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‘Het Dendron College is
een school met een ideaal’
Jan-Hein de Wit neemt op 1 februari afscheid als
rector van het Dendron College in Horst. Hij gaat met
pensioen, maar had er nog graag enkele jaren
aangeplakt. “Ik kan genieten van een hal vol met
leerlingen.”

Dat de directeur van een school ook
maar een mens is, blijk uit een filmpje
dat op YouTube te vinden is. We zien
Jan-Hein de Wit zich voorbereiden op
het geven van het startschot tijdens

Bieb verdwijnt niet
uit Sevenum
De bibliotheek in Sevenum is nog tot en met zaterdag geopend en sluit dan de deuren. Dat wil echter niet
zeggen dat de bibliotheekvoorziening helemaal verdwijnt uit het dorp.
Wie de advertentie in het
plaatselijk mededelingenblad van
Sevenum van afgelopen week
las, zou denken dat je in het
nieuwe jaar geen boeken meer
kunt lenen in het dorp. Omdat
Gemeente Horst aan de Maas de
subsidie aan Stichting Openbare
Bibliotheek Sevenum stopzet, sluit
deze per 31 december de deuren.
Op 1 februari opent BiblioNU echter
een uitleenpunt in het dorp. Volgens
directeur Vincent Freriks van de

Bibliotheek Maas en Peel, waar
de huidige bibliotheek onder valt,
zonder de Sevenumse vrijwilligers.
“Zij hebben aangegeven dat met
het vervallen van de subsidie hun
werk ophoudt en dat zij zich niet
aan willen sluiten bij de nieuwe
voorziening. We hebben inderdaad
veel reacties op onze advertentie
gekregen. Mensen zijn teleurgesteld
en boos. Het is nog maar de vraag
hoe dat uitleenpunt er uit komt te
zien.” Wethouder Ger van Rensch

laat weten dat hij de reactie wel
snapt. “Aan de ene kant begrijp
ik de advertentie wel, al vond
ik de toon een beetje wrang. Ik
kan me de teleurstelling van de
medewerkers goed voorstellen. Een
half jaar geleden leek het er echter
op dat Sevenum vanaf volgend
jaar helemaal geen voorziening
meer zou hebben. Er blijft toch
nog drie jaar een uitleenpunt
voor volwassenen en er komt een
schoolbibliotheek.”

een sponsorloop. Hij wil een muurtje
opklimmen, maar valt er ruggelings
weer van af. “Dit filmpje laat ik altijd
zien aan een nieuwe brugklas. Dan is
het ijs meteen gebroken,” lacht hij.
Hij is de rector van de school
en geeft ook biologieles aan twee
brugklassen. Maar Jan-Hein de Wit
is ook schrijver, filmer en vrijwilliger
voor diverse organisaties. Een creatief
mens, noemt hij zichzelf. Hij maakt
bijvoorbeeld veel werk van het
schrijven van een toespraak.
“Ik heb een hekel aan mensen
die het woord nemen, maar eigenlijk
niets te zeggen hebben. Ik verpak
mijn boodschap het liefste in een

verhaal, dan blijft het beter hangen.”
De Wit houdt een weblog bij en sloot
dit jaar een filmproject af. Vijf jaar
lang volgde hij met een camera vier
leerlingen van de school, vanaf de
brugklas tot het moment dat ze van
school gingen.
“Doel was om erachter te komen
hoe vier totaal verschillende kinderen
zich ontwikkelen als puber. Dat is
erg boeiend om te zien. Ik heb hen
niet alleen thuis gevolgd, maar ben
bijvoorbeeld ook mee geweest naar
een popconcert. Ik denk dat ik er wel
in geslaagd ben tot hun wezen door te
dringen.”
Lees verder op pagina 06
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Kerststukjes voor Kankerfonds
Met het verkopen van 51 zelfgemaakte kerststukjes haalde Bernadet Jenneskens uit Swolgen 900,50 euro op voor het KWF Kankerfonds. Bij het maken
van de kerststukjes kreeg ze hulp van twee vriendinnen. Ze deed dit niet voor niets. Ze haalde geld op voor het KWF, omdat haar zoon lijdt aan blaaskanker.

Bij een verkeersongeluk op de
Monseigneur Aertsstraat in
Swolgen is donderdagmiddag
20 december rond 17.00 uur een
22-jarige fietser uit
Broekhuizenvorst gewond
geraakt.
De fietser raakte gewond
na een aanrijding met een auto.
De automobilist was een 18-jarige
man uit Meerlo. Een Mobiel
Medisch Team heeft ter plaatse
medische hulp aan het slachtoffer
verleend. Daarna is de fietser
overgebracht naar het ziekenhuis
in Nijmegen. Hij ligt daar nu met
ernstig letsel. Over de toedracht
van het ongeluk wil de politie Horst
nog geen uitspraken doen.

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

Ruim een jaar geleden kreeg haar
18-jarige zoon Luuk te horen dat hij
blaaskanker heeft. Inmiddels voelt hij
zich beter, maar hij moet nog vaak
op controle. Al drie keer kwam een
tumor terug. Bij blaaskanker is het
namelijk zo dat tumoren of vlekken in
de blaas vaak terug kunnen komen.

“Het is niet weghalen en wegblijven”,
vertelt Bernadet. “We merken nu niets
aan hem. Hij doet gewoon alledaagse
dingen, dat is erg fijn.”
Het idee van het verkopen van de
kerststukjes voor het KWF ontstond
ineens en was binnen anderhalve
week uitgewerkt. “Wij hebben een

hoveniersbedrijf, De Middelpas, en
we hebben altijd veel snoeiafval.
Ik maakte daar eerder altijd al
bloemstukjes van, maar nu kwam ik
opeens op het idee om kerststukjes te
maken en te verkopen. De opbrengst
gaat naar het KWF Kankerfonds.
Het waren kerststukjes voor buiten,

want ik vind het buiten altijd zo saai
tijdens de winter. Dat mocht wel
opgevrolijkt worden met gezellige
kerststukjes. Zodoende hebben wij
op zondag 16 december stukjes
verkocht. Er hing geen prijskaartje
aan. De mensen mochten zelf een
bedrag geven wat ze er voor over
hadden. Na een paar uur waren we
al helemaal uitverkocht. Mensen
waren zo enthousiast. Het was heel
spannend, want we wisten niet of we
ze wel kwijt zouden worden. Maar
gelukkig ging het allemaal goed en
ook spontaan.”
Er kwamen veel positieve reacties
op het spontane idee van Bernadet.
Ook boden er veel vrijwilligers zich
aan om volgend jaar het idee voort
te zetten. “Volgend jaar willen we
weer kerststukjes verkopen en
weer het geld doneren aan het KWF.
Het is fijn dat er zo enthousiast op
gereageerd wordt. Het was eigenlijk
vanzelfsprekend dat het volgend jaar
weer plaats zou vinden.” Door het
initiatief van zijn moeder krijgt Luuk
ook weer positieve energie.
“We blijven vechten tegen die
ziekte. Ik wil daarom ook iedereen
bedanken die een kerststukje heeft
gekocht en zo geld heeft gedoneerd
aan het kankerfonds. Het geeft een
goed gevoel en ook hoop”, aldus Luuk.

www.hallohorstaandemaas.nl

3

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

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.

Workshop bloemschikken €35,00
€17,50
met als thema carnaval

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

Geniet van een smaakvol
4-gangen menu

€40,50

€19,95

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

De 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 4 januari in plaats van
donderdag.
Wilt u al eerder op de hoogte zijn
van de aanbiedingen van die week?

Dan kunt u op donderdag 3 januari
de acties al gewoon op de website
terugvinden.
U kunt u natuurlijk ook
abonneren op de HALLOaanbiedingnieuwsbrief. Zo ontvangt u elke week
als eerste onze aanbiedingen.
Kijk voor meer informatie op
www.halloaanbieding.nl

Getuigen gezocht

Bezorging
Laurent Smedts 077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Proﬁteer van
HALLO Aanbieding

Glad op de weg?
Autoslipcursus van drie uur

€149,00

€49,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

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

www.its-clean.nl

Winterdipje?

Je vrolijkt weer op in de

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Automaat Akkie’s
Tuin vernield
De jam- en honingautomaat van Akkie’s Tuin aan de Vlasvenstraat in
Melderslo is in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 december
omstreeks 03.30 uur vernield.
Henk van Gerwen van Akkie’s
Tuin vermoedt dat het gaat om een
poging tot inbraak. De schade aan de
automaat moet nog opgenomen worden en voorlopig werkt de automaat
niet. Kopers kunnen zich aan de deur
melden. In de toekomst gaat de automaat wel gerepareerd en in gebruik
genomen worden.

Over de daders is nog niets
bekend. “De buren hebben rond
03.30 uur wat lawaai gehoord, maar
niets gezien”, aldus Van Gerwen.
Getuigen die iets gezien of
gehoord hebben, kunnen zich melden
bij Akkie’s Tuin via 077 467 43 21
of door te bellen naar de politie
Limburg-Noord via 0900 8844.
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Nieuwjaarswens Van Rooij
Europa heeft 2013 uitgeroepen tot het jaar van de burger. Dit omdat het twintig jaar geleden is dat in het
Verdrag van Maastricht het burgerschap binnen de Europese Unie voor het eerst benoemd werd. Burgerschap
waarbij EU-burgers toegang hebben tot een breed scala van rechten in alle EU-lidstaten. Eén van de belangrijkste
EU-burgerrechten is die van het vrije verkeer, het vrij kunnen reizen binnen Europa, het kunnen betalen met één
munt en het recht op gezondheidszorg in andere lidstaten.

De lekkerste
oliebollen
HORST • GRUBBENVORST

of anderszins in de problemen geraken.
Met de in 2012 gestarte campagne:
‘WIJ…. Zo doen wij dat in Horst aan de
Maas’ beogen steeds meer betrokken
organisaties, verenigingen, bedrijven
en de gemeente dat zoveel mogelijk
mensen mee kunnen blijven doen in
onze samenleving. Een samenleving
die verandert en verder individualiseert. Voor ons allemaal is die zorg voor

elkaar een mooie uitdaging. Zeker in
een gemeente waarin in de verschillende dorpen gemeenschapszin nog
echt leeft, vrijwilligers het fundament
vormen van de zorg en mensen elkaar
nog kennen. Niet de rechten, maar de
zorg voor elkaar centraal stellen, anderen een handje helpen waar mogelijk
en daar voldoening in vinden, dat wens
ik u en mij toe in het nieuwe jaar.

Veerpont Lottum-Lomm
tijdelijk uit de vaart
De regenval van de laatste dagen heeft het waterpeil van de Maas flink doen stijgen. Door de hoge waterstand
van de rivier is veerpont Lottum-Lomm tijdelijk uit de vaart genomen. De veerponten van Grubbenvorst-Velden en
Broekhuizen-Arcen varen wel. Het waterpeil van de Maas is niet alarmerend hoog.

koopzondag
30 dec. 2012
winkels open
12.00-17.00 uur

VEN

Kiest Europa vooral voor de
rechten van de burger in het nieuwe
jaar, in Horst aan de Maas stellen we
de zorg voor elkaar centraal. In een
jaar waarin de economische crisis
nog niet voorbij is en we de bezuinigingen steeds meer aan den lijve
zullen voelen, is het belangrijk oog
te hebben voor de medeburgers en
speciaal voor diegenen die door ziekte
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gratis parkeren

www.fraayvenray.nl

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in de winkel

marskramer.nl
De piek van het water passeerde op
eerste kerstdag Grubbenvorst, Lottum
en Broekhuizen. Vanaf twee kerstdag is
het water weer langzaam maar zeker
gaan zakken. Bij het ter perse gaan
van deze HALLO moest het water nog
minimaal een halve meter zakken
voordat het veerpont weer in bedrijf
genomen werd. De verwachting is dat
dit zeker tot het weekend gaat duren.
De stuwen in Belfeld en Roermond
zijn daags voor Kerstmis gestreken,
waardoor de winterbedding van de
regenrivier blank kwam te staan.
Tot noemenswaardige problemen door

de hoge waterstand is het voor zover
bekend nergens gekomen.

Oorzaak overvloedige
regenval
Overvloedig regenval in het
noorden van Frankrijk en de Ardennen
zijn de oorzaak van de hoge waterstand
in de Maas. Afgelopen dagen viel er in
die gebieden meer dan 60 millimeter
regen. Tot het einde van het jaar
blijft het weer zacht en een verdere
stijging van het waterpeil in de Maas
wordt niet verwacht. Tot en met de

eerste week van januari wordt geen
serieus winterweer verwacht. Het blijft
zacht en regenachtig, reden voor
Rijkswaterstaat om alert te blijven.
Het zachte en regenachtige weer
wordt veroorzaakt door een sterke
westcirculatie, een zogenaamde
straalstroom. Wanneer die van west
naar oost gericht is, kunnen lagedrukgebieden en fronten vanaf de
oceaan Noordwest-Europa gemakkelijk
en snel bereiken. Relatief hoge
temperaturen en het ene na het
andere regengebied hebben dan vrij
baan.

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Vuurpijlen
Rotjes
Varkenspoulet

100 gram € 1,15

€ 5,00
100 gram € 0,90
4 voor

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Hoogtepunten van het afgelopen jaar
in de nieuwjaarsconference
Benieuwd naar de hoogtepunten van het afgelopen jaar? Op 1 januari vindt in ’t Gasthoes de nieuwjaarsreceptie
van de gemeente plaats. Traditiegetrouw laten Marc Joosten en Sacha van de Ven dan het opvallendste nieuws in
een conference, geschreven door Ger Gubbels, de revue passeren.

van het afgelopen jaar bespreken.
Improviseren is er niet bij, we houden
ons precies aan de tekst van Ger. Ik
probeer het zo te brengen dat het lijkt
alsof ik het ter plekke verzin. Van tevoren doe ik mee aan de Nieuwjaarsduik

en dan haast ik me naar ’t Gasthoes.”
“Jij staat ook altijd zo relaxt op de
bühne”, merkt Sacha op. “Ik moet
eerlijk zeggen dat ik het nog steeds
spannend vind. Maar het blijft heel leuk
om te doen.”

Sacha van de Ven, Marc Joosten en Ger Gubbels
De nasleep van de Floriade, de
perikelen rondom de afvalscheiding en
de uitreiking van het eerste jeugdlintje. Onderwerpen die het nieuws de
laatste maanden beheersten. Of deze
ook terugkomen in de nieuwjaarsconference? Schrijver Ger Gubbels wil er
nog niet teveel over verklappen. “Er
zijn wel enkele onderwerpen die elk
jaar terugkomen. Zoals de Floriade,
daar hebben we het de afgelopen tien
jaar elke keer over gehad. De kracht
van de conference is echter dat hij
actueel is. Marc en Sacha krijgen de
eerste tekst ongeveer een week van
tevoren. Ik moet echter nog wel het
laatste nieuws mee kunnen nemen,
dus het kan zijn dat enkele dagen van

tevoren pas de definitieve versie klaar
is. Oudejaarsavond lees ik die dan
voor aan het groepje waar we Oud en
Nieuw mee vieren. Dan weet ik ook of
de tekst goed loopt en mensen op het
juiste moment lachen.”
Humor is een belangrijk aspect van
de nieuwjaarsconference. Al worden
er geen mensen aangevallen of voor
gek gezet. En soms is er ook ruimte
voor een serieuze ondertoon. “Je mag
natuurlijk wel een beetje prikkelen.
Maar we zijn die middag te gast bij de
gemeente en het is nu eenmaal niet
netjes om je gastheer in zijn hemd te
zetten”, vindt Ger Gubbels. “Een rode
draad is er niet, al probeer ik wel elk
dorp te noemen en worden alle gede-

coreerden nog een keer, op rijm, in het
zonnetje gezet. Nee hoor, zo moeilijk is
dat niet. Ik begin in november met het
verzamelen van nieuwsberichten en
krantenkoppen. Vervolgens probeer ik
die met tekstbruggetjes aan elkaar te
verbinden.”
Moeilijk of niet, Sacha van de Ven
neemt er haar petje voor af. “Ik vind
het heel knap dat Ger elk jaar weer
zo’n terugblik kan schrijven. Het enige
wat Marc en ik hoeven te doen is
de tekst voor te lezen.” En dat doen
zij al ruim tien jaar met z’n tweeën.
“Wij spelen geen typetje, maar zijn
onszelf als we op het podium staan”,
legt Marc uit. “Gewoon, twee inwoners
van Horst aan de Maas die het nieuws

n
Trappe
en
happen

Op adem komen
op het boerenerf!
di t/m zo 10.00-18.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu

Directie, medewerkers en alle bezorgers
van nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas
wensen u een gezond en gelukkig nieuwjaar

65-jarig huwelijk
Burgemeester Kees van Rooij bezocht vlak voor kerst, op
zaterdag 22 december, het echtpaar Haegens-Craenmehr uit Horst.
Zij vierden hun 65-jarig huwelijk. De burgemeester feliciteerde het
echtpaar namens de gemeente Horst aan de Maas en overhandigde
hen namens de gemeente een zilveren herinneringsbord en een
boeket met bloemen.
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Thijs Coppus terug in lokale politiek

‘In 2014 bestuurt de SP mee’
Thijs Coppus keert terug in de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Enkele weken geleden maakte hij bekend te stoppen met zijn werk voor de Provinciale Staten. Zijn ex-partner verhuist
naar Nieuwegein en hij wil meer tijd vrij maken voor zijn zoon.
“Toen ik in november de beslissing
maakte om te stoppen als lid van de
Provinciale Staten, was een terugkeer
in de gemeenteraad nog helemaal niet
aan de orde. De keus om te stoppen
was zowel moeilijk als makkelijk. Op
vrijdag is het Statendag. Die dag wil ik
nu echter vrij houden voor mijn zoon.
Duidelijk was wel dat ik politiek actief
zou blijven voor de SP. Al was maar
door te flyeren.”

Geen 2 keer nee
zeggen
Coppus werd door zijn fractie
gevraagd om een zetel in de
gemeenteraad in te vullen. “Bij de
afgelopen verkiezingen ben ik met
voorkeursstemmen in de gemeenteraad gekozen. Omdat ik toen ook al
in de Provinciale Staten zat, kon ik

toen de zetel niet accepteren. Maar ik
vond dat ik geen tweede keer nee kon
zeggen. Ik denk ook dat het raadswerk
goed te combineren is met de zorg voor
mijn zoon.”
Bijna zes jaar heeft Coppus deel
uitgemaakt van de Provinciale Staten.
Leerzame jaren waren het, al is het
werk hem af en toe ook tegengevallen.
“Het lijkt alsof het er in de Provincie
alleen om draait wie het hardste
schreeuwt of ruzie kan maken. Dan
kom je namelijk met je hoofd op tv. Als
je nu de jaaroverzichten ziet dan is volgens de media het hoogtepunt dat Cor
Bosman (ex-PVV’er, red.) uit zijn partij
werd gezet, maar niet dat we NedCar
hebben kunnen redden. Het klopt dat
ik nu ook over de Floriade veel in het
nieuws ben. Maar daar doe ik het niet
voor, het gaat mij wel om de inhoud.
Of dit nu mijn finest moment is? Nee,

absoluut niet. Het klopt dat de SP tien
jaar geleden al kritisch naar de Floriade
keek en het niet eens was met de
plannen. Maar het voelt verschrikkelijk
zuur dat het nu op een financiële ramp
is uitgelopen. Ik had graag glimlachend
mijn ongelijk toegegeven als het wel
was geslaagd. Dit is heel pijnlijk voor
de regio.”
Hij heeft in elk geval weer veel zin
om zijn plek in de Horster raad in te
nemen. “Het voordeel van lokale politiek is dat de afstand veel kleiner is. Je
hoort veel beter wat er echt speelt bij
de mensen. Ik heb tijdens mijn jaren in
de Provincie bewust afstand genomen
van de gemeenteraad. Dus ik stap er nu
onbevangen in. Mijn doel is dat we na
de komende gemeenteraadsverkiezing
mee gaan besturen. We hebben
bewezen goede ideeën te hebben. Voor
ons hoef je niet bang te zijn.”

Spreekstalmeester bij nieuwjaarsduik

‘De duik blijft zich
vernieuwen’

Sinds de tweede duik, de eerste officiële, stond hij telkens aan de kant. Met een microfoon in de hand zal
Geert van den Munckhof ook dit jaar de 200 deelnemers die op 1 januari het ijskoude water induiken voor de
dertiende Nieuwjaarsduik op het strand van Kasteelpark Ter Horst met wijze raad bijstaan.

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

SALE
De meeste mensen kennen Geert
van den Munckhof uit Horst wel in zijn
presentatierol. En in die rol voelt hij
zich ook thuis. “De organisatie vroeg
mij in 2001 of ik de ochtend van de
tweede duik aan elkaar wilde praten.
Dat was voor mij een sprong in het
diepe, al was die niet zo letterlijk als
voor de duikers.”
Wat Geert vooral leuk vindt aan
de nieuwjaarsduik van Cold Turkey is
het ludieke karakter van de duik. “Zo
zijn er telkens opvallende mensen.
Van sommige deelnemers ben ik elk
jaar weer benieuwd wat ze gaan
doen. Er is een groep die elk jaar
weer een heel nieuwe act verzint
met constructies en al”, lacht hij.

Die acts zijn inmiddels ook bij het
publiek bekend. “Het terrein loopt
ieder jaar in no-time vol met mensen
die naar tien minuten duik kijken en
daarna weer weggaan. Het is voor veel
mensen even een frisse neus halen op
Nieuwjaarsdag”, denkt Geert.
Waarom de Horster duik zo succesvol is? “Omdat ze blijven vernieuwen”,
zegt de spreekstalmeester. “Elk jaar
zoeken ze een andere insteek en doen
ze aan veel promotie. Vorig jaar hebben
ze het thema bijvoorbeeld aangepast
aan de Floriade.” Volgens Geert is dat
een van de redenen waarom de Horster
duik de laatste jaren zo’n naam heeft
opgebouwd. Duiken die hem goed
zijn bijgebleven, zijn bijvoorbeeld die

van 2011, waar het ijs open gehakt
moest worden en men in groepjes
moest duiken. “En de duikers uit Kiev,
die nu al een paar keer langs zijn
geweest. Er is echt een band ontstaan
tussen hen en de organisatie.”
De burgemeester kreeg al eens een
onderscheiding van de Oost-Europese
duikers en zij werden officieel
uitgenodigd op de gemeentelijke
nieuwjaarsreceptie.
Ook dit jaar zal Geert de duik
weer woordelijk begeleiden. En
zolang hij zijn microfoon vastheeft,
denkt hij er zelf niet aan om het
koude water in te gaan. “Ik hoop dat
ze me volgend jaar weer vragen”,
lacht hij.

WINTER

BARBECUE

2e artikel

E1,Kerkstraat 10, 5961 GD Horst
077 - 398 02 69

www.man-menswear.nl

gratis glühwein en
vuurkorf (incl. hout)
vanaf

13,50
p.p.

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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‘Het Dendron College is een school met een ideaal’
Maar wat maakt iemand eigenlijk
een goede docent? Jan-Hein de Wit
hoeft niet lang over het antwoord na
te denken. “Als leraar moet je verstand
hebben van je vak en je moet van
kinderen houden. Pubers hebben ons
heel hard nodig, maar doen alsof ze
ons kunnen missen als kiespijn. Het is
belangrijk dat je weet hoe je daarmee
omgaat. De belangrijkste les die ik heb
geleerd in mijn jaren in het onderwijs:
de beste leraar heeft wezenlijke
belangstelling voor deze leeftijdsgroep.
Ik kan genieten van de sfeer die ‘s
morgens in de hal hangt, wanneer die
vol staat met leerlingen. Een oud-collega

vroeg een keer waarom er geen aparte
personeelsingang was in de school.
Als je in het onderwijs werkt, moet je
het juist aangenaam vinden om door
een gang vol kinderen te lopen.”

Lerarenopleiding juiste
keuze
Jan-Hein de Wit startte zijn
werkzame leven echter niet meteen in
het onderwijs. Hij studeerde biologie en
maakte de keuze voor een baan in de
wetenschap.
“Het bleek echter al snel dat dit
niets voor mij was. De hele dag bezig

Vlak voor Kerstmis hebben we afscheid moeten nemen van

Joop van Riemsdijk
Als zeer gewaardeerde kastelein van Café D’n Hook in Lottum
stond hij in 1967 mede aan de wieg van de biljartclub die onder
zijn leiding uitgroeide tot een geduchte tegenstander in de regio
en waarvan hij ook vele jaren alle bestuursfuncties uitoefende.
Biljarten was zijn uitlaatklep waar hij veel plezier aan beleefde
totdat zijn gezondheid het niet meer toeliet. Wij verliezen in hem
een heel goede vriend en het eerste erelid van onze vereniging.
Wij wensen de familie heel veel sterkte met dit enorme verlies.
Biljartvereniging “BC D’n Hook”

Een laatste sportieve groet
aan onze mede-oprichter, oud-voorzitter en erelid

Lei van Tegelen
Wij wensen Tiny en kinderen
veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.
Leden en bestuur AVOC

zijn met een microwereld, dat hou
ik niet vol, wist ik. Dus stapte ik over
naar een lerarenopleiding en tijdens
mijn eerste stage op een school in
Bilthoven wist ik dat dit de juiste keuze
was. De omgang met kinderen, hen
iets kunnen leren, dat heb ik vanaf
het begin erg leuk gevonden. Ik ben
een tijdje afdelingsdirecteur van de
lerarenopleiding in Amsterdam geweest.
Werken met studenten ligt mij echter
niet zo. Ik heb toen bewust weer de
overstap naar het middelbare onderwijs
gemaakt.”
De opvolger van De Wit is inmiddels
ook bekend. Wat wil hij Jan Bierman

Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241.

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
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).

Lei Rongen
Wij wensen zijn familie alle sterkte toe.
Bestuur en leden Wildbeheereenheid Horst.

Body in Balance.
Met muziek, dans, pilates, yoga en
meditatie. Meer info bel 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl

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)

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

Wie heeft maandagmiddag 17
december mijn Giant Melbourne fiets
meegenomen? Hij stond tegenover
Intertoys, Horst in het fietsrek. Graag
even bellen met 06 25 15 52 95.

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
Nieuw in Horst! Fun & Fit Club.
Samen met plezier sportief bezig zijn.
We starten in januari. Kun je niet
wachten, bel ons 06 27 02 17 83.
Let’s get fit the fun way!...
Grtz Bianca, Floor & Patricia.
Te huur: werk/opslagruimte
± 380 m2. Kantoor/kantine ± 96m2.
Ruim verhard buitenterrein. Gunstige
ligging nabij A73. Voor diverse
doeleinden geschikt.
077 398 28 96/06 30 83 78 52.

Sam

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

T 088-2088208
www.spring-kinderopvang.nl
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.
Steigerhout en Teakhout
Tafels, tv-meubels, dressoirs, enz.
Nu ook White Wash meubels.
Steigerhout-teakhout-meubels.nl
06 51 93 18 38.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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.
Pilates Krachtig. Dynamisch.
Training voor een goede conditie,
figuur en gezondheid. Meer info bel
0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
Op zoek naar... Een gezonde toekomst
met meer waardering, tijd, geld én
vrijheid? Werk vanuit huis!
www.jouwtoekomststartnu.nl
Gevonden een paar sportschoenen
en een sweatshirt. Bel voor informatie
06 15 64 11 23.
Verloren rood vest en zwart T-shirt in
plastic zak, bij café de Lange of Johns
Foodstore in Horst.
Stevens 077 398 81 57/06 10 76 49 42.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

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

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

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

www.theoarts.com

Zoon van
Marcel en Marjon
Brinkhuis-Truijen
Broertje van Wout en Liene
Hertog Willemlaan 7
5961 TK Horst

Iets voor jou?
2013 jouw jaar? Ben je gemotiveerd
en heb je echt ambitie? Beschik je
over goede soc. vaardigheden en wil
je graag vanuit huis werken? Voor info:
www.welzijnspraktijkvitanova.nl of
bel: 06 27 02 17 83.
Blauwe kinderbril verloren
omgeving Schoolstraat in Horst
Tel. 077 398 02 13.
Gevonden sleutelbos
(o.a. autosleutel) op de Hofweg in
America. Tel. 06 47 78 72 08.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Taoistisch gezondheid Praktijk.
Weer jezelf tegen stress d.m.v . Tai Chi
Chi Qong 06 19 58 59 04.
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.

Grafmonumenten
en restauratie

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar

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

jaar weer teruggaan naar kleine scholen?
Daar ga ik me niet aan wagen.”
Half januari neemt hij officieel
afscheid van de school, deze laatste
weken houdt hij zich bezig met het
afronden van zaken. Bang om straks in
een gat te vallen is hij niet.
“Ik zorg ervoor dat dit wel ingevuld
wordt. Ik ben onder meer bestuurslid
van BiblioNu, verzorg de pr voor het
Rode Kruis en ben toezichthouder voor
het basisonderwijs in Venlo. Verder wil
ik me gaan richten op e-learning en
ga uiteraard meer schrijven en filmen.
Hoewel ik absoluut een huismus ben, zit
ik niet graag stil.”

Geboren op 19 december 2012

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

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.

Ons bereikte het bericht van het overlijden
van ons lid de heer

meegeven? “Het Dendron College is een
school met een ideaal. De persoonlijke
ontmoeting tussen mensen is belangrijk
en moet gekoesterd worden. Toen we
in 1995 deze school startten hadden we
niet verwacht dat zij zo snel zo groot
zou worden. Een grote school heeft
haar voordelen, uiteraard. Maar toch
heb ik er soms moeite mee. Een school
is een pedagogische gemeenschap
waar iedereen elkaar zou moeten
kennen. Dat is helaas niet altijd zo. We
hebben geprobeerd dat te ondervangen
door binnen de school kleinere
gemeenschappen te creëren, denk aan
het Junior College. Of we over vijftien

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

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl
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Kleding- en manufacturenwinkeltje in Broekhuizen stopt

Altijd eenvoudig en authentiek
gebleven
Inwoners van Broekhuizen en omgeving kunnen vanaf 1 januari niet meer terecht bij het kleding- en
manufacturenwinkeltje Schreven in Broekhuizen. Het winkeltje bestaat 100 jaar maar de deur gaat per 1 januari
definitief op slot.

zel. Alleen Joseph trouwde en woont
in Broekhuizenvorst. De andere drie
bleven in het huis wonen waar ook het
winkelgedeelte was ondergebracht.
Joseph: “Zus was een getalenteerd naaister en gaf zelfs naailes. Riek hielp mee
in de winkel en Jan werkte toentertijd
in Venlo. Toen Zus overleed, wilde Riek
al meteen stoppen met het winkeltje,
maar dat heb ik haar afgeraden. Onder
de mensen blijven is belangrijk. De winkel sluiten kan altijd nog”, aldus Joseph.

Nooit reclame
gemaakt

Riek Schreven stopt met het winkeltje dat 100 jaar in Broekhuizen was gevestigd
Jarenlang stond Riek Schreven (80)
samen met haar zus Gon Schreven
(iedereen noemde haar Zus) in het
winkeltje. Zus overleed in juli 2007
op 76-jarige leeftijd. Nog vijf jaar wist
Riek de winkel open te houden. Nu zet
ze er definitief een punt achter. Dat
Broekhuizen een winkeltje rijk was
waar men overhemden, ondergoed,
en badstoffen pyjama’s kon kopen, zal
menigeen vreemd in de oren klinken.

Sommige inwoners uit de buurdorpen
van het pittoreske Broekhuizen kennen
de winkel echter wel en noemen het
gekscherend de ‘C&A van Brokeze’.

Sinds 1912
“De winkel bestaat inderdaad
100 jaar, maar niet op deze locatie. In
een pand hier tegenover begon mijn
grootmoeder Aldegonda Schreven-van
Well in 1912 een kruidenierswaren en

manufacturenzaak. In 1926 werd deze
overgenomen door mijn moeder Fien.
Vanaf 1932 stond zij er alleen voor,
nadat mijn vader Harrie op 38-jarige
leeftijd overleed. Met vier kinderen een
hele opgave voor mijn moeder”, aldus
Riek Schreven. Moeder Fien overleed
in 1945 op 43-jarige leeftijd, waarna
de winkel overging op de kinderen
Schreven. Van die vier kinderen, Joseph,
Jan, Riek en Zus, bleven er drie vrijge-

Tijdens het interview bij Riek en
Jan thuis, rinkelt de winkelbel. “Klanten
komen gedag zeggen en nog wat
kopen, al worden het er stilaan minder.
Reclame maken voor onze spullen hebben wij nooit gedaan, zelfs niet in het
dorpsblaadje. Men wist ons toch wel
te vinden”, zegt Jan. Riek Janssen uit
Broekhuizen is een van de klanten die
nog even langskomt. Hoe zij over de
winkelsluiting denkt? “Een verlies voor
het dorp. Is toch lekker gemakkelijk als
je voor ritssluitingen, naalden, klosjes
garen en overhemden hier terecht
kunt”, zegt ze.
Het meest authentieke winkeltje
van Broekhuizen stopt. De tijd lijkt er
stil te zijn blijven staan. Geen scanners,
geen detectiepoortjes of computergestuurde kassa’s. Betalen met pinpas
kan men er evenmin. Maar je vindt er
wel badstoffen pyjama’s, zakdoeken,
sokken, flanellen lakens en ondergoed.
Voor de helft van de prijs, want de C&A
van Brokeze kan ook stunten.

Prijswinnaar
Anytime Fitness
Op zondag 9 december vond de kerstmarkt in Sevenum plaats. Op het
plein voor de kerk, onder het genot van wafels, chocomel of een broodje
beenham en luisterend naar de klanken van kerstliederen, konden alle
bezoekers kans maken op een gratis lidmaatschap van Anytime Fitness
Sevenum.

PuraVida glasidee
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Start

PuraVida glasidee
Helga Leenstra
Pastoorsveld 11
HORST
06 14 27 16 07
puravida@ziggo.nl
puravida-glasidee.nl
5 november 2012

Activiteiten
PuraVida glasidee is een jong
bedrijf dat met glasfusing- en
glas- in-loodobjecten de wereld
een beetje vrolijker wil maken.
Bij glasfusing worden
verschillende stukken glas
samen gesmolten. Op deze
manier kunnen glazen schalen in
verschillende kleuren en vormen
worden gemaakt. Een andere
toepassing van glasfusing zijn
staande objecten. Hierbij wordt
het glaswerkstuk ondersteund
door een standaard. Met de
glazen objecten kan men ook de
tuin verfraaien. Een heel speciale
toepassing van glasfusing is het
verwerken van as van een
dierbare overledene in een
glaskunstwerk. Een beetje as
wordt dan versmolten in het
glas. Op deze manier kunnen
persoonlijke herinneringsmonumenten gemaakt worden.
Afhankelijk van de gekozen
afwerking en standaard kan het
monument binnen of buiten
geplaatst worden. Naast het
glasfusen maakt PuraVida
glasidee ook glas-in-loodramen.
Door het verwerken van wensen
en ideeën van de klant maakt
PuraVida glasidee glas-in-loodramen die net even anders en
persoonlijker zijn.
Doelgroep
Iedereen die op zoek is naar
dat ene speciale geschenk voor
die speciale gebeurtenis. Denk
eens aan een glazen geschenk
als uniek (relatie-)geschenk.
Men kan hiervoor een uniek
glasobject met betekenis laten
maken. Ook kan een (bedrijfs-)
logo dienen als uitgangspunt
voor het kunstwerk. Maar men
kan zich natuurlijk ook zelf
trakteren op een prachtige
schaal of uniek object voor eigen
huis of tuin. Iedereen, zowel
particulier als bijvoorbeeld
aannemer, kan bij PuraVida
glasidee terecht voor glas-inloodramen.
Onderscheidend vermogen
PuraVida maakt unieke
handgemaakte glasobjecten. Het
gevoel van genieten wil
PuraVida glasidee met haar
mooie glasobjecten aan mensen
meegeven: een goed gevoel,
een vrolijk moment of zomaar
even een glimlach.

Minuut
gratis winkelen
Frank Spreeuwenberg uit Melderslo had vrijdagavond de tijd
van zijn leven. Hij mocht namelijk één minuut gratis winkelen in
de plaatstelijke supermarkt. Spreeuwenberg had tijdens de
dienstenveiling van de Kennedymarsfeesten geboden op deze
kavel. Als winnaar mocht hij dus vrijdagavond zijn slag slaan bij de
Spar in Melderslo. Met een overvolle winkelwagen meldde hij zich
na 60 seconden voldaan bij de kassa.

Starters
in de regio

Winnaar Thei Lucassen, was een
van de bezoekers die met dit slechte
weer toch een bezoekje bracht aan
de markt. Hij won het lidmaatschap
van de fitnessclub. Op donderdag
20 december heeft Thei Lucassen

zijn prijs mogen ontvangen van
Anytime Fitness Sevenum. Hij heeft
nu de mogelijkheid om 24 uur per
dag, zeven dagen per week gebruik
te maken van alle faciliteiten van
Anytime Fitness.

Wilt u als starter ook
gratis in deze rubriek komen
te staan, mail dan naar
linda@hallohorstaandemaas.nl
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Terugblik
januari-juni
Januari
Afvalperikelen

Een nieuw jaar, een nieuw afvalsysteem. Het blijkt even
wennen te zijn. Vooral de rondwaaiende groene emmertjes
zijn een doorn in het oog. Dit levert echter wel creatieve
oplossingen op van bewoners. De afvalproblematiek blijkt het
hele jaar een hot item te zijn. De politie in Horst aan de Maas
gaat op Poolse les. De agenten willen zo de communicatie met
de Poolse gemeenschap verbeteren. In de derde week van
januari breekt er brand uit in Restaurant Aan Tafel in Horst.
Een groot deel van het pand wordt verwoest.

Februari

Ontruimingsoefening Mèrthal

Joske en Jori winnen voor de tweede maal het Tiener
Vastelaovendleedjes Konkoer en de Melderslose Nikki Seuren
gaat voor de titel Vastelaovendsvierder van ’t jaor.
De aanhoudende vrieskou wakkert de Elfstedenkoorts weer
aan. Zo ver komt het niet, al wordt er in Griendtsveen wel een
mini-Elfstedentocht over de bevroren kanalen gereden.
In Grubbenvorst wordt gestart met het project ‘We gaan het
anders doen’. Doelstelling is het voorkomen van isolement,
het aanbieden van hulp en ondersteuning en het bij elkaar
brengen van vraag en aanbod op het gebied van hulpvraag.
Verder komt er in Horst aan de Maas een dependance van de
voedselbank.

Maart

Henk Kemperman volgt Jos de Kunder op als directeur van Museum De Locht

Gewijzigde openingstijden!

Om het verkeer zo weinig mogelijk te storen wordt
’s nachts de voetgangersbrug over de A73 bij het
Floriadeterrein geplaatst. Inwoners van Grubbenvorst mogen
zelf het laserpistool ter hand nemen. Zij mogen, in
samenwerking met wijkagenten van de politie Limburg-Noord,
hardrijders registreren. Bekeuringen worden niet
uitgeschreven, wel krijgen hardrijders een waarschuwing
thuisgestuurd. In America worden nieuwe welkomstborden
geplaatst. De vorige waren na de slotconcerten van Rowwen
Hèze in november allemaal verdwenen. Reden voor de
dorpsraad om voor een stevigere variant te kiezen. De
Ondernemers Club Sevenum wordt opgericht. De vereniging,
die vanaf de start zeventig leden heeft, behartigt de belangen
van alle ondernemers uit Sevenum, Kronenberg en Evertsoord.

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

DE
PADDESTOELERIJ
Welkom
bij De Paddestoelerij
EXTRA GEOPEND

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

maandag =
31ACTIE
december
AUGUSTUS
MAAND
van 10.00 uur tot 15.00 uur
VoorGRATIS
uw dagverse
champignons
en heerlijkesoep
hapjes
heerlijk huisgemaakte
voor Oud- en Nieuwjaar.
bij onze lunchproeverij

n
Speciale Oud-eellijst
best
Nieuwjaars
ddestoelerij.com

maandag 31 december 2012 van 08.00 tot 17.00 uur

zondag 30 december 2012
van 09.00 tot 17.00 uur

Phicoop Shopping Center BV • Horsterweg 64 • 5975 NB Sevenum • T (077) 467 24 24

depa een andere
ww.week
Elke
zie w

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

lunchproeverij!
27 december
en 28 december: gesloten.
31 december: speciaal geopend.
1 januari: gesloten.
Vanaf 2 januari zijn wij weer geopend
Openingstijden:
uur10.00-17.00
tot 17.00 uur.
maandagvan
t/m10.00
vrijdag
uur
en iedere eerste
van Grubbenvorst
de maand
Horsterweg
80,zondag
5971 NG
366NG
17 08
HorsterwegTel.
80 077
• 5971
Grubbenvorst
www.depaddestoelerij.com
tel. 077 3661708
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2012
April
Koningin Beatrix opent op 4 april de Floriade. Aan het eind
van de maand wordt ze nog op even op het station van
Horst-Sevenum gespot, wanneer ze de Turkse president van de
trein haalt. De eindexamenleerlingen van het Dendron College
denken een leuke stunt bedacht te hebben voor hun laatste
schooldag. Hun plan om een olifant naar de school te halen,
valt echter niet in goede aarde bij de directie. De dorpsraad
van Tienray maakt een doorstart. In oktober 2011 stapte de
toenmalige raad op, na een impasse in de samenwerking met
de gemeente. Onder voorzitterschap van Anthony van Baal
gaat de dorpsraad weer aan de slag.

Koningin Beatrix op station Horst-Sevenum

Mei
De komborden in gemeente Horst aan de Maas worden
beplakt door stickers van het Birdman-festival. De gemeente is
niet zo blij met deze actie en sommeert de organisatie de
stickers te verwijderen. In Hegelsom wordt gestart met de
herbouw van de St. Joriskapel aan de gelijknamige weg. Het
initiatief komt van Stichting Heemkunde Hegelsom. In het
centrum van Horst wordt twee keer in één week een AED
gestolen. De diefstallen roepen verontwaardigde reacties op
van politie en inwoners. Het voornemen van het College van
B&W om op termijn de bibliotheken in Grubbenvorst en
Sevenum te sluiten, stuit op veel weerstand. De plannen zijn
het gevolg van de gemeentelijk bezuinigingen.

Kleuterhuwelijk in Horst

Juni
De kermis in Broekhuizenvorst verdwijnt definitief. Voor
exploitanten is het niet meer aantrekkelijk om naar het dorp
te komen, waardoor besloten wordt met de kermis te stoppen.
Attractiepark Toverland in Sevenum presenteert nieuwe
uitbreidingsplannen. Het park wil in 2013 anderhalf keer zo
groot worden. In Hegelsom wordt een politieagente met een
mes bedreigd. De dader vlucht vervolgens het buitengebied in,
waar de politie hem na een klopjacht oppakt. Het heeft heel
wat voeten in de aarde gehad, maar het staat nu vast: het
medisch centrum in Meerlo komt er. De verwachting is dat in
2013 de deuren kunnen openen.

De Torrekoel wordt geopend

Volgend jaar een nieuwe keuken?
Samen een ontzorgd nieuwjaar beginnen?
Wij kunnen u helpen om:
• te besparen op uw maandlasten
• overzicht terug te brengen in uw administratie
• uitgaven en inkomsten met elkaar in balans te brengen
Met de hulp van ContractCoach
weet u weer waar u staat én in de
meeste gevallen bespaart u een
fiks bedrag op jaarbasis!

“Controle, Overzicht
en Overhouden.”
Robert Rotteveel • Achter de Smaalbrug 27 • 5961 AX Horst

T 06-48 42 10 65 • www.contractcoach.nl

Meubelmakerij & Interieurbouw

Meubelmakerij
& Interieurbouw
sen
Wij wen ds
e
o
u alle g 3
0
voor 2 1

Kreuzelweg 20 5961 NM - Horst
t 077 4641 998
m 06 5050 7799
Bekijk onze op maat gemaakte projecten

www.frankcox.nl
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Terugblik
juli-decemb
Juli
In juli gaat de Hegelsomse Kristel per helikopter naar het
Zwarte Cross-festival, een verrassing die haar vriendin voor
haar geregeld heeft. Documentairemaker Wiek Lenssen uit
Swolgen brengt zijn boek Bloedgoud uit en Iris van der Sterren
uit Horst loopt haar persoonlijke Dam tot Dam-loop voor de
Hartstichting. Krystyna Górska wordt door de Poolse overheid
onderscheiden met het Zilveren Kruis van Verdienste voor haar
inzet voor de arbeidsmigranten in onze omgeving. De Lottumse
rozenshow wordt voor een keertje op de Floriade gehouden en
het Rode Kruis-team uit de gemeente doet mee aan een
wedstrijd EHBO en wordt maar liefst 14e van Europa.

Krystyna Górska

Augustus
Augustus staat in het teken van reizen. Zo fietst Dirk Hesen
met zijn kinderen naar Parijs en gaat de Horster politie op
werkbezoek in Polen. Landelijke politici bezoeken juist Horst
aan de Maas: zo komen Jetta Klijnsma (PvdA) en Henk Bleeker
(CDA) naar het centrum van Horst. Een grote groep koeien gaat
voor een korte vakantie naar de tuin van Ben Wijnhoven uit
Kronenberg en ooievaars besluiten ook het Peeldorp aan te
doen. Daarnaast wordt er een inval gedaan bij
champignonketenbedrijf Prime Champ, wordt de laatste clip
van de Heideroosjes opgenomen en krijgt Omroep Reindonk
een nieuw bestuur.

De laatste clipopnames van de Heideroosjes

September
Na hun laatste clip krijgen de Heideroosjes een erepenning
voor hun muzikale carrière. Dawood uit Sevenum begint zijn
danscarrière met een optreden in So You Think You Can Dance.
In Sevenum staan enthousiastelingen 24 uur lang op
waterski’s en wakeboards om geld in te zamelen voor Kika.
Ward Appeldoorn deed mee aan het EK voor beroepen. Twee
mannequins op leeftijd komen na hun debuut op de rode loper
vast te zitten in de lift. Op Kasteelpark ter Horst wordt een
grote Romeinse veldslag nagebootst. De rol van de
bibliotheken staat ter discussie in de gemeenteraad.
Hay Jeurissen kweekt een uitzonderlijke grote perzik.

Hay Jeurissen en zijn perzikken

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

cafÉ

F

terras

F

van

OUD naar NIEUW...

SALE

Badkamer compleet
geïnstalleerd van A to Z
door eigen vakmensen.
Ruime keuze in
wandtegels, vloertegels
en sanitair voor ieder
budget.

40% KORTING
50% KORTING
60% KORTING

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.

z alencent rum

Noordsingel 75, Horst, 077-398 41 90

www.delestegeulde.nl
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Schildersbedrijf Wim Peeters

Wij wensen iedereen
een voorspoedig en kleurrijk 2013!
Americaanseweg 74 | 5961 PD Horst | www.wimpeeters.nl
wim peeters

kleur je leven

3e artikel

Kerkstraat 28a, 5961 GD Horst
077 - 398 55 45

www.vrouw-womenswear.nl
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Oktober
De leerlingen van het Dendron College die voor hun project
Helpende Handen naar India op reis mochten, komen van een
koude kermis thuis. Het kampioenschap bommetje werd
gehouden in zwembad De Berkel. Bezuinigingen zijn een hot
topic in de gemeenteraad. De Floriade sluit na een half jaar vol
activiteiten haar deuren weer met muziek van componist en
muzikant Nard Reijnders uit Broekhuizenvorst. Basisschool De
Kameleon in Grubbenvorst krijgt een onderscheiding voor haar
verkeersveiligheid. De cartoon van de Two Petjes maakt in
HALLO plaats voor Hayke.

De leerlingen van het Dendron

November
‘De Wissel’ wordt gemaakt door Staatsbosbeheer en
patiënten van de Rooijse Wissel. De brug verbindt gebieden in
het Schuitwater in Broekhuizen. In Toverland wordt het
wereldrecord Thriller-dansen verbroken. De bibliotheek in
Sevenum lijkt voorlopig gered van de bezuinigingsdrift. In
America wordt een granaat uit de Tweede Wereldoorlog tot
ontploffing gebracht. De eerste geruchten voor weer een
nieuwe gemeentelijke herindeling steken de kop op. Tot nu
toe lijkt het echter bij een samenwerkingsverband met Venray
te blijven. Iris van der Sterren krijgt het eerste Jeugdlintje
vanwege haar prestaties in juli van dit jaar. De plannen voor
het aanpakken van het centrum van Sevenum krijgen vorm.

Wereldrecord Trillerdansen

December
Een Grubbenvorster schimmel mag Sinterklaas assisteren in
Sint, De Serie. De discussie over het servicepunt voor
arbeidsmigranten komt op gang en op 12-12-’12 trouwen er
vier keer zoveel stellen als normaal in de gemeente.
De Lottumse supermarkt maakt een doorstart en de
vrouwenbeweging van Grubbenvorst stopt ermee. De plannen
voor het nieuwe centrum van Sevenum worden gesmeed. Piet
van Enckevort (78), Harrie Jenniskens (79) en Toon Knoops
(78) ontvangen een Koninklijke onderscheiding uit handen
van burgemeester Kees van Rooij. De laatste feestjes in het
jeugdhuis van Hegelsom worden gehouden voor de
verbouwing in januari van start gaat.
Toon en Truus Knoops

Een spetterend uiteinde en een gezond 2013
Directie en personeel Kempen Communicatie

SALE

www.kempencommunicatie.nl

L

nu ook automaat!

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl
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E1,Voor iedere beurs de juiste kwaliteit
Tel. 077-306 03 30 - www.leonengels.nl

Kerkstraat 10, 5961 GD Horst
077 - 398 02 69

www.man-menswear.nl
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GEPLUKT

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

Annemie Katelaan

Deze week wordt de 55-jarige Annemie Katelaan uit Melderslo geplukt.
Annemie is een echte korfbalfanaat, iedere dag staat in het teken van deze
sport. Soms gaat het zelfs nog voor de familie. Annemie is getrouwd met
Bert (57) en zij hebben samen twee dochters, Kim (29) en Susan (27).
Sinds een aantal maanden is ze de trotse oma van kleinkind Eva.

Koken met

“Voor korfbal zet ik me echt meer dan
100% in. Soms zelfs ten nadele van
mijn familie. Als ik iets heb afgesproken voor de club dan gaat het ook
door, ongeacht wat er die dag gebeurt.
Ik vind het wel jammer dat sommige
mensen korfbal onderkennen. Ze zeggen dan: ‘Oh dat is zo’n meidensport’.
Iedereen heeft een eigen sport waar
diegene van houdt en ik vind ook dat
iedereen elkaar in zijn waarde moet
laten.” Dat Annemie een belangrijk
persoon is voor de korfbalclub bleek
wel toen ze een jaar geleden als Lid
in de Orde van Oranje-Nassau werd
onderscheiden.

Echt een trotse oma

Randy

Tussen alle korfbalactiviteiten door
maakt ze altijd een dag in de week
vrij om op haar kleindochtertje Eva te
passen. Ze is negen maanden oud. “Ik
ben echt een trotse oma. Ik vind het
geweldig en Eva gelukkig ook. Het
gevoel dat ze me geeft, dat is niet te
beschrijven. Toen ik hoorde dat mijn
dochter zwanger was, dacht ik wel:
jeetje, ik word oud. Maar eigenlijk
word ik er alleen maar jonger van.
Je moet het gevoel echt ervaren hoe
het is om oma te zijn, dat is echt heel
fijn.” De trotse oma wil Eva een ding

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.

zeker meegeven. “Ik vind dat ze op
korfbal moet gaan”, lacht ze. “Haar
moeder, Susan, doet het ook. Het hoort
er gewoon bij. Het wordt haar met de
paplepel ingegoten.”
Waar Annemie ook graag tijd voor
vrij maakt, is haar werk. Ze werkt tot
1 januari bij de thuiszorg. Door de
bezuinigingen raakt ze haar baan kwijt.
Gelukkig heeft ze daar al een oplossing voor gevonden. “Ik word alfahulp,
dat is hetzelfde werk als wat ik bij de
thuiszorg deed. Alleen nu ben ik ‘zelfstandig’ en ben ik niet meer in dienst
van de Zorggroep. Ik houd gelukkig wel
al mijn cliënten. Zij vinden het ook fijn
dat ik bij hen kan blijven. Het is zo’n
geweldig werk. Het is echt mooi wat je
terugkrijgt van de mensen. Ik werk nu
al ruim drie jaar bij mensen die thuis
hulp nodig hebben en ik heb er geen
moment spijt van gehad. Ik had dit al
jaren eerder moeten doen.”
Door de bezuinigingen wordt
er veel gekort op de zorg. Dat doet
Annemie pijn. “De mensen die nu allemaal om zorg vragen, die hebben er
wel voor gezorgd dat wij een toekomst
hebben. Het is nu ook nog maar de
vraag wat er straks voor ons allemaal
nog over is. Ik zou niet in de regering
willen zitten.”

Gnocchi
Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden
Benodigdheden:

Ook voor het leveren en installeren van zonnepanelen!
Vraag een vrijblijvende offerte aan.

· 315 gram aardappelen
· 90 gram bloem
· 30 gram Parmezaanse kaas

Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl

· 2 stuks eigeel

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S

· 30 gram pistachenootjes

●

Bereiding:
• Schil de aardappelen en kook ze
gaar;
• rasp de Parmezaanse kaas en
voeg deze bij de hete aardappelen, zodat de kaas smelt;
• voeg al roerende het eigeel toe;
• voeg de bloem en de fijngesneden pistachenoten toe;
• kneed dit geheel tot een deegbal
en laat het een uur in de koelkast
rusten;
• breng een pan met water aan de
kook;
• draai balletjes van de gnocchimassa en rol ze vervolgens voor
een mooi patroon over de
achterkant van een vork;
• doe de balletjes in het kokend
water;
• als de balletjes boven komen
drijven is de gnocchi klaar!

Randy

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS H

SPECTIE
OUTWORMIN

06-22605746

●
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Oplossing vorige week:

Het adres voor alle
banden en accu’s.
www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700
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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.
Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

Banden - Accu’s - Carwash

Bij besteding van
minimaal € 25,-

Sudoku

3
Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

●

PUZZEL
2

Eet u smakelijk!

geen korfbal meer, maar ze coacht wel
nog iedere zaterdag het meidenteam
D2, ze is scheidsrechter en ze zet zich
helemaal in voor haar club. Ook is ze op
landelijk niveau bezig met de sport. Ze
vertegenwoordigt namelijk district Zuid.

Korfbal. Dé sport en passie van
Annemie. Er gaat geen dag voorbij
of ze besteedt aandacht aan haar
lievelingssport. Sinds haar twaalfde
is ze lid van korfbalclub De Merels uit
Melderslo. Tegenwoordig speelt ze

Als u volgende week bij ons
komt, ontvangt u bij besteding
van minimaal € 25,- en tegen
inlevering van deze ingevulde
waardebon 1 bloemkool GRATIS!

S!

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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Gewoon, bij AH Horst a/d Maas.

www.ahhorst.nl
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Bespreking Poll week 50

Ik maak alleen mijn eigen oprit sneeuwvrij
Het lijkt nu al bijna niet meer voor te stellen, zeker na deze groene
kerstdagen, maar twee weken geleden lag er een dikke pak sneeuw in Horst
aan de Maas. Een laag sneeuw van enkele centimeters dik die zorgt voor plezier
maar ook overlast. Het zou daarom goed zijn wanneer iedereen daarnaast niet
alleen zijn eigen voetpad sneeuwvrij maakt, maar ook meteen de stoep voor
zijn huis. Dat vindt ook 67% van de mensen die op deze poll stemde. Of zoals

Peter Reichsteiner zegt op onze website: ‘Is je buurman of -vrouw niet in staat
om welke reden dan ook de stoep niet te vegen, dan neem je dit als buurman
of -vrouw gewoon over.’ Daar is 33% het echter niet mee eens. Niet iedereen
heeft tijd om sneeuw te ruimen. Veel mensen moeten overdag werken en zijn
dan niet van plan om ’s avonds in het donker de stoep nog eens schoon te
maken. Die taak hoort beter bij de gemeente thuis, vinden zij.

Marieke
ment...
Tradities

Vuurwerk mag alleen door professionals
worden afgestoken
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Oud en Nieuw, traditioneel wordt er dan voor miljoenen euro’s vuurwerk
de lucht ingeschoten. Strijkers, rotjes, vuurpijlen, je kunt het zo gek niet
bedenken. Een mooie vuurwerkshow, daar kun je echt van genieten.
Maar wie onvoorzichtig omgaat met het afsteken van vuurwerk kan
zomaar in het ziekenhuis belanden of erger. GroenLinks heeft de discussie
over het misbruik van vuurwerk weer aangezwengeld. Er is een meldpunt
geopend waar mensen overlast kunnen melden en de partij pleit voor
minder consumentenvuurwerk en meer professionele shows. Een goed idee.

Ongelukken met vuurwerk worden zo beperkt en men kan er zo veilig van
genieten.
Aan de andere kant moet zo’n professionele begeleiding ook worden
betaald, waarschijnlijk door de gemeenschap. Waarom zou je daarvoor op
moeten draaien als je eigenlijk sowieso geen vuurwerk wilt zien? Bovendien
werk je door vuurwerk voor particulieren te verbieden, illegaliteit in de
hand. Of weegt dat niet op tegen de veiligheid? Vuurwerk mag alleen door
professionals worden afgestoken. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 51) > Ik laat me niet meevoeren door mediahypes > eens 74% oneens 26%

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

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

De kringloopwinkel
van

Horst aan de Maas

AUTOBEDRIJF

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

Openingstijden
Vrijdag en zaterdag
10:00 - 17:00

Verkoop van alle merken

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

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

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

Winterdipje?

Je vrolijkt weer op in de

COMPLEET
VERZORGDE
GOURMET
vanaf

Voor meer informatie en/of opgave:

www.hobbygilde.nl

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

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

GRATIS thuisbezorgd vanaf 8 personen
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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.

Afvalbeleid:
beter scheiden, toch meer betalen?
Een jaar geleden is het nieuwe afvalinzamelsysteem ingevoerd. Het
heeft nogal wat voeten in aarde gehad, maar het resultaat is uiteindelijk
prima. De inwoners zijn tevreden en er wordt veel meer gescheiden dan
vooraf verwacht. Het College van BenW stelde voor dóór te gaan met het
afvalbeleid, maar wil de burgers wél meer laten betalen.
De SP heeft vorig jaar ingestemd. Hoe denkt ze daar nu over?
Raadslid Spreeuwenberg (SP): “De SP
blijft voorstander van dit afvalbeleid,
vooral vanwege de milieuwinst. Veel
restafval kan hergebruikt worden. Wat
in veel dorpen al normaal was voor
oud papier, glas en oud ijzer, wordt
nu verbreed. Er valt altijd wat te ver-

beteren, maar dat het ophaalsysteem
hetzelfde blijft, vinden wij prima. Je
moet niet meteen weer alles overhoop
gooien.”
Toch heeft de SP het voorstel
van BenW afgewezen. Waarom?
Spreeuwenberg: “Zoals gezegd willen
wij het systeem niet meteen weer
aanpassen. Datzelfde geldt voor de

afvalstoffenheffing. Maar de vrees die
de SP uitsprak bij de evaluatie van het
afvalbeleid wordt bewaarheid. De burgers worden gestraft voor hun goede
gedrag: ze moeten meer betalen!”
De burgers betaalden voorheen
voor een kleine blauwe emmer 84
euro voor het restafval. Bij invoering van het nieuwe systeem ging
die rekening omhoog naar 115 euro
met daar bovenop het bedrag van de
tariefzakken. Per 1 januari gaat het
basisbedrag naar 147 euro voor een
tweepersoonshuishouden. Dat is maar
liefst 75% verhoging in twee jaar.

Spreeuwenberg over deze ontwikkeling: “Onacceptabel! Dit is niet volgens
het principe ‘de vervuiler betaalt’.”
Wat was het alternatief van de
SP? Spreeuwenberg: “Wij hebben
in de vergadering voorgesteld om
zowel het ophaalsysteem als de
afvalstoffenheffing gelijk te laten.
Eerst moeten we goed bekijken wat
de kosten zijn per afvalstroom en
wie daarvoor moet betalen. Jammer
genoeg werd dit voorstel niet
overgenomen.”
Namens SP Horst aan de Maas,
Paul Geurts

Traditie is om daags voor
Kerstmis om 15.30 uur nog snel
de supermarkt binnen te rennen,
omdat je dat ene belangrijke
ingrediënt voor het kerstdiner
bent vergeten. Traditie is om dan
met tien andere chagrijnige
mensen in de rij te staan voor de
kassa, omdat ook zij nog iets
waren vergeten.
Traditie is om op kerstavond
naar de nachtmis te gaan, want
dat hoort er toch bij, en na
thuiskomst om 23.30 uur
worstenbroodjes te eten. Traditie
is om op eerste kerstdag toch op
tijd op te staan voor het ontbijt,
ook al heb je geen honger. Want
tja, die worstenbroodjes hè.
Traditie is voor de dertigste
keer kijken hoe het onbenullige
prinsesje Sissi keizerin van
Oostenrijk wordt. Traditie is om
op eerste kerstdag je nette
kleren voor het eerst aan te
doen, want speciaal bewaard
voor de feestdagen, en er dan
meteen op te knoeien. Traditie is
hopen op een witte kerst en dan
op eerste kerstdag nat worden
van de miezerregen. Het is
namelijk ook traditie om dan
een wandeling door het bos te
maken. Traditie is om op tweede
kerstdag hetzelfde te eten als
eerste kerstdag, want er zijn nog
restjes over, alleen dan niet
officieel aan de eetkamertafel,
maar gewoon in de keuken
onder het tl-licht met de
afzuigkap aan.
Traditie is om daags na kerst
het gevoel van tijd kwijt te zijn.
Want je hebt twee zondagen
midden in de week gehad en
dan is het ineens weer een
werkdag. Want ja, het is soms
ook wel eens traditie om geen
vrij te hebben tussen Kerstmis
en Oud en Nieuw. Traditie is om
tegen die tijd al weer op de
kerstboom uitgekeken te zijn,
die traditiegetrouw dan al
verdroogd in zijn pot staat, met
de helft van zijn naalden op de
vloer. Traditie is om op
Oudjaarsavond een beetje
sentimenteel te worden. Traditie
is om op Nieuwjaarsdag je
Staatslot boos te verscheuren,
want die dertig miljoen is dus
niet op jouw nummer gevallen.
Traditie is om de eerste werkdag
van het nieuwe jaar opdringerige collega’s te ontwijken.
Traditie is om jullie allemaal
een gelukkig nieuwjaar te
wensen!

...of ni?
www.horstaandemaas.nl
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Openingstijden gemeentehuis
tijdens de feestdagen
Het gemeentehuis is tijdens de feestdagen geopend op:
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.

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

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

Bedrijven die nu of in de toekomst
(uitbreidings-)plannen hebben, maar
daarbij gehinderd worden vanwege
hun ligging in het stroomvoerend
of bergend winterbed van de Maas,
kunnen vanaf medio januari terecht
bij het tijdelijke initiatievenloket van
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
Daar wordt bekeken of er met de gebiedsontwikkeling alvast een waterwetvergunning of –ontheffing verkregen kan worden.
Voor ver uitgewerkte initiatieven die ook
door de gemeente ondersteund worden,
bestaat onder bepaalde condities bovendien de mogelijkheid om een bestemmingswijziging te regelen.

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.

Het initiatievenloket is een tijdelijk loket;
bedrijven met (uitbreidings-)plannen
worden dan ook verzocht snel te reageren
zodra het loket geopend is!
Informatie over voorwaarden en werkwijze
van het initiatievenloket worden in januari
gecommuniceerd via de digitale nieuwsbrief van het projectbureau.
Wilt u op de hoogte gehouden worden,
schrijf u dan in voor de nieuwsbrief via de
website www.ooijen-wanssum.nl.
Daar vindt u ook uitgebreide informatie
over de gebiedsontwikkeling.

Horst aan de Maas zoekt foto- en
ﬁlmmateriaal van Floriade 2012
De Gemeente Horst aan de Maas is trots
op alle inzet die is geleverd door ondernemers, verenigingen en bewoners om de
Floriade 2012 tot een succes te maken! Om
nu en in de toekomst nog eens terug te
kunnen kijken naar de Floriade en alle activiteiten die hieromtrent zijn georganiseerd
heeft de gemeente een Floriade Webportal
gerealiseerd. Foto en ﬁlmmateriaal van de
Floriade 2012 mag daar op komen te staan.
Ook uw foto’s of ﬁlms als u dat leuk vindt.
Terugkijken
Op het Floriade Webportal (zie www.horstaandemaasﬂoriade.nl) is een gevarieerd aanbod
foto- en filmmateriaal van de Floriade te
bekijken. Het is materiaal dat door de gemeenschap van Horst aan de Maas is vervaardigd.
Vanuit het lokale programmaplan dat de

Dinsdag 5 februari 2013:
Raadsvergadering

Op 1 januari geen afvalinzameling
Op dinsdag 1 januari is er geen afvalinzameling. Restafval, plastic en drankpakken kunt u op
zaterdag 5 januari aan 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.

Initiatievenloket
Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum

gemeente gedurende de Floriade heeft gehanteerd zijn er veel initiatieven op de Floriade
ontstaan, maar ook, vanwege de Floriade, in
Horst aan de Maas zijn georganiseerd.
Zelf ook materiaal?
Bedrijven, verenigingen en bewoners uit Horst
aan de Maas hebben op de webportal de
mogelijkheid om eigen foto- en/of filmmateriaal
van de Floriade en de gerelateerde activiteiten te uploaden. Op deze manier wil Horst
aan de Maas straks een Floriade naslagwerk
beschikbaar krijgen, waar zoveel mogelijk fotoen/of filmmateriaal in is verwerkt. De 10 meest
mooie, ludieke en trotse inzendingen worden
beloond met een dinerbon, die te besteden is
tijdens de Hoofdstad van de Smaak in het jaar
2013. Inzenders worden daarover nog nader
geïnformeerd.

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.
Grubbenvorst
Witveldweg 55 en 60
Horst
Stationstraat 151
Molenveldweg 38
BP de Afhang
Veld Oostenrijk 50
Herstraat 45
Melderslo
St. Odastraat 32

Sevenum
Hazenhorstweg 1
Steeg 31
Horst aan de Maas
Wijziging CAR-UWO artikel 2:1A en 2:1B
Vaststelling diverse belasting- en
legesverordeningen 2013
Vaststelling verordening kwijtschelding
gemeentelijke heffingen

Nieuwe service: U kunt voortaan kiezen voor
digitale belastingaanslag
Eind februari 2013 krijgt elk huishouden en
bedrijf in Horst aan de Maas een aanslag
gemeentelijke belastingen. Voor het eerst
is het mogelijk om deze belastingaanslag
digitaal te ontvangen via FiNBOX. Dat kan
als u zich vóor 1 februari 2013 aanmelden.
De voordelen van FiNBOX
Een digitale belastingaanslag ontvangen via
FiNBOX brengt een aantal voordelen met zich
mee:
• Geen acceptgiro’s meer kwijtraken
• Een volledig overzicht van alle rekeningen,
FiNBOX bewaart 7 jaar uw financiële post
• Geen nota’s meer overtypen
• Betalen met een paar muisklikken op de
vertrouwde manier van internetbankieren.
• De belastingaanslag via FiNBOX kost niets
extra.
Steeds meer bedrijven en organisaties gebruiken FiNBOX om hun facturen, aanslagen en
waardedocumenten digitaal af te leveren. De

gemeente biedt deze dienst graag aan om u
gemak en overzicht te bieden. Bovendien is het
beter voor het milieu, omdat er geen papieren
aanslag hoeft te worden geprint en verstuurd.
Aanmelden
Wilt u ook de belastingaanslag digitaal ontvangen dan kunt u zich aanmelden op een van de
volgende manieren:
• als klant van Rabobank, ABN AMRO of ING
via internetbankieren/finbox/aanmelden;
via de website
www.horstaandemaas.aanmeldenvoorfinbox.nl;
• door het inscannen van de
QR-code (rechtsboven op deze pagina)
en het invullen van het aanmeldformulier;
• door het invullen van een antwoordstrook
van een folder over de FiNBOX.
Deze is te vinden bij de balie van de
gemeente.
Iedereen die zich voor 1 februari 2013 aanmeldt kan rekenen op een digitale afhande-

ling van de belastingaanslag. Voor mensen
die gebruik maken van automatische incasso
verandert er in de betaling niets.
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QR-code:

Focus op dienstverlening
De gemeente Horst aan de Maas is volop bezig
met het verbeteren van haar digitale dienstverlening. Tevreden klanten daar gaat het om
die, als zij dat willen, 24 uur per dag 7dagen
in de week zaken online kunnen regelen. Het
aanbieden van de FiNBOX service past bij
deze gedachte.

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

OP ONZE PRACHTIGE
NAJAARSCOLLECTIE!
*Tenzij anders aangegeven.

1 STUK 25% KORTING
2 STUKS 30% KORTING

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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3 STUKS 40% KORTING
4 STUKS 50% KORTING

KOOPZONDAG
30 DECEMBER
12.00 - 17.00 UUR

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

www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

meubel
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RAADSFEITEN
EDITIE 28 DECEMBER 2012

Factsheet gemeenteraad 2012
Op 18 december ontving de raad de ‘Factsheet gemeenteraad 2012’. In deze – inmiddels derde uitgave staat het thema ‘de bouwende raad’ centraal.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering
van 18 december 2012
Op dinsdag 18 december 2012 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen tijdens deze raadsvergadering.

Net als in 2011 en 2010 zijn in deze factsheet
een aantal feiten en (leuke) wetenswaardigheden op een rij gezet.

Burgerpodium
Mevrouw Van Giersbergen – verkleed als
kerstman – en collega spraken de raad toe
namens de werkgroep Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) over de toekomstige
bezuinigingen. Zij overhandigden de spreekwoordelijke ‘sigaar uit eigen doos’ aan de
voorzitter van de raad, de heer Van Rooij.
Wethouder Op de Laak deelde de zorgen van
de spreeksters. Maar zag ook kansen om de
zorg beschikbaar te houden.

Hieronder volgen enkele feiten:
• Hendrik Hazeu is naar alle waarschijnlijkheid
het oudste raadslid van Limburg en wellicht
van Nederland. Hij is 84 jaar jong!
• Het is maar goed dat we papierloos vergaderen, anders hadden de raadsleden dit jaar
ieder in het totaal aan 10.285 raadspagina’s
papier ontvangen.
• Er zijn 130 voorstellen in de raad behandeld.
Van deze voorstellen waren er 93 afkomstig
van het college, waarvan 19 bestemmingsplannen.

Informatie vanuit B&W
Namens het college van burgemeester en
wethouders (B&W) informeerde wethouder
Litjens de raad over het voorlopige ﬁnanciële
resultaat van de Floriade 2012 en het proces
over de informatievoorziening daarover naar
de raad toe. Het deﬁnitieve resultaat volgt in
de loop van 2013. De raad debateerde nu
niet over de Floriade, dit gebeurt op een later
moment.

Wilt u weten wat er nog meer in deze factsheet
geschreven staat? Ga voor een compleet overzicht naar www.horstaandemaas.nl.

Burgerinitiatief landbouwverkeersroute
In de raadsvergadering van 20 november 2012 werd door een initiatiefgroep uit
Griendtsveen het Burgerinitiatief over de landbouwverkeersroute in hun dorp aangeboden.
De heer Sijbers lichtte in een krachtig pleidooi
de inhoud van het initiatief toe. En hij vroeg de
gemeenteraad om B&W opdracht te geven om
alternatieve routes te onderzoeken voor het
zware landbouwverkeer. Ook reikte de heer
Sijbers een alternatief aan en riep de raad
daarom op in te stemmen met het agendapunt
over het Provinciaal Inrichtingsplan (PIP)
Peelvenen-Mariapeel. De raadsleden onderstreepten het belang van verkeersveiligheid
(in alle kernen) en gaf B&W opdracht om deze
problematiek – ook ﬁnancieel - te inventariseren en te komen met oplossingsrichtingen.
Later in de vergadering stemde de raad unaniem in met het voornemen van Gedeputeerde
Staten van de provincie Limburg om een PIP
Peelvenen-Mariapeel op te stellen.
Budgetsubsidies 2013
De gemeenteraad verleent jaarlijks subsidies
aan professionele instellingen en vrijwilligersorganisaties om activiteiten uit te voeren.
Het gaat om ﬁnanciële ondersteuning van
activiteiten met een groot maatschappelijk belang. Hieronder vallen maatschappelijk werk,
bibliotheekwerk, muziekonderwijs en andere
activiteiten. Formeel verleende de raad met
meerderheid van stemmen subsidies voor
2013. Alleen de fractie van Essentie stemde
tegen dit voorstel. Later bleek dat dit eigenlijk
niet de bedoeling was.

Een van de foto’s uit de factsheet: Presidium by night

De gemeenteraad van
Horst aan de Maas wenst
u sfeervolle feestdagen toe
en een voorspoedig 2013!

Afvalinzameling 2013
Op 9 oktober 2012 stelde de raad de evaluatie
vast van het nieuwe afvalinzamelsysteem van
HadM. In deze vergadering stemde de raad
unaniem in met het verder uitwerken van de
optimalisatiemogelijkheden voor de afvalinzameling van 2013. De raadsleden benadrukten
wel dat het systeem kostendekkend moet zijn.
B&W houdt de raad op de hoogte van de inzamelresultaten en de exploitatieontwikkeling.
BP Horsterweg, Grubbenvorst
De initiatiefnemer heeft plannen om zijn loonwerkbedrijf door te ontwikkelen tot compos-

teerbedrijf met als nevenactiviteit loonwerkactiviteiten. Om deze ontwikkeling mogelijk te
maken stelde de raad met meerderheid van
stemmen het bestemmingsplan (BP) vast.
De SP stemde tegen dit voorstel.
Centrumplan Sevenum / Kruisweide
Unaniem stelde de raad het Centrumplan
Sevenum inclusief Kruisweide vast. Zo wordt
het mogelijk om sporthal Kruisweide te
kopen, de panden Tante Gertrud en Maraboe
te ontwikkelen en parkeerplaatsen voor het
centrum in te richten. Er waren complimenten
voor de adequate oplossing van B&W om de
gemeente HadM te laten optreden als (voor)
ﬁnancier, vanwege het - op het laatste moment afhaken - van een projectpartner.
Centrum Horst
Ook stelde de raad unaniem de Strategische
Visie Centrum Horst vast. De fractie van
PvdA-PK maakt daarop wel het voorbehoud
dat de locatie van de huidige bibliotheek niet
ter discussie wordt gesteld, omdat HadM nog
jarenlang vastzit aan deze locatie. Ook vroeg
deze partij aandacht voor het beter benutten
van de parkeercapaciteit.
Rioolhefﬁng en OZB 2013
Ieder jaar stelt de raad de verordeningen
reinigingshefﬁngen, rioolhefﬁng en OZB vast
met de geactualiseerde tarieven voor het komende jaar. Met meerderheid van stemmen
stelde de raad de Verordening reinigingshefﬁng, rioolhefﬁng en OZB 2013 vast.
De SP-fractie stemde tegen, omdat HadM
eerder het signaal heeft afgegeven dat de
lastendruk voor de inwoners en bedrijven
niet verhoogd zouden worden. PvdA-PK
reageerde daarop door te stellen dat dit geen
lastenverhoging is, maar dat de inwoners in
2012 eenmalig een voordeel hebben gehad
via de reinigingshefﬁng. De meerderheid van
de raad was het erover eens dat de tarieven
voor de afvalinzameling kostendekkend moeten zijn. Het CDA pleitte ervoor om vooral dat
eenmalige voordeel duidelijk aan de inwoners
uit te leggen.
Afscheid Linda Hogema
Aan het eind van de vergadering werd ofﬁcieel afscheid genomen van Linda Hogema,
die vanwege persoonlijke omstandigheden per 1 januari 2013 stopt als raadslid.
Mevrouw Hogema was lid van de raad vanaf
het begin van de nieuwe gemeente HadM
(vanaf 1 januari 2010). Zij kwam destijds als
relatief onbekende nieuwkomer met voorkeurstemmen in de raad. Mevrouw Hogema
was naast raadslid ook plaatsvervangend
voorzitter van de Commissie Samenleving
en heeft in dat kader enkele werkbezoeken
voorbereid.
Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken
is tijdens de raadsvergadering: op www.
horstaandemaas.nl kunt u de videobeelden
van de raadsvergadering bekijken. Dat kan al
daags na de betreffende vergadering. Nadat
het verslag van de vergadering is vastgesteld
(in de volgende vergadering), kunt u de vergadering in het digitale archief raadplegen als
videobestand en ook als schriftelijk verslag.
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De wagenbouwers van
Melderslo
Ieder dorp viert carnaval op zijn eigen manier, met een eigen prins, wagen en een schitterend decor op het
prinsenbal. Paul Hermans (28) en Jeu Peeters (60) uit Melderslo behoren tot de wagen- en decorbouwers van
Melderslo.

UFO in de Mèrthal
Donderdag 21 december vlogen er onbekende en juist wel
herkenbare objecten door een zo goed als lege Mèrthal in Horst.
Leden van modelvliegclub Apollo ’68 uit Horst vlogen met hun
modelvliegtuigen en modelhelikopters door de hal. De modellen
waren allemaal uitgerust met elektromotoren, waardoor de
vliegtuigen zonder enig geluid in de zaal rondvlogen. Wie de
indoorvliegavond gemist heeft, kan de club in actie zien tijdens de
modelvliegshow die de vereniging op eerste Pinksterdag organiseert.
Een deel van de twaalfkoppige bouwploeg uit Melderslo
Bij Paul Hermans en Jeu Peeters
begint het ieder jaar na de zomervakantie te borrelen. Er moet dan weer
begonnen worden met brainstormen
over een decor en een prinsenwagen.
Op de kermis en in de kroeg worden er
ideeën verzameld. “Het belangrijkste is
dat mensen iets uit het dagelijks leven
in onze bouwstukken herkennen”,
vertelt Paul.
Voor de bouwploeg begint het
ieder jaar met het verzamelen van
materialen. “We krijgen telkens wel
een bedrag van de carnavalsvereniging,
maar daar kun je niet alles voor kopen.
We kregen een paar jaar geleden van
een lokale tulpenboer een heleboel
tulpen voor het decor van Ik hou van
Holland”, vertelt Paul enthousiast.
“Alle ondernemers kunnen ons wel iets
sponsoren. Heel fijn”, meent hij.
Als de materialen binnen zijn,
begint de ploeg met bouwen. Eerst het

decor voor het prinsenbal en dan pas
de prinsenwagen. “We zetten een
soort bouwpakket ineen dat we op
het podium bij het prinsenbal weer op
kunnen zetten. Met die prinsenwagen
beginnen we extra laat, want anders
maken we elkaar gek”, vertelt Paul.
Uit ervaring weet de bouwploeg dat
ze tot op het laatste moment blijven
perfectioneren.

Schilderen
is een vak apart
De rolverdeling is ieder jaar
hetzelfde. De mannen bouwen en de
vrouwen schilderen. “Dat schilderen
is toch een vak apart”, geeft Jeu toe.
“Dat kleuren mogen de vrouwen
doen”, grapt Paul erachteraan. Hij is blij
met de enthousiaste groep die ieder
jaar weer bij elkaar komt. Jeu bouwt
nu als oudste al vijftien jaar met de

jongeren mee. “Elke keer sta ik weer
versteld van sommige jongens”, legt
hij uit. “Afgelopen week zei iemand
tegen me dat hij niet wist hoe de zaag
werkte. Die arme jongen had thuis van
zijn vader nooit mogen zagen. Ik zeg
tegen hem: ‘jij gaat zagen of je het kan
of niet’. Ik leer het ze hier wel aan”,
lacht hij.
Als carnaval weer voorbij is, wordt
de prinsenwagen bewaard voor het
volgende jaar en het decor verkocht.
“Meestal worden delen van het decor
op festivals als blikvanger gebruikt.
Dan zien het ze af en toe nog terug,
maar je hebt natuurlijk ook decors die
ergens verdwijnen”, vertelt Paul.
Zolang de wagenbouwers uit
Melderslo hun startkapitaal voor het
volgende jaar maar bij elkaar hebben,
maakt het hen niet zoveel uit. “Als we
volgend jaar maar door kunnen”,
besluiten ze.

De beste wensen voor

2013

Warsteiner
24 X 33 CL

E 10,95

Woensdagmorgen gesloten i.v.m. balans

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

Winterwandeling in
Deurnsche Peel
IVN de Maasdorpen houdt op zaterdag 5 januari een nieuwjaarswandeling in de Deurnsche Peel. Deze wandeling start om 10.00 uur vanaf Herberg
De Morgenstond in Griendstveen.
Geheel in lijn met de traditie start
IVN De Maasdorpen het nieuwe jaar
weer met een heerlijke winterwandeling. Een nieuw jaar ligt er vol kansen
en mogelijkheden, voor ieder persoonlijk en voor de vereniging. Een nieuw
jaar ook vol boeiende natuuractiviteiten
voor belangstellenden en leden. 2013
is een bijzonder jaar, want de vereniging bestaat 30 jaar.
De traditionele winterwandeling
van IVN de Maasdorpen voert dit jaar
naar de Deurnsche Peel, het peelgebied

dat aansluit op de Mariapeel westelijk van de Helenavaart. Het gebied
is eigendom van Staatsbosbeheer
en maakt deel uit van de Natura
2000-gebieden, een Europees netwerk
van beschermde natuurgebieden. Na
afloop van de wandeling, omstreeks
12.30 uur, kunnen liefhebbers in
herberg De Morgenstond terecht voor
een kop erwtensoep met roggebrood
en spek. Voor meer informatie bel
Jac Neessen 077 366 25 01 of mobiel
06 10 54 73 52.

Wij wensen iedereen
een ﬁjne jaarwisseling
en een gezond 2013!

De Vonkel

Grubbenvorst • 077 366 13 09

eestzaal

café-f

www.devonkel.nl

wenst u prettige feestdagen
en een uitgerust 2013!
15% *
voordeel
100%
Auping

Warm Wintervoordeel
Winter. De dagen worden korter en kouder ... Toch ziet Auping
er de voordelen wel van in. Zo wordt het nóg lekkerder om
heerlijk in uw warme bed te liggen! Daarom tijdelijk
15% wintervoordeel* bij Auping. Kom dus snel kijken!
* Vraag naar de voorwaarden
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30 decembaegr!
koopzond

ontwerp Essential: Köhler Wilms
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Nieuws van

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

Uw Financieel Jaaroverzicht
voortaan digitaal

Crispy Wallet wint
LIOF Yeah!
De Maastrichtse studenten Marvin
Metzke en Jan Mory hebben de LIOF
Yeah 2012! competitie voor jonge
ondernemers gewonnen.
Met hun bedrijf Crispy Wallet
ontwerpen en produceren ze duurzame
papieren beurzen, voorzien van een
illustratie van een beginnende
kunstenaar. Volgens de jury heeft het
bedrijf het meest concrete business
concept en het beste marktperspectief.
Crispy Wallet wint voor 50.000 euro aan

Steeds meer mensen doen hun
bankzaken digitaal. Het is daarom
logisch dat u de informatie van uw
Rabobank ook digitaal ontvangt.
Dat is net zo gemakkelijk.
Van papier naar digitaal
Rekeningafschriften kunt u nu al digitaal
ontvangen. Maar er volgt meer.
Te beginnen met uw Financieel
Jaaroverzicht over 2012. Heeft u Rabo
Internetbankieren en/of Rabo
Mobielbankieren, dan ontvangt u dit in
januari digitaal via uw Berichten Inbox.
U kunt het overzicht eenvoudig opslaan
of printen, zodat u het altijd bij de hand
heeft. Bijvoorbeeld als u uw
belastingaangifte wilt controleren.
Wie ontvangt een digitaal Financieel
Jaaroverzicht?
Niet iedereen die internetbankiert
ontvangt in januari het Financieel
Jaaroverzicht 2012 digitaal. Klanten
jonger dan 18 jaar krijgen het nog op
papier. Dat geldt ook voor zakelijke
klanten met een Rabo Internetbankieren
Professional overeenkomst. Heeft u een
Effectenrekening? Dan ontvangt u het
jaaroverzicht van uw beleggersportefeuille in 2013 nog op papier.

prijzen. De drie andere finalisten kregen
prijzen ter waarde van respectievelijk
25.000, 20.000 en 15.000 euro.
Met deze competitie beoogden LIOF,
de Limburgse Rabobanken en andere
partners een impuls te geven aan jong
en innovatief ondernemerschap in
Limburg. Tijdens LIOF Yeah 2012! was
Rob Knoops (Directievoorzitter
Rabobank Maashorst) één van de
vakjuryleden die feedback gaf op de
presentaties van de deelnemers.

Het digitale Financieel Jaaroverzicht
ook op papier?
Wilt u uw Financieel Jaaroverzicht
2012 ook op papier ontvangen, dan kan
dat. Dit kunt u eenvoudig zelf instellen in
de beveiligde internetbankierenomgeving. Deze papierenversie is gratis
als u dit vóór 31 december 2012 aangeeft.
Vanaf 1 januari 2013 kost het € 5 om een
kopie van het Financieel Jaaroverzicht
2012 op papier aan te vragen.
Ondersteuning nodig bij vragen en
problemen
Voor ondersteuning bij vragen en
problemen rondom het Financieel
Jaaroverzicht kunt u bellen naar de
Internet Helpdesk. Deze helpdesk is
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van
8.00 tot 22.00 uur en op zaterdag en
zondag van 9.00 tot 17.00 uur.
Het telefoonnummer voor vragen over
Rabo Internetbankieren is (0900) 09 05
(lokaal tarief).
Meer informatie vindt u op:
www.rabobank.nl/particulieren/
producten/betalen/internetbankieren/
digitaal_jaaroverzicht/

In 2013 ontmoeten we u graag als Rabobank
In 2013 ontmoeten we u graag als Rabobank
Horst Venray. Dichtbij en betrokken als altijd!
Horst Venray. Dichtbij en betrokken als altijd!
Rabobank. Een bank met ideeën.
In 2013 ontmoeten we
u graag
Rabobank
Rabobank.
Eenals
bank
met ideeën.
Horst Venray. Dichtbij en betrokken als altijd!
Rabobank. Een bank met ideeën.

We wensen u een fijne jaarwisseling.
Maandag 31 december
Onze kantoren en servicecentra zijn deze dag geopend tot 16.00 uur. Uw dagelijkse bankzaken regelt u 24 uur per dag via: www.rabobank.nl/maashorst

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

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

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

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

Rabobank. Een bank met ideeën.
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Kronenberg krijgt eigen dancefestival
Stichting 7vnty7 organiseert op 29 juni het OMG-festival op het evenemententerrein van Kronenberg. Het brein
achter deze stichting en het festival, acht mannen die van muziek en een feestje houden, komen uit Horst aan de
Maas. Wat kunnen we van ze verwachten?

gehad. “Als we zorgen dat alles goed in
orde is, krijgen we vlak van tevoren de
vergunning en dan kan alles beginnen”, zegt Sjors.
Duidelijk is dat ze er zin in hebben.
Naar doorgroeimogelijkheden hebben
ze alvast gekeken. “Het hangt natuurlijk
helemaal van de eerste editie af, maar
als die goed gaat, kunnen we groeien”,
denken ze. Een kritiekpuntje op hun
plan kregen ze van Pieter-Nic van den
Beuken van cultureel projectbureau
Witgoed en van Bontewas. Hij heeft de

plannen van de mannen onder de loep
genomen. De mannen zouden volgens
hem extra goed moeten opletten,
omdat ze maar een klein startkapitaal
en dus geen financiële buffer hebben.
Hierop reageren ze: “We beseffen dat
het niet mag mislukken. Daar is geen
geld voor”, geven ze toe. Na eigen zeggen is de inzet van de heren daarom
110 procent. “Het moet gewoon
slagen”, besluiten ze.
Voor meer informatie over het
festival, kijk op www.omgfestival.nl

Stichting 7vnty7: Rob Arts, Gijs Janssen, Tom Jenniskens, Paul Bertholet,
Jacky Relouw en Sjors Zanders. Afwezig waren Leon Lenders en Wouter Janssen
Gijs Janssen (24), Paul Bertholet
(35), Sjors Zanders (26) en Rob Arts
(26) hebben grote plannen met het
OMG-festival. Het festival richt zich
op iedereen vanaf 18 jaar. Hoewel
de markt voor feestjes in Horst aan
de Maas al aardig verzadigd is, willen zij toch een nieuw dancefestival
organiseren. Op kerstavond werd de
pre-website van het festival gelanceerd en de kaartverkoop gestart.
“Realistisch gezien verwachten we
1.000 tot 1.500 bezoekers”, begint Rob.
“Als dat ons gaat lukken, geeft dat ons
zoveel vertrouwen. Dan kunnen we het
vaker doen”, vult Sjors aan. Oktober
dit jaar zijn de mannen begonnen met

brainstormen. Het festival zou in de
zomer buiten moeten plaatsvinden.
“De muziek van het festival is te vergelijken met de muziek die op Birdman
gedraaid wordt”, vertelt Sjors. Toch
willen de mannen zich van festivals
zoals Birdman en Alcatrazz onderscheiden. “Wij zetten niet standaard een
festival met alleen maar grote namen
neer. Wij willen ook lokaal en regionaal talent een kans geven”, zegt Gijs.
Een podium voor grotere namen en
één voor lokaal of regionaal talent, zo
moet het eruit komen te zien komende
zomer.
Beleving, verbintenis en kwaliteit:
de pijlers van het festival zijn er niet

voor niets. Het festival moet volgens de
jongens niet standaard zijn. “Bezoekers
moeten zich verbazen als ze het terrein
oplopen”, vertelt Gijs. “We willen geen
steiger meer zien na de aankleding”,
grapt Sjors. Zo willen de mannen de
beleving compleet maken. Zij promoten het festival vooral via sociale
media. “We laten jongeren meedenken
over de dj’s die we moeten vragen
en hebben onderzoek gedaan met
enquêtes”, vertelt Rob. “Daar was de
response hoger dan verwacht”, meent
Paul. “Binnenkort gaan we beginnen
met de posteractie die mensen naar de
website lokt”, gaat hij verder. Ook hebben ze al gesprekken met de gemeente

Motorcrosser Jim Nijssen
gehuldigd
Motorcrosser Jim Nijssen uit Horst werd afgelopen week op de landelijk kampioenshuldiging in Boekel van
Motorsport Organisatie Nederland gehuldigd als Nederlands kampioen 85cc grote wielen.

Set Up Nivo 5.1
kampioen
De meiden van Set Up Nivo 5.1 uit Meerlo werden onlangs
kampioen. Het team bestaat uit Rian, Jessie, Romee, Sara, Fleur en
Jill. Ze hebben geen enkele set verloren en mogen zich dus met
recht ongeslagen kampioen noemen.

Winterwandeling
Meerlo
De Kammeräöj van Carnavalsvereniging de Vöskes organiseren een
winterwandeling na de feestdagen. Dit keer vindt de wandeling plaats op
zondag 6 januari. Het is voor de tiende keer dat het evenement plaatsvindt.
De belangstelling voor de
winterwandeling in Meerlo groeit
jaarlijks. De organisatie zorgt ervoor
dat de rustplaats elk jaar op een
bijzondere plek is. Dit jaar is dat het
voormalige clubgebouw van Doema,
aan de rand van het nieuwe natuurontwikkelingsgebied OoijenWanssum. Op de pauzeplek zal dan ook
informatie beschikbaar zijn over het
gebiedsontwikkeling reactivering

Ooijen-Wanssum. De organisatie staat
garant voor een sportieve wandeling
door de natuurontwikkeling in de
gemeenten Horst aan de Maas en
Venray. De start is in café Oud-Meerlo
tegenover de kerk. Hier is ook het
eindpunt. Inschrijving is mogelijk van
10.00 tot 13.30 uur. De wandelingen
zijn ongeveer 5, 10 en 15 kilometer.
Voor meer informatie mail naar poels@
hetnet.nl of bel naar 06 48 62 51 40.

JOL Lottum actie
Serious Request
Veel organisaties en verenigingen hebben zich de afgelopen dagen
inzet voor de 3FM Serious Request actie. Zo ook Stichting JOL uit Lottum.

Voor de van oorsprong
Broekhuizenvorstenaar Jim Nijssen
was het niet de eerste keer dat hij op
het podium stond. Ook in 2009 stond
Jim op de kampioenshuldiging op
het podium. In dat jaar was hij derde
geworden in de 65cc grote wielen. Na

jaren in de top van diverse klasse te
hebben gereden lukte het hem dit jaar
na 32 manches om het kampioenschap
in de 85cc grote wielen naar zich toe
te trekken. In het seizoen 2013 start
deze talentvolle 15 jarige motorcrosser
in de hoogste klasse van de jeugd-

motorcross de MX 2 jeugd (125cc).
Hij hoopt in 2013 te eindigen binnen
de top 5 waarna hij in 2014 hoopt te
strijden voor het kampioenschap MX
2 jeugd. Evenals in 2012 neemt hij
met een klein privé team deel aan het
Nederlands kampioenschap.

Op woensdagavond 19 december hebben de leden en leiding
statiegeldflessen opgehaald in de
bebouwde kom van Lottum. Er werden 1483 grote flessen opgehaald,
339 bierflesjes en 5 kratten, ook
werd er nog geld gegeven. De totale

opbrengst was 541,25 euro. Met dit
bedrag is de JOL-tune van de JOLkermis aangevraagd bij de 3 dj’s van
3FM in het glazen huis. Alles komt
ten gunste van het Rode Kruis om de
babysterfte tegen te gaan.
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Duo presenteert nieuwe nummers

Carnaval met Ken en Tina
Jarenlang kwamen er in Sevenum maar weinig liedjeszangers bij. Tina Brouwers (22) en Ken in ’t Zandt (18) uit
Sevenum brachten daar een jaar geleden verandering in. Tijdens het carnavalsevenement Joeksig galdere zijn zij de
stem van het ‘Serums volk’.

weer twee nieuwe carnavalsliedjes
uit. “We zingen dit jaar over de goede
bodem leggen voor het drinken tijdens
carnaval en de ober die de drank
naar ons toe brengt”, legt Ken uit.
“Heel herkenbaar voor het Limburgse
publiek”, vult Marcel aan.
Ken en Tina zijn beiden fervent
carnavalsvierder. “We worden
ontzettend goed ontvangen door de
mensen in Sevenum”, vertelt Tina.
“Je kunt merken dat de mensen al lang
geen nieuwe nummers meer gehoord
hebben. Ze reageren zo enthousiast en
zingen zelfs mee.”
Ken staat ieder jaar weer vrolijk
op het podium. Hij houdt van de interactie met het publiek. “Het is de sfeer
die het leuk maakt om te doen. Tina
en ik gaan zo relaxed met elkaar om.
We stralen plezier uit op het podium
en dat voelt het publiek.” Dit jaar
zijn ze samen in november de studio
ingedoken. “We namen in één avond

de nummers op. Het ging zo lekker”,
vertelt Ken.
Dit jaar doen Tina en Ken voor
het tweede jaar mee aan het LVK.
“Vorig jaar was het voor Joeksig galdere
nog een try out met de wals, maar dit
jaar gaan we voor de winst. Met een
Tirolerlied hopen we ver te komen”,
vertelt Marcel.
Tina en Ken presenteren op vrijdag
28 december inde Wingerd in Sevenum
de twee nieuwe nummers. Ze hopen
beiden op veel publiek. “Het leukste is
als er veel mensen komen, want zelfs
als ze het geen leuk nummer vinden,
hebben wij genoeg power om de zaal
enthousiast te maken”, vertelt Tina.
Als het aan Tina en Ken ligt,
gaan ze nog jaren door met nieuwe
carnavalsnummers. “Ik doe het ieder
jaar met zoveel plezier. Die traditie
waarbij we ieder jaar twee nummers
uitbrengen, zetten we voort zolang als
het kan.”

Jongerensoos Horst
Tina en Ken werden vorig jaar bij
elkaar gebracht door bestuurlid Marcel
van der Stegen van Joeksig galdere uit
Sevenum. Marcel ontdekte Ken tijdens
de zomer bij kindervakantiewerk in

Sevenum. Hij vond dat er jonge input
voor carnavalsliedjes in Sevenum
nodig was.
“Ik werd gevraagd en heb Tina
als stem erbij gekozen”, vertelt Ken.

Ze kenden elkaar van jongerenzanggroep Vocal Connexion in Sevenum.
Vorig jaar zijn Tina en Ken voor
het eerst samen de studio ingedoken.
Vanaf die tijd brengen ze ieder jaar

Nieuwe start
Het draagvlak voor een jongerensoos in Horst is de laatste jaren flink
ingekrompen. Steeds minder jongeren kwamen naar de soos. Roy Bouten
en Dirk Bouten zijn samen met een grote groep vrijwilligers al enige tijd
bezig met de vernieuwingskuur van de soos.

Oliebollen tanken
bij VISSERS OLIE
Roy Bouten is voorzitter van
stichting Mixx beheer, de overkoepelende organisatie voor Usee, Maxx en
OJC Niks. Hij vertelt dat Usee en Maxx
komend jaar onder een nieuwe naam
samen verder gaan. “Met alle enthousiaste vrijwilligers bundelen we onze
krachten”, meent Roy. Hij denkt dat
dit nodig is om de jongerensoos in
Horst een toekomst te geven.

Een nieuwe start
Na het oliebollen succes in Leunen, nu ook in Horst. In samenwerking met
Bakkerij Claessens uit Venray organiseren wij een oliebollen Drive-In, tanken en
oliebollen kopen. Openingstijden: zondag 30 december van 10.00 - 16.00 uur
maandag 31 december van 07.30 - 17.00 uur
Wij wensen u

een gezond

2013

Alleen tanken of oliebollen kopen
mag natuurlijk ook!

ESSO VISSERS BV HORST

ESSO VISSERS LEUNEN

Stationsstraat 90 5961 HS Horst, tel. 077-399 92 05

Albionstraat 5 5809 AB te Leunen, tel. 0478-585 217

www.vissersolie.nl

De afgelopen week werd er
veel gespeculeerd over het spandoek wat tussen het gemeentehuis
en Liesbeth’s Grand Café hing. Dirk
Bouten, ook betrokken bij de organisatie van de jongerensoos in Horst,
kan wel vertellen waar dat vandaan
kwam. “Dat was onze eerste PR-stunt.
Mensen hebben heel veel gespeculeerd. We hebben de aandacht getrokken en dat was ons doel. De mensen
die afgelopen zondag in de Mèrthal
bij Serious Request zijn geweest,
weten nu dat het van ons kwam”,
blikt hij tevreden terug. De jongeren
die geregeld naar de soos komen,

mogen in 2013 zelf een nieuwe
naam bedenken. “We willen dat het
weer een belangrijke plek vervult bij
de jongeren uit Horst aan de Maas.
Het gaat niet alleen om dat biertje”,
meent Roy. “Jeugdwerk is meer dan
een gezellig avondje in het weekend.
De soos is een plek waar jongeren op
een laagdrempelig niveau toch wat
van de cultuur mee krijgen. Dat is heel
belangrijk.” Volgens Roy gaat het er
niet om hoe iets georganiseerd wordt.
“Het gaat er gewoon om dat er iets
wordt gedaan voor deze jongeren.”

Usee en Maxx gemixt
Niet voor niets werd de slogan
‘I want you #USMA’ bedacht. Ze willen met de nieuwe opzet de jongeren
bereiken. Met het samengaan van
Usee en Maxx gaan er ook twee
leeftijdsgroepen gemixt worden.
“Groep 7-8 en de scholieren van
de onderbouw op de middelbare
school komen straks bij elkaar”, legt
Dirk uit. De heren hebben er allebei
vertrouwen in. “De ervaring zal het
leren”, lacht Dirk.
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15 VRAGEN aan Janne Peelen Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Janne Peelen
13 jaar
Meerlo
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat was toen ik in groep 1 buiten aan
het spelen was tijdens de pauze op
school. Wij hadden op het speelplein
een stenen tafel staan en daar viel
ik tegenaan. Ik liep huilend met
bloed in mijn haar naar binnen met
de juffrouw. Eenmaal binnen zei een
meisje tegen mij: “wat heb je je haar
leuk roze geverfd”. Ik vertelde dat het
geen verf, maar bloed was: het meisje
liep meteen naar buiten en riep: ieuw!
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Ik mocht van mijn ouders mijn mobiel
’s avonds nooit mee naar boven als ik
ging slapen, maar stiekem deed ik dat
toch altijd. Een keer kwam pap naar
boven om te vragen waar mijn mobiel
lag: boven of beneden. Ik antwoordde
dat ik ’m beneden had laten liggen.

Een paar minuten later kwam mam
naar boven met precies dezelfde
vraag, dus tegen haar zei ik ook dat
ik mijn mobiel beneden had liggen.
Maar ik sliep toen samen met mijn
twee broertjes op zolder en één zei
erachteraan: Maar Janne, je had net
nog je mobiel in je handen. Dus mam
was een beetje boos en ik heb alsnog
mijn mobiel beneden moeten leggen.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dat ik gedachten kan lezen. Dan kan
ik zien of mensen het echt menen wat
ze zeggen, of dat ze aan het liegen
zijn.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een wit strand met een blauwe zee
en knappe jongens. Met op dat strand
een groot feest samen met al mijn
vrienden.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn familie en vrienden, omdat
ze er altijd voor me zijn als ik ze nodig
heb en omdat ik kei veel lol met ze

heb. Ik zou niet weten wat ik zonder
ze zou moeten.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Ehm, even denken. Er zijn zoveel
liedjes met een mooie tekst. Maar
ik vind ’Dit pakt niemand ons meer
af’ van Kim-Lian toch wel een van de
mooiste. Alle dingen die je mee maakt
samen met iemand kan niemand je
meer afpakken, dat blijft voor altijd bij
je. Dat is waar dit liedje over gaat.
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Met de mannen samen wat gaan doen
en over meisjes gaan praten, kijken
hoe zij erover denken en wat zij van
bepaalde meisjes vinden. En gewoon
uitgaan en kei veel lol hebben.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Diddl. Ik had echt alles van Diddl:
plaatjes, tassen, klappers, pennen,
potloden, make-up en allemaal van
zo’n dingen. Ik heb alles nog steeds,
behalve de make-up, die heb ik
weggegooid.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik heb eigenlijk geen idee, maar
als ik echt zou moeten kiezen dan
zou dat toch de V.S. zijn. Je kunt er
goed winkelen en er zijn veel grote
steden. Ook het Wilde Westen lijk
mij kei ruig.
Wat is de meest spontane actie die
je ooit hebt gedaan?
Een vriendin en ik zaten samen op een
bankje bij een paar kleine fonteintjes
waar allemaal kindjes aan het spelen
waren. Er kwam op een gegeven
moment een oud dametje met een
rollator tussen de fonteintjes door
gelopen. Ik riep kei hard dat ze echt lef
had, mijn vriendin dacht dat het over
een skate boarder ging, maar toen ze
zag dat het een oud omaatje was ging
ze helemaal stuk van het lachen.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Naar Hart van Horst, daar hebben ze
hele lekkere pizza’s en ander eten.
Meestal bestel ik dan een pizza Hawaï
of een broodje döner.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Dat ik niet meer bang zou zijn voor
spinnen. Kleintjes vind ik niet zo
eng, ben alleen bang voor de grote
spinnen.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
De hele dag met vriendinnen
afspreken en dan ’s middags winkelen,
’s avonds ergens samen wat eten en
daarna uitgaan.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik hoef eerlijk gezegd geen tatoeage.
Misschien eentje als één van mijn
ouders overleden is, dat ik dan een
tatoeage zou willen op mijn enkel of
pols van hun namen.
Welke vraag zou je willen stellen
aan een helderziende?
Met wie ik later samen zal zijn, of ik
kinderen zal krijgen en hoeveel, of ik
de vriendinnen houd waarmee ik nu
heel erg goed bevriend ben. Ik hoop
dat ik later gelukkig ben met een man
en dat ik daar dan toch wel kinderen
samen mee krijg.

van

OUD naar NIEUW...

SALE
40% KORTING
50% KORTING
60% KORTING
1e artikel

2e artikel

3e artikel

Kerkstraat 28a, 5961 GD Horst
077 - 398 55 45

www.vrouw-womenswear.nl

Column

Smartphone
2.0
Enthousiast vertelde een
jongetje van een jaar of 12
me afgelopen week een
interessant verhaal. Hij had
een nieuwe gadget op het
oog. Het nieuwste van het
nieuwste en het coolste van
het coolste. Je snapt dat ik, ja
ook als een jongetje van 12
het me vertelt, als een soort
coolhunter in spé meteen
geïnteresseerd was: nieuwste
van het nieuwste, coolste van
het coolste: dat moest ik
weten!
Ik was benieuwd waar hij
mee kwam, wat het precies
was wat hij, op een erg
ingewikkelde manier,
probeerde te omschrijven. Gaat
het nu om een telefoon of juist
niet? Kan je er mee op internet
of is het voor offline gebruik?
Het is wel een soort telefoon
ja, en internet kan ook, mits er
wifi aanwezig is. O ja, en je
maakt gebruik van apps, deze
haal je, volgens deze jongen,
dan uit de app store. Oké, dat
klinkt logisch. Om mezelf, en
hem, een beetje te helpen
vroeg ik of het misschien een
Ipad was wat hij bedoelde.
Nee, dat was het niet. Een
soort Iphone dan? Ja! Het was
een soort Iphone! Maar dan
geen Iphone, toch iets anders.
Vragend keek ik ’m aan waarop
hij zijn concluderende
antwoord gaf: het is een
Iphone, alleen is er een klein
dingetje anders: je kan er niet
mee bellen en sms’en. Huh?
Maar een telefoon is toch juist
om te bellen en te sms’en...?
En al die andere dingen zijn
toch allemaal maar extra en
luxe? Als ik het goed begreep
wilde hij een telefoon met
alleen maar extra en luxe,
zonder de basis wat over bellen
en sms’en gaat: want ja hallo,
alsof je bellen en sms’en nog
nodig hebt, dat is toch
ouderwets!?
Ehh... ouderwets ja. Oké,
nou, als hij het zegt. Een nieuw
soort generatie smartphones
voor de toekomst: smartphones
2.0. Van alle extra’s voorzien,
zonder de ouderwetse basis
van bellen en sms’en. Ja, ja...
Ik ben benieuwd.
Mies
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Lessenmarathon
levert 2.400 euro op
Van donderdagochtend 08.15 uur tot vrijdagochtend 08.15 uur volgden de leerlingen van klas havo4D van het
Dendron College in Horst lessen in marathonsessies. Hiermee wilden ze geld inzamelen voor 3FM Serious Request.
“Zelfs de hyperactieven werden erg stil rond een uur of vijf”, lacht mentor Sven Preuss.

Autobedrijf

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

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Bij een onderhoudsbeurt

gratis wegen

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

BEN JIJ ONZE NIEUWE
CHEF WERKPLAATS ???
Wegens groei zijn wij binnen ons bedrijf op zoek
naar een nieuwe medewerker.
Ons bedrijf:
- Dekkers Tweewielers Wanssum B.V. is een toonaangevende fietsenwinkel met
inmiddels 10 medewerkers, gevestigd in Wanssum.
- Wij zijn een familiebedrijf met een samenwerkend karakter. Hierin moet
kandidaat zich thuis voelen.
- We richten ons op service en kwaliteit naar de klant. Het bedrijf is sterk in
beweging en biedt veel toekomstmogelijkheden voor de medewerkers.
- We hebben een groot assortiment electrofietsen en specialiseren ons tevens in
de Atb en race markt. Natuurlijk hebben we ook de normale fiets en alles wat
erbij hoort.

De leerlingen hadden donderdag
tot 13.15 uur reguliere lessen, waarna
ze met het alternatieve programma
verder gingen. Het ging om niet-alledaagse lessen zoals drama, les van het
Rode Kruis, muziekles, en gymles om
zeven uur ‘s ochtends.
“Na een intensieve yogales en
een persoonlijkheidstraining brachten
we gisteravond rond een uur of acht
iedereen weer in de stemming met
een carnavalsles”, vertelt de mentor. Met optredens van Aaltied Noeit
te Laat, Anja Hoeijmakers-Van den

Munckhof en Chris en Huub met hun
carnavalskraker Walvis werd de boel
weer wakker geschud. “Om een uur
of vijf kregen we een echte klap, toen
hadden we ’t allemaal heel moeilijk”,
bekent Preuss.

Iedereen heeft het
volgehouden
“Sommigen werden wat knorriger,
maar iedereen heeft het volgehouden.
En na het ontbijt vanochtend om 08.15
uur werd iedereen weer wakker en

enthousiast.” De mentor is ’s ochtends
wel behoorlijk gebroken. Of hij het
volgend jaar weer doet? “Ik zit nu nog
even in de ‘nooit meer’-fase. Maar
straks draait dat wel weer bij.” Voordat
hij naar bed gaat, gaat Preuss eerst
nog even langs de bank, de laatste
bijdrage storten. “Ik denk dat we
tussen de 2.400 en 2.500 euro hebben
opgehaald.” Dat werd uiteindelijk
2447,42 euro. De leerlingen hebben
hiervoor auto’s gewassen, cupcakes
gebakken, gecollecteerd en zelfs les
gegeven op basisscholen.

Swolgen Rocks
biedt jong talent podium
Muziekfestival Swolgen Rocks vindt volgend jaar voor de vijfde keer plaats. Nieuw is dat beginnende en
jeugdige bands een kans krijgen zich te bewijzen. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu aanmelden.

De functie Chef werkplaats is een veelzijdige functie
waarin jij je bezig houdt met:
- Aansturen van je collega’s in de werkplaats.
- Het in ontvangst nemen van te repareren fietsen.
- Je helpt tevens mee bij het repareren en rijklaarmaken van fietsen.
- Planning maken voor de reparatiewerkzaamheden voor de monteurs.
- Het aannemen van de telefoon.
- Je bent verantwoordelijk voor de werkplaats.
- Omgaan en communiceren met klanten.

Wat verwachten wij van jou?:
- MBO+ werk- en denkniveau.
- Wil winnen en streeft naar de “beste werkplaats”.
- Is ondernemend, initiatiefrijk en commercieel.
- Een perfecte gastheer, representatief, klantvriendelijk en gemotiveerd.
- Focus op service, efficiëntie en kwaliteit.
- Geen “negen-tot-vijf” mentaliteit, harde werker.
- Goede sleutelvaardigheden en affiniteit met techniek.
- Kennis van verschillende ebike systemen, naaf- en derailleurversnellingen, etc.
gewenst.
- flexibel / collegiaal /communicatief / betrouwbaar / sociaal.
- passie voor fietsen.

Informatie / reacties:
Voldoe jij aan bovenstaande eisen en wil je aan de slag in deze uitdagende zaak
stuur dan een sollicitatiebrief met C.V. aan:
Bike Totaal Dekkers Tweewielers Wanssum B.V.
t.a.v. Rob Dekkers
0478 53 21 66
Postbaan 14
info@dekkerstweewielers.nl

CRE8, een van de acts op Swolgen Rocks
Drie bands worden geselecteerd
om 1 maart tijdens Battle 4 Swolgen
Rocks hun beste songs ten gehore
te brengen. Van deze drie bands zal
er slechts één de winnaar zijn. Deze
krijgt twee keer speeltijd tijdens

Swolgens Rocks, naast de Swolgense
band CRE8 en de hoofdact van 2013
van Beukenstein. Bands kunnen zich
opgeven via gjsusan@hetnet.nl Het
muziekspektakel Swolgen Rocks vindt
plaats op 6 april in zaal Wilhelmina in

Swolgen. Vele lokale bands hebben
inmiddels al een keer hun opwachting
gemaakt en door de jaren heen is de
rock avond uitgegroeid tot een begrip
voor de mensen die van live muziek
houden.
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Recensie Rijstwafels met pindakaas

In de rij voor Herberg de Troost
Smaak en
verbeelding

Van poëtische teksten, een sfeervol aangeklede Norbertuskerk tot culinaire verrassingen: de eerste kersteditie
van muziekcollectief Herberg de Troost biedt het publiek een overvloed aan prikkels. Poels, Van Enckevort en hun
medemuzikanten Skinnie, Mo’Jones, Sjoerd Rutten, Bart Storcken, Emil Szarkowicz en Karlijn van Dinther verzorgen
een avondvullend programma vol verrassingen.

Wie niet op tijd is, heeft pech.
Als bij een concert van de laatste
hippe tieneridolen staat de rij voor de
opening van de zaal al tot op straat. De
Norbertuskerk in Horst is de locatie van
het concert. Aangekleed als herberg,
met hammen die aan haakjes hangen
te drogen, met herbergtafeltjes en met
kerstbomen, doet de kerk in eerste
instantie wat vreemd aan. Op het
moment dat de muziek begint, lijkt het

decor echter op zijn plek te vallen.

Vleugje religie
De ‘ontzielde’ kerk wordt met
waardigheid in het project ingepast:
van buiten verlichte glas-in-loodramen
geven de blazerssectie een soort
aureool, het orgel wordt ingezet bij een
vertolking van Miami door Karlijn van
Dinther en een vertelling van de Poolse
pastoor geeft het geheel een kerkelijk

%
10EXTRA

tintje. Het brengt precies zo’n gevoel
dat Kerstmis voor veel mensen oproept,
gezelligheid met een vleugje religie.
Een hoofdrol is vooral in de eerste helft
van de show weggelegd voor herbergier
Emil Szarkowicz. Na een rondje publiek
opwarmen verlegt hij het verhaal
moeiteloos naar de eerste liedjes van
Rijstwafels met pindakaas, die nieuwe
cd van het collectief. Deze regie houdt
hij de hele avond strak in handen.

Vrij vroeg in de voorstelling wordt
het publiek al verrast met een culinaire
bijdrage. Tijdens de vertolking van
Broodje Knak, over het echte wintergevoel, krijgen de herberggasten broodjes
knak die onder vakkundig oog van
kok Peter van restaurant Vitellius uit
Sevenum van streekproducten gemaakt
zijn. Hoewel de smaak van de broodjes
de verbeelding die Poels beschrijft,
verduidelijkt, leidt het bemachtigen van
de broodjes wel af van de muziek.
Voor sommigen blijft het wennen:
Poels in het Nederlands in plaats van in
het dialect en over Utrecht in plaats van
over America. Toch komt het Peeldorp
regelmatig nog aan bod en vullen vlagen dialect de teksten van Poels aan.
En een Rowwen Hèze-sausje blijft het
toch hebben, al is het maar vanwege
de accordeon van Tren en de stijl van
de teksten van Jack.

Theater en muziek
De concerten zijn veel meer dan
alleen een opvoering van de nieuwe
plaat. Met theater, voorleesmomenten,
cabaret en de culinaire ondersteuning
wordt de plaat naar een hoger niveau
getild. Soms is het theater teveel een
afleiding: drie koningen en Maria en
Jozef die een herberg zoeken, voegen
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weinig aan de hele avond toe en halen
het publiek uit de sfeer die de muziek
juist daarvoor heeft opgeroepen. Toch
zorgen de korte sketches wel even voor
een ademmomentje om het geheel
niet te zwaar te maken.
Muzikaal hoogtepunt is het jazzmomentje tijdens Spoor één, dat mede
dankzij de klarinet van Szarkowicz
het gevoel van jamsessies uit New
Orleans uitdraagt. Mo’Jones’ vertolking
van Fairytale of New York klinkt Joe
Cockeriaans: rauw, echt, en vol emotie.
En wanneer Karlijn van Dinther achter
in de kerk bij het orgel verschijnt,
snijdt haar heldere stem door de kerk.
Beide stemmen zijn fantastisch, maar
wanneer zij in duet gaan is het contrast
tussen de twee stemmen wellicht te
groot. In duet met Jack past Karlijns
stem echter wel weer als een puzzelstukje. Beide bijzondere muzikanten
kregen dan naast de verwachte ovatie
voor Poels en Van Enckevort ook extra
waardering van het publiek.
Het publiek leeft, sjoenkelt en zingt
mee wanneer Szarkowicz het aangeeft.
Tijdens het laatste nummer komt de
maan door de raam, schijnt een ster
in de Norbertuskerk en met zoete kerstklanken van Meriko Vocaal uit Meterik
is de herberg gevuld met een eensgezinds publiek.
Voor meer foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Geldig in week
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52
Mooi de Mooiste Mode

TUSSEN KERST EN NIEUWJAAR

10% extra

korting
OP ALLE AFGEPRIJSDE ARTIKELEN

OP VERTOON VAN UW VOORDEEL PASPOORT (AF LATEN TEKENEN)

2012

Denk aan uw Voordeel Paspoort! (huisaan-huis bezorgd week 51) Hiermee
heeft u de komende 6 maanden extra
voordeel bij Modecentrum Frans Theelen. Neem het paspoort bij uw aankopen
mee en laat het aftekenen!

HORST St. Lambertusplein 12
T 077-3968464

Nu in onze vestiging Roggel de grootste collectie communiekleding van Limburg!
www.facebook.com/ModecentrumFransTheelen

twitter.com/MCTheelen

Voor koopzondagen zie onze website. Modecentrum Frans Theelen te Roggel is elke zondag geopend van 13 tot 17 uur.

24

cultuur

28
12

Horster talent
pronkzittingen

Koninklijke Harmonie Horst

Nieuwjaarsconcert

Het programma van de pronkzittingen van carnavalsvereniging
D’n Dreumel uit Horst staat bol van lokaal talent. Zo is bijvoorbeeld
percussiegroep Pak Rammel op zaterdag 5 en zondag 6 januari in ’t Gasthoes
in Horst te zien.

De Koninklijke Harmonie van Horst houdt op 13 januari haar traditionele Nieuwjaarsconcert. De slagwerkgroep,
het jeugdorkest en het harmonieorkest staan onder leiding van dirigenten Björn Bus, Manny Beckers en Hans Vloet.

Het harmonieorkest gaat ook een
première uitvoeren. Enige jaren geleden
had Ger de Mulder, trompettist bij het
orkest, het idee om een groot werk
te componeren voor harmonieorkest

De vier heren van Pak Rammel zijn
op 12 november 2007 begonnen met
de Drumband van Jong Nederland Horst
als achtergrond. Zij slaan op alles wat
los en vast zit. Zij hebben al heel wat
openingen, muziekavonden en andere
activiteiten opgeluisterd met hun,
zoals zij het noemen, humoritmische

percussie. Daarnaast zal het duo Bram
en Ruud deze avond voor het laatst op
Horster bodem optreden. Deze Venlose
zangers wonnen onder andere in 2008
het LVK met hun lied De Kriebels.
Voor het volledige programma en
meer informatie, kijk op www.dreumelhorst.nl (Foto: Pak Rammel)

Kerstconcert in De Locht
In museum De Locht in Melderslo kan men op vrijdag 28 december nog even in kerstsferen blijven. Het museum
biedt van 19.30 tot 21.30 uur een concert van volkse liedjes over Kerstmis en Oud op Nieuw.
Het concert wordt gebracht
door driemansformatie Kerst & Co,
bestaande uit Charles van Dommelen
(voorheen van Mallemoer), troubadour

STUCADOORSBEDRIJF

• een slanker lichaam
• vitaliteit en meer zelfvertrouwen
• het gevoel lekker in je vel te zitten
• bewustwording van voeding
• het kunnen genieten van lekker eten...

ROEFFEN PEETERS

doe mee en

...en
..en dat alles met eten uit de supermarkt!

win!

Wekelijks houdt Annemiek Billekens spreekuur in Sevenum.
Daar merken ze steeds weer: “Iedereen valt af met My-Life Slim”.
Dat komt omdat de nadruk ligt op gezondheid en de persoonlijke begeleiding,
waarbij u altijd dezelfde consulent hebt. Annemiek leert u genieten van eten en 1 tot 2 kilo
per week af te vallen maar wel gewoon met 3 maaltijden (en 2 tussendoortjes) per dag.

“Ik ben een totaal ander mens geworden en geniet weer van alles.”

Loes Raijer uit Arcen, -12 kg:
“Dat ik iedere week terug moest komen bij Annemiek vond ik heel fijn, ik heb nu eenmaal een stok
achter de deur nodig en iemand die mij controleert. Als ik dan iedere week de kilo’s eraf zag gaan
voelde ik me super! Maar waar je je echt trots bij gaat voelen is dat andere mensen het gaan zien
en zeggen “Loes wat zie ik aan jou?” of “Ben jij afgevallen?” Dan zei ik natuurlijk heel
vrolijk “Jaaa” en vertelde hen over mijn positieve ervaring met My-Life Slim.“

Loes Ra ije r voor...
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info@roeffen-peeters.nl
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U W B E T R O U W B A R E PA RT N E R

WENST U EEN GESMEERD 2013!
HOOGWAARDIGE WANDAFWERKINGEN DIAMANT- EN TEXSPUITEN

opruiming
met heel veel

Top-merken:
dames + herenschoenen
VEN

Wil jij dit ook?

Neem contact op met gewichtsconsulente
Annemiek Billekens uit Sevenum of kijk
op www.mylifeslim.com

Geniet van het afvallen met begeleiding

tel. +31(0)6-25401861

½ prijzen

Annie uit Horst, -22 kg:

um

groep driestemmig bekende en vergeten Nederlandse, Vlaamse en Engelse
liedjes die te maken hebben met kerst
en de jaarwisseling.

Jef Hendriks en Pieter Simons, ook lid
van Parelmoer. Met een diversiteit aan
instrumenten, van doedelzak tot fluit
en van accordeon tot gitaar, brengt de

Ga ervoor! Doe mee en win jezelf:

Seven

spelen de klarinet-solisten Fenny van
der Sterren, May van den Munckhof en
Josien Vermeeren. Ger de Mulder zal zijn
compositie zelf dirigeren. Het concert
begint om 14.30 uur in het Gasthoes.

met de klarinet als solo-instrument.
Dat driedelig werk met een belangrijke
solopartij voor de klarinet wordt tijdens
het Nieuwjaarsconcert gespeeld. Naast
de Koninklijke Harmonie van Horst

Y
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koopzondag
30 december
van 12 tot 17 uur

...en na!

My-Life Slim Sevenum
gewichtsconsulente Annemiek Billekens
Telefoon: 06 42 08 78 09

www.mylifeslim.com

VAN DE VEN SCHOENMODE

Schouwburgplein 2 - 5801 BVVenray
Tel. 0478-580077
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Nieuwjaarsconcert Sevenum
Koninklijke Harmonie Unie organiseert op zondag 6 januari haar jaarlijkse Nieuwjaarsconcert. Dit jaar beslaat het
concert een tour door de wereld van de musicals. Om 13.45 uur gaan de deuren van De Wingerd open voor het publiek.
Tijdens het concert kan genoten
worden van een optreden van de startersgroep, gevolgd door de jeugdhar-

monie en het A-korps van de harmonie. Met stukken uit Les Misérables,
Elisabeth, Mary Poppins, Flashdance

en zang van Tina Brouwers wordt het
concert vormgegeven. De aanvang van
het concert is 14.00 uur.

cultuur 25

Prinsenproclamatie
Horst
De proclamatie van de 51e prins van carnavalsvereniging d’n Dreumel
uit Horst vindt plaats op zaterdag 19 januari in de Mèrthal in Horst.
De festiviteiten beginnen om 20.11 uur.

Buurtvereniging organiseert
Boorebrulluf Hegelsom
In Hegelsom wordt voor het eerst in de geschiedenis de Boorebrulluf georganiseerd door een buurtvereniging,
namelijk ’t Heijnenkuulke.
Deze buurtvereniging telt ongeveer
70 leden. Jong, oud, gezinnen en opa’s
en oma’s. Wat zij met elkaar gemeen
hebben is het buurtgevoel. Het is
tevens een buurt die actief deelneemt
aan carnaval. Men maakt er liedjes, is
actief in de carnavalsvereniging D’n
Tuutekop en doet met diverse groepen
mee in de carnavalsoptocht. Dat was

dan ook mede de aanleiding deze buurt
te vragen om de Boorebrulluf te organiseren. ’t Heijnenkuulke heeft gekozen
voor een traditionele Boorebrulluf. Het
motto is Vaan ut spoor tot àn de kerk.
Traditioneel, maar niet ouderwets, is de
website met een heuse Boorentoto en
links naar de belangrijkste Hegelsomse
carnavalssites.

Het boerenbruidspaar wordt
bekend gemaakt op de Prinsenreceptie
in de Tuutentempel (zaal Debije) op
zondag 20 januari, de Boerenstoet en
boorbrulluf vinden plaats op mandag 11 februari en het traditionele
balgooien vindt plaats op zondag
17 februari.

Nieuwjaarsconcert Predilection
De Horster jaren 60 en 70 coverband Predilection geeft op 1 januari een gratis concert in café De Herstroat in Horst.
Het is bijna traditie om ter inluiding van het nieuwe jaar bij Jeanine Cox van Café de Herstroat op te treden.
De avond wordt gevuld met livemuziek en nummers uit de jaren 60
en 70. Wat tijdens de optredens van
Predilection vooral opvalt, is de toenemende schare jongere bezoekers die
komen luisteren. Na hun laatste tournee
door Engeland staat de band weer volop

in de belangstelling en worden er regelmatig optredens in Nederland gegeven.
Er wordt vooral veel aandacht besteed
aan de meerstemmige zang, waar veel
bekende bands uit de jaren 60 en 70
gebruik van maakten. Denk hierbij aan
Creedance Clearwater Revival, The Byrds,

Them, Kinks, Tom Petty, Dave Dee Dozy
Beaky Mick & Tich, The Eagles, The Who,
Neil Young en The Animals. De heren
van Predilection beginnen om 19.00 uur
met het concert in café De Herstroat in
Horst. Entree is gratis. Voor meer informatie, kijk op www.predilection.nl
Da Ma Zoeë (foto: ANGY PhotoDesign)

Rob Achten in De Buun
Troubadour Rob Achten treedt op 31 december op in muziekcafé De Buun in Horst om 22.00 uur.
Rob Achten is onder meer bekend
van lokale acts als de Wazelvotte
en Die Kaiserbuam. Tijdens het

concert in De Buun brengt hij onder
meer liedjes van Rowwen Hèze,
Neil Young, Pink Floyd en Pearl Jam.

CARS JEANS & M.O.D. JEANS
Nieuwe wassingen!
In divere (lengte)maten verkrijgbaar!
En op deze merken geldt natuurlijk ook:

bij aankoop van
2 broeken naar keuze

€ 10,- KORTING

Op iedere volgende broek ontvangt u ook € 5,- korting!

Rob begeleidt zichzelf met gitaar en
mondharmonica.

Vanaf januari 2013
hebben wij te huur een

ruimte à 80 m2

in omgeving Horst.
Voor info:
077 398 52 41 na 19.00 uur,
of 06 39 88 53 36

U vindt de vanBree Store in:
Informeer in onze winkels naar de voorwaarden!

Gezellig tafelen
aan de Maas
voor lunch & diner

(M/V)

in bezit van een BE rijbewijs (bij voorkeur)

Bladel - Horst - Valkenswaard - Veldhoven

Open van dinsdag t/m zondag

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

(aan het parkeerterrein)

Dé specialist in broeken!

De avond wordt afgesloten met
Da Ma Zoeë. De voorverkoop voor de
proclamatie start op 29 december om
10.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.dreumel-horst.nl

Te huur!

Hoofdstraat 12 Horst

vanBree Store

Voordat de opvolger van prins
Guido I wordt bekendgemaakt, is er
een show voor carnaval minnend Horst.
Er zijn optredens van Carnavalsband.nl,
Thei en Marij, Erwin van het Mertkoër
en de dansgarde van cv D’n Dreumel.

op zon
d
de hele ag
dag
geope
nd
vanaf
12:00
uur

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

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

AGENDA
America

Live on Stage:
Jeopardy

28
12

Hegelsom

Optredens Leif Ericson en
Once Again
vr 28 december
21.00–02.00 uur
Locatie: OJC Phoenix

Sylvesterconcert

za 29 december 22.00 uur
Locatie: café Station America

Nieuwjaarsborrel
met dj Math

za 29 december 22.00 uur
Locatie: grandcafé Liesbeth

di 1 januari 19.00 uur
Locatie: grandcafé Liesbeth

Club du Longue

Optreden Predilection

za 29 december 22.30 uur
Locatie: De Lange

di 1 januari 19.00 uur
Locatie: café De Herstroat

Fifa ’13 Toernooi

vr 28 december 19.30 uur
Organisatie:
Muziekvereniging St. Hubertus
Locatie: zaal Debije

zo 30 december 14.00 uur
Locatie: café Station America

Ponyspringwedstrijd

Afsluiting Top2000

zo 30 december
11.00–15.00 uur
Organisatie:
ponyclub Wittenhorst
Locatie: manege Wieneshof

ma 31 december tot 17.00 uur
Locatie: grandcafé Liesbeth

New Years Eve
ma 31 december 22.00 uur
Locatie: café Station America

Karaokeshow met dj Guido
zo 30 december 21.00 uur
Locatie: grandcafé Liesbeth

New Years Ball
ma 31 december 22.00 uur
Locatie: Mèrthal

Nieuwjaarsdag
Back to the happy 90ies

di 1 januari 10.30 uur
Locatie: café Boëms Jeu

Broekhuizenvorst

Nacht van Vôrs

za 29 december 17.00 uur
Locatie: café ‘t Dörp

Oudjaarsavond

ma 31 december
22.00–03.00 uur
Locatie: Blok10

ma 31 december
Locatie: OJC Phoenix

Oud en Nieuw

Grubbenvorst

Horst

vr 28 t/m ma 31 december
Locatie: café De Vonkel

vr 28 t/m zo 30 december
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Leo’s Wakkere Top2000

Sylvesterparty Back to Basic

zo 30 december 16.30 uur
Locatie: OJC Phoenix

Demonstratie vilten

Ladies Night

ma 31 december 21.00 uur
Locatie: café ’t Stammineke

za 29 december
Locatie: Blok10

Pruts-in

Lottum

Knommelcore:
Het slechte bandfestival

za 29 december
14.00–16.00 uur
Organisatie: Jong Nederland
Meterik
Locatie: Blokhut

Optreden Stage One

vr 28 december 15.00 uur
Locatie: OJC Canix

di 1 januari
Locatie: café Kleuskens

Melderslo

Kerstconcert Kerst&Co
vr 28 december
19.30–21.30 uur
Locatie: streekmuseum De Locht

Sevenum

Cd-presentatie Ken en Tina
vr 28 december
20.45–01.00 uur
Locatie: De Wingerd

Kerststal bekijken
Croes Control

ma 31 december 22.00 uur
Locatie: café De Beurs

Knockerz: New Years Eve

Platzen bakken

ma 31 december 22.00 uur
Locatie: stapperij De Gaper

ma 31 december
22.00–04.00 uur
Locatie: De Lange

zo 30 december 11.00–17.00 uur
Locatie: streekmuseum De Locht

Sylvesterparty

di 1 januari 02.00–07.00 uur
Locatie: OJC Niks

vr 28 december 21.00 uur
Locatie: grandcafé Liesbeth

vr 28 december 20.15 uur
Org: Toneelvereniging Tovri
Locatie: MFC De Meulewiek

za 29, zo 30 december en
di 1 januari 11.00–16.30 uur
Organisatie: Dorpsraad en
werkgroep Kerstgroep
Locatie: Vlasven

Nieuwjaarsswing
Murphy’s Quiz

Over de rode loper
naar 2013

De erfenis van oom Sjors

Sylvesterparty

Optreden Flash!
zo 30 december
Locatie: café De Vonkel

Meterik

Twenty Minutes
met Joep van Wegberg

Nieuwjaarsduik
di 1 januari 12.00 uur
Organisatie: Cold Turkey
Locatie: Kasteelpark Ter Horst

goeD Vuurwerk
ongehoorD

De Buurtbaas!

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

39.95

408 gram

19.

95

Vrije VuurwerkVerkoop

ma 31 februari 20.00-02.00 uur
Organisatie: café ’t Tunneke
Locatie: MFC De Zwingel

Optreden
Crazy Chester Band
di 1 januari 21.00 uur
Locatie: café ‘t Tunneke

za 29 december
Locatie: Croes Moeke

Sylvesterparty

ma 31 december 22.00–04.00 uur
Organisatie: Croes Moeke, café
Ummenthun, De Wingerd, café
Metieske en eetcafé Everts
Locatie: De Wingerd

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

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

SPECIAAL VOOR U INGEKOCHT
SPECIAAL
INGEKOCHT
28 24 VOOR
19 16U 13
auto’s
24 19
16 13 auto’s
MET28
EXTRA
INKOOPVOORDEEL!
MET EXTRA
INKOOPVOORDEEL!
Kia Picanto, Rio en Cee’d

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

28, 29 & 31 december 2012

Alle merken, iedereen blij

SEVENUM

Horsterweg 68, tel.: 077 - 4672222

Keizersveld 12 - Venray
Telefoon: 0478-55
49 00
Keizersveld
12www.autolenders.nl
- Venray
Telefoon: 0478-55 49 00 www.autolenders.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
America
zondag

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Medsen Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur

Huisartsenpost
Venlo

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

zaterdag

zondag

19.15

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

18.00
10.30
18.00
10.30
18.30
18.30
18.30

zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Lottum
zondag

De mooiste en stoerste

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

Zaterdag 12 januari 2013

Kronenberg

communie shows
showtijden: 11.00 uur - 13.30 uur - 15.00 uur

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Jansen-Noy, Guides in Fashion
Kerkstraat 7 - 5975 BH Sevenum - Tel. 077 - 467 29 29
www.jansen-noy.nl

Lekkernij van de week

Meterik
zaterdag

Tegen inlevering van
de flyer krijgt u een

Swolgen
zondag
dinsdag

zaterdag
zondag
maandag

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

Heilige mis

Grubbenvorst

Sevenum

Verloskundige zorg

09.45

Griendtsveen

(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

Spoedgevallendienst
28 december t/m 03 januari
Tandarts The
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

Heilige mis

Broekhuizenvorst

Venray

Tandarts

11.00

Broekhuizen
zondag

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

Heilige mis

dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Brood- en Banketbakkerij

gratis
ol
iebol
op 29 en 31 december

Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

Leukste kapsalon
van Limburg!
Hoofdstraat 8a
5961 EZ Horst
077 - 3698 33 64
info@anjaloek.nl

Wij wensen iedereen
een gelukkig nieuwjaar!
Anja & Loek, Jessica, Willeke, Elles en Juul

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

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

www.mathpeeters.nl
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nieuws
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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

z
a
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e
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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

van € 12,95 voor € 5,95* p.m.

2

Al vanaf

€ 2,95* p.m.2

HOUTEN VLOER
Eiken duo kasteel
• 17 cm breed
• inclusief leggen
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.

