragen en kunnen
u uitgebreid en onafhankelijk informeren over
de abonnementen van de serviceproviders in
uw gemeente. Direct meer weten? Ga dan naar
www.eindelijkglasvezel.nl/horst-aan-de-maas.

Nog één keer de voordelen van glasvezel
op een rij.
• Ongekend snel (informatie reist met de
snelheid van het licht).
• Superieur tv kijken (haarscherp beeld,
glaszuiver geluid).
• Buitengewoon stabiel (glasvezel is vrijwel
niet storingsgevoelig en biedt hoge kwaliteit).
• Nooit meer de kabel delen (u kunt zorgeloos
genieten, ook als u met meerdere mensen
in de buurt online bent).
• Voorbereid op de toekomst (HD, 3D, wat u
ook gaat kijken, u bent er klaar voor).
• Verantwoorde keuze (glasvezel is energiezuinig
en duurzaam).

Glasvezelwinkel.
Kerkstraat 5
5961 GC Horst

Openingstijden.
woensdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur
zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Geen moeilijke keuzes, met allerlei pakketten
en gedoe. Maar in één keer klaar voor nu
en straks: internet, TV, bellen… alles dus.
Lijbrandt, glasvezel, klaar.
www.lijbrandt.nl
OnsBrabantNet geeft gratis en vrijblijvend
advies aan huis, wanneer het u uitkomt.
Vriendelijke service uit het zuiden, dat is het
grote voordeel van OnsBrabantNet.
www.onsbrabantnet.nl/horst-aan-de-maas
Scarlet is dé landelijke provider die in 2004
op de markt kwam met het allereerste
alles-in-1-pakket; internet, vaste en
mobiele telefonie en televisie.
www.scarlet.nl
Met glasvezel van Solcon beschikt u
over razendsnel internet, haarscherpe
televisiebeelden, goedkope telefonie en de
beste service. Solcon. Provider met een hart.
www.solcon.nl/glasvezel
Met Tele2 Glasvezel stel je zelf je
ideale glasvezelpakket samen. Kies je
internetsnelheid, je tv-zenderpakket(ten) én of
je ook voordelig wilt bellen via Tele2.
www.tele2.nl/glasvezel
TriNed is de provider uit het Brabantse SintOedenrode. Een stabiele en betrouwbare
internetprovider voor zowel consumenten als
de zakelijke markt.
www.trined.nl/horst-aan-de-maas
Glasvezel van Tweak is internet met de hoogst
haalbare snelheid, hd-televisie en bijzonder
goedkoop bellen.
www.tweakfiber.nl
Met glasvezel van Vodafone kun je doen wat
je wilt, op het gebied van internet, bellen,
televisie. Nu en in de toekomst.
www.vodafone.nl/glasvezel
De hoge snelheid van glasvezel is één, maar
bij XS4ALL is het kwaliteitsnetwerk en de
service die daarbij hoort even belangrijk.
www.xs4all.nl/glasvezel
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Kerstconcert met Meadow
Meadow staat zondag 23 december op het podium van Cambrinus in Horst. Een drumstel, een akoestische en
een elektrische gitaar vormen de hoofdingrediënten voor de sound van Meadow.
Opvallend voor de band is het
ontbreken van een basgitaar. Wel
wordt er gebruik gemaakt van piano,
Glockenspiel en mandoline. Meadow is
het vervolg op de band Jesus Jansen,
die zich evenmin makkelijk in hokjes liet plaatsen. Bandleider Marcel
Jansen toont zich in alle projecten een
getalenteerd componistmuzikant en

steeds weer weet hij nieuwe wegen
in te slaan. De beschouwelijke teksten
van Marcel Jansen hebben vaak iets
poëtisch, iets dromerigs, net als zijn
doorleefde stem. Meadow speelt sfeervolle popsongs met sterke dynamische
bewegingen. Momenten van verstilling worden afgewisseld met ‘grote’
klanken en klinkt het hier en daar zelfs

licht psychedelisch.
Meadow voelt nostalgisch maar
wel zeer verteerbaar aan. In stijl doet
het onbewust denken aan afwisselend
Nick Drake, Sufjan Stevens, Fleet Foxes
en David Sylvian. Dit concert begint om
16.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

Kerst bij Phoenix
Starke Männer
in De Buun
In café De Buun in Horst treedt op tweede kerstdag de band Nur
Für Starke Männer op. Dit optreden begint om 18.00 uur. De
Nederlandse band Nur Für Starke Männer bestaat uit zeven muzikanten. Zij spelen een afwisselend repertoire, van Duitse schlagers
tot Metallica en Alice Cooper.

Seniorenorkest
in kerstsferen

Het kerstseizoen is ook bij OJC Phoenix in Hegelsom aangebroken. Bij hen is de hele kerstweek opgevuld met
activiteiten. Deze kerstmanifestatie is extra speciaal, omdat het voorlopig de laatste activiteit is op de huidige
locatie: een krappe week later wordt gestart met een grootscheepse verbouwing.
Op zaterdag 22 december wordt
begonnen met een bierproeverij.
Op zondag start al vroeg Kienen
met Crienen. Kerstavond is het de
beurt aan bands. Morphine Minds
spelen de rockmuziek van weleer.
Denk hierbij aan Thin Lizzy, The
Ramones en Nirvana. Daarnaast staat
The Anaesthetics op het podium, een
band die sinds kort gestart is met het
spelen van eigen nummers. Zij spelen
alternatieve rock met invloeden van
bands als Interpol en Pixies. Op eerste

kerstdag wordt bierpong gespeeld.
Tweede kerstdag staan ontspannende
bezigheden op het programma. Tijdens
de bierspelletjesmiddag wordt onder
andere Stef Stuntpiloot, Kingzen,
Duyvis dobbelen en noppen gespeeld.

Tijd voor muziek
Donderdagmiddag wordt de
basisschooljeugd welkom geheten.
Later die dag is het tijd voor een
tafelvoetbaltoernooi. Vrijdag is
het wederom tijd voor muziek: de

R’nBielenparty wordt opgeluisterd
door Leif Ericson en Once Again,
hedendaagse rock uit America met
punk-, ska, metal- en rapinvloeden.
Tijdens de ‘kale zondag’ is
het tijd voor de beste happy
hardcorenummers. Euromasters,
Party Animals en Tokyo Ghetto
Pussy komen voorbij bij dj Squad.
Oudejaarsavond wordt geen extra
programma aangeboden, maar
iedereen is van harte welkom, net als
op nieuwjaarsdag.

Seniorenorkest Horst aan de Maas verzorgt ieder jaar een aantal
kerstconcerten. Liedjes als Let it snow, Feliz Navidad en Jingle Bells staan op
het programma. Op zondagmiddag 23 december wordt in het Parkhotel in
Horst het laatste kerstoptreden gegeven.

Heb jij een passie voor vers en wil je graag wat bijverdienen in de weekenden en schoolvakanties? Dan ben jij
wat wij zoeken!
Frankort & Koning is op zoek naar studenten die ons logistiek team in de weekenden en de vakanties willen
ondersteunen. Frankort & Koning is een internationale organisatie die handelt in groente en fruit, met de wereld als bron
en Europa als markt. Al sinds de oprichting in 1985 is Frankort & Koning dé betrouwbare schakel tussen
producenten/aanbieders en retail/grootwinkelbedrijven. Met passie voor het product, kennis van de markt en hart voor
zowel klant als leverancier.
De functie
In de functie van logistiek medewerker ben je bezig met het efficiënt samenstellen en verzend klaarmaken van orders.
Je werkt in een logistiek team dat bestaat uit tien werknemers. Samen met jouw team zorg je ervoor dat orders conform
klantwensen tijdig gereed staan voor de verlading. Naast het samenstellen van de orders behoort het laden en lossen van
vrachtauto’s ook tot de werkzaamheden.
De Eisen
•
MBO+ werk- en denkniveau
•
Minimum leeftijd 18 jaar i.v.m. werkzaamheden

Tijdens hun laatste concert in het
Parkhotel wordt er een Kerst High Tea
georganiseerd. Het hotel is helemaal
ingericht in kerstsfeer en de bezoekers
kunnen genieten van de muziek en
lekkernijen. Met dit concert sluit het

orkest het negentiende jaar van haar
bestaan af. In 2013 wordt het twintigjarig jubileum gevierd met diverse extra
activiteiten. Op zondagmiddag 26 mei
wordt het jubileum groots gevierd.

Kerststal Melderslo
De kerststal in Melderslo nabij het Vlasven is weer open voor
bezichtigingen. De dorpsraad en medewerkers van Kerstgroep Melderslo
zorgen ervoor dat de stal in de ruïne van Melderslo te bezichtigen is in de
vakantieperiode.
Op maandag 24 december is
de stal van 11.00 tot 16.00 uur te
bezichtigen. Bezoekers kunnen
op eerste en tweede kerstdag en
zaterdag 29 en zondag 30 december
terecht van 11.00 tot 16.30 uur. Ook

in het nieuwe jaar is de kerststal nog
te bekijken: op dinsdag 1, zaterdag
5 en zondag 6 januari is de stal ook
open van 11.00 tot 16.30 uur. Na
Driekoningen wordt de kerststal weer
opgeruimd.

Competenties:
•
Besluitvaardig
•
Betrouwbaar
•
Kwaliteitsbewust
•
Stressbestendig
•
Assertief
•
Energiek
Wij bieden
•
Jaar rond elke zaterdag verzekerd van werk
•
Aantrekkelijk uurloon
•
Aanvang per direct
Interesse?
Neem dan contact op met René Heijer e-mail: r.heijer@venlofreshlogistics.nl. Tel: 077 389 73 66 of ga naar
www.frankort.nl voor meer informatie. Reageren kan tot uiterlijk 11 januari a.s.

Interesse?
Stuur dan je motivatiebrief naar Kendra: k.hendrikx@frankort.nl.

www.frankort.nl/vacatures
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Eindejaar bij De Locht
Tijdens de laatste dagen van het jaar is het druk in streekmuseum De
Locht in Melderslo. Zo wordt zondagmiddag 23 december kerstmuziek
gemaakt en is de smederij in bedrijf. De rest van de dagen hebben ze ook
een feestdagenprogramma.
het beeldverhaal van prinses Sissi te
bekijken.
Op zondag 30 december is de
bakkerij geopend en worden er
Nieuwjaarsplatzen gebakken. Ook de
wisselexpositie Stille Nacht, Heilige
Nacht is te bekijken.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl

Van woensdag 26 tot en met
zondag 30 december is het museum
alle dagen open van 11.00 tot 17.00
uur. Donderdag kan men nostalgische
beeldverhalen bekijken.
Op vrijdag 28 december om
19.30 uur is er een optreden van
muziekgroep Kerst & Co met een
kerstprogramma in volkse sfeer. Ook is

Kerstconcert parochiekerk Sevenum
In de Sevenumse parochiekerk vindt op 23 december het inmiddels
traditionele kerstconcert plaats. Dit concert begint om 19.00 uur.
afgewisseld met volkszang en de
voordracht van gedichten. De liederen
die ten gehore worden gebracht zijn
van onder meer Duitse, Franse en
Sloveense oorsprong. Daarbij wordt
het mannenkoor begeleid door panfluit
en baritonsolo. Het geheel staat onder
de muzikale leiding van T. Rubie,
M. Kuepers en V. Oostenbrink.

Het kerstconcert is een jaarlijkse
terugkerende traditie waarbij op
toerbeurt enkele koren uit het
Sevenumse zich laten horen.
Ditmaal zijn de uitvoerenden het
Seniorenkoor, het Kerkelijk Gemengd
Zangkoor en het mannenkoor Die
Sevensanghers. De optredens van
de deelnemende koren worden

Levende kerststal in Evertsoord
Op het kerkplein in Evertsoord is op 24 december, kerstavond, is er voor en na de nachtmis van
20.30 uur een levende kerststal te bewonderen. De kerststal is gemaakt door de inwoners van het
Peeldorp. Voor de kinderen van Evertsoord is een rol in het kerstverhaal weggelegd. De kinderen
voeren tijdens de heilige mis ook een kerstspel op. Vanaf 20.00 uur is iedereen van harte welkom.
Tweede kerstdag is het kerkje tussen 14.00 en 15.00 uur geopend. Men kan dan de authentieke
kerstgroep van papier-maché bezichtigen.

Crist Coppens

Rijschool Nottelman,
Ria en Geert,

bedankt voor het
sponsoren van
de T-shirt s en
bodywarmers!!!

KERST VOORDEEL:

Bij aankoop van 1 kilo
varkenshaas E 4,00 korting

ALLES VOOR UW COMPLETE KERSTFEEST

Namens alle bezoekers
en het team van
stichting "De Naobere".

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Communie
Modeshow
te Roggel

zondag

23

voorverkoop!
er
t/m 27 decemB

december 2012

Mooi de Mooiste Mode

24 Dec. extra
geopend
van 9.30 tot
16.30 uur!

De Buurtbaas!

• Tijd: 35 sec
• Hoogte: 20-25 m
• Aantal schoten: 48
• Breedte diameter: 6 m

1e en 2e Kerstdag gesloten.

39.95

Tijdens de Communie Modeshow presenteren onze modellen de
mooiste communiekleding voor deze bijzondere dag. Kom ook naar
onze winkel in Roggel en laat u inspireren!

Zondag 23 december v.a. 13.00 uur - Roggel
Let deze week (week 51) op uw
brievenbus voor het Voordeel Paspoort! Hiermee heeft u de komende 6 maanden extra voordeel bij
Modecentrum Frans Theelen. Dus
goed bewaren!
Voor koopzondagen zie onze
website. Modecentrum Frans
Theelen te Roggel is elke zondag geopend van 13 tot 17 uur.

408 gram

19.

95

Bestel voor 28 decemBer
HORST St. Lambertusplein 12

op www.goedvuurwerk.nl en maak kans op
1 van de 10 gratis pakketten met 25 kg vuurwerk!

T 077-3968464

ROGGEL Mozaïk Gallery
Markt 2, T 0475-494220

www.facebook.com/ModecentrumFransTheelen

twitter.com/MCTheelen

SEVENUM

Horsterweg 68, tel.: 077 - 4672222
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Openstelling kerk
Lottum
Op tweede kerstdag is de kerk van Lottum open van 10.00 tot 17.00 uur.
Om 10.00 uur is er een hoogmis, opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie.
Aansluitend geeft de Harmonie een kerstconcert.
De kerk is op woensdag
26 december open om iedereen in de
gelegenheid te stellen de kerststal en
de kerstbloemstukken te bezichtigen.
Hier wordt door de werkgroep

Kerksieren veel aandacht en tijd aan
besteed. Deze werkgroep brengt de
Lottumse kerk jaarlijks in kerstsfeer.
Er klinkt kerstmuziek en er kan een
kaarsje aangestoken worden.

Ruilbeurs in
Peelmuseum
Verzamelaars die hun collectie uit willen breiden en liefhebbers die
graag eens snuffelen tussen de meest uiteenlopende verzamelspulletjes
kunnen op zondag 23 december terecht in het Peelmuseum in America.

Kerstmis in de Houthuizermolen
De molen van Lottum is tweede kerstdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. De molen is dan in
kerstsfeer. De molenaars zorgen voor warmte en voor lekkernijen, maar kunnen ook uitleg geven over
de werking van de molen. Er kan een winterwandeling gemaakt worden. In de molen is warme
chocomel of glühwein verkrijgbaar met kerstkransjes.

Uw veelzijdige Zwangerschapscursussen
(zowel begeleiding als yoga)
hovenier
voor uw tuin
Ron Seuren, mobiel: 06 53 22 54 25
www.degroenevakmanronseuren.nl

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

ZATERDAG

22 DECEMBER

SUPER MAGAZIJNVERKOOP
PARTIJDUMPER.NL TE SWOLGEN WITGOED
MET LICHTE TRANSPORTSCHADE
TEGEN BODEMPRIJZEN.

Ga naar onze website
www.partijdumper.nl
voor een gedeelte van
ons assortiment en
kom langs op zaterdag
22 december tussen 10.00
en 18.00 uur en geniet van
hoge kortingen en gratis
bezorging in de regio.

Tijdens de ruilbeurs zijn zo’n twintig
standhouders aanwezig. Zij bieden een
grote variatie aan oude en jonge verzamelobjecten. Denk hierbij bijvoorbeeld
als postzegels, munten, ansichtkaarten,
bidprentjes, sigarenbandjes en balpennen. De ruilbeurs wordt gehouden in

het museumgebouw De Kamphut aan
de Griendtsveenseweg in America.
De beurs is van 10.00 tot 12.00 uur.
Voor reservering van een tafel of meer
informatie, bel naar 06 20 70 21 73 of
077 464 16 26 of kijk op
www.peelmuseum.nl

Mèrthal wordt
museum
De Mèrthal in Horst wordt volgend voorjaar voor een maand een museum.
Stichting de Mèrthal wil dan kunstenaars uit de regio een podium bieden.
In Horst aan de Maas zijn legio
beeldend kunstenaars actief op het
gebied van bijvoorbeeld tekenen,
schilderen, fotografie, keramiek,
edelsmeden en textiel. Bovendien
zijn er heel veel verzamelaars en
verenigingen met boeiende collecties
en archieven. Het bestuur van stichting
de Mèrthal in Horst wil al deze mensen
een podium bieden tijdens het nieuwe
evenement Mèrthal Museum dat

plaatsvindt van 11 mei tot en met
9 juni 2013. In deze periode wordt de
Mèrthal elk weekend opengesteld.
De stichting is daarom op zoek naar
kunstenaars, verzamelaars en zelfs
muzikanten die hiervan gebruik willen
maken. Geïnteresseerden kunnen zich
vóór 15 januari aanmelden via de
website van de Mèrthal,
info@merthal.nl Voor meer informatie,
bel Jan Nabben op 06 20 41 61 69.

TOT

50%

KORTING
OP DE
NORMALE
PRIJS

• AMERIKAANSE
KOELKASTEN
• KOELKASTEN
• VRIEZERS
• WASMACHINES
• WASDROGERS
• FORNUIZEN
www.partijdumper.nl
Broekhuizerweg 19
5866 BA Swolgen
06 46 67 18 78

Jaarlijkse kerstconcert Swolgen
Het jaarlijkse kerstconcert in de Heilige Lambertuskerk in
Swolgen vindt op zaterdag 22 december plaats. Tijdens het concert
wordt door Gemengd Koor Unitas, Fanfare Vriendenkring en de
zangeressen Jolanda Mulder en Anita van Leeuwen een repertoire
aan traditionele en moderne kerstmuziek ten gehore gebracht.
Het concert begint om 19.00 uur en de entree is gratis.
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Hubertus
Nieuwjaarsduik sluit
Sylvesterconcert samenwerkingsverband
met Parkhotel
Voor muziekvereniging St. Hubertus uit Hegelsom was 2012 het jaar
waarin zij het Limburgs Kampioenschap tweede divisie fanfare in de wacht
sleepte. Mede hierom wil zij het jaar afsluiten met een Sylvesterconcert.

Op vrijdag 28 december is
zaal Debije in Hegelsom het decor
voor de bijzondere muzikale avond
met optredens van zangtoppers
Bart Reinders, bekend van The Voice
of Holland, Marloes Nogarede en
Maaike Kamps, een combo met
bekende muzikanten uit de regio en
de fanfare en jeugdfanfare.

Tijdens het concert wordt muziek
van onder andere Toto, Michael
Bublé, Amy Winehouse, Adele, Norah
Jones en Caro Emerald afgewisseld
met fanfaremuziek. Daarnaast
wordt de trekking van de jaarlijkse
donateursloterij gehouden. Het concert
begint om 19.30 uur en de entree is
gratis.

Van Stratum Horst is de specialist op het gebied van verhuur, verkoop en
service van (nood)stroomvoorzieningen. Door innovatie, het toepassen van
nieuwe technologie en een eigen productlijn heeft van Stratum Horst zich
weten te vestigen in een Europese markt op het gebied van aggregaten en
hier aan gerelateerde elektrische installaties. Voor de versterking van ons
team zijn we op zoek naar:

Eerste dieselmonteur

(M/V)

in bezit van een BE rijbewijs (bij voorkeur)

Elektromonteur
MBO niveau 3

(M/V)

in bezit van een BE rijbewijs (bij voorkeur)

Wij zoeken een ervaren, informele collega die flexibel, gedreven en
zelfstandig is. Je gaat gestructureerd en oplossingsgericht te werk,
hebt een klantvriendelijke houding en je hebt geen 9-tot-5 mentaliteit.

Wat wij bieden is:
• een zeer veelzijdige baan;
• werken in een goed uitgeruste werkplaats, maar ook op locatie;
• veel zelfstandigheid;
• vast dienstverband.

Interesse? Stuur dan je cv met motivatie naar van Stratum Horst,

Stichting Cold Turkey heeft een samenwerkingsverband gesloten met het Parkhotel in Horst. Dit betekent dat
de traditionele Nieuwjaarsduik er dit jaar anders uit komt te zien. De partners streven hiermee naar een
kwaliteitsimpuls voor het evenement.

In eerder berichtgevingen werd
al aangekondigd dat er best nog eens
een konijn uit de hoge hoed getoverd
kon worden. En aldus geschiedde.
Op nieuwjaarsdag wordt gedoken
vanaf het Parkhotel. Hiertoe wordt de
duiklocatie verschoven naar de kleine
baai die voor het hotel ligt.
De organisatie is van mening
dat met deze rigoureuze ingreep het
karakter van de duik geen geweld
aangedaan wordt.
De deelnemers worden hier-

mee nog meer in de watten gelegd.
Omkleden kan voortaan in één van
de verwarmde zalen die het Parkhotel
rijk is. Ook de organisatiepost en het
Rode Kruis worden hier gehuisvest.
De belangrijkste winst wordt gemaakt
door de herintrede van de after party.
Noodgedwongen werd hier enkele
jaren afscheid van genomen. De naborrel wordt nu echter in ere hersteld. Na
afloop van de duik is het souterrain
geopend voor de prijsuitreiking, filmbeelden en staat ook de tombola weer

op de agenda. Tussendoor draait de dj
opwarmmuziek.
Inmiddels is de inschrijving
in volle gang. De animo voor de
dertiende Nieuwjaarsduik Horst aan
de Maas blijkt groter dan ooit. Met
de nieuwe huisvesting verwacht de
organisatie de komende weken een
enorme toeloop van mensen die op
1 januari de sprong gaan wagen.
Inschrijven kan via de officiële website www.coldturkey.nl Hier vind je
ook alle informatie over de duik.

Slotconcert Egbert Derix
Met een soloconcert sluit pianist Egbert Derix op donderdag 27 december zijn concertprogramma in muziekcafé
Cambrinus in Horst af. Dit concert begint om 20.30 uur.

t.a.v. personeelszaken, Expeditiestraat 17, 5961 PX Horst of e-mail naar
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.
info@stratum-horst.nl

Het CDA Horst aan de Maas
wenst alle inwoners
van de gemeente,
Fijne Kerstdagen en
een Voorspoedig Nieuwjaar !
www.cdahorstaandemaas.nl

Het jaar 2012 is voor de Horster
muzikant zeer succesvol verlopen. Al
vroeg in 2012 wordt Egbert Derix de
prestigieuze Annie MG Schmidtprijs
toegekend voor Zomaar onverwacht,
het beste Nederlandstalige theaterlied.
Dit schreef Derix samen met Gerard van
Maasakkers.
Na meer succesvolle samenwer-

kingsprojecten, brengt Derix in het
najaar de solo-cd Paintings in Minor
Lila uit, met composities waaraan
prominente musici hun medewerking
verlenen. Muziekmagazine Heaven
spreekt van een genretopper. Steve
Hogarth en Fish, bekend van Marillion,
Iain Matthews, Leo Jansen van het
Metropole Orkest, John Helliwell

van Supertramp en het Limburgs
Strijkkwartet leveren hun bijdrage.
Op speciaal verzoek sluit hij het jaar
af met een soloconcert in Cambrinus.
De programmeur vroeg Egbert om zich
te wagen aan een improvisatie, slechts
leunend op de structuur van enkele
flarden songs, als bekroning op een bijzonder jaar. (Foto: Brendan van den Beuken)
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Kerstwandeling Horster
Landschap
Stichting Landschap Horst aan de Maas organiseert donderdag 27 december de traditionele kerstwandeling door
Kasteelpark ter Horst. De wandeling staat dit jaar in het teken van elfjes en kabouters.

Singersongwriteravond Blok 10
Blok 10 in Horst staat komende zaterdag in het teken van een
singersongwriter-avond. Deze avond, aanvang 22.00 uur, staan er vier
acts op het podium.
Lieve Bertha won vorige week
tijdens de Grote prijs van Nederland
de Publieksprijs. Dit duo bestaat uit
Kees Brouwer en Rens Polman. De
muziek die ze brengen is Nederpop
met een vleugje kleinkunst. Clean
Pete was eveneens finalist in
Paradiso. Deze 21-jarige tweeling Loes
en Renee Wijnhoven zingt gewapend

met cello en gitaar Nederlandstalige
folkliedjes. Ilem Mer is de derde die
een optreden verzorgd. Met haar op
piano gebaseerde songs en inspiratiebronnen als Elbow belooft dit heel
wat. Puck en Jerome is de vierde act.
Dit duo bestaat uit Puck Versteegen
en Jerome Lenders en komt met licht
swingend eigen werk.

Solo pianoconcert

ZO

27

Vanaf de start bij de parkeerplaats
van voetbalclub Wittenhorst leidt
een spoor van kaarsjes, vuurkorven,
glühwein, warme chocomel en muziek
de wandelaars door het donkere bos.
Het is raadzaam om een zaklamp mee
te nemen om op smalle paadjes met
boomstronken bij te kunnen lichten.
Er kan gestart worden tussen 18.00 en
19.30 uur. Deelname is gratis.

Aan deze achtste Kerstwandeling
wordt meegewerkt door De Kleffe
Zök, Op Tied Muuj, zangkoren Hoor’s
en het Horster Mannenkoor, het
Jeugdorkest van kunstencentrum
Jeruzalem, The Christmas Brassband, de
Imkervereniging Horst, De Peelrunners,
Fotogroep Horst aan de Maas en de
tientallen vrijwilligers van Landschap
Horst aan de Maas.

Kinderen die mee willen doen
aan de verkleedwedstrijd kunnen hun
fantasie uitleven op het thema elfjes
en kabouters. De kinderen kunnen zich
bij de Liefdesboom laten fotograferen
en er zijn prijzen mee te winnen.
De winnaars worden bekendgemaakt
door publicatie van hun foto in de
lokale pers en op
www.horsterlandschap.nl

Kerstknallen bij De Lange Horst
Tijdens de feestdagen staat De Lange Horst drie dagen in het teken van Kerstknallen. De deuren van de zaal
openen elke dag om 22.00 uur.
Op kerstavond zorgt het huisdjteam voor de juiste sfeer. Op eerst
kerstdag is het Xmas Raw. Kid de Luca
en de Nachtburgemeesters knallen
het volume op maximaal en pom-

pen verschillende rauwe stijlen uit de
speakers. Tweede Kerstdag presenteert
De Lange Horst Phalerieau, wellicht bij
velen beter bekend als Valerio Zeno.
Zijn presentatie als dj is niet te verge-

EGBERT DERIX DEC

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

26 t/m 29 december
kerStShow
26 december
kookdemo miele
28 december
kookdemo AeG

Showroommodellen
te koop

lijken met zijn televisiepresentatie.
Zijn djstijl valt het best te omschrijven
als een mix van house, 2step en UK
Garage. Huisdj Styn staat in het voorprogramma.

MENNEN KEUKENS

Demonstratie vilten in
Museum de Kantfabriek
Momenteel exposeert beeldend kunstenaar Lidwina Charpentier in Museum de Kantfabriek in de huidige
wisseltentoonstelling Schouder aan Schouder. Op 27, 28, 29 en 30 december is zij tijdens de openingstijden van het
museum aan het werk en demonstreert zij vilten met de viltmachine.

Bezoekers van het museum
hebben de mogelijkheid om een
uniek werkstuk door haar te laten
vilten. Bijvoorbeeld een meegenomen
dierbare (fijnmazige) stof kan
worden ingevilt tot een sjaal of
tas. Men kan ook zelf een shawl of

ander kledingstuk meebrengen om
hierop een viltversiering te laten
aanbrengen.
Vanaf 27 december tot en met
17 februari 2013 is er in Museum de
Kantfabriek werk te zien van Wil van
de Ven, student aan de fotoacademie

Amsterdam. Zij exposeert een selectie
beelden uit de serie DELIGHT. Wil liet
zich voor dit project inspireren door
thema’s die op dit moment centraal
staan in haar leven.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdekantfabriek.nl

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

maatwerk
Úw specialist in

hoofdstraat 23 liessel • t 0493 342583 • f 0493 341256 • www.mennenkeukens.nl

JEAN IN THE HOUSE
VRIJDAG DJ
MET DE BESTE CLUBHITS VAN TOEN EN NU

28 DEC

VOOR IEDEREEN VANAF 26 JAAR - ID VERPLICHT - ENTREE €5 - WWW.PALLADIO.NU
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AGENDA
America

Optreden Leif Ericson
za 22 december 22.00 uur
Locatie: Boems Jeu

Ruilbeurs
zo 23 december 10.00–12.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Après-skiparty

20
12

Quiltcafé

Vinylshow met Harald

Optreden Flash!

vr 21 december 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

wo 26 december 22.00 uur
Locatie: grandcafé Liesbeth

wo 26 december 20.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Apocalypse party

Phalerieau

vr 21 december 21.30–03.00 uur
Locatie: OJC Niks

wo 26 december 22.30–03.30 uur
Locatie: De Lange

Singersongwriter avond

Optreden Egbert Derix

za 22 december 22.00 uur
Locatie: Blok10

do 27 december 20.30 uur
Locatie: Cambrinus

Actie voor Serious Request

Optreden Joep van
Wegberg & Friends

ma 24 december 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

zo 23 december 12.00–17.00 uur
Org: Jong Nederland Horst
Locatie: Mèrthal

Grubbenvorst

Kerstkoopzondag
met ijsbaan

Leo’s Wakkere Top2000
di 25 t/m ma 31 december
Locatie: café De Vonkel

zo 23 december 12.00-17.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein

Melderslo

Afscheidsoptreden
Mallemoer

do 27 december 22.00 uur
Locatie: grandcafé Liesbeth

Lottum
Bierpong

vr 21 december 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

Optreden Meadow

Hegelsom

zo 23 december 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

zo 23 december 19.00 uur
Locatie: OJC Phoenix

Start top2000

Kiene met Criene
di 25 december 18.00 uur
Locatie: grandcafé Liesbeth

Beerpong
di 25 december
Locatie: OJC Phoenix

Horst

di 25 december 22.00 uur
Locatie: grandcafé Liesbeth

Dorpsraadvergadering

Optreden
Nur Für Starke Männer

do 20 december 20.00 uur
Locatie: In de Riet

wo 26 december 18.00 uur
Locatie: café De Buun

Voorstelling: het meisje
met de pindarotsjes

Force10

Levels: the Next Best Thing

za 22 december
Locatie: café-zaal ’t Paradijs

ma 24 december 23.00 uur
Locatie: Metieske

Nostalgische
beeldverhalen

Optreden Dead Elvis & The
Afterparties

do 27 december
Locatie:
streekmuseum De Locht

wo 26 december 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Film marathon

do 20 december 20.00 uur
Locatie: café Kleuskens

do 28 december 12.00 uur
Locatie: OJC Canix

Optreden D-Vision

Optreden Erwin Nyhoff

vr 21 december 20.30 uur
Locatie: stapperij De Gaper

za 22 en zo 23 december 16.00
en 20.00 uur
Organisatie: Setokids
Locatie: Atelier De Stal

Openbare
dorpsraadvergadering

di 25 december 19.00 uur
Locatie: OJC Canix

Vinylshow

vr 21 december
Locatie:
streekmuseum De Locht

Meterik

Swingparty

Sevenum

Tienray

Gaellus goes culinair
ma 24 december 19.30 uur
Locatie: OJC Gaellus

wo 26 december
Locatie: café Kleuskens

Meerlo

Vogelmarkt

Toneelvoorstelling

zo 23 december 09.30 uur
Org: Vogelver. De Gevleugelde
Vrienden Wanssum eo
Locatie: zaal ‘t Brugeind

do 27 en vr 28 december
Organisatie: Tovri
Locatie:
MFC De Meulewiek

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

- Aantrekkelijke woonlocatie in het
centrum van Grubbenvorst.
- Levensloopbestendige appartementen.
- Eigen parkeerplaats en berging in kelder
én gezamenlijke fietsenstalling.
- Woonoppervlakte variërend tussen
circa 92 m² en 163 m².
- Prachtig gezamenlijk dakterras.

D e b o u w va n a p p a r te m e n te n i n O p S a n t f o r t i s g e s t a r t, o p l e ve r i n g e i n d 2 0 1 3

‘Wonen in Grubbenvorst vanaf e 197.000,- v.o.n.’
InterMakelaars
T. 077 398 90 90
horst@intermakelaars.com

www.opsantfort.nl

Sannen BV
T. 077 382 77 88
info@sannen.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Voor spoedgevallen op recept:
T 0478 58 48 77

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

Kronenberg
Huisarts Toine Weling A.F.J.M.
Den Bunder 1 Kronenberg
T 077 467 28 29
Spreekuur inloop:
ma, wo en vr 08.00 - 08.30 uur
di en do 16.30 – 17.00 uur
Normaal spreekuur:
ma, wo en vr 08.30 uur – tot einde
di en do 08.00 uur - tot einde

Lottum-Broekhuizen
Huisartsenpraktijk
Lottum-Broekhuizen
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
www.huisartsenpraktijklottum-broekhuizen.nl
dr J. Goossens: ma, di, do en vr
T 077 463 16 75
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
Spoedlijn: 077 463 14 96
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
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

Horst (Lambertus)

Meterik

zaterdag
zondag
maandag

zaterdag
maandag

America
zondag
maandag

dinsdag

Heilige mis
11.00
Kindje wiegen 17.00
Gezinsmis
18.00
m.m.v. Peelpareltjes
Hoogmis
09.30
m.m.v. fanfare

maandag
dinsdag

dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag

Broekhuizen
Nachtmis
21.00
m.m.v. fanfare
Hoogmis
11.00

zaterdag

Lottum

zaterdag
maandag

zondag

dinsdag

Heilige mis
19.15
Kindje wiegen 18.30
Nachtmis
21.00
m.m.v. kerkkoor
Hoogmis
09.30
m.m.v. fanfare

maandag
woensdag

Griendtsveen
Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag
maandag
dinsdag

Heilige mis
09.30
Gezinsmis
19.00
m.m.v. Notenkrakers
Hoogmis
11.00
m.m.v. kerkkoor

Heilige mis
18.00
Heilige mis
10.30
Dichterbij
15.30
Gezinsmis
18.30
m.m.v. Meuleveldkoor
Nachtmis
23.00
m.m.v. Cantate
Hoogmis
11.00
m.m.v. Horster
Mannenkoor
Hoogmis
10.30
m.m.v. jeugdharmonie
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30

Kronenberg

Broekhuizenvorst

zondag

Heilige mis

dinsdag
woensdag

Swolgen
zondag
dinsdag

zaterdag
zondag
maandag

donderdag
Hoogmis
09.30
4e zondag advent
Gezinsmis
19.00
Hoogmis
10.00
m.m.v. harmonie
aansluitend kerstconcert en opstelling
kerk tot 17.00 uur

vrijdag

10.30
09.00

Heilige mis
17.30
Gezinsmis
19.00
m.m.v. Merula
en Caterello
Hoogmis
11.00
m.m.v. fanfare
Rozenkrans
17.30

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag

Heilige mis
Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis

Sevenum

dinsdag

Melderslo
zaterdag
maandag

dinsdag

19.15

Meerlo
zondag
donderdag

Heilige mis
19.00
Nachtmis
21.00
m.m.v. kerkkoor
Hoogmis
09.30
m.m.v. fanfare

maandag
woensdag

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

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

Wij zijn gesloten van:

24 dec. t/m 1 jan.

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
Spoedgevallendienst
21 t/m 27 december
Tandarts Heldens - in ’t Zandt
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

Verloskundige zorg
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
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

Kerkdiensten

112

Fijne Kerstdagen
en alle goeds voor 2013!
Tijdens de opening van onze nieuwe winkel in
Horst, heeft de familie van Rens uit Hegelsom
een fiets gewonnen t.w.v. € 750,00 van harte
gefeliciteerd!
Kom ook eens een kijkje nemen in onze
nieuwe winkel!
Onze winkel in Sevenum is tijdens de
Kerstvakantie gesloten van donderdag 27 tot
en met zaterdag 29 december. De winkel in
Horst is normaal geopend.

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Peperstraat 54 - 5975 BW Sevenum | Kloosterstraat 12 - 5961 GE Horst - Tel. (077) 467 82 17 - www.theolommen.nl
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nieuws

20
12

Bouwmarkten hebben onderstaande
acties ècht nodig om goedkoop te lijken!

Ladies
zaterdag voordeel! night
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stickers
plakken

B.T.W. vrije

Alléén deze
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Cis&co
Laminaat
ALTIJD GOEDKOPER
IS

DAN DE BOUWMARKT

TV Wonen V-Groef Diverse
Laminaat laminaat Laminaat
van € 23,95 voor € 12,50 p.m.

2
kers

2

e

van € 12,95 voor € 5,95* p.m.
va

2

Al vanaf

€ 2,95* p.m.2

HOUTEN VLOER

t
d
ag
GEO
P
END
van
10.0
0

Eiken duo kasteel
• 17 cm breed
• inclusief leggen

tot
16.0
0u

en behandelen
• plinten 5 cm hoog
• alufoam ondervloer

slec

hts

€ 57 50
p/m ,
2

• spanveren en waxolie

Groot assortiment PVC vloeren
Massief eiken vloer va. € 16,- m
2

Cis &co
VLOEREN

U vindt CIS&CO VLOEREN - IMPORT in:

Oostrum (Venray)
Stationsweg 120d
t. 0478 - 63 11 97
Ook gevestigd in

Weert

Let op!
Nieuw assortiment tegels
Voor verschillende tips over het
leggen, afwerken, reinigen en
onderhoud van onze vloeren kunt
u terecht op onze website:

cisencovloeren.nl

*i.c.m. De aankoop van plinten en ondervloer - Alle prijzen zijn exclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Actie geldt enkel indien aangekocht / geleverd / afgehaald voor 31 januari 2013.

