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

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

• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Perzikschijfjes
• Stokbrood met
kruidenboter

€ 12,95

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

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.gourmetten.nl
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Pietenpret centrum Horst
Een groepje Zwarte Pieten bezocht zondagmiddag 1 december van 12.00 tot 17.00 uur het centrum van Horst. Met grappen, grollen en veel spelletjes werden de kinderen
van Horst aan de Maas verrast door de vriendjes van Sinterklaas. Ook waren de kinderen uitgenodigd om met de Pieten mee te sporten, te knutselen en tal van andere gratis
activiteiten te ondernemen. En natuurlijk was het dé kans om met Zwarte Piet op de foto te gaan. Ook winkels en horecagelegenheden waren open, wat voor Sinterklaas en
zijn Pieten een uitgelezen kans was om de laatste inkopen te doen.

Steakhouse
Grubbenvorst
Wij zijn
weer open!
Di t/m Zo vanaf
17.00 uur

schouwburg venray

Er brandt weer licht
op het Vullinghsplein!

Love Story
Joop van de Ende
Theaterproducties
Wo 15 en Do 16 januari 2014
20.00 uur

Pastoor Vullinghsplein 14
Grubbenvorst
077 – 355 7200

www.schouwburgvenray.nl

www.steakhousegrubbenvorst.nl

schouwburg venray

Rondje
Doe Maar
Een ode aan Nederlands
populairste band ooit!
Donderdag 19 december 2013
20.00 uur

www.schouwburgvenray.nl
www.ahhorst.nl
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Vrijspraak bij
verkeersongeval
De bestuurster die op 17 december 2012 de toen 21-jarige Lisa Hendrix
uit Grubbenvorst doodreed, heeft geen schuld aan het ongeluk. Dat heeft
rechtbank Limburg op vrijdag 29 november besloten.
De officier van justitie
beschuldigde de bestuurster ervan
door rood en te hard te hebben
gereden en niet opgelet te hebben.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond
Sevenum en Swolgen
flyer
Gezamenlijke ondernemers
Meerlo
Alleen in Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Horst, Lottum,
Meerlo, Melderslo, Swolgen en
Tienray

De rechtbank ziet hier geen bewijzen
voor en acht het niet bewezen
dat de vrouw onvoorzichtigheid of
onoplettendheid te verwijten valt.
De vrouw verklaarde dat toen zij de
kruising van de Tegelseweg en de
Hulsterweg in Venlo naderde, het licht
op oranje sprong. Zij schatte in dat
remmen geen optie meer was en is
door oranje gereden. De rechter ziet
geen aanleiding om deze verklaring
in twijfel te trekken. De 21-jarige
Grubbenvorsterse, die op dat moment
overstak, liep daarbij wel door
rood, stelt de rechtbank. Volgens de
rechtbank is de vrouw dan ook niet
schuldig aan de tenlastelegging van de
officier van justitie.

Parkeerproblemen Schoolstraat
Bewoners van de Schoolstraat in Horst hebben een petitie ingediend bij gemeente Horst aan de Maas.
Zij maken zich zorgen om de veiligheid in de straat.
Volgens de bewoners is de parkeergelegenheid in de Schoolstraat
onvoldoende, waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt.
De inwoners stellen dat werknemers
van winkels, de nabijgelegen basisschool en het gemeentehuis vaak in

de straat parkeren. ’s Avonds worden
de plekken bezet door bezoekers van
het casino en restaurant in de straat.
De vele auto’s vormen daarnaast
obstakels. “Als de school uit is, fietsen
daar kinderen tussen de stilstaande en
rijdende auto’s die ze inhalen of tege-

moet komen”, aldus de bewoners.
De bewoners pleiten voor nieuwe parkeerplaatsen en het opnieuw invoeren
van een parkeerkaart in het gebied.
Een woordvoerder van de gemeente
geeft aan dat zij intern in beraad zijn
of en wat de mogelijkheden zijn.

Woninginbraak Melderslo
Op de hoek van de Blaktweg en Koppertweg in Melderslo vond zaterdag 30 november tussen 17.00 en
18.00 uur een woninginbraak plaats. Getuigen zagen drie mannen met tassen uit de woning rennen.
De drie mannen, waarvan twee
een capuchon op hadden, werden
gezien toen zijn rennend met tassen
uit de woning kwamen. Zij vertrokken
richting Lochtstraat. Op de hoek van
de Lochtstraat en Koppertweg stond

bij de grote eik een rode vluchtauto
klaar, mogelijk een Toyota Aygo of
Starlet. Hiermee zijn de inbrekers in
de richting van de kerk weggereden.
Mogelijk werd de auto bestuurd door
een vierde persoon.

Wat precies buitgemaakt is, is
nog onduidelijk. De politie is op zoek
naar getuigen van de inbraak. Wie die
dag in Melderslo iets verdachts heeft
gezien, kan zich melden bij de politie
via 0900 88 44.

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Rick van Gasteren
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Nicky Willemsen
Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
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 Media 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.

Sinterklaas in Griendtsveen
De kinderen van basisschool De Driehoek in Griendtsveen kregen dinsdagmiddag 3 december om 13.15 uur bezoek van Sinterklaas en zijn
Zwarte Pieten. In eerste instantie was er commotie ontstaan toen bleek dat Sint en zijn pietermannen aan de verkeerde kant van het kanaal
stonden, maar met duidelijke aanwijzingen van de roepende kinderen werd de brug gevonden. Sinterklaas ging daarna meteen op zoek naar
een van zijn pieten, die op school had geslapen. Hij zat in zijn pyjama samen met zijn knuffel op de Sint te wachten.

Verder onderzoek
regiozwembad
Wethouder Ger van Rensch van gemeente Horst aan de Maas wil een
nadere verkenning van de mogelijkheden voor een regionale zwembadvoorziening. Eerder werd een inventarisatie gemaakt van een samenwerking met gemeenten Venlo en Peel en Maas.
Naar aanleiding van het eerste
onderzoek naar de haalbaarheid van
een regionaal zwembad, besloot
gemeente Peel en Maas zich terug
te trekken. Gemeente Horst aan de
Maas wil nu een nadere verkenning
uitvoeren.

Floriadeterrein
Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Volgens de gemeente ligt haar
voorkeur bij een centrale locatie die
binnen vijftien minuten te bereiken is met de auto. Zij denkt daarbij
aan het Floriadeterrein. Daarnaast

wil ze minimaal één 50-meterbad.
Wethouder Van Rensch wil nu een
nader onderzoek voordat een verdere
afweging gemaakt kan worden tussen
behoud van het lokale zwembad of
een bovenlokale zwemvoorziening.
Daarnaast wil hij het draagvlak binnen
de gemeente en de financiële haalbaarheid onderzoeken.
Wanneer gemeente Venlo niet
instemt met de voorwaarden voor het
vervolgonderzoek, dan ziet gemeente
Horst aan de Maas af van deelname
aan een regionale zwemvoorziening.

4-gangen jubileumdiner
voor twee personen
Ontspannende
voetreflexmassage

€96,00

€48,00
€45,00

€22,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Bondsridder KNVB

Koninklijke onderscheiding
voor Jan Terburg
Jan Terburg (68) uit Horst werd zaterdag 30 november blij verrast. Hij kreeg een Koninklijke Onderscheiding uit
handen van burgemeester Kees van Rooij. In het Parkhotel in Horst werd Terburg bedankt voor zijn inzet voor onder
meer het voetbal en zijn betrokkenheid bij de samenleving. Voor al zijn bestuurlijke en vrijwilligersdiensten werd
hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Lekkere
pasteitjes

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Met een lach op zijn gezicht ontvangt Terburg de onderscheiding. “Ik
heb al duizend keer aan anderen een
Koninklijke Onderscheiding overhandigd. Dat vond ik altijd fijn om te doen.
Ik heb altijd gezegd dat ik geen onderscheiding wil, maar natuurlijk ben ik nu
erg blij met deze mooie benoeming”,
zegt hij. Volgens Terburg is de onderscheiding ook een vorm van waardering.
Ter gelegenheid van zijn afscheid
als voorzitter van KNVB Zuid II werd
in het Parkhotel in Horst een feest
georganiseerd. Er waren veel mensen

aanwezig die vol lof spraken over de
68-jarige Horstenaar. Tijdens de avond
was er nog een verrassing voor Terburg.
Hij werd door Michael van Praag, KNVBvoorzitter, benoemd tot Bondsridder
KNVB. “Iedereen moet een voorbeeld
nemen aan Jan als bestuurder en als
mens. We zullen hem erg missen,
want mensen zoals Jan heb je bij de
KNVB maar weinig”, vertelt Van Praag
enthousiast.
Terburg maakt zich al meer dan
45 jaar verdienstelijk voor het voetbal op lokaal, regionaal, landelijk en

internationaal niveau. Vanaf het begin
heeft hij zich ingezet voor de ontwikkeling van het amateurvoetbal. In
1989 richtte hij Stichting Vrienden
van de Scheidsrechters op. Hier werd
hij voorzitter van. Verder zet hij zich
in voor de zwakkeren in de samenleving. Zo is hij voorzitter van Stichting
Gehandicapten Noord-Limburg.
“We kunnen niet alle bestuurlijke
en vrijwilligersdiensten benoemen,
want dan zijn we de hele avond
bezig. De lijst is gewoon té lang”, zegt
burgemeester Van Rooij lachend.

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

Boxmeer Horst Venray

Droge
vermoeiDe
ogen?
Wij hebben een
oplossing!

Winterbanden nodig?
Ongeluk met aanhanger
Op de Handelstraat op het industrieterrein in Horst schoot maandag 2 december even na 15.30 uur door
nog onbekende oorzaak een aanhanger los van een shovel. De aanhanger kwam bij een verhoging op de
middenberm tot stilstand, nadat deze een verkeersbord had geramd. De shovel kwam uit de richting van de
rotonde op de Stationsstraat rijden. De aanhanger was beladen met werktuig. Bij het ongeval is niemand
gewond geraakt.

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 397 11 30 www.boschcarservicehorst.nl
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Veiligheid

Uitgaans- Verhalen van de straat
2/16
bussen
Gerard Smulders
naar Horst
De komende drie maanden
verzorgt De Lange Horst een
uitgaansbus om bezoekers af en aan
te rijden. Dat doen zij onder andere
vanuit Grubbenvorst, Lottum,
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Swolgen, Tienray, Meerlo, Sevenum,
Hegelsom en Melderslo.

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze
straten en hun namen. Naast de veelvoorkomende Kerk- en
Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die
verankerd zijn in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas
dook de archieven in en zocht het verhaal achter de Gerard
Smuldersstraat in America.

De bus gaat op vrijdagavonden en
tijdens evenementen op zaterdagavond
rijden. Volgens De Lange zet zij de
bussen in om de veiligheid van haar
bezoekers te vergroten. “Natuurlijk
staat ons nog vers in het geheugen
gegrift dat er korte tijd geleden een
incident is voorgevallen met een
bezoekster van De Lange Horst. Dit
soort incidenten zal niet gebeuren
op het moment dat onze bezoekers
vanuit omliggende dorpen en steden
per bus zullen reizen. Veiligheid boven
alles”, laat De Lange weten. De eerste
avond dat de bus gaat rijden, is vrijdag
6 december. Uitgangspunt is dat de
bus rond 23.30 uur aankomt op het
Wilhelminaplein in Horst.

Boekenmarkt

Bibliotheek
Grubbenvorst sluit
De bibliotheekvestiging van
Grubbenvorst sluit haar deuren per
1 januari. De laatste uitleen- en
inleverdag is maandag 30 december.
De bibliotheek bekijkt welke boeken
naar scholen of andere vestigingen
kunnen en welke verkocht worden.
Na de sluiting kunnen bibliotheekleden hun boeken voortaan in Horst
ophalen of bij gemeenschapshuis
’t Haeren. Na carnaval vervalt de locatie
bij ’t Haeren en kunnen gereserveerde
materialen ook op de basisscholen van
Grubbenvorst gehaald en teruggebracht
worden.
De jeugdboeken uit de collectie
van de Grubbenvorster bibliotheek
gaan zoveel mogelijk naar de schoolbibliotheken. De andere exemplaren
worden per stuk beoordeeld of ze naar
een andere vestiging gaan. Oude en
afgeschreven boeken worden verkocht
op een boekenmarkt ten behoeve van
de schoolbibliotheken. De boekenmarkt
wordt op vrijdag 3 januari van 16.00 tot
20.00 uur gehouden in de bibliotheek
in Grubbenvorst.

Frans Smulders (broer van Gerard) en
een onderduiker ten tijde van de Tweede Wereldoorlog

De Gerard Smuldersstraat is
benoemd ter nagedachtenis aan de
Americaanse verzetsstrijder. Gerard
Smulders en zijn tweelingbroer Sjaak
werden op 21 juli 1918 geboren in
Meterik en verhuisden op hun tiende
naar America. Gerard groeide op in
de boerderij die daar nu nog steeds is
gevestigd.
Gerard Smulders maakte deel uit
van een grote familie. Hij had drie
broers en vier zussen. Zijn vader had
een ontginning in America. Frans,
de oudste broer van Gerard, bracht
het in zijn diensttijd tot sergeant en
Gerards tweelingbroer Sjaak kreeg ook
dienstplicht. Hierdoor kreeg Gerard
vrijstelling vanwege de zogenaamde
‘broederdienst’. In die tijd hielp Gerard
samen met zijn jongste broer Martien
vader Smulders met het bewerken van
de grond bij de boerderij.
De Tweede Wereldoorlog brak
uit. Nederland gaf zich in 1940 na het
bombardement van Rotterdam over.
Soldaten die niet krijgsgevangen werden genomen, kwamen geleidelijk naar
huis. Vanaf die tijd waren de Duitsers
de baas en stelden zij de wetten en
regels, ook in America. De Duitsers
haalden de winkels leeg en alles kwam
op de bon. Het verzet stak de kop op
en Frans was daar al snel bij betrokken. Eerst doken de soldaten onder en
daarna werden ook joden geholpen
met onderduiken.
Gerard was niet direct betrokken bij
het ondergronds verzet, maar stak hier
en daar wel zijn handen uit de mouwen. Zo reed hij met een klein wagen-

tje achter het paard en vervoerde
hij geweren en andere spullen op
verzoek van het verzet. Ook drie
ondergedoken Franse parachutisten
kregen hulp van Gerard met een
veilig adres.
In vier jaar tijd gebeurde er
veel in America. Het ging lang goed
met de familie Smulders, maar in
1944 sloeg het noodlot toe. De
Duitsers stonden aan de achterdeur
en raakten Frans met twee kogels.
Frans moest naar het ziekenhuis en
werd samen met zus Nelly meegenomen. Toen Gerard daar weet
van kreeg, offerde hij zich op. Ook
hij werd meegenomen. Frans werd
later uit het ziekenhuis gered door
het verzet.
Gerard werd mishandeld en
bedreigd op het bureau in Venlo
en moest in kamp Vught werken.
Vanuit Vught schreef Gerard een
brief waarin hij schreef dat hij
enveloppen moest plakken. Hij
schreef dat hij liever voor zijn vader
achter de ploeg stond, maar echt
veel liet hij niet los. De brief was
gecensureerd door de Duitsers.
Het verlangen naar vrijheid was
groot bij Gerard, dat lazen de
familieleden in de laatste brief. Op
19 augustus 1944 werd Gerard in
kamp Vught gefusilleerd.
Gerard had zich als verzetsstrijder opgeofferd en dat werd
hem fataal. Op 2 november 1945
bereikte het nieuws America.
Gerard was vermoord.
Bron: Werkgroep Oud-America

Rapport Commissie Hendriks

SP wil alsnog raadsenquête Floriade
De SP in Horst aan de Maas, Venlo en Venray wil alsnog een raadsenquête instellen naar het financieel tekort bij de Floriade. Zij doet dit naar aanleiding
van het rapport van Commissie Hendriks.
Volgens de SP is in het rapport geen
antwoord gegeven op de vraag hoe het
tekort van 9,5 miljoen euro kon ontstaan
en wie hier verantwoordelijk voor is.

Geen antwoord over
ontstaan tekort
“Toen in 2012 duidelijk werd dat de
Floriade af zou sluiten met een enorm
tekort, wilden de meeste raadsleden
duidelijkheid over hoe het tekort kon
ontstaan. Dit was de aanleiding om
onderzoek te doen naar de Floriade.
De commissie heeft geen antwoord
kunnen geven op de vraag hoe het
tekort kon ontstaan omdat de Raad van
Commissarissen niet mee wilde wer-

ken. Daarom moeten de verschillende
raden zelf het heft in handen nemen
en een raadsenquête starten zodat
mensen onder ede kunnen worden
gehoord”, aldus Thijs Coppus, fractievoorzitter van SP Horst aan de Maas.
Een raadsenquête is vergelijkbaar
met een parlementaire enquête, maar
dan op lokale schaal. In Horst aan
de Maas zal de fractie van de SP het
voorstel voor de enquête indienen
tijdens de behandeling van het rapport
in de raadsvergadering van dinsdag
17 december. De enquête kan pas worden ingezet als een meerderheid van
de raad het voorstel van de SP steunt.
In januari deden de SP-fracties in
de regio al een soortgelijk voorstel.

Elf overtreders in een uur
Politie Horst hield op woensdag 27 november een snelheidscontrole op de Westsingel in Horst. Aanwonenden
hadden om een snelheidscontrole op de rondweg rondom het centrum gevraagd.
De politie stelde met een lasergun snelheden vast van voertuigen
die over de Westsingel in Horst

America

reden. En niet zonder resultaat. Een
politieagent laat weten dat zij binnen een uur elf snelheidsovertreders

registreerden. De hoogst gemeten
snelheid tijdens de controle was
73 kilometer per uur.
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Nieuwe Drank- en Horecawet

Geen happy
hours meer

Geen happy hours meer in Horst aan de Maas. Bij de implementatie van
de nieuwe Drank- en Horecawet heeft de gemeente vastgesteld dat
horecaondernemers geen extra lage prijzen voor alcohol meer mogen
hanteren tijdens speciale acties. Supermarkten mogen wel aanbiedingen
blijven doen.
Happy hours of stuntmomenten
waarbij alcohol voor veel minder geld
wordt aangeboden dan normaal, zijn
niet meer toegestaan in horeca in Horst
aan de Maas. Met de maatregel wil de
gemeente alcoholgebruik, vooral onder
jongeren, terugdringen.

Goede doeleninzameling
Isa van Kempen en haar klasgenootjes van groep 8 van de Doolgaardschool in Horst hebben flessen
opgehaald met als doel geld in te zamelen voor giro 555. Het idee ontstond aan de ontbijttafel. Isa schakelde
toen haar vriendinnetje Naomi Dijckmanns in. Uiteindelijk heeft bijna de hele klas flessen ingezameld voor
het goede doel. Ze wilden leeftijdsgenootjes op de Filipijnen die hun huis, school, ouders of andere familieleden zijn kwijtgeraakt, helpen. Met tassen en een bolderkar trokken zij door Horst. Ook gingen ze voor een
mevrouw naar de glasbak, waarmee ze ook weer geld verdienden. Uiteindelijk trok de stoet met vijf volle
boodschappenwagentjes naar de supermarkten. Albert Heijn Horst verhoogde het statiegeldbedrag spontaan
met veertig euro. Uiteindelijk haalde de klas 170 euro voor het goede doel op.

Hogere prijs,
minder drinken
Zij baseert zich op een onderzoek
dat stelt dat de prijs van alcohol rechtstreeks verbonden is aan de hoeveelheid alcohol die mensen consumeren.
Burgemeester Van Rooij had zich al

eerder uitgesproken tegen het inzetten
van happy hours.
Voor de detailhandel geldt dit verbod op prijsacties niet. Gemeente Horst
aan de Maas is de enige gemeente in
de omgeving die de maatregel heeft
overwogen en verwacht daarom te
grote concurrentie voor de supermarkten
en slijterijen van buiten de gemeente.
Volgens de gemeente hebben supermarkten vaak weinig te zeggen over
hun prijsstelling, omdat deze landelijk
worden bepaald. Om supermarkten in
Horst aan de Maas toch concurrerend te
laten zijn, mogen zij de aanbiedingsprijzen voorlopig blijven hanteren.

AUTO ACCU’S
VANAF € 39,-

Parkeren Broekhuizen
blijft probleem

WWW.STERACCU.NL
2 JA AR E
TI
GARAN

De dorpsraad van Broekhuizen en Broekhuizenvorst wil meedenken aan een oplossing voor de parkeerproblematiek in Broekhuizen. Zo hoopt zij dat er een einde komt aan een jarenlange overlast in het dorp.
Volgens de dorpsraad, die een brief
heeft gestuurd naar de gemeenteraad
van Horst aan de Maas, is het parkeren
in Broekhuizen al jarenlang een bron
van ergernis. “Met name het realiseren
van parkeerplaatsen om de vestiging
van een nieuwe horecaonderneming
mogelijk te maken en niet inspelen
op de al jaren door de omgeving als

overlast ervaren parkeerproblematiek,
heeft hier voor de nodige discussie
gezorgd”, aldus dorpsraadvoorzitter
Henri van Wylick in de brief. Hoewel de
gemeenteraad eerder aangaf te willen
dat de wethouder de dorpsraad betrekt
bij het onderzoek naar oplossingen,
concludeert de dorpsraad nu dat zij niet
betrokken is geweest bij de totstand-

DE GOEDKOOPSTE UIT DE REGIO

koming van een voorstel. De dorpsraad
heeft nu een denktank opgericht om
zelf met mogelijke oplossingen te
komen. Zij heeft een rapportage hiervan
aangeleverd bij het College van B&W.
Een gemeentewoordvoerder geeft aan
dat de wethouder in gesprek gaat met
de dorpsraad om te overleggen hoe tot
een oplossing te komen.

DAGELIJKS IN HORST AF TE HALEN

OP AFSPRAAK 06 19 20 81 96

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Oplossing voor uw huidprobleem
• oedeem en steunkousen • acné • couperose • rosacea •
• pigment • eczeem • littekens • ongewenste haargroei •

Berkelstraat 12 Horst
info@huidzorghorst.nl

Evelien Minten: 06-42153023
Wendy Kuunders: 06-34948419

www.huidzorghorst.nl

Brand in cafetaria America
In een gebouw aan de Nusseleinstraat in America waar zowel een café als een cafetaria zitten, brak
donderdagavond 28 november iets na 21.15 uur brand uit. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en
de brandweer had het probleem snel onder controle. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio
Noord-Limburg betrof het een klein brandje op de eerste verdieping. Vanwege de onduidelijkheid van de
situatie werden twee brandweerwagens opgeroepen. Volgens de woordvoerder zijn er geen gewonden
gevallen en is er weinig schade ontstaan. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

HEERLIJK

GOURMETTEN
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com

06

familie

05
12

Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem
zolang in ons midden mochten hebben, is Theo rustig ingeslapen
op de gezegende leeftijd van 84 jaar.

Theo Simons
“Trieneke Pap”
Geboren: 23 oktober 1929 in Heerlen

“Enne gojje mins blieft altied laeve”
Rowwen Hèze

Rens van Neerven
echtgenoot van

Corrie van Neerven-Dijckmanns
Hij overleed in de leeftijd van 63 jaar.
Corrie
Hans en Ivonne
Maarten

Overleden: 29 november 2013 te Horst

Ben en Marie José Fransen
Tom, Lieke, Willemijn
Liesbeth van Hoek
Team en bewoners van Blitterswijckstraat 21
Van Blitterswijckstraat 21
5961 ST Horst

trotse opa van Cas en Ties
Jack
Hegelsom, 28 november 2013
Familie van Neerven, Bakhuuske 3, 5963 HD Hegelsom
De crematie heeft woensdag 4 december 2013 plaatsgevonden.

Tijdens een afscheidsdienst op donderdag 5 december
om 11.00 uur in de St. Lambertuskerk te Horst,
zullen wij afscheid nemen van Theo.
Daarna vindt in besloten kring de crematie plaats.

Enige en algemene kennisgeving

Onverwacht is overleden onze broer, schoonbroer en oom

Jan Linders
Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar.
In dankbare herinnering:
Zussen, broer, neven en nichten
Jan is naar eigen wens, op 3 december, in stilte begraven
Jaegerweg 6, 5962 AB Melderslo
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.

Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging,
laptopreparatie! Bel mij gerust op
06 14 51 11 20.

Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo, tel. 06 21 58 07 85.

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

Wat speciaals aan met kerst of
feestdagen? Uw adres voor 2de hands
Exclusieve merkkleding. Kom eens
kijken, en proef de gezellige sfeer van
onze winkel! Vr. 10 tot 20, za 11 tot tot
17 Hoofdstraat 23 Horst.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Rits stuk? vd wijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in
veel gevallen repareren, klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en inslagknopen. Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst!
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Uitslag loterij welfare. De prijzen zijn
gevallen op de volgende nummers:
293-188-310-359-415-658-113-447608-546-554-371-556-298-356-434401-230-1-411. Ellen. Maandag tussen
14.00 en 16.00 uur in de refter van
‘t Gasthoes, Horst.
Te koop kerstbomen. Martens
Hazenkampweg 15b Meterik.

Kleine pakjes hooi te koop,
onkruidvrij en geen regen gehad.
Vanaf heden weer biologisch geteelde
4.00 euro per pak 06 24 40 82 71.
Amarylissen te koop. Zowel bol/pot
Bent u op zoek naar oppas voor uw
als snijbloemen. Bij bloemenstalletje
op de Meterikseweg 124 Horst, Cuppen. kind(eren)? Jongen, 18 jaar opleiding
maats werk. Tel. 06 36 27 42 28.
Totale leegverkoop, ook Kerst
Te koop kerstbomen “Omorika”
Bij Florale Vormgevers te Horst
in pot, tot 2 mtr. € 9,- per stuk.
ook kerstartikelen. Tot 25 december
Tongerlostr. 21 Sevenum.
elke middag open! 13.30 - 17.30 uur,
behalve zondag. Koopzondag,
Overwin je faalangst!
1 december en 22 december.
Een unieke training om je faalangst te
Loevestraat 37 Horst.
overwinnen. We werken volgens een
Te huur: opslag/bedrijfsruimte 180m2 bewezen methode en vullen dit aan
voor € 380,00 p. mnd, vocht-, vorst- en
met sessies met Victor het paard.
stofvrij, verhard terrein, electr. rolpoort, Voor alle leeftijden. Meer info
aparte ingang. Inl. 06 53 76 96 98.
tel. 06 50 27 19 73 info@reachup.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)

Te koop Bontebentheimer vlees,
het buiten varken. Portie € 5,- per kg.
Voor info en bestelling fam. Klomp
077 464 13 80/06 17 21 89 33 zie
ook www.Bontebentheimer.nl

Te huur per 1-1-2014, 2-kamer app.
in Horst met eigen parkeerplaats.
Huurtoeslag niet mogelijk.
Info: 06 40 15 77 34, na 18.00 uur.

Te koop kerstbomen, alle maten
€ 8,00 Kleuskens Langevenseweg 7,
5962 NK Melderslo.

Pastalijm voor wandtegels, 5 emmers
à 18 kg super elastische tegellijm.
Extra 5 kg afdichtpasta. Totaal 100 euro.
Jan Droesen. Mobiel 06 19 71 24 67.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Te huur aangeboden woonruimte.
Bent u op zoek naar een woonruimte
en heeft u niet de behoefte aan een
volledige woning? Belt u dan naar
06 53 69 78 23 voor de huur van een
woonruimte/etage-woning in HorstHegelsom.

Piet Parkiet vogelkooien Horst.
Degelijke vogelkooien en alles wat je
nodig hebt voor je gevederde vrienden.
Zoals vogelslaapzakjes, speeltuintjes en
nog veel meer. Ook handtamme grasparkieten. www.pp-dierenverblijven.nl
06 36 02 05 62

Ook een slecht rapport?
Heeft uw kind problemen met leren/
gedrag. Laat een expert eens kijken
naar de oorzaak. Onderzoek, begeleiding, cursussen en advies. Ook AD(H)D,
faalangst, gratis intakegesprek. Tel. 06
50 27 19 73 www.reachup.nl

Dag en nacht bereikbaar

Wie heeft er een verkeerde zwarte
wollen jas meegenomen op dinsdag
12 november in de kantine van
Dendron sporthal. Merk CJ (car jeans),
Bel 077 398 84 83.
www.Huijskamerevents.nl
Wij verzorgen uw feest/event ook
met aankleding en artiesten.
Fotoservice bij Stervideotheek.
Digitaal of van negatief. Posters, canvas,
fotoboeken, fotocadeaus, enz. Online
via www.fotoquelle.nl of in de videotheek. Ook direct klaar foto-service.
Ster Media Store, Venloseweg 2, Horst.
077 398 78 55.
Rits stuk? vd wijst kleinvak.nl.
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in
veel gevallen repareren, klaar terwijl u
wacht! Ook voor drukkers en inslagknopen, elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Werk vanuit huis! Wij zoeken mensen
met goede sociale vaardigheden.
Ben je op zoek naar bijverdienste,
parttime of fulltime werk? Vanaf 18 jr.
Bel: 06 54 25 67 86.
Te koop: kerstbomen,
Doolgaardstraat 33,
telefoon 077 398 54 02.

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Valise Atelier & Natuur
Nog enkele plekken vrij om een
kerststuk te maken. U kunt kiezen
uit een 7 tal voorbeelden. U maakt
datgene wat het beste en mooiste bij u
in huis past. Voor info 06 12 69 79 35,
Monique Kersten.

Geboren
2 december 2013

Mees
Jannis

Zoon van Jens Derks &
Eva van den Heuvel
Pieter Belsstraat 32
5961 DW Horst

Geboren

Suze

25 november 2013
Dochter van
Ellen van Rens en
Servier Klunk
Kogelstraat 21
5963 AN Hegelsom

Welkom lieve jongen

Geboren op
28 november 2013

Ruben Smits
zoon en broertje van
Tristan en Sonja
Smits-Rijs
Lennon en Famke
Vinkepas 4
5975 PN Sevenum

Hoera, een meisje!

Geboren op
28 november 2013

Liz
Dochter en zusje van:
Frank, Maike en Ward
Spreeuwenberg-Janssen
van Stepraethstraat 9
5975 XR Sevenum

Dvd’s goedkoop bij Ster:
Wij hebben weer een groot aantal
nieuwe ex-verhuur films die wij
opruimen: 5 films voor € 15,- of 10
films voor € 25,-. Op=op! Ster Media
Store, Venloseweg 2, Horst

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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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Sevenummer vindt oude braillebrieven

Op zoek naar Pietje Kuypers
Jan Verhaag uit Sevenum vond in een schoenendoos van zijn overleden schoonouders drie brieven die ene Pietje
Kuypers uit Horst schreef in de jaren 30 van de vorige eeuw. Jan had geen idee wat de relatie van deze Pietje is met
zijn schoonouders en startte een zoektocht naar de schrijver van de brieven.

twaalf jaar was toen hij de brieven
schreef. Hij vraagt bijvoorbeeld in een
van zijn brieven om een voetbal en in
een andere brief bedankt hij zijn ouders
voor de vele kadootjes die hij voor St.
Nicolaas gekregen heeft.” Pietje schrijft
zijn ouders dat hij hard leert en voor
hen bidt. Ook laat hij zijn tante Bet
weten dat het goed met hem gaat en
vraagt haar de groetjes te doen aan zijn
broertjes, zusjes en zuster Bernardine.
Wat de relatie van zijn schoonouders met de familie Kuypers is, is Jan
niet bekend. “Ik ben heel benieuwd
hoe deze brieven in het archief van
mijn schoonouders terecht zijn gekomen. Pietje zal zelf inmiddels wel
overleden zijn, maar ik zou de brieven
graag willen overhandigen aan zijn
familie. Ik denk dat zij er wel interesse
in hebben. Het is altijd leuk om aan de
kleinkinderen of achterkleinkinderen
te laten zien wat opa vroeger allemaal
deed.”

Het lijkt me stug dat
niemand hen kent
Terwijl hij de blaadjes met de
vreemde puntjes voor de zoveelste

Anna en Eed Coenders-Vullings,
Jans schoonouders, woonden op
Dorperweiden 11 in Sevenum. Zij overleden in 2000. “En dan moet er natuurlijk opgeruimd worden”, vertelt Jan.
“Er bleven een aantal dozen met foto’s,
papieren en bidprentjes over. Die dozen
heb ik een aantal jaar later nog eens
geopend en toen kwam ik deze brieven
tegen.” De drie brieven, daterend uit

1931 en 1932, zijn geschreven in een
soort brailleschrift. De letters worden
gevormd door voelbare puntjes in het
papier. Twee van deze brieven schreef
Pietje aan zijn ouders in Horst en de
derde brief was voor tante Bet uit
Horst-America. “Ik vond de brieven
heel bijzonder. Toen ik ze een aantal
jaren geleden vond, bedacht ik me dat
ik daar iets mee wilde gaan doen. Dit

keer bekijkt, vertelt hij: “Als dit
gewone brieven waren geweest, had
ik er vast geen aandacht aan besteed.
Maar het vreemde schrift maakt deze
brieven heel speciaal en daarom wil ik
ze ook teruggeven.”

Speurneuzen
Het speurneuzen is Jan niet
helemaal vreemd. In het verleden
spoorde hij ook al eens een oud
kasboek uit 1700 van schutterij St.
Sebastianus uit Sevenum op. “Ik kan
me helemaal vastbijten in zoiets”, legt
hij uit. Met de zoektocht naar Pietje
kan Jan nog wel wat hulp gebruiken.
Zelf kwam hij er via gemeente Horst
aan de Maas achter dat P.M. Kuypers,
de vader van Pietje, tussen 1948
en 1961 op Spoorweg 7 en later op
Spoorweg 32 heeft gewoond. “De
familie Kuypers moet wel een Horster
familie zijn, dus het lijkt me stug dat
niemand hen kent.”
Als lezers hem meer informatie
kunnen geven over Pietje Kuypers
of over zijn familie, dan kunnen zij
contact opnemen met Jan Verhaag
uit Sevenum via
jverhaag@onsbrabantnet.nl

jaar besloot ik te proberen Pietje op te
sporen.”

Brieven voor zijn
familie
Pietje was blind en woonde bij
de fraters van het blindeninstituut
St. Henricus in Grave. “Ik gok dat hij
een jongetje van ongeveer zeven tot

HALLO op Lankayan
Bianca Smits en Richard Jakobs uit Horst zijn net terug van een vakantie op het Maleisisch eiland Borneo. De
natuurliefhebbers zochten op hun vakantie bijzondere plekken. De HALLO mocht mee in de koffer, platgedrukt
tussen alle bagage.

Zelfdoding

Man verdrinkt in
Kasteelse Bossen
Hulpdiensten waren donderdagochtend 28 november druk bij het
zwemwater van de Kasteelse Bossen in Horst. Een man verdronk in het
zwemwater. Vermoedelijk heeft hij zelfmoord gepleegd.

Na zo’n achttien vlieguren, vijf
verschillende vluchten en anderhalf
uur varen met een bootje, kwamen
Bianca en Richard na 17 dagen Borneo
op het eilandje Lankayan terecht.
In het koraalrif om dit eiland leven
groene zeeschildpadden. Bianca,
Richard en de meegebrachte HALLO
waren getuige van het uitkomen

van zo’n honderdvijftig groene
zeeschildpadjes. “De eieren worden
beschermd uitgebroed waardoor
meer schildpadjes uitkomen en
levend de zee kunnen bereiken.
Als ze uitgekomen zijn, worden de
schildpadjes geteld en in een bak
gelegd, waarna ze op het strand
worden losgelaten zodat ze zelfstandig

de zee in kunnen zwemmen. Per jaar
beschermen ze ongeveer achthonderd
nesten van de groene zeeschildpad.
Van de duizend uitgekomen groene
zeeschildpadden zal er maar één de
volwassen leeftijd bereiken, waarna ze
terug komen naar het eiland om voor
de eerste maal hun eieren te leggen”,
leggen de avonturiers uit.

Het incident begon met een
vermissing van een man die
volgens een woordvoerder van de
hulpdiensten vrijwel zeker suïcidaal
was. De eerste melding van het
ongeval kwam donderdagochtend
rond 09.15 uur binnen.
De politie besloot op basis van
aanwijzingen om met brandweer en
ambulancediensten in de buurt van
het zwemwater van de Kasteelse
Bossen te zoeken. De man had een
afscheidsbrief achtergelaten. In de
buurt van het water werd een paar
schoenen en kleding aangetroffen. De brandweer van Meerlo was

snel ter plaatse en kreeg hulp van
meerdere brandweerploegen. Er was
ook een duikploeg van de brandweer
van Weert aanwezig. Zij hadden
een boot meegenomen en zochten
daarmee het water af.
Een woordvoerder van de politie
verklaarde dat de hulpdiensten
rond 11.20 uur een lichaam van een
man hebben aangetroffen. De man
heeft hoogstwaarschijnlijk zelfmoord
gepleegd. De politie dan ook niet uit
van een misdrijf.
Een politiewoordvoerder stelt dat
de man in de buurt verbleef, maar
niet uit de regio afkomstig is.
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Uitslag kleur- en
plakwedstrijd

Winnaars chocolademuntenwedstrijd

Ook dit jaar werd de HALLO-redactie weer bedolven onder een
enorme berg met kleurplaten, knutselwerkjes en creatieve tekeningen.
Dat maakte de keuze er niet makkelijker op! Met hulp van de kunst-Piet
bekeken we alle 3D-kunstwerken, plakwerkjes en schilderijen.
Dat leverde per leeftijdscategorie onderstaande winnaars op.
HALLO Horst aan de Maas wenst hen veel plezier met hun mooie prijzen.

Alle chocolademunten waar Piet een stukje vanaf geknabbeld had, moesten voor deze wedstrijd worden
meegeteld. Wie alle munten gevonden had, kwam uit op een totaal van 130 afgeknabbelde chocomuntjes.
Muntjes die uitgepakt waren, maar waar niet van gegeten was, telden niet mee.

Per categorie mochten we een Intertoys giftcard van 5 euro en twee
entreekaartjes voor Zoo Parc Overloon weggeven aan de winnaars van de
derde prijs. Voor de tweede plaats hadden we een giftcard van Intertoys
ter waarde van 10 euro en twee winterentreekaartjes voor Toverland. De
mooiste tekeningen en knutselwerkjes kregen een giftcard van Intertoys
van 15 euro en twee winterentreekaartjes voor Toverland.

1e prijs
(Waardebon voor een half jaar gratis sport en ontspanning bij Anco lifestyle centre)
Mariëlle Dorssers-Thijssen Sevenum
Leeftijd t/m 5 jaar
1e prijs Jorn Steeghs en oma 3 jaar en ? America
2e prijs Kenji van Enckevort 5 jaar Kronenberg
3e prijs Jotte Cleven 5 jaar Sevenum

Leeftijd 6 t/m 8 jaar
1e prijs Meike Bovee 6 jaar Swolgen
2e prijs Inge Weijs 7 jaar Lottum
3e prijs Storm Lucassen 6 jaar Horst

HALLO en Horst aan de Maas zijn samen een krachtig stel, zo zie je ze niet veel.
Actief in de regio, informatief en altijd actueel.

2e prijs

3e prijs

(Bladblazer van Boerenbond Swolgen)

(3-gangen keuzemenu
voor twee personen bij Parkhotel Horst)

Lambert van Helden Hegelsom

Mieke Delsing Grubbenvorst
“HALLO en Horst aan de Maas,
Piet is echt een dwaas”, zei Sinterklaas.
“Al dat aangegeten chocogeld.”
Wij hebben het iedere week met plezier geteld.

HALLO en Horst aan de Maas vind ik altijd weer fijn
want je kunt er even zoet mee zijn.
Ik kijk er altijd weer naar uit,
en lees hem van voor tot achter uit!

Eervolle vermelding
ve we
el nse
pl n
ez al
ie le
rm p
et rijsw
hu in
n na
pr a
ijs rs

Een eervolle vermelding gaat uit naar een lezeres die creatief was in haar slagzin, maar helaas niet
het juiste aantal chocolademunten had geteld.
S. Keijsers-Vissers uit Hegelsom laat in haar slagzin een waardering zien voor de hardwerkende bezorgers
van HALLO Horst aan de Maas, waar wij het natuurlijk alleen maar mee eens kunnen zijn.
HALLO en Horst aan de Maas brengen het nieuws iedere keer
en laten het bezorgen bij de mensen, ook bij zeer slecht weer.

Een extra prijs ging dit jaar naar Krista van Hoof (23 jaar) uit
Grubbenvorst. Zij won met haar mooie kunstwerk vier entreekaartjes voor De Speelfabriek in Maasbree.

ij

Speciale prijs
W

Leeftijd 9 t/m 12 jaar
1e prijs Demi van Rens 9 jaar Meterik
2e prijs Daphne Schreurs 10 jaar Kronenberg
3e prijs Loeki Knops 10 jaar Hegelsom
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‘De markt is een grote familie’
Tussen de kramen op de markt in Horst staat de wagen van poelier Mastbroek: Wim en Jolanda Mastbroek uit
Helmond. In de kraam liggen allerlei soorten vlees. De gecertificeerde poelier staat met plezier weer op de markt in
Horst na een oproep van klanten om terug te komen.

Puur Yoga: ook voor mannen
Dave Peeters uit Horst, voormalig eigenaar van Weer U Zon, heeft het roer omgegooid en geeft nu onder de
noemer Puur Yoga, yogalessen.
Het motto van Dave Peeters is
niet zweven, maar zweten. “Yoga
is voor mensen die hun lichaam
willen versterken ter ondersteuning
van welke sport dan ook, maar ook
voor mensen die zich mentaal willen
sterken in de hectiek van de huidige
dag.” Peeters geeft les in power
ashanta yoga.

“Dit is een heel uitdagende vorm
van yoga. Het is een lichaamsoefening,
waarin de totale mens beschouwd
wordt. In een sessie komen fysieke
kracht, mentale kracht, souplesse,
conditie en balans allemaal aan bod,
waardoor alle systemen in het lichaam
worden geactiveerd en verbeterd.”
Hoewel dat beeld vaak bestaat, is

yoga geen typische vrouwensport,
vindt Peeters. “De laatste jaren is de
verhouding man/vrouw binnen yoga
steeds meer in balans. Vooral ook
mannen kunnen zich vinden in de
sportieve power ashtanga yoga. Vanaf
2014 ga ik dan ook starten met een
speciale groep alleen voor mannen op
de maandagavond.”

broer meehelpen op de markt. Ik was
toen ongeveer tien jaar. Hij verkocht
ook gevogelte.” Jolanda helpt als het
nodig is op dinsdag en woensdag in de
kraam. Haar hulp komt als geroepen,
want het is druk bij de kraam. Mensen
staan te kijken naar al die verschillende soorten vlees in de vitrine.
“We hebben alles wat met een poelier
te maken heeft. Kip, kalkoen, maar ook
kangoeroe- en krokodillenvlees. Verder
hebben we ook klant-en-klaarproducten, zoals kippenvleugels en drumsticks.” Poelier Mastbroek verkoopt het
hele jaar door vlees. “In de zomer richt
je je natuurlijk meer op barbecuevlees
en nu merk je dat er weer meer wild
verkocht wordt, zoals hert en konijn.”
Wim en Jolanda regelen de
zaken in grote lijnen zelf. Ze verkopen gevogelte en geven advies in
de speciaal gebouwde wagen. “Deze
wagen is een eigen idee en is ingericht
met een koel- en vriescel zodat we
lekkere producten kunnen aanbieden.”
Als Wim niet op de markt zou staan,
dan zou hij iets met zijn hobby techniek
gedaan hebben. Maar aan het plezier
dat hij uitstraat en de drukte aan zijn
kraam te zien, staat hij hier helemaal
prima. “Op de markt ben je vrij, sta je
buiten en ben je onder de mensen. Elke
minuut is anders.”

Wim Mastbroek is 53 jaar en staat
elke dag op een markt in Limburg of
Noord-Brabant. Hij heeft samen met
zijn vrouw Jolanda ook een winkel
in Helmond, waar Jolanda vaak in
staat. “Onze dag begint rond 07.00
uur en eindigt pas rond 23.00 uur.
Dat zijn lange dagen. Door onze
leeftijd en het zware werk wilden wij
het rustiger aan gaan doen”, vertelt
Wim. Ze besloten daarom een aantal
markten op te geven. “Zo stonden
we vroeger in Blerick, maar door de
drukte staan we daar niet meer.” Ook
de markt in Horst wilden Wim en
Jolanda opgeven. “Maar door oproepen
en telefoontjes van klanten uit Horst
om weer terug te komen, hebben we
besloten dat toch te doen.” Nu staat
de kraam van Mastbroek weer trots
op de Horster markt. “De mensen in
Horst zijn vriendelijk. Hier staan goede
marktkoopmannen, die er door weer
en wind zijn en hun vak verstaan. Ik
zie ze regelmatig. De markt is één
grote familie.” Buiten Horst staat de
poelier op maandag in Veldhoven,
op woensdag, vrijdag en zaterdag
in Eindhoven en op donderdag in
Valkenswaard.
Wim kwam al vroeg in aanraking
met de markt en gevogelte. “Van
kinds af aan ging ik na schooltijd mijn

Voor een compleet verzorgd diner,
kofﬁetafel of feest bent u bij ons
aan het juiste adres!

De Vonkel

Grubbenvorst • 077 366 13 09

stzaal

café-fee

www.devonkel.nl

KERSTBOMEN
Nordmann, Omorika,
Blauwspar
en Miniboompje

Met en zonder pot
vanaf E 7,50
Tevens vele soorten kerstgroen.
Overdekte verkoop dagelijks van
9.00 t/m 20.00 uur, zondags
geopend van 10.00 t/m 15.00 uur.

H. Cox, Molengatweg 4 Horst
Tel. 077-3982922, 06-54306964

Jubileumfeest levert 7.710 euro
op voor Vorsterhand
Schreurs Plantenkwekerij BV uit Sevenum vierde op 8 en 9 november haar 40-jarig bestaan. Schreurs,
dat inmiddels is overgenomen door de tweede generatie, levert sinds 1973 slaplanten en koolplanten aan
groentetelers in Nederland en Duitsland. Zo’n vijfhonderd klanten, relaties en genodigden waren aanwezig.
In plaats van cadeaus vroegen ze een donatie voor zorgboerderij Vorsterhand in Sevenum. Op woensdag
27 november werd een cheque overhandigd met de opbrengsten van het feest. Vorsterhand kreeg
7.710 euro namens Schreurs Plantenkwekerij BV en haar jubilarissen.

Reparatie en Onderhoud
077-3987973 / 06-38518702

Nieuws
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VAN RABOBANK HORST VENRAY

Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

RABOBANK FELICITEERT WINNAARS!
Naast de winnaars van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas, Jo Janssenprijs en Publieksprijs mogen we nog meer winnaars feliciteren.

•
•

•

•

Gemeente Horst aan de Maas: winnaar Recycle Award (De gemeente kreeg de award
voor de prestaties met kunststofinzameling. Het kunststof wordt opgehaald in een
container die er voor zorgt dat er schone stromen aangeboden worden, die goed te
recyclen zijn)
3 Winnaars InnovAward 2013 (de winnende bedrijven ontvangen € 30.000,-- omdat
ze een nieuw product op de markt hebben gezet)
- Dutch Pet Products uit Horst (ontwikkelde een nieuw voer voor huisdieren).
- Vullings Systemen BV uit Horst (heeft een watertoevoersysteem voor de
champignonteelt ontwikkeld).
- Smood uit Horst (maakt kleine hapjes van groenten, fruit en granen).
Argowil uit Venray wint de Femme Tech Bedrijven Award 2013 (De Femme Tech
Bedrijven Award is de prijs voor bedrijven die vooruitstrevend zijn in de werving en het
behoud van technische vakvrouwen).

•
•

Verhaag Parket en Afbouwsystemen uit Sevenum werd uitgeroepen tot
winnaar voor Familie Statement Award van Zuidoost Nederland met < 50
medewerkers. Op 20 maart 2014 vindt de finale plaats voor Beste Familiebedrijf
van Nederland 2014. Verhaag gaat samen met Gulpener en Neptunus door naar
de finale.
De Schatberg uit Sevenum werd uitgeroepen tot beste camping in Europa door
de grootste Duitse Kampeerdersorganisatie.
Twan Heetkamp Trailers uit Venlo behoorde tot de 13 finalisten voor de
Herman Wijffels Innovatieprijs 2013. Twan Heetkamp ontwikkelde The New Cool
(een ‘groene ’koeltrailer’ die zonne- en remenergie benut zodat de koelmotor
op elektriciteit loopt, verbruikt geen diesel en heeft daardoor ook geen CO2
uitstoot).

Inloopochtend Wonen op zaterdag 7 december in winkel van Startpunt Wonen
Iedere eerste zaterdag van de maand kunt u bij ons terecht voor vragen over wonen in de gemeentes Horst aan de Maas
en Venray.

O

p zaterdag 7 december kunt u uw vragen over
wonen voorleggen aan Susan van Daal, financieel adviseur. U kunt vrijblijvend binnenlopen
voor een algemeen oriënterend gesprek (neem
wel alvast een loonstrookje mee).
Susan beantwoordt uw vragen graag. Na zo’n oriënterend
gesprek wordt meestal snel duidelijk of een vervolggesprek
nodig is. Dan vragen wij ook om alle informatie – die nodig
is om een goed beeld van uw financiële situatie te krijgen –
mee te nemen.

Hoe meer we van u weten, des te beter kunnen we
een advies geven dat is toegespitst op uw persoonlijke situatie en toekomstplannen.
Op zaterdagochtend 7 december bent u van
harte welkom!
Susan van Daal ontvangt u graag tussen 10.00
en 15.00 uur in de winkel van Startpunt Wonen,
Kerkstraat 5 te Horst. U kunt Rabobank Horst Venray
natuurlijk ook altijd bellen: 077 389 84 00.

Openingstijden tijdens Kerst en Oud & Nieuw
Dinsdag 24 december: onze kantoren en servicecentra zijn geopend tot 16.00 uur
Woensdag 25 december: Eerste Kerstdag, onze kantoren zijn gesloten
Donderdag 26 december: Tweede Kerstdag, onze kantoren zijn gesloten
Dinsdag 31 december: onze kantoren en servicecentra zijn geopend tot 16.00 uur.
Woensdag 1 januari 2014: Nieuwjaarsdag, onze kantoren zijn gesloten.
Uw dagelijkse bankzaken regelt u 24 uur per dag via: www.rabobank.nl/horstvenray

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

Laat het ons weten vóór
31 december 2013 en stuur
een e-mail naar cooperatie@
horstvenray.rabobank.nl.
U kunt ook telefonisch contact
opnemen via telefoonnummer
077 389 84 25.
Graag ontvangen wij een kort
CV, aangevuld met een motivatie waarom u graag zitting wilt
nemen in de ledenraad van
Rabobank Horst Venray.

Lees ook het artikel over
onderzoeken en resultaten in
ons ledenmagazine Dichterbij
Horst Venray wintereditie 2013
bladzijdes 28-30.

Ledeninvloed is van essentiële waarde voor de coöperatieve Rabobank. De ledenraad signaleert of de coöperatieve bank haar rol als
betrokken, financiële dienstverlener in de lokale gemeenschap vervult. De ledenraad is hét klankbord voor de directie.
De ledenraad (Food & Agri) is op zoek naar

Z

et u zich graag in en heeft u
inzicht en inlevingsvermogen?
Bent u iemand die kan luisteren,
mee wil denken en meepraten
over het algemeen maatschappelijk, sociaal
en economisch belang in uw regio? En bent
u actief in de glastuinbouwsector? Bent u
betrokken bij relevante (lokale) netwerken
en weet u wat er speelt in de markt? Dan
zijn wij op zoek naar u!
Wij vinden het belangrijk dat de ledenraad bestaat uit een evenwichtige afspiegeling van onze
leden. Daarom roepen we speciaal vrouwen op om hun interesse kenbaar te maken.
* Een uitgebreid profiel kunt u bij ons opvragen.

Rabobank werkt continu
aan het verbeteren van haar
dienstverlening.
We houden klanttevredenheidsonderzoeken, overleggen
met de ledenraad en bespreken ook bancaire onderwerpen
in themagroepen en klantpanels. Zo leren we van ervaringen van klanten en verbeteren
daarmee onze dienstverlening.
Maar we gaan nog een stapje
verder.
We gaan met de klant in
gesprek over de toekomst.
Welke behoeften zijn er, en hoe
kunnen wij daarin voorzien?
De Rabobank benut hiervoor
de volgende onderzoeksmethoden:
- Klanten vullen digitale vragenlijsten in met o.a. vragen
over het verloop van een
klantgesprek, of de uitkomst
naar verwachting was, hoe
men het gesprek met de
medewerker ervoer en of er
mogelijke verbeterpunten
zijn
- Denk Mee Met Je Bank, een
online community waarin
periodiek steeds nieuwe
onderwerpen worden onderzocht. Er worden vragen
gesteld over online dienstverlening, het toetsen van
teksten op de website maar
ook advertentiecampagnes
- Klantpanel. Voor agrarische
ondernemers werd onlangs
zo’n klantenpanel georganiseerd.

Alle medewerkers van
Rabobank Horst Venray wensen
u alvast fijne feestdagen!

Vacature ledenraad Rabobank Horst Venray
een kandidaat* uit de glastuinbouwsector

LUISTEREN
NAAR
KLANTEN

HEEFT U INTERESSE?
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Starter in de Regio
De Thuisjuffrouw
Bedrijf
De Thuisjuffrouw
Eigenaar Karin Sanders-Backus
en Kiki Simons
Adres
Struikheide 1
Plaats
Grubbenvorst
Telefoon 06 11 35 26 30
077 851 47 87
E-mail
info@thuisjuffrouw.nl
Website www.thuisjuffrouw.nl
Sector
Onderwijs
Start
01-01-2013
Activiteiten
De Thuisjuffrouw verzorgt
bijles thuis bij de basisschoolleerling aan de eigen keukentafel.
Het team ondersteunt kinderen
die een normale ontwikkeling
doorlopen maar tijdelijk uitvallen
op reken-, lees-of spellingsgebied. Deze kinderen kunnen na
een zetje van De Thuisjuffrouw
zelf weer verder. Er wordt zorg
gedragen voor een goede
afstemming met de leerkracht
van de (basis)school. Daarnaast
verzorgt De Thuisjuffrouw
huiswerkcoaching in de bieb in
Venlo en bij College Den Hulster
in Venlo voor leerlingen van het
voortgezet onderwijs. In de
toekomst ook in Grubbenvorst,
Horst en/of Sevenum.
Doelgroep
Leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet
onderwijs.
Onderscheidend vermogen
Het concept van huiswerk-

coaching verschilt van de
traditionele huiswerkbegeleiding. Er wordt twee
dagen in de week huiswerk
gemaakt onder professionele
begeleiding van een huiswerkcoach. Wanneer de leerling naar
huis toe gaat, is het huiswerk (zo
veel als mogelijk) af of weet hij
of zij hoeveel tijd er die week
nog aan besteed moet worden.
Leren plannen en leren leren zijn
in de coaching van essentieel
belang. De insteek van de
huiswerkbegeleiding van De
Thuisjuffrouw is om een leerling
voor een periode van drie
maanden aan te laten haken,
waarna hij of zij zelf verder kan.
Bij De Thuisjuffrouw wordt de
leerling eigenaar van zijn eigen
leerproces door sterke kanten te
ontdekken en te benutten. Ze
rusten de leerling uit om
zelfstandig aan de slag te
kunnen. Dit vanuit de visie dat
alle kinderen ontwikkelkracht
bezitten. Er wordt niet verwacht
dat een leerling een heel
schooljaar lang bij De Thuisjuffrouw in de huiswerkcoaching
blijft, hij of zij kan het immers
zelf. Er wordt gewerkt met
doelen die door ouders, leerling
en Thuisjuffrouw ondertekend
worden, waarbij de leerling zijn
eigen leervragen formuleert
samen met de coach. Middels
een wekelijks logboek worden
de bevindingen gedeeld met
ouders.

Acht voor
La Providence
Behandelcentrum La Providence uit Grubbenvorst krijgt van haar cliënten
een acht. Dat bleek uit een onlangs gehouden cliënttevredenheidsonderzoek. “Wij zijn bijzonder blij met dit resultaat. Tevreden cliënten, daar doen
wij het tenslotte voor”, aldus Hans Jonker, bestuurder van La Providence.
Alle cliënten die recent een
ergotherapeut, een fysiotherapeut of
een logopedist van behandelcentrum
La Providence hebben bezocht, werd
gevraagd aan het onderzoek mee
te werken. Sinds enkele jaren biedt
Stichting zorgcentrum La Providence
met een eerstelijns behandelcentrum
ook behandelingen aan volwassenen
en ouderen die niet in het zorgcentrum
wonen. Dat betekent dat inwoners
van Grubbenvorst en directe omgeving

gebruik kunnen maken van de therapeuten en expertise van La Providence.
“We zijn nu een paar jaar bezig
met het behandelcentrum en een
cliënttevredenheidsonderzoek is een
belangrijke graadmeter of we op de
goede weg zitten”, vertelt Hans Jonker.
“Uit het onderzoek komt duidelijk naar
voren dat cliënten de betrokkenheid en
het oplossingsgericht behandelen zeer
waarderen. Hier zullen wij voortdurend
aan blijven werken.”

Forwart viert jubileum
met nieuw kantoor
De opening van het nieuwe kantoor van internetbureau Forwart in Horst vond op donderdag 28 november
plaats. Daarnaast werd het 10-jarig jubileum gevierd van het bedrijf dat op 17 oktober 2003 werd opgericht.

Ruim 125 relaties, familieleden en
vrienden waren bij de opening aanwezig. Na een kort formeel gedeelte werd
het kantoor officieel geopend door de
directie van het internetbedrijf: Peter
Arts en Koen Hendrix. De genodigden
kregen informatie over de geschiedenis van het bedrijf en de faciliteiten
van het nieuwe kantoor. Stichting Erato
zorgde voor de muzikale omlijsting.
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De afgelopen jaren heeft Forwart
een forse groei doorgemaakt waardoor
het bedrijf op dit moment volgens
eigen zeggen het grootste internetbureau van Horst en regio Venray is.
Peter Arts: “De kwaliteit en service
van onze diensten en producten staan
voorop en we doen er alles aan om
deze kwaliteit te continueren en te
blijven verbeteren.” Koen vult aan:

“Om een hoog niveau te waarborgen
en te vergroten moeten er mogelijkheden tot uitbreiding zijn binnen een
flexibele werkomgeving. Juist om deze
reden is de opening van ons nieuwe en
moderne kantoor in Horst een logische
stap. Hierdoor is ons bedrijf voorbereid
op de toekomst.” Het bedrijf had eerder al een vestiging
11 in Horst en heeft
een vestiging in08
Venray.

winkel&bedrijf
Ad ve rtorial

Persoonlijk reisadviseur
Sandra Vestjens
Sandra Vestjens is op 2 december gestart als persoonlijk reisadviseur bij Holland International Reisbureau
at Home, de franchiseformule van TUI Nederland.

Sandra: “Een persoonlijk reisadviseur heeft veel
voordelen: reizen op maat, afspraak aan huis of op het
werk, zekerheid en flexibiliteit. Klanten kunnen ook
buiten kantooruren bij mij terecht. Het is makkelijk en
vertrouwd. Het is mogelijk om online via mijn website een
reis te boeken, waarbij de klant van mij de persoonlijke
afhandeling krijgt.”
Alle gerenommeerde Nederlandse en Duitse
reisorganisaties zijn vertegenwoordigd bij Sandra.
“Voor deze service betaalt de klant niets meer dan bij
het reisbureau of via internet.” Sandra organiseert op 12
december van 19.00 tot 21.00 uur een kennismakingsavond
bij café De Lange Horst op het Wilhelminaplein in Horst.
“Ik verloot dan onder andere een gratis verblijf in

( m e r k ) k l e d i n g

•

Landal GreenParks”, aldus Sandra. “Ook breng ik graag
de kerstmarkt op 13 december naar Koblenz onder de
aandacht, met vertrek vanuit Horst en Tegelen.
Deze busdagtocht is inclusief hapje en drankje en kost
26 euro per persoon.”
Voor meer informatie en boekingen neem contact op via
sandra.vestjens@reisbureauathome.nl bel 06 21 55 74 12 of
kijk op www.reisbureauathome.nl/sandra-vestjens

Reisbureau at H

Reisbureau at Home Sandra Vestjens

m e u b e l e n

•

h u i s r a a d

KERSTBOMEN

Veel keus, mooie bomen, en niet duur

gRaTiS KOffiE EN
VOOR
iEdEREEN
Tel.ThEE
06 21557412
• sandra.vestjens@reisbureauat

Extra open: di + woe + do 11.00 - 18.00 uur • vrwww.reisbureauathome.nl/sandra-vestjens
11.00 - 20.00 uur • za 10.00 -17.00 uur.
Noordsingel 43, 5961 XW Horst T 077 397 12 54

www.tweddekans.nl
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Museum De Locht

Broekhuizerdijk 16d, Melderslo 077 - 398 73 20, www.museumdelocht.nl
Ger Christiaens
Houtsculpturen
Pip en Saartje
Kinderfeestjes e.a.
Suzan v.d. Veer
Beeldend
kunstenaar

Adventsmarkt
za 7 december 14.00 - 20.00
zo 8 december 11.00 - 17.00

De Baersdonck
Creatief Centrum

Apart-enzo
Schilderijen, beelden
Annemiek
van Bakel
Houtsculpturen
SwartWit
Kleurrijk wonen
Stichting
Nativitas
Franca
Adriaanssen
Decoraties
Ans Derks
Hobby atelier
Wereldwinkel Horst
De Vruchtentuin
Decoratief sierfruit
Eva Hoeijmakers
Beschilderde stenen
Ellen Rutten
Nagelstyliste,
visagiste
Creataart
Taarten &
workshops

Cassandra Creatief
Quilt en patchwork
Carolien van Bergen
Puur Natuur Kracht
Anjes van Bergen
Energetische therapie
Berta Hesen
TreadTeds

Marga Janssen
El Fuego mozaïkkunst
De Theemuts
Losse thee

Maria-Hoeve
Terras, boerengolf,
kinderfeestjes

Ca. 60 deelnemers met gevarieerd aanbod
Muziekoptreden, hapje, drankje.
Diverse workshops (ook voor kinderen)
In het kader van het Euregionaal Bierproject is er ook een expositie over Altbier en Winterbieren.
Dit bierproject is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de provincie Limburg.

Het Wolfskruid
Herboriste,
klankschaal masseur
Mieke de Bruijn
Bloemwerken
Workshops
Josette
Cortenbach-Thissen
Steyl-sieraden
Bloem & Zo
Bloemwerken
Susan Knops
Schminkcursus
Workshops
Toos Wijnen
Aloe vera producten
Pura Vida glasidee
Glasfusing
Moniek van ‘t
Groenewolt
Food & Creativity
Alards Deco
Duurzame
tuinproducten
Akkies’ Tuin
bijen, fruit, kruiden
Monique Spanbroek
portrettekeningen
Monique Derks
Stilte-vreugdebeelden
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en zo 13

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.

Koken met

Randy

Henny van den Munckhof-Rutten
Een zorgzame vrouw, een liefdevolle moeder, een spontane doorzetter, maar bovenal een vrouw met karakter.
Ze put kracht uit haar geloof en ziet dat als een belangrijke pilaar in haar leven. Ze is sociaal en gezellig. Deze week
wordt Henny van den Munckhof-Rutten (51) uit Meterik geplukt.

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

Het glas
is bij mij halfvol

Blini’s

met een jam van rode
biet en geitenkaas
Benodigdheden:
· 50 gram boekweitmeel
· 225 gram bloem
· 1 theelepel bakpoeder
· 1 ei
· 150 ml karnemelk
· 20 gram gesmolten boter
· mespuntje zout
· 1 grote of 2 kleine rode bieten
· 1 sjalot, gesnipperd
· 1 kleine wortel
· 2 eetlepels witte balsamicoazijn
· 1 theelepel suiker
· 125 gram zachte geitenkaas
· een paar takjes verse tijm
ter garnering

Bereiding:
• Schil de biet(en) en de wortel en
snijd ze in kleine blokjes van
circa ½ cm;
• sudder in een steelpan met deksel de
bieten en wortelblokjes, de sjalot,
balsamicoazijn en suiker met een
paar eetlepels water tot de groenten
zacht zijn, zo’n 10 tot 15 minuten;
• laat de deksel de laatste paar
minuten van de pan zodat het vocht
in kan koken tot een ietwat
stroperige consistentie;
• maak, terwijl de bietjes aan het
koken zijn, het blinibeslag;
• zeef het boekweitmeel, bloem,
bakpoeder en zout in een kom en
voeg het losgeklopte ei, boter en het
grote deel van de karnemelk toe;
• klop het beslag met een garde tot
een egaal, vrij dik beslag (voeg
eventueel wat meer karnemelk toe
als het beslag iets te dik aanvoelt);
• verhit een klontje boter in een ruime
koekenpan en bak blini’s van zo’n
twee theelepels beslag, keer ze om
zodra ze goudbruin zijn;
• laat de blini’s en bietenjam afkoelen;
• om te serveren, plaats de blini’s op
een schaal en plaats op elke blini een
theelepel bietenjam;
• kruimel de geitenkaas over de blini’s
en garneer met een paar blaadjes
tijm.

Grubbenvorst. Van verpleegster en
verzorger werd zij zelf degene die zorg
nodig hard. Na een periode van vallen, vechten en opstaan, is ze daar nu
sterker van teruggekomen. “Ik heb een
aantal jaar thuis gezeten, maar nu ben
ik weer stabiel en doe ik dingen die ik
wel kan. Ik sta positief in het leven en
denk niet meer aan wat mij niet lukt.
Pluk de dag”, zegt ze. “Dat is echt mijn
nieuwe levensmotto geworden.”

Henny werd geboren aan de
Heuvelweg in Melderslo en woont nu
gelukkig met haar man Lambert (54)
in Meterik. Volgens haar een stukje
paradijs in eigen land, waar ze dan ook
het liefst altijd blijft wonen. “Voor een
vakantie hoef ik niet naar het buitenland. Het liefst ben in rund um Haus”,
lacht ze.
Henny is een echte familievrouw.
Haar kinderen Roel (25), Marlou (24)
en Maud (22) zijn in korte tijd alle drie
het ouderlijk huis uit gegaan, maar
last van het lege nestsyndroom heeft
Henny niet. “Ze komen geregeld langs
en ik ga ook bij hen op bezoek. Als m’n

kinderen gelukkig zijn, ben ik dat ook.
En nu op naar de kleinkinderen”, grapt
ze erachter aan, want ze wordt graag
nog een lieve oma.

Voor anderen
willen zorgen
Het zorgzame in Henny komt
niet alleen in haar rol als moeder tot
uiting. Ook ziet men dat terug in haar
werk. “Ik heb jaren in de verpleging
gewerkt.” Ze noemt verschillende
verpleeg- en verzorgingstehuizen in de
buurt. “Dat heeft vanaf m’n geboorte
in me gezeten. Ik heb altijd goed voor

PUZZEL

Sudoku

anderen willen zorgen.”
Toen in 2000 de spierziekte MS
werd geconstateerd, stortte haar leven
even helemaal in. “In die tijd dacht ik
wel eens dat ik net zo goed kon ruilen
met de mensen voor wie ik werkte. Ik
kon net zo goed bij de bejaarden gaan
zitten, want als ik met iemand met een
verlamming aan m’n hand liep, moesten we elkaar in evenwicht houden.”
Vijf jaar later werd Henny afgekeurd
voor haar werk.
Henny werkte meer dan 10 jaar als
kinderwerker bij de Levenskrachtkerk
in Roermond en werkte bij peuterspeelzaal Het Blokkendoosje in

Van haar leven probeert Henny nu
het mooiste te maken. “Ik ben veel
vrijwilligerswerk gaan doen en werk nu
ook bij het VVV-kantoor en het Huis van
de Streek in Horst. “Het is iedere dag
feest als ik hier mag werken.” Horst
aan de Maas timmert volgens haar hard
aan de weg. “We hebben hier van alles.
De Kantfabriek, De Paddenstoelerij,
De Locht. Toeristen gaan hier altijd met
goede zin weg.”
Al die gezelligheid van de mensen
om haar heen geeft Henny een goed
gevoel. “Het glas is bij mij altijd halfvol.” Die positieve instelling probeert
ze anderen ook mee te geven, ook al
kan ze niet meer alles alleen. “Ik ben
nu mantelzorger voor m’n tante die
naar verpleegtehuis Elzenhorst komt.
Ik geniet ervan om haar belangen te
behartigen.”
Naast zich inzetten voor anderen,
geniet Henny ook van haar vrije tijd.
Dat ze een levensgenieter is, valt niet
te ontkennen. “Ik ga eens in de twee
weken kaarten en lees ook graag een
boek, maar m’n gezin staat op nummer
een”, zegt ze. Zolang er maar mensen
om haar heen zijn en het gezellig is, is
Henny blij. “Iedere dag is er een en ik
zie wel wat er op m’n pad komt.”

Rommelmarkt
Mèrthal Horst

Zon 8 december 9.30/15.30 u
Gasthuisstr 5961 GA A73 afrit 11

26 dec Rommelmarkt
Overloon 2de kerstdag

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

Deelnemen zie:

www.carbootsalehorst.nl

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Shoarmareepjes
met gratis saus

100 gram € 0,90

Kalfspoulet
Knakworst uit eigen keuken

100 gram € 1,65
100 gram € 0,95

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Elk dorp heeft recht op een eigen busverbinding

‘Openbaar vervoer moet voor
iedereen te gebruiken zijn’

Meerdere wegen leiden naar Rome. Wat vinden de inwoners van Horst aan de Maas van de
infrastructuur in de gemeente? 63 procent van de inwoners van Horst aan de Maas vindt dat ieder
dorp recht heeft op een eigen busverbinding. Slechts 14 procent is het hier niet mee eens.
Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
moeten gebruik kunnen maken van
“Iedereen moet de mogelijkheid
een busverbinding”, zegt een ander.
hebben om gemakkelijk gebruik
“Schandalig dat
te kunnen
‘Je hebt veel meer aan een
wij niet met de
maken van
goede buurman met een auto’ bus van Meerlo
het openbaar
naar Horst
vervoer in de
‘In de Randstad gaat om de tien kunnen.” Er zijn
gemeente,”
ook stemmers
vindt één van de minuten een bus. Hier om het
uur, als je geluk hebt’
die het hier
inwoners. Deze
niet mee eens
stemmer is niet
‘Alleen voor elk dorp een
zijn. “Het
de enige met
onderhouden
deze mening.
busverbinding als de kosten
van een
“In elk dorp
gedekt zijn’
busverbinding
wonen mensen
is erg duur. Je ziet vaak lege bussen
die geen eigen vervoer hebben, zij

Neutraal
24%

die alleen
maar lucht
verplaatsen.
Vervoer op
maat lijkt mij
een betere
oplossing.”
Op de vraag of er
meer geld geïnvesteerd
moet worden in betere
treinverbindingen, antwoordt bijna
de helft neutraal. Veel mensen geven
aan dat ze de treinverbindingen vanaf
station Horst-Sevenum al goed vinden.
“Er is al een goede treinverbinding,

Oneens
14%

die moet natuurlijk wel
zo blijven.” Van de
stemmers vindt
35 procent dat
er wel meer
geïnvesteerd
moet worden
in betere treinverbindingen.
De
stemmers werd
ook de vraag
voorgelegd of er een
treinstation moet komen
in Grubbenvorst. 35 procent van
de stemmers is het hier niet mee
eens. “Dat is onzin, dan moet de
trein om de paar kilometer stoppen.”
Een andere reactie is: “Er hoeft toch
niet in elk dorp een treinstation te

Eens
63%

komen.” De voorstanders van een
station in Grubbenvorst wijzen erop
dat veel jeugd in andere steden
studeert en dat deze steden maar
moeilijk bereikbaar zijn. Met de
stelling Een station in Grubbenvorst
is een illusie, is 42 procent het eens,
tegenover 21 procent die het niet
eens is. “Ik denk niet dat het voor
Grubbenvorst rendabel is, ze krijgen
nooit genoeg passagiers.”
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl

Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Ingezonden brief

Rabobank en veilig internetbankieren door de klant
Uitgekomen is het magazine Dichterbij Horst Venray, winter 2013.
Daarin is een mededeling over veilig bankieren opgenomen. De mededeling luidt: “Wie slachtoffer is geworden van cyberdiefstal, kan niet
vanzelfsprekend rekenen op een vergoeding van de geleden schade door
de bank. U bent zelf verantwoordelijk voor bescherming van uw
gegevens.”
Heel recent hebben we gelezen
over de online fraude die klanten
van Rabobank dupeert en tientallen klanten van Rabobank die
slachtoffer werden van een bende
die zich toegang verschafte tot
de rekeningen. En belangrijk: de
Nederlandse Vereniging van Banken

(NVB) “stelt vast dat consumenten nog
altijd kwetsbaar zijn voor fraude met
internetbankieren.” Vervolgens, per 1
januari, gaan strenge nieuwe regels
gelden. Op de website van Rabobank
te lezen: ‘veilig bankieren’. Je ziet een
vijftal principes die worden toegelicht.
Eén daarvan: Zorg voor een goede

beveiliging van uw apparatuur. Hier
is de kwetsbaarheid van de klant
groot. Gemakshalve neemt Rabobank
aan dat klanten zelf over kennis en
vaardigheid beschikken om hun veiligheid te beoordelen. Ouderen hebben
echter veel moeite met de computer.
Dat neemt niet af, wordt groter nu
Microsoft de ondersteuning van XP
stopt per 1 april. Velen hebben nog
een ‘goed functionerend’ XP, denken
ze. Niet elke beveiligingssoftware
heeft dezelfde kwaliteit. De beschikbare gratis beveiligingssoftware wordt
verkozen boven de dure beveiligings-

abonnementen van gerenommeerde
merken.
Rabobank geeft een dreigende
waarschuwing uit, maar blijft in
gebreke. Zij noemt niet de software
die voldoet aan de eisen van de bank.
Klanten op hun beurt moeten maar
aannemen dat de beveiliging van
Rabobank zelf goed is. Storingen zijn
er nogal eens.
De kleine lettertjes op pagina 7
laten drukken, is niet genoeg. Vanuit
haar zorgplicht en het centrale klantbelang moet Rabobank meer doen en
dat kan. Bij de invoering van inter-

netbankieren was er hulp voor de
klant. Dat moet nu ook kunnen bij de
invoering van strenge nieuwe regels
voor de klant. Inmiddels weten
we dat de Libor-fraude niet alleen
gebeurde in Londen, maar ook in
eigen huis Utrecht.
Vertrouwen in Rabobank wordt
zwaar beproefd. Integriteit moet
metterdaad te zien zijn, hoe mooi de
woorden ook klinken in het interview met de nieuwe topman Rinus
Minderhoud.
Henk Steenbekkers,
Melderslo

een uniek kunst-event:
‘De kunst
van het
ondernemen’

Robin Heller

Galerie De Bovenkamer en
Verhaag Parketvloeren presenteren:

Tineke Abspoel

Jack Rijks

Op zondag 15 december 2013 organiseren Galerie
De Bovenkamer en Verhaag Parketvloeren in Sevenum
een uniek kunst-event. Uniek omdat zij de handen in
elkaar slaan om aandacht te vragen voor bijzondere
kunst in een ‘zakelijke’ omgeving.

zondag 15 december
11:00 – 17:00 u

Tijdens het kunst-event zullen een 100-tal kunstwerken de showroom van
Verhaag sieren. De geëxposeerde werken zijn gemaakt door creatieve mensen
die om allerlei redenen buiten het reguliere artistieke circuit vallen. Al deze werken
zijn door bedrijven geadopteerd die zich tevens tijdens het kunst-event presenteren.

U wordt van harte uitgenodigd een bezoek te brengen
aan dit kunst-event op zondag 15 december tussen
11:00 en 17:00 uur bij Verhaag Parketvloeren aan de
Horsterweg 38 in Sevenum.
De entree is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid.
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Bespreking Poll week 47

Verruiming openingstijden is een last voor kleine ondernemers
De stelling van twee weken geleden luidde Verruiming van de openingstijden is een last voor kleine ondernemers. Maar liefst 70 procent van de
stemmers was het daarmee eens. Slechts 30 procent stemde oneens.
De gemeenteraad van gemeente Horst aan de Maas beslist op
17 december over een voorstel van het College van B&W waarin staat dat
winkeliers zelf mogen bepalen wanneer ze open zijn op zon- en feestdagen.
In een evaluatie over de verruiming van de winkeltijden gaven veel (grotere)
ondernemers aan dat ze meer vrijheid willen. Ook gemeenten rondom Horst

aan de Maas hebben de verruiming al ingevoerd. De exploitant van Jan
Linders supermarkt in Grubbenvorst gaf onlangs nog aan graag vaker open te
gaan.
Aan de andere kant worden kleine ondernemers gedwongen om mee
te gaan en is het voor hen moeilijk om zeven dagen per week geopend
te zijn. Maar als ze niets doen, verslechtert hun concurrentiepositie. En
dat is een lastig parket, beseft een groot deel van onze stemmers. Wat de
gemeenteraad hierover beslist, wordt pas op 17 december duidelijk.

Mijn kerstboom staat niet voordat de Sint
het land uit is
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Horst aan de Maas viert vanavond tijdens pakjesavond de verjaardag
van Sinterklaas. Sommigen spreken af met familie en vrienden om dit
feest op een ander tijdstip te vieren, bijvoorbeeld aanstaande zaterdag.
Zij gaan dan aan de slag met de zelfgeschreven gedichten en creatieve
surprises. Anderen vierden de verjaardag niet en richten zich meteen
op kerst.
Als de dagen korter en de nachten langer worden, de temperatuur
begint te dalen en de straten extra feestelijk zijn verlicht, dan kan de

kerstsfeer in de huiskamer niet achterblijven. Ook in winkels krijgt het
thema langzamerhand de overhand, waardoor het moeilijk wordt om
kerst te negeren. Langer wachten heeft geen zin en om optimaal van
kerst te genieten wordt alvast de kerstboom geplaatst en opgetuigd.
Voor anderen begint het weliswaar te kriebelen, maar toch wachten
ze nog even totdat de Sint is vertrokken. Geen kerstboom, geen
adventskransen of kerststal voordat de Sint zijn verjaardag heeft gevierd.
Mijn kerstboom staat niet voordat de Sint het land uit is. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 48) > Musea mogen alleen op eigen kracht uitbreiden
> eens 74% oneens 26%

BADKAMER
• Complete badkamerrenovatie
• Realiseren van een inloopdouche
• Verhoogd toilet of andere
aanpassingen
• Vervangen van sanitair

Banden - Accu’s - Carwash

WINTERBANDEN
155/65R14 v.a. E 50.00
175/65R14 v.a. E 56.00
185/65R15 v.a. E 62.00
195/65R15 v.a. E 63.00
205/55R16 v.a. E 72.00
225/45R17 v.a. E 82.00

Zolang de voorraad strekt. Prijzen incl. montage,
balanceren, ventiel, verwijderingsbijdrage en btw.

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

BEDMODE

BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk
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MASTBROEK
Poeliersbedrijf
Kant-en-klare

✃

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u

1 bout GRATIS erbij
Geldig op dinsdag 10 december 2013

Omdraaien
Hij was in een voor hem
vreemd land, bezocht bedrijven
in de regio met zijn collega’s.
De avond ervoor had hij nog
grapjes met ze gemaakt in het
restaurant van het hotel, het
drankje aan de bar had hij
afgewezen. Hij wilde liever op
tijd naar bed. ’s Morgens, nog
voordat het licht werd, was hij
opgestaan. De brief had hij al
eerder geschreven. Hij plaatste
hem op zijn nachtkastje, in het
oog voor wie hem zou gaan
zoeken. Op zijn weg naar
beneden, uit gewoonte nam hij
de trap, kwam hij niemand
tegen. De grijze ochtendnevel
kwam hem buiten tegemoet
toen hij het pad afliep naar het
strandje. Het natte zand kleefde
aan zijn schoenen, zijn gezicht
voelde klam door de mist. Aan
de rand van het water
aangekomen deed hij zijn
schoenen uit en zette ze keurig
naast elkaar neer op het zand,
zijn jas legde hij erbij. En toen?
Nam hij eerst een diepe teug
adem, misschien nog even aan
het twijfelen gebracht door een
herinnering aan thuis en liep hij
toen pas het water in? Of dacht
hij er niet bij na, wilde dat ook
niet en liep hij recht op zijn doel
af?
Uiteraard is bovenstaande
alleen maar speculatie. Het is de
tweede keer dit jaar dat het
strandbad in de Kasteelse
Bossen het decor is van een
afschuwelijke gebeurtenis.
Afgelopen zomer verdronken
twee jongeren door een vreselijk
ongeluk. Vorige week besloot
een man in dit water een einde
aan zijn leven te maken. En ook
hier zullen de nabestaanden
nooit precies weten wat er is
gebeurd. Volgens de politie was
de man suïcidaal en heeft hij
een brief achtergelaten. Wellicht
een troost voor degenen die hij
achterlaat.
Ik heb eens ergens gelezen
dat de mens de gedachte aan de
dood kan verdringen, omdat dit
iets is waar hij liever niet bij
stilstaat. We weten dat het
onvermijdelijk is, het zijn
gedachten die ons ’s nachts in
bed kunnen overvallen. We
draaien ons echter liever nog
een keertje om. Al lukt dat bij de
een beter dan de ander.
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De lekkerste
pikant belegen kaas
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Toos en Rob
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Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Informatie voortaan ook via twitter

Gladheidsbestrijding

Met de winter voor de deur staat de gemeente zoals ieder jaar weer klaar voor het geval vorst
en sneeuw de wegen onveilig maken. Met maar liefst 600.000 kilo strooizout, 8 strooi- en
schuifvoertuigen en een groot aantal medewerkers in piketdienst proberen we ook de komende
maanden de overlast tot een minimum te beperken. Nieuw deze winter is dat we onze inwoners
via sociale media informeren over de ontwikkelingen op de wegen.
Gladheidbestrijdingsplan
Jaarlijks wordt een zogenaamd gladheidbestrijdingsplan vastgesteld. In dit plan staat precies
aangegeven wanneer en op welke wijze de
gladheidbestrijding in Horst aan de Maas wordt
uitgevoerd. U kunt dit plan raadplegen op de
website van de gemeente.
Strooiroutes
In het plan is aangegeven welke prioriteiten
er gelden bij het strooien van de wegen en de
fietspaden. De volgende wegen worden zoveel
mogelijk preventief (voorafgaand aan verwachte
gladheid) gestrooid:
• Hoofdwegen, invalswegen, verbindingswegen
naar kerkdorpen, busroutes en wijkontsluitingswegen. Ook de fietspaden langs invalswegen,
schoolroutes, bejaarden- en winkelcentra
worden gelijktijdig gestrooid.
• Woonstraten en recreatieve fietspaden worden
niet gestrooid.
• In geval van sneeuwval zal ook sneeuw
worden geruimd rondom de openbare
gebouwen in de gemeente.
Sneeuwvrij houden eigen trottoir
Vooral bij sneeuwval wordt vaak een langdurige
inzet gevraagd van personeel en materieel.
Sneeuwruimen op looproutes en trottoirs is niet
mogelijk.

Daarom doen wij een dringend beroep op u als
burger om tijdens sneeuwval ook een steentje
bij te dragen door het trottoir voor uw woning zo
veel mogelijk sneeuwvrij te maken. Daar hebt u
niet alleen zelf plezier van, maar ook uw directe
buren en anderen die via uw straat een boodschap moeten doen. Kortom: met elkaar kunnen
we het leven in winterse omstandigheden wat
aangenamer maken.
Sociale media
Een nieuwe ontwikkeling rond de gladheidsbestrijding is dat we inwoners via twitter informeren
over de toestand van onze wegen. Onze mensen
van gemeentewerken worden ’s winters geïnformeerd over de lokale weersverwachtingen door
Meteo Consult.
Deze informatie gaan we ook twitteren
(twitteraccount @gemeenteHadM). Wilt u op de
hoogte blijven? ‘Like’ de gemeente op twitter en
u ontvangt actuele informatie over de veiligheid
op onze lokale wegen.

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

‘Onze vereniging heeft
veel over voor een ander’
“Zolang je sport blijf je gezonder. Maar jeu de boulen heeft ook een belangrijk sociaal en maatschappelijk element. De mensen van Dichterbij
en Berkele Heem komen nog eens buiten de deur, hebben een uitje en kunnen hun ei
kwijt bij anderen. Het is voor hen fijn om even niet alleen te zijn. En voor ons is het fijn
omdat je ziet dat je het ergens voor doet. We zijn een vereniging die veel over heeft voor
een ander.”
melijke. Een enkeling kan de bal ook maar tot
halverwege de baan gooien. Maar ze hebben
het grootste plezier en zijn heel enthousiast.
En natuurlijk is het sociaal contact voor deze
mensen heel belangrijk. We nemen ruim de
tijd om koffie te drinken met elkaar, zodat zij
allemaal hun verhaal kunnen doen.”
Aan het einde van de zomer wordt het
buitenbaanseizoen altijd afgesloten met een
wedstrijd. En zijn de deelnemers van Dichterbij
heel fanatiek om een beker of medaille in de
wacht te slepen. “Sommigen lopen daarna nog
dagenlang met een medaille om hun hals door
het dorp. Zo trots zijn ze dan op hun prestatie.”

Informatie
Meer informatie over de uitvoering van het gladheidbestrijdingsplan kunt u vinden op onze website: www.horstaandemaas.nl. Hier kunt u ook
het volledige plan raadplegen. Beschikt u niet
over internet, dan kunt u een exemplaar inzien bij
de publieksbalie in het gemeentehuis.

Wat gebeurt er met ons afval?
In Horst aan de Maas zamelen we veel afvalstromen gescheiden in. Maar wat gebeurt er na de
inzameling? Dat is een veel gestelde vraag. De komende maanden geven we u regelmatig een
kijkje achter de schermen van de afvalverwerking.
De oneindige kringloop van glas
Nederland produceert een miljard kilo glazen
potten en flessen per jaar. Ruim de helft van
de grondstoffen daarvoor, 600 miljoen kilo, zijn
scherven van ‘oud’ glas. Glas kan eindeloos
worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies.
Het wordt dus nooit afval, maar blijft een
grondstof, zolang u het na gebruik maar naar de
glasbak brengt.
Glasrecycling bespaart grondstoffen
en energie
Recycling van glas levert een flinke grondstoffenbesparing op. Het gebruik van 1 kilo scherven
bespaart 1,2 kilo zand, soda en kalk.
Daarnaast bespaart recycling van glas uit de
glasbak 15 procent energie vergeleken met de
productie van nieuw glas.
25 kilo glas per inwoner
In 2011 bracht elke Nederlander gemiddeld 21
kilo glas naar de glasbak. Daarnaast ging er
10 kilo glas in de vuilniszak (al zijn daar ook de
deksels, etiketten en voedselresten in meegewogen).
In Horst aan de Maas boeken we opvallend
betere resultaten bij het gescheiden inzamelen
van glas. Inwoners van onze gemeente gooiden
vorig jaar gemiddeld 25 kilo glas in de glasbak
en er kwam slechts 0,5 kilo glas bij het restafval
terecht.

Doppen
Een van de vragen die veel mensen hebben
bij het scheiden van glas is wat zij met potjes
en flesjes moeten doen: moeten ze schoongespoeld worden, moeten de doppen en etiketten
eraf? Schoonspoelen hoeft niet.
Doppen en etiketten: liever eraf, maar het is
niet noodzakelijk. Glasrecyclingbedrijven hebben speciale apparatuur die doppen en ander
afval verwijderen. Dit gebeurt onder andere met
luchtstromen en lasers.
Etensresten worden verwijderd door de glasscherven een aantal weken in de buitenlucht
op te slaan, waar bacteriën en regen hun werk
doen.

Niet in de glasbak
Niet al het glas mag in de glasbak. U helpt
het kringloopproces door alleen glazen
verpakkingen (potten en flessen) in de
glasbak te doen. Lampen en tl-buizen,
glasplaten, kristal en hittebestendig glas
(zoals ovenschalen en theekopjes) zijn niet
geschikt voor recycling. Dit komt omdat
ze een andere smelttemperatuur hebben
dan normaal ‘verpakkingsglas’. In ons afval
ABC op www.horstaandemaas.nl vindt u bij
welke stroom deze glassoorten horen.

Toon Rops is voorzitter van die vereniging, de
Jeu de Boules Club Horst. Een club met ruim
zestig leden van wie de jongste 59 en de oudste 87 jaar oud is. Een club ook die zich graag
belangeloos inzet voor mensen van Dichterbij
of verzorgingstehuis Berkele Heem. “Drie
vaste vrijwilligers - Jan Peeters, Ton Bellen
en Martien Bexkens – halen de mensen op
en begeleiden hen bij het spelen. Zij zijn als
officiële vaste vrijwilligers ingeschreven bij de
Zorgondersteuner Noord Limburg.”
Grootste plezier
“De meesten van Dichterbij hebben een geestelijke beperking, sommigen ook een licha-

Binnenhal
De Jeu de Boules Club hoopt in 2014 achter
de bestaande buitenbanen een hal te kunnen
bouwen waarin de spelers ook tijdens de wintermaanden actief kunnen zijn. “Nu hebben we
een noodvoorziening van slechts vier banen,
waarbij mensen bovendien eerst trappen op
moeten.“
De binnenhal is volgens de voorzitter voor
alle leden en bezoekers misschien nog wel
belangrijker dan de buitenbanen. “Juist
tijdens de donkere maanden is de behoefte
heel groot.
De dagen zijn zo kort, mensen kunnen niet
gaan fietsen, voelen zich geïsoleerd. En dan
heeft onze club zowel wat de sport aangaat
als uit sociaal oogpunt een nog veel belangrijkere rol dan in de zomermaanden. We weten
nu al dat we minstens 14 dagdelen in de
week de binnenhal bezet zullen hebben. Er
zijn al vijf andere verenigingen uit omliggende
kerkdorpen die ook van de hal gebruik willen
maken.
Dat geeft aan hoe groot de behoefte is.”

Verspreiding Kalendergids 2014
Elke week een mooie inwoner(s)foto en
daarnaast veel informatie over Horst aan de
Maas. Dat is de nieuwe kalendergids die op
dit moment in Horst aan de Maas bezorgd
wordt. Dat duurt nog tot 20 december.
De verspreiding is afgerond in Melderslo,
Swolgen, Meerlo, Hegelsom, Meterik,
Evertsoord, Griendtsveen, Tienray en

industriegebied Sevenum. In de kernen Horst
en Grubbenvorst zijn ze momenteel bezig.
Hebt u op 21 december 2013 nog geen kalender ontvangen? Haal er dan een bij de receptie
van het gemeentehuis of laat het ons even
weten via 077 - 477 97 77. Wij zorgen er dan
voor dat er alsnog een kalendergids bezorgd
wordt.
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Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
Evertsoord
Helenaveenseweg 27
Grubbenvorst
Kloosterstraat 70
Aanwijzing trouwlocaties
als huis der gemeente,
Horsterweg 51

Horst
Bemmelstraat 12
Herstraat 45
Handelstraat 6 en
Transportstraat 2-4
Lottum
Bonenkampstraat 12

Meerlo
Pilmus 10
Melderslo
Broekhuizerdijk 34
Slooierweg 8
Sevenum
Erdbrugweg 21

Industrieweg 22
Swolgen
Jan van Swolgenstraat 31
Kanakker 42
Tienray
Mackayweg 4

Gemeentehuis gesloten
Op Pakjesavond, donderdag 5 december 2013, is het gemeentehuis gesloten vanaf 16.00 uur.

WIJ-Dorpentoer
in Broekhuizen en
Broekhuizenvorst

Ook in de beide maasdorpen Broekhuizen en Broekhuizenvorst zijn een groot aantal WIJuitnodigingen via de post verspreid. De vorige bijeenkomsten vonden allemaal in onze
WIJ-tent plaats. Dat gaan we, door recente ervaring wijzer geworden, anders organiseren.

Ondanks gezellige en interessante ontmoetingen die we al hadden in het WIJ-tentje in
andere dorpen, blijkt de afnemende buitentemperatuur toch een factor van betekenis
te worden. Daarom gaan we de komende
ontmoetingen in de dorpen ‘binnen’ organiseren. Binnenkort al in Broekhuizen en
Broekhuizenvorst.
In Broekhuizen (maandag 9 december) en
Broekhuizenvorst (donderdag12 december)
zijn alternatieven gevonden. In Broekhuizen
zitten we bij de Naesenhof binnen en in
Broekhuizenvorst in de nieuwe Brede
Maatschappelijke Voorziening.

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

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is afdeling
burgerzaken geopend op: Maandag 08.30 tot
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.
Gemeentewerken Americaanseweg 43, Horst
Openingstijden 07.30 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te maken
voor producten van burgerzaken tijdens de normale
openingstijden en op woensdag- en donderdagmiddag. U kunt dit doen via tel. 077 - 477 97 77 of
via www.horstaandemaas.nl. Als u een ‘afspraak
op maat’ heeft gemaakt, wordt u met voorrang
geholpen. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u
bij de afdeling Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Floriade onderzoeksrapport: rode oortjes
We hebben allemaal gehoord en gelezen over de Floriade, een
manifestatie die aan de streek (vooral Venlo) bekendheid gaf. Veel
mensen bezochten het met plezier. Naamsbekendheid is toegenomen
(maar niet tevoren gemeten), er zijn veel contacten met kansen voor het
bedrijfsleven gelegd (maar van tevoren is geen doel gesteld, nu lijkt elk
contact positief). Er kan dus een redelijk resultaat voor de gehele regio uit
komen, maar daar ging het om. Omdat niet direct is nagedacht, is er niet
gemeten. Slechte voorbereiding.
Een redelijk resultaat is overigens
meer ondanks dan dankzij de
politiek verantwoordelijke partijen
gerealiseerd. Het onderzoeksrapport
toont ontstellende feiten over de

van alles mis door een zeer dominante
directie, een zwak opererende Raad
van Commissarissen en een bestuur
en wethouders die niet doorpakten
zodat we bijvoorbeeld een jaar
moesten wachten voordat het tekort
bekend was. Het ergste is dat de
verantwoordelijke coalitiepartijen
zichzelf direct buitenspel hadden
gezet. Ze konden of wilden geen
controle uitoefenen en hebben zich
als groep wethouders en als persoon
opzij laten schuiven. Juist diegenen,
waarvan wij verwachten dat ze onze

bestuurlijke kwaliteit van onze politiek
verantwoordelijke colleges met een
hoofdrol voor het CDA (vanaf het begin
overal bij betrokken). Hoe droef: bij
opzet, uitvoering en afhandeling ging

belangen bewaken, schieten tekort.
Zorgelijk omdat er in de regio veel
zogenaamde ‘verbonden partijen’
zijn, samenwerkingsverbanden van
gemeenten, die ook zonder goed
afgebakende Taken, Bevoegdheden
en Verantwoordelijkheden (TBV)
werken, maar wel ons geld besteden
zonder dat daar aan de raden goed
verantwoording over wordt afgelegd.
Het Floriaderapport laat de zwakte
van de huidige colleges op bestuurlijk
en controlerend niveau duidelijk zien.
Voor de Floriade ligt er nu het bewijs en

bij de andere regionale zaken zal het
niet anders zijn door het ontbreken
van TBV’s en meetbare doelen, zoals
ook bij ons college vrijwel steeds het
geval is. Hier moet iets veranderen.
Wilt u hierover of over andere
politieke zaken met ons praten? Wij
zitten elke eerste zaterdag van de
maand, dus ook 7 december van
11.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek
van Horst voor u klaar met een kopje
koffie.
Andries Brantsma,
lid commissie samenleving D66

Roelof van Laar bezoekt Swolgen
De decembermaand is weer aangebroken. Voor PvdA Horst aan de
Maas staat deze maand onder andere in het teken van het 16 dorpentourbezoek aan Swolgen. Het een na laatste dorp dat we, sinds de start in
november 2012, bezoeken.
Veertien bezoeken met vijftien
landelijke politici waarin we op dit
moment zo’n driehonderd inwoners hebben gesproken en veertien
themabijeenkomsten hebben georganiseerd. Veertien bijeenkomsten

uitstek om onze 16 dorpentour in het
teken van ontwikkelingssamenwerking
te stellen.
We starten 13 december met een
rondgang door het dorp. Van deur tot
deur gaan we met de inwoners van
Swolgen in gesprek over wat zij vinden
van hun buurt, van Swolgen, Horst aan
de Maas of de landelijke politiek. Niet
op basis van een concreet onderwerp,
maar op basis van de mening van

die nog maar eens duidelijk maken dat
onze gemeente bestaat uit stuk voor
stuk sterke en initiatiefrijke gemeenschappen. De decembermaand is ook
een maand waarin solidariteit en naastenliefde centraal staan. Een maand bij

Swolgen. Daarna organiseren we in
café-zaal Wilhelmina een themabijeenkomst over ontwikkelingssamenwerking. Want waar stopt solidariteit en
waar begint eigen verantwoordelijkheid? En is er wel sprake van naastenliefde als er iets tegenover staat? Wat
kan en moet een gemeente doen aan
ontwikkelingshulp? Een aantal vragen
waarover we op 13 december om
20.30 uur met Roelof van Laar, woord-

voerder in de Tweede Kamer voor de
Partij van de Arbeid, in gesprek gaan.
We hopen dat velen van jullie met
ons in gesprek willen over dit onderwerp en daarmee bij willen dragen
aan de keuzes die we als Partij van de
Arbeid Horst aan de Maas maken. Dus
graag tot 13 december om 20.30 uur
in café-zaal Wilhelmina.
Roy Bouten,
namens PvdA Horst aan de Maas

OUTLET KERSTKNALLERS*
* acties de gehele maand december geldig
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SP kiest voor ervaring en vernieuwing
De leden van de SP, afdeling Horst aan de Maas hebben op donderdag
21 november de kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen vastgesteld. De
kandidatenlijst van de SP bestaat uit nieuw talent en mensen met politieke
ervaring. Huidig raadslid Thijs Coppus uit Horst is lijsttrekker. Hij wordt
gevolgd door zittend raadslid Anthony van Baal uit Tienray.
De overige acht van de top 10
zijn mensen die de afgelopen jaren

actief zijn geweest binnen de SP en
samen met de lokale afdeling en de

raadsfractie actie hebben gevoerd.
Het gaat om Bart Cox uit Horst, Aniet
Fonteyne uit Lottum, Riek Janssen uit
Sevenum, Mariet Roelofs uit America,
Thijs Lenssen uit Horst, Felix van
Haren uit Horst, Huub Rademacher
uit Meerlo en Mien Wijnhoven uit
Sevenum.

Huidige raadsleden Frank
Spreeuwenberg, Michael van
Rengs en Hendrik Hazeu hebben
aangegeven op een lagere plaats te
willen staan. Ze staan in volgorde op
de 14e, 16e en 18e plaats.
“Wij zijn erg trots op deze lijst
met strijdbare kandidaten, die zowel

binnen als buiten de gemeenteraad
veel ervaring hebben opgedaan
met werk voor de SP”, aldus
SP-lijsttrekker Thijs Coppus. “De SP is
klaar voor de verkiezingen.”

voor de sociale samenhang, voorzieningen en verenigingen. Of dat goed is
voor de portemonnee van een woningcorporatie, hoef ik niet te verantwoorden. Dat zullen zij zelf wel doen. Als
woonvisies of -kaders onvoldoende
ruimte bieden, moeten we proberen
anderen ervan te overtuigen om die
ruimte te vinden. Onze verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat
de grote én de kleine kernen leefbaar
blijven.

Dit artikel heb ik geschreven in
de ‘ik-vorm’. Maar ik ben niet alleen.
Mijn fractiegenoten Rudy, Marcel,
Elbert, Annemie, Petra, Marlies, Ger,
Eric, Bart en Joop doen hetzelfde.
Voor u. Samen kunnen wij meer. Of
u dit artikel schaart in de categorie
‘verkiezingspraat’, dat laat ik aan u ter
beoordeling. Het komt in ieder geval
uit de grond van mijn hart.
Henk Weijs,
CDA-fractie Horst aan de Maas

Thijs Coppus,
lijsttrekker SP Horst aan de Maas

Leefbaarheid in alle kernen
Als gemeenteraadslid namens het CDA ben ik mij bewust van de grote
verantwoordelijkheid die dit werk met zich meebrengt. Ik vertegenwoordig u als inwoner van onze gemeente bij tal van belangrijke besluiten. Ik
vind dat een eer om te mogen doen en vind het dan ook vanzelfsprekend
dat ik voeling hou met u en aan u verantwoording afleg. Dat doe ik dan
ook regelmatig. Niet alleen tijdens verkiezingscampagnes.
Een gemeenteraadslid voert geen
actie op straat, maar zit zelf mee aan
het stuur en moet zijn of haar invloed
gebruiken om goede afgewogen
keuzes te maken. Een gemeente-

raadslid moet ook geen standpunten
verdedigen van anderen als de belangen van de inwoners van Horst aan de
Maas daar niet bij zijn gebaat. Er mag
van een gemeenteraadslid worden

verwacht dat hij of zij zich inspant om
zaken voor elkaar te krijgen, ook al
lijken ze op het eerste gezicht niet te
realiseren.
Zo kijk ik ook, samen met inwoners
van de kleine kernen, naar de woningbouwsituatie. Wonen is een primaire
behoefte. Het is hartstikke belangrijk
dat er voldoende wordt gebouwd om
jong en oud aan de kernen te kunnen
blijven binden. Bouwen moet, ook nu,
zeker nu. Niet voor leegstand, maar

Uitgangspunten voor verkiezingsprogramma
Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ter voorbereiding hierop is Essentie bezig om het verkiezingsprogramma te schrijven.
Dit programma is gebaseerd op de visie die de leden van Essentie hebben
vastgesteld. In dit stuk willen we graag zes uitgangspunten uit die visie
onder de aandacht brengen.
1: “Ieder zijn verantwoordelijkheid.” Volgens Essentie is het van
groot belang dat iedereen die dat
kan, zijn verantwoordelijkheid neemt
en hierop aangesproken kan worden.
Naast deze eigen verantwoordelijkheden heeft ook de gemeente
verantwoordelijkheden. Deze gelden

vooral voor mensen en situaties waarin
inwoners hun verantwoordelijkheid niet
kunnen nemen omdat het even niet
zelf lukt.
2: “Vertrouwen in onze inwoners.”
Om de eigen verantwoordelijkheid te
kunnen nemen, is een gemeente nodig
die vertrouwen heeft in de inwoners.

Dit zorgt voor maximale vrijheid voor
inwoners en stimuleert het nemen van
eigen verantwoordelijkheid. Respect
voor elkaar en voor de omgeving is
hiervoor een randvoorwaarde.
3: “Samenwerken aan en in een
bruisende gemeente.” Samenwerken
levert meer op dan ieder voor zich,
bovendien is samenwerken leuk en
het brengt je verder. Samenwerking is
bovendien noodzakelijk. Wie niet kan
delen, kan ook niet vermenigvuldigen.
4: “Goede voorzieningen.” In het
belang van de inwoners is een kwali-

tatief en kwantitatief goed voorzieningenniveau nodig. Daarbij gaat het om
economische voorzieningen, maar zeker
ook om sociale voorzieningen, die nu
en in de toekomst betaalbaar zijn.
5: “Ondernemerschap.” Essentie
wil blijven werken aan een gezond
ondernemersklimaat. Ondernemers
zorgen voor een bruisende omgeving
en voor een goede lokale economie.
Daarnaast zorgt goed ondernemerschap voor werkgelegenheid in onze
gemeente. Werk is de beste sociale
zekerheid die er is. De gemeente facili-

AUTOBEDRIJF

teert en stimuleert. Regelgeving waait
niet mee met de waan van de dag
maar zet een duidelijke koers uit naar
de toekomst.
6: “Transparant bestuur.” Om de
voorafgaande punten in te vullen, is
een transparant bestuur noodzakelijk.
Essentie wil besturen vanuit inhoud,
niet vanuit politieke macht. Dat vraagt
om transparantie, luisteren naar elkaar
en het hanteren van gelijkwaardigheid.
Bram Hendrix,
lijsttrekker Essentie

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

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

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

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

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

IJsbaan Horst zet zich in
voor ouderen
Stichting IJsbaan Horst wil ouderen in Horst aan de Maas laten
genieten van de ijsbaan in het centrum van Horst. Ze heeft hiervoor
bewoners en deelnemers van Hof te Berkel en Berkele Heem uit Horst en
Sevenheym uit Sevenum uitgenodigd.
Henk Lemmen, Stichting IJsbaan
Horst: “De organisatie is bezig met
de realisatie van de ijsbaan in Horst.
Basisschoolleerlingen zijn welkom,
maar wij willen ook zeker de ouderen
niet vergeten. Wij nodigen hen dan van
harte uit om in ons gezellige cafeetje,
naast de ijsbaan, een gratis kopje
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Vier gouden jubilarissen
Concordia
Muziekvereniging Concordia uit Meterik vierde vrijdag 29 november haar Caecilia-avond. Speciaal thema van de
avond was goud. Niet vanwege de vele serenades in het afgelopen jaar in verband met gouden huwelijksfeesten in
Meterik, maar omdat de muziekvereniging dit jaar vier gouden jubilarissen in haar midden heeft.

koffie met koek te komen nuttigen.
Door de ramen zien ze dan de jonge
kinderen en misschien wel hun kleinkind. Om dit voor elkaar te krijgen zijn
we nog op zoek naar vrijwilligers, die
tijdens schooltijd een paar uurtjes tijd
hebben.” Voor meer informatie, mail
naar henklemmen@home.nl

Pieter Verhagen spelregelkampioen
Tijdens de slotavond van het jaarlijkse spelregelkampioenschap van
scheidsrechtersvereniging Horst-Venray op 26 november is
Pieter Verhagen uit Venray gekroond tot kampioen.
Het spelregelkampioenschap
bestaat uit negen toetsen die verspreid
over het jaar worden gemaakt. Tijdens
de slotavond, met de laatste toets,
bleek dat Pieter Verhagen met 490
punten de winnaar was. Op de tweede
plaats eindigde Miek van Rens-Verbers
met 475 punten. Zij werd op korte
afstand gevolgd door Jos Peeters met
een eindscore van 465 punten. De heer

Hoogink hield een inleiding over nonverbale communicatie op het voetbalveld. Het bleek dat non-verbale communicatie zeer invloedrijk is. Kennis
hiervan helpt een scheidsrechter bij
het leiden van zijn wedstrijd. Vooral de
invloed van non-verbale communicatie
op de omgang met spelers en anderen
binnen en buiten het veld, kwam
uitgebreid aan bod.

Jacqueline Hermans, Hennie Janssen en Sjaak Jenniskens
ontvingen hun felicitaties. Tiny Haegens was verhinderd (Foto: Toon Rambags)
Tiny Haegens, Jacqueline Hermans,
Hennie Janssen en Sjaak Jenniskens zijn
al 50 jaar verbonden aan Concordia. De
jubilarissen kregen de daarbij behorende versierselen van de landelijke
en Limburgse muziekbond opgespeld,

vergezeld van mooie woorden, complimenten, felicitaties en een boeket
bloemen. Volgens de vereniging hebben de vier jubilarissen stuk voor stuk
grote bijdragen aan Concordia geleverd.
De verkiezing Lid van het Jaar won Wim

MONTUREN*
VOOR EEN
APPEL EN
EEN EI!

Hermans. Wim Hermans bemant de bar
tijdens repetities, uitvoeringen en evenementen van Concordia en verzorgt
daarbij ook altijd de schoonmaak. Ook
Wim Hermans ontving de bijbehorende
onderscheiding, woorden en felicitaties.

U BETAALT
ALLEEN VOOR
DE GLAZEN
DUS
GRATIS

OP EEN SPECIAAL GESELECTEERDE COLLECTIE! MET UITZONDERING VAN DE NIEUWE COLLECTIE EN NIET I.C.M. ANDERE ACTIES.
ACTIE GELDIG TOT EN MET 21 DECEMBER 2013. ALLE APPELS EN EIEREN DONEREN WIJ AAN DE VOEDSELBANK!

*

Vestiging Venray
Grotestraat 48 - tel. (0478) 58 24 09

Vestiging Boxmeer
Steenstraat 120 - tel. (0485) 57 18 12
KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE WWW.CAMPSOPTIEK.NL

Vestiging Horst
St. Lambertusplein 2 - tel. (077) 820 02 62
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Wedstrijd vol hoogtepunten

RVU knokt zich
naar gelijkspel
bij Wittenhorst

Sprint- en estafettekampioenschappen

33 pr’s voor HZPC Horst
Door: Bram Becks, HZPC
De Limburgse sprint- en estafettekampioenschappen werden zaterdag 30 november en zondag 1 december
gezwommen in De Bandert in Echt. Het was een leuke wedstrijd waarbij de korte afstanden aan bod komen.
Dit betekende sprinten voor de deelnemers van HZPC Horst.

Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Een wedstrijd die eindigt in 0-0 is meestal iets om snel te vergeten,
want doelpunten zijn ingrediënten die lang blijven hangen. Echter deze
belangrijke zespuntenwedstrijd van het eerste elftal van RKSV
Wittenhorst tegen RVU uit Meerssen had meerdere hoogtepunten.
De wedstrijd bleef boeien.
De eerste serieuze kans van de
wedstrijd ontstond op rechts toen
Thom Derks iedereen te vlug af
was. De voorzet kon net niet goed
ingeschoten worden. Het spel ging
op en neer. In de 13e minuut was het
even schrikken voor Wittenhorst. De
gevaarlijke en snelle Tobias Tanger
werd in de vrije ruimte aangespeeld.
Als een hazewind ging het richting
Wittenhorst-doel. Het schot dat
volgde werd tot opluchting van de
Wittenhorst-aanhang door Sjors Witt
gestopt.
In de 32e minuut leek Wittenhorst
op voorsprong te komen. Een mooie
aanval werd ingezet door Rob Zanders
die de bal hard op doelman Pim
Gubbels afvuurde. Deze kon de bal
met moeite afweren. De terugspringende bal werd een prooi voor Thom
Derks die van dichtbij kon aanleggen. Ook deze kogel kon de uitstekende doelman uit het doel houden.
Wittenhorst bleef tot aan de pauze
de bovenliggende ploeg. Echter bleek
toen al dat scoren tegen deze hechte
defensie een moeilijke opgave zou
zijn. De ruststand werd 0-0.
In de pauze kon Wittenhorst

een strijdplan uitdokteren hoe te
handelen om deze lastige hindernis
te slechten. Het eerste gevaar kwam
via RVU-speler Maarten Vosselman.
De gevaarlijke voorzet werd weer
een prooi voor de Horster doelman.
De wedstrijd werd feller. RVU moest
terug. Een tweede gele kaart van
Armand Schenk betekende in de 60e
minuut dat de Zuid-Limburgers tegen
een numerieke minderheid kwamen
te staan. Een goede gelegenheid
voor Wittenhorst om door te drukken.
Het grote veldoverwicht dat volgde,
bleek het enige voordeel te zijn. Met
veel inzet wist RVU steeds het juiste
antwoord in huis te hebben. Gezien
dat deze ploeg een van de minst
gepasseerde achterhoedes heeft in
klasse 1D was dat geen opzienbarende vertoning.
Dan maar met afstandsschoten
de doelman proberen te verrassen.
Deze oplossing lukte vorige week
wonderwel. Ditmaal was het vizier
wat minder afgesteld. Het laatste
fluitsignaal klonk voor Wittenhorst
niet als muziek in de oren. Er had veel
meer ingezeten. Belangrijk is evenwel
dat er niet werd verloren.

De meisjes junioren behalen de eerste plek in het totaalklassement
Op zaterdag werd er goed
gezwommen. De estafetteteams van
de minioren behaalden prijs na prijs.
Op de vier keer 50 meter wisselslag
kreeg Pleun van den Bergh de eer om
het af te maken. En dat deed ze goed.
Dit resulteerde in een spannende finish
waarna de minioren-meisjes de gouden
plak mee naar huis konden nemen.
Ook de oudere garde deed het
goed. Sam Derks, die niet zo vaak kan
komen trainen, zwom de sterren van
de hemel op de 50 meter rugslag. Hij
behaalde een mooie eindtijd en een
eerste plek. Hij verdiende hiermee

goud. Ook Bjorn Piket en Koen Koster
wisten vandaag verschillende tegenstanders achter zich te laten.
Zondag 1 december was wederom
een goed dagje voor HZPC. De zwemmers waren er helemaal klaar voor
en mentaal sterk. Dit blijkt ook uit de
uitslagen. Wederom sneuvelden vele
oude persoonlijke records en behaalden
de zwemmers vele medailles. Koen
Koster, Manon Koster en Michelle
Verouden namen de meeste medailles
mee naar huis. Het minioren-estafetteteam 1 (Anouk Seuren, Lynn Vallen,
Pleun van den Bergh, Anna van Kuijk,

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit
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Groene spar (Fijnspar)
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In pot geteeld
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Kerstbomenkwekerij
Leon en Annet Coenders
Witveldweg 30, Grubbenvorst
077 - 366 22 36
www.facebook.com/coenders.kerstbomen

vraag naar de voorwaarden

E14,95

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

• Overheaddeuren •
• Garagedeuren •
• Elec. bediening • onderdelen •
Hulsweg 6, 5866 CL Swolgen
Tel. 06 24 19 24 01

wonen, welzijn en zorg

Kerstbomen Oude
van de kweker videOtapes
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Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

Kusters

van
huis
uit

Reserveer snel voor de laatste dagen van 2013

Ilse Huijs en Anne van Megen) wist
de beker mee naar huis te nemen: zij
mogen zich beste estafetteteam van
Limburg noemen. Koen, die momenteel erg goed in vorm is, wist zich op
elke afstand te verbeteren. De beste
tijdsverbetering was op de 50 meter
rugslag. Hij had 32.67 staan en zwom
30.62 seconden. Maar ook Alice Janssen
wist haar persoonlijk record aan te
scherpen. Zij zwom erg goed op de
100 meter wisselslag.
In totaal werden 33 persoonlijke
records gezwommen en zijn er vele
medailles behaald.

www.proteion.nl

toon@kustersindustriedeuren.nl

Opwekken en besparen,
hoe doe ik dat?

Energieavond bij
Kom op vrijdagavond
13 december om 19.00 uur
naar Startpunt Wonen voor

Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

kies voor couNselliNg!
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

een heldere toelichting over
het opwekken en besparen
van energie.

Een aantal specialisten zullen u deze
avond vertellen welke mogelijkheden
er zijn en hoeveel u kunt besparen.
De aanwezigen ontvangen in ieder
geval een gratis maatwerkadvies.
U kunt zich aanmelden voor deze
avond via info@startpuntwonen.nl
of bel ons op (077) 260 00 00.
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Budoclub Horst scoort op LK
America kan
thuis maar niet
winnen
Door: Johan Camps, Budoclub Horst
Budoclub Horst ging op zondag 1 december met vijf judoka’s naar het Limburgs kampioenschap voor jeugd.
De club kwam met twee bronzen plakken en een kampioenstitel naar huis.

Door: Noud Haegens, VV America
America wacht dit seizoen nog op de eerste thuisoverwinning, ook na
de wedstrijd tegen Olympia Boys. De gasten uit Vlierden lieten zich niet
verrassen en wonnen in een matige wedstrijd met 1-3. America nam wel
de leiding maar zag Olympia Boys toch met drie punten naar huis gaan.
Beide teams startten voorzichtig
en het duurde ook even voordat er
wat gebeurde. Na wat kleine kansen
voor America was het in de 20e
minuut bijna raak voor Olympia Boys.
Een vrije trap werd snoeihard op de
kruising geschoten. Enkele minuten
later was het wel raak voor America.
Een mooie pass van Jesper Huijs
werd onderschept door Bas Janssen.
Op volle snelheid omspeelde hij zijn
tegenstander en schoot beheerst
raak: 1-0.
Nog geen vijf minuten later
voorkwam de doelverdediger van
Olympia Boys nog de 2-0 door een
prima redding op een schot van Joep
Geurts. Daarna was het de beurt aan
de gasten. Nog voor de rust keek
America al tegen een achterstand
aan. Een aanval door het midden
werd in eerste instantie nog gestopt
maar in de rebound was Sven van
Lierop wel succesvol: 1-1. Een foutje
van de ongelukkige Thijs Baltissen

luidde de 1-2 in. Hij verspeelde de bal
en zag het toch houdbare schot van
Nick Meijers door de vingers glippen
van doelman Nick Roelofs.
Na rust sloeg Olympia Boys weer
toe. Een prachtige solo eindigde in
een strafschop. Frank van de Weijer
scoorde eenvoudig 1-3. Voor America
was het over en sluiten. Olympia was
sterker en de spitsen van America
kwamen niet meer in het stuk voor.
Duwen van Roy Derix in het strafschopgebied betekende voor hem
de tweede gele kaart en voortijdig
douchen. De strafschop werd echter
knap gestopt door Nick Roelofs. Met
tien man probeerde America nog wel
wat uit te richten maar echt gevaarlijk werden ze niet. Inzet was er wel
maar met alleen inzet win je geen
wedstrijden. Olympia Boys speelde de
wedstrijd rustig uit en vergrootte in
de laatste minuut nog bijna de voorsprong. Na een snelle aanval werd de
bal echter op de paal geschoten.

Yves Smits, Roel Smits en Cem Verheijen
Als eerste was Cem Verheijen aan
de beurt. Nadat hij zijn eerste partij
verloor, herpakte hij zich sterk door
vervolgens drie wedstijden op rij te
winnen. Hij won ze alle drie met de
maximale score en won hiermee een
bronzen plak. Vervolgens kwam Yves
Smits de mat op. Hij kwam uit in de
klasse tot 15 jaar. Hij liet in zijn eerste
partij meteen zien dat hij de wedstrijd

domineerde. Hij scoorde eerst met
een worp en maakte het af met een
houdgreep. In de finale had hij slechts
vijf seconden nodig om zijn opponent
op de rug te werpen. Hij werd hiermee
Limburgs kampioen.
Als laatste moest Roel Smits zijn
beste judo uit de kast halen tegen
judoka’s waar hij onlangs nog van
verloor. Roel revancheerde zich door

beide judoka’s op hun rug te werpen.
Vervolgens trof hij de uiteindelijke kampioen. Hij streed sterk maar moest zijn
meerdere erkennen. Hierna herpakte
hij zich, won nog een wedstrijd en
werd ook derde.
Ondanks dat Siep Arts zeer sterk
stond te judoën en Giel de mooiste
worp van het toernooi maakte, vielen
deze deelnemers net buiten de prijzen.

Punten voor vechtlust Hovoc-dames
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Het selectieteam van de damesafdeling van Hovoc uit Horst ontving in haar Dendron-sporthal de dames uit Beugen.
Dat leverde een enerverende volleybalstrijd op, die in de vijfde set in het voordeel van de bezoekers werd beslecht. De
heren van Hovoc waren afgelopen zaterdag in Eindhoven te gast, maar keerden tegen Hajraa puntloos terug.
Onder toeziend oog van een
goed gevulde tribune begon Hovoc
DS 1 gemotiveerd en vol inzet aan
de wedstrijd tegen Achilles DS 1.
Toch liep de thuisspelende ploeg in
de eerste set achter de feiten aan
(23-25). Dat werd echter omgedraaid

in het tweede bedrijf (25-21) en het
hervonden elan werd daarna door
Hovoc gehandhaafd. Ondanks dat
een te afwachtend spel de Horster
dames in een spannende derde set
nekte (24-26), gaf Hovoc zich nog niet
gewonnen. Dankzij stabiel passwerk

en een flinke portie aanvalskracht
trok Hovoc de vierde set weer naar
zich toe (25-21) en bracht dat de
setstand op 2-2. De beslissende vijfde
set kwam bij Horst helaas nooit tot
ontbranding en Achilles won deze dan
ook eenvoudig (2-15) en nam dus de

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl

wedstrijdpunt te pakken, bleef ook
dat in Eindhoven (25-20). Hovoc-coach
Bob Soberjé liet weten: “Als collectief
spelen we gewoon niet goed genoeg.
We halen niet het niveau van het
begin van de competitie en verliezen
in Eindhoven dan ook volledig terecht.
We zullen als team een stap extra
moeten zetten om ons te kunnen
nestelen in de middenmoot van de
promotieklasse.”

pop van Horster bodem

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

wedstrijdwinst mee richting Beugen
(2-3). De Horster volleybalheren
troffen in Eindhoven het derde team
van Hajraa. Hovoc HS 1 had moeite
met de sterke servicedruk van Hajraa
HS 3 en het lukte niet een goede
servicepass af te leveren. De eerste
drie sets had Hovoc dan ook niet
veel in te brengen (25-11, 25-18 en
25-17). Ondanks dat de Horstenaren
er nog voor gingen om het laatste

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

KERSTBOMEN
Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten
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M. Direks
Horsterweg 21a Castenray
tel.: 06 - 20 22 92 25
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16.00

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL
Kiest u voor kwaliteit?
Dan kiest u voor Rutten
naaimachines en BERNINA.
Service en reparatie van alle merken

met kluit, in pot of gezaagd
kerstgroen gratis
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 19.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.30 uur
zondag 10.00 tot 16.00 uur

ZO

Alberdingk Thijmstraat 41, 5921 BB Blerick-Venlo
Tel. 077-3871333
www.ruttennaaimachines.nl
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Zwaarbevochten overwinning

SVEB rijkelijk beloond
Door: Geert Schatorjé, SVEB
Het eerste elftal van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst kreeg FCV-Venlo op bezoek.
De ploeg uit Venlo speelde zijn vijfde uitwedstrijd van deze competitie, maar wist uit de voorgaande vier uitwedstrijden slechts eenmaal te scoren en kreeg zeven tegentreffers. Op papier leek het voor SVEB dus geen moeilijke
opdracht om drie punten thuis te houden. De praktijk was echter anders.

Giel Seuren (SVEB) is Mike Jesse (FCV) te snel af (Foto: Thijs Janssen)
De wedstrijd begon bijna 10 minuten later dan gepland. De oorzaak van
de vertraging was met name gelegen
in de sinds dit seizoen verplichte
spelerspasjescontrole vóór de wedstrijd.
Het leek wel of deze vertraging de
spelers in slaap had gesukkeld, want in
de eerste helft gebeurde er nagenoeg
niets. SVEB liet in de eerste 45 minuten
niets noemenswaardigs zien. FCV was
tot tweemaal toe dicht bij een doelpunt
maar beide keren ging de bal een
klein metertje langs de kruising. Verder
rommelde het spel wat op en neer.
Het najaarszonnetje deed zijn uiterste
best om de middag op te vrolijken. De

ruststand was 0-0.
Omdat het najaarzonnetje zich in
de tweede helft niet meer liet zien,
moest het nu komen van de 22 matadors op het veld. Was FCV in de eerste
helft nog de bovenliggende partij, in de
tweede helft had SVEB het betere spel.
Eerst was het voor de SVEB-aanhang
nog even slikken want in de 68e
minuut kwam FCV op voorsprong: 0-1.
Echter binnen twee minuten maakte
Rick Tissen na een steekpassje van Sjors
Schatorjé de gelijkmaker: 1-1.
SVEB kreeg weer vertrouwen in een
goede afloop en werd gevaarlijker. In
de 78e minuut slalomde Sjors Schatorjé

zich vanaf de zijlijn door het strafschopgebied tot bij de eerste paal. Zijn passje
terug werd door Maik Vermazeren op
waarde geschat: hij schoot de bal binnen: 2-1.

Spannend slot
Er volgde nog een spannend slot.
FCV was dichtbij de 2-2, maar Jasper
Jansen haalde de bal achter de reeds
geslagen John Tissen uit het doel. Het
begon al te schemeren toen het laatste
fluitsignaal klonk. Het was een zwaar
bevochten overwinning voor SVEB,
waar een gelijkspel de verhoudingen
beter had weergegeven.

Hegelsom en Meterik in
evenwicht
Door: RKSV Meterik
Na een vooral in de tweede helft bij vlagen te harde wedstrijd, eindigde de derby tussen de hoofdploegen
van RKSV Meterik en VV Hegelsom in 1-1. Meterik begon na een oergezellige Sinterklaas-pullenavond en het
nieuws dat Gé Ummenthun ook volgend jaar trainer is bij de groenwitten, met een goed gevoel aan de
wedstrijd. De verwachtingen waren hooggespannen.
Panningen afgekeurd. Meterik had het
beter verzorgde spel maar werd zelden
gevaarlijk. Alleen een afzwaaier van
Boy Geurts is vermeldenswaardig. Pas
vlak voor de rust kwam de gelijkmaker
op het scorebord: Tom Verbong speelde
zich knap vrij en lepelde de bal in de
kruising.

Vuur in de strijd
Was de eerste helft een gezapige
vertoning, in de tweede helft bracht
Hegelsom vuur in de strijd, waardoor
Meterik geen ruimte meer kreeg en
in de verdediging werd gedrongen.
Dit resulteerde in een tweetal goede
kansen voor de roodwitten. Eerst kopte
een aanvaller geheel vrijstaand over

Door: René van Helden, RSKV Melderslo
Het eerste elftal van RKSV Melderslo gaat in de wedstrijd tegen
Merselo 1 vanaf het fluitsignaal meteen op zoek naar de openingstreffer.
Bij een corner in de 7e minuut krijgen ze hierbij hulp uit een geheel
onverwachte hoek. Het is namelijk de keeper van Merselo, oud Venrayspeler Niels de Klerk, die de bal onbegrijpelijk in eigen doel slaat.
Melderslo blijft na de eerste treffer de betere ploeg en dat resulteert
al in de 14e minuut in de tweede
goal. De diepe bal over rechts van
Paul van Helden op de doorgelopen
Rik Spreeuwenberg is mooi. Zijn
voorzet op maat wordt door Jelle
Claassens doeltreffende afgerond. Het
gehaaste spel van de thuisclub leidt
hierna echter regelmatig tot onnodig
balverlies en brengt Merselo steeds
beter in de wedstrijd. Na opnieuw
slordig balverlies in de 43e minuut
staat plots spits Ahmad Qurishi oog in
oog met Bas Westerveld. Hij laat zijn
eerste treffer van deze middag noteren: 2-1. Na de thee valt voorstopper Bart Theeuwen van Melderslo al
snel uit vanwege een enkelblessure.
Melderslo is zoekende en Merselo
pakt het initiatief. Met name spits
Ahmad is steeds vaker een plaag voor
de verdediging van Melderslo. Toch is
het Melderslo dat in de 72e minuut
door een mooie kopbal van Dennis

Gubbels 3-1 weet te scoren. Als dan
drie minuten later Niek Snijders van
Merselo met twee keer geel het veld
moet verlaten, lijkt de buit binnen
voor de ploeg van trainer Roeland
van Oudenhoven. Niets is minder
waar. Merselo wordt met tien man
alsmaar sterker en in 80e minuut
weet Ahmad met een mooi afstandsschot de aansluitingstreffer te maken.
Daar waar Melderslo binnen de lijnen
de organisatie maar niet geregeld
krijgt, blijft Merselo geloven in een
goede afloop. In de 90e minuut
gebeurt waar het thuispubliek al bang
voor was, en wordt de gelijkmaker
gemaakt door Ahmad. Het was zeker
geen onsportieve wedstrijd, maar
een stukje frustratie en domheid bij
beide teams zorgde ervoor dat de
goed leidende scheidsrechter Deckers
in deze wedstrijd moet strooien met
gele kaarten of het pepernoten zijn.
Het zal wel met de spanning in deze
tijd van het jaar te maken hebben.

VERBOUWINGS
OPRUIMING!!!
Grootscheepse opruiming wegens
de verbouwing van ons magazijn
Dames- en heren
collectie en nachtkleding:

Derby eindigt in gelijkspel

Hegelsom startte furieus en
zette Meterik vanaf de aftrap onder
druk. Het team kwam in de tweede
minuut al op voorsprong. De Meterikverdedigers stonden erbij en keken
ernaar. In eerste instantie kwam de
bal via de paal terug het veld in, maar
een Hegelsom-speler kon de bal weer
aannemen en in alle rust voorzetten. Rik Huijs kon geheel vrijstaand
binnentikken. Dit was een koude
douche voor de groenwitten, maar ze
zochten steeds meer de aanval.
Hegelsom ging achteruit voetballen, gaf weinig ruimte en scoorde
zelfs de 2-0 via een counter. Deze
goal werd vanwege buitenspel
door scheidsrechter Verheijen uit

Melderslo geeft
voorsprong weg

en na een uur schoot de supersnelle
spits vanuit vrijstaande positie tegen
de onderkant van de lat, waarna
doelman Stefan Bouten redding
kon brengen. In het laatste half uur
onttrok Meterik zich aan de druk en
leek op voorsprong te komen. Maar
Boy Geurts was niet overtuigend
genoeg om vrij voor de keeper zijn
actie af te ronden. Vervolgens zocht
Gijs van Rengs de ruimte en speelde
Kris Cuppen goed aan. Deze kapte
zijn tegenstander uit maar schoot de
bal voorlangs. Hegelsom bracht meer
fysieke middelen in de strijd om het
puntje te houden. Uiteindelijk lukte
dat en bleef 1-1 op het scorebord
staan.

3 halen=2 betalen
(alles kan gecombineerd worden)

of op 1 artikel

20% kassakorting
(tenzij anders aangegeven)

Daarnaast aanbiedingen
met korting tot 70%
Nieuwe collectie damestruien: ruime keuze!
Dames- en herenmode,
schoenen, nachtmode,
bodywear en accessoires:

nu zeer voordelig!!
Graag tot ziens bij Mariëtte Mode!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m winkelplezier • parkeren voor de deur
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Vijf kanshebbers Nu of Nooit 2014
Maar liefst vijf muzikale formaties uit Horst aan de Maas mogen deelnemen aan de voorrondes van muziekwedstrijd Nu of Nooit 2014. De popmuzikanten strijden in verschillende voorrondes voor een plek in de finale én op
Pinkpop.

vereerd met de kans om zichzelf in de
kijker te spelen. “Hopelijk zit er op z’n
minst een finaleplek in voor ons. Het
blijkt dat je heel veel aan deelname
kunt hebben. We hebben er veel zin in
en gaan een hele goede set neerzetten
zodat ze niet om ons heen kunnen”,
stellen Peter Muijsenberg en Mike
Peeters van The Mothmen.

Veel bekende bands
uit de regio

Vorig jaar won Christopher Green uit Broekhuizenvorst Nu of Nooit
en mocht daarom festival Pinkpop openen (Foto: Bas Notermans Fotografie)
Joep van Wegberg en The
Blackwater Experience uit Horst,
Sunday Zombies & The Brain uit
Grubbenvorst en The Mothmen uit

Sevenum en Kronenberg spelen op
vrijdag 31 januari in Perron 55 in Venlo.
She’s Got Legs uit America mag op
vrijdag 7 februari in muziekcentrum De

Bosuil in Weert strijden om een plek
in de finale op zondag 9 maart in De
Maaspoort in Venlo.
De muzikanten zijn allemaal

Luc Verdellen van The Blackwater
Experience reageert: “Wij zijn er ook
blij mee. Geweldig om een kans te
krijgen op Pinkpop te spelen. We
kijken dan ook erg uit naar de eerste
voorronde, al is het maar omdat het
een gezellige avond belooft te worden
met veel bekenden uit andere bands.
Dat bewijst maar weer eens hoeveel
talent er in deze regio rondloopt. Wij zij
er helemaal klaar voor en wensen alle
andere bands en artiesten heel veel
succes.”
She’s Got Legs uit America vindt
het ‘alleraardigst’ dat ze tot de voorrondes zijn doorgedrongen. “We hebben sterke concurrentie, ook van veel
voor ons bekende bands uit de omgeving. Maar we hebben er wel heel veel
zin in. Wel spelen wij als enige uit de
regio niet in Venlo maar in Weert de

voorronde, dus dan zijn er wat minder
bekende gezichten voor ons.”
De Grubbenvorster band Sunday
Zombies & The Brain deed in 2012 ook
mee. Ton Lommen: “Dit keer wordt het
écht nu of nooit. Uiteraard vinden we
het supertof dat we geselecteerd zijn
uit 85 Limburgse bands. Op 12 januari
brengen we onze eerst mini-cd uit.
Die hebben we opgestuurd naar de
selectiejury en is blijkbaar in de smaak
gevallen. Dat was voor ons de eerste
confrontatie van onze cd met de buitenwereld. Wij geloven in onze muziek
en willen die natuurlijk zoveel mogelijk
promoten. Pinkpop zou daarbij een
geweldige springplank zijn. Maar wij
zijn ook realistisch. De concurrentie is
groot. We hebben het gevoel dat het
nog moeilijker zal worden dan in 2012.
Maar dat motiveert ook.” De band
hoopt dat hun inmiddels vergaarde
podiumervaring de prestatie van twee
jaar geleden doet verbleken.

Wij geloven
in onze muziek
Uit de 25 deelnemers aan de voorrondes kiest een jury vijf finalisten.
Eén finalist krijgt zijn plaats op basis
van kaartverkoop. Nu of Nooit 2014
wordt georganiseerd door Stichting
Popmuziek Limburg.

Pistolet
met pesto, rauwe ham,
mozzarella en tomaat

1.95

geldig vanaf 5 t/m 11 december

broodje van de week Eef Mulders in ﬁnale TVK

www.plushorst.nl

Eef Mulders uit Grubbenvorst is, tijdens de voorronde op zaterdag 30 november in Maasbracht, doorgedrongen
tot de finale van het vijfde Tiener Vastelaovend Kónkoer (TVK) dat op 8 februari in Heerlerheide wordt gehouden.
Met vijftien andere acts zal Eef
Mulders strijden om de titel.
Het Bernardinus College uit Heerlen
kreeg een wildcard, waardoor zestien
acts in de finale staan. Roos en Jikke

Straten, die het Grubbenvorster
jeugdliedjesconcours dit jaar wonnen
met hun liedje Project V, haalden de
finale niet.
Eef Mulders werd gedeelde derde

tijdens dat concours met haar lied Ut
fiës vân mien leave.
In 2013 stond Mulders ook al in
de finale van het TVK met haar liedje
Wae of wât bis dich dân.

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

KERST en OUDJAAR wij zijn er klaar voor!
Voor ons assortiment en bestellijst kijk op

www.verkoeijen.nl

U kunt ook bestellen in onze webshop:

webshop.verkoeijen.nl
wij wensen iedereen smakelijke feestdagen; team Verkoeijen partyservice & slagerij
Horsterweg 1A, 5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

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

KERSTBOMEN
Hele mooie bomen, veel keus en niet duur!
Dinsdag, woensdag, donderdag 11.00-18.00 uur,
vrijdag 11.00-20.00 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur.
Noordsingel 43 Horst bij

Kringloopwinkel de Twedde Kans

Snor aan de Maas
Het Praedé Wolfpack heeft zaterdag 30 november zijn Movember-actie afgerond. Om 09.00 uur gingen bij
Praedé Kappers in Horst de snorren er weer af. Met het laten groeien van de snorren wilden de mannen
bewustwording van prostaatkanker vergroten en geld inzamelen voor bestrijding van de ziekte. Rob Thielen,
Sander van Helden, Paul Gilissen, Jean-Marie Starmans, Guus Pennings en Dave Linssen startten begin november met de actie. Met de tondeuse kwam een einde aan hun actie. Zaterdag werd dat bij Praedé gevierd met
een optreden van de Fishnet Stockings. Tijdens de Movember-actie schoren Cay Kleeven en zijn team tegen een
vrijwillige bijdrage de snorren. Dit bracht ruim 200 euro op. Het Praedé Wolfpack heeft inmiddels 840 euro bij
elkaar verzameld. Veel donaties kwamen van vrienden en familie. Er is ook een anonieme donatie op de
deurmat gevallen, geeft Paul Gilissen aan. Volgend jaar wil de groep de actie groter aanpakken. “Dan is het in
november 2014 geen Horst aan de Maas maar SNOR aan de Maas”, grapt Paul.
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15 VRAGEN aan Natascha Lok 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

Natascha Lok
13 jaar
Horst
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik zou heel graag in de horeca willen
werken, bij bijvoorbeeld het Parkhotel.
Ik vind het een prachtig hotel, mensen
komen daar voor de gezelligheid en
het lekkere eten. Ik zou daar graag mijn
steentje aan bijdragen door bijvoorbeeld in de bediening te werken.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Ik heb niet specifiek iemand die ik kan
noemen. Ik heb wel een hele leuke
vriendinnengroep, waar ik heel blij mee
ben. Binnen deze groep is Janne mijn
beste vriendin. Ik ken haar via mijn
broertje. Hij had een paar jaar geleden
verkering met haar.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het wel handig, omdat je snel

dingen kan afspreken en je weet wanneer iemand voor het laatst is gezien
op WhatsApp, dus daar kan je aan zien
of iemand snel gaat reageren. Mijn
favoriet is WhatsApp omdat je hierbinnen snel dingen kan doorgeven en je
binnen groepen dingen als foto’s door
kunt sturen.
Wat is uniek aan jou?
Ik ben eigenlijk nooit boos en altijd
vrolijk en dat hoor ik wel eens terug
van mensen. Dan zeggen ze dat ik altijd
lach en zo.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Met een deel zou ik naar een arm land
gaan om daar bijvoorbeeld voor arme
kinderen een school te bouwen. Ik zou
ook wat geld aan mijn familie geven
en natuurlijk zou ik zelf ook nog wat
houden om te sparen voor een mooie
vakantie naar een warm land.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk bij de rozen in America. Nu ben
ik 13 en verdien ik 2,50 euro per uur,
maar over een paar weken ben ik 14

en dan verdien ik wat meer per uur. Ik
werk zaterdag en zondag, dat wisselt
steeds af.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Pasta met groene saus, ik weet niet
precies hoe het heet en ik weet ook
niet zeker wat het is. Ze maakt het ook
niet zo heel vaak, maar dat vind ik wel
heel erg lekker.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Ik woon overal wel dichtbij, omdat ik
midden in het dorp woon. Ons huis ligt
ook vijf minuten van mijn school af en
ik heb in Horst vriendinnen waar ik veel
mee omga. Eigenlijk hoef dus nooit
lang te fietsen om ergens naar toe te
gaan en dat vind ik heel erg fijn.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat is mijn verjaardag, omdat dan mijn
vrienden en familie op bezoek komen.
Dan krijg ik de aandacht en cadeautjes
van mensen. Dat vind ik altijd heel
gezellig.

In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
In de huid van mijn moeder. Ze moet
iedereen opvoeden en ik zou heel
graag willen weten hoe ze alles heeft
meegemaakt. Als ik haar zou zijn voor
een dag zou ik, denk ik, hetzelfde
doen als dat mijn moeder doet: ervoor
zorgen dat het huis netjes is.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Het liefst shop ik in grote steden, bijvoorbeeld in Amsterdam of Utrecht. In
de vakantie gaan we wel eens met het
gezin naar Amsterdam. Vorige maand
ben ik nog met vriendinnen naar
Utrecht gegaan.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 7 voor de grote toets van
biologie. Biologie is niet mijn leukste
vak, maar ik denk dat het toch wel een
belangrijk vak is voor iedereen. Mijn
leukste vak is Engels, omdat ik dit op
de basisschool al een beetje gehad heb
en ik hier altijd wel hoge cijfers voor
haal.
Zon of sneeuw?
Allebei, in de zomer schijnt de zon en
is het heel warm. Ik vind het lekker om
dan met vriendinnen te gaan zwemmen. In de winter is het koud, maar ik
vind het altijd wel heel gezellig met de
sneeuw. Als ik dan binnen zit met de
open haard aan, dan geeft me dat wel
een gezellig gevoel.
Foto of video?
Ik kies voor een foto, omdat je dat altijd
nog kan bewaren en in kan lijsten. Je
hebt altijd nog een herinnering aan een
foto. Een video moet je steeds opnieuw
kijken, daar heb je ook niet altijd tijd
voor, een foto heb je zo bekeken.
Stad of dorp?
Dan kies ik voor een stad, dat vind
ik gezelliger dan een dorp. Je zit in
een stad meestal overal dichtbij, je
zit dichter bij winkels en er is meer te
doen. Ik denk dat ik later ook liever in
de stad ga wonen. Amsterdam lijkt me
wel leuk. Ik ben er al best wel vaak
geweest en het is daar altijd wel heel
gezellig.

TWEEDE PAAR SCHOENEN

€1,

00

m.u.v. standaard en nieuwe collecti

e.

schoenmode
steenstraat 14, Horst | 077 397 01 31 | www.deschoesterschoenmode.nl

Column

No food
allowed
Er bestaan natuurlijk
tientallen vooroordelen over
modescholen en de hele
modewereld daaromheen, daar
is geen twijfel over mogelijk.
Denk alleen al eens aan de
heftige discussies over het
eetgedrag van modellen of
modemeisjes. Dat blijft een
onderwerp waar de meningen
over verdeeld zijn en waarover
discussies blijven bestaan en
ontstaan. Niet geheel
onopgemerkt bleef dan ook het
nieuws dat het enige
eetverkooppuntje bij ons op
school (modeschool van
Amsterdam) als donderslag bij
heldere hemel verdween.
Word je op ieder andere hbo
of universitaire opleiding
doodgegooid met verschillende
cateringmogelijkheden, is er bij
ons op school, een school vol
modemeisjes en -jongens, sinds
deze week geen verse koffie,
broodje of stukje cake meer te
krijgen. Mmm... Opvallend, vond
ik. Uitgerekend op een
modeschool zoals die van ons is
er nog geen stukje brood meer te
krijgen, alsof ze hebben gedacht:
die modepopjes eten toch niet...
Natuurlijk is dit volstrekte
onzin en zal er vast een andere
goede reden achter zitten, maar
het zette me wel aan het denken.
Vooral toen ik vorige week,
gewoon in het nuchtere Horst aan
de Maas, tussen mijn nuchtere
Horster vriendinnetjes aan het
diner zat: all you can eat tapas.
Ordinair onbeperkt eten. Ik heb
er normaal gesproken een hekel
aan.
Deze keer vond ik het
heerlijk. Een week lang heb ik
met moeite mijn lunch bij elkaar
moeten sprokkelen. Broodjes van
school zaten er niet meer in, dus
rende ik in mijn paar minuutjes
pauze als een kip zonder kop
naar de plaatselijke supermarkt,
het buurtcafé of de school om de
hoek om daar toch mijn honger
te kunnen stillen. Ditmaal kon ik
voor het eerst gewoon lekker
blijven zitten en bestellen wat ik
maar wilde. Heerlijk verwend,
toch?
Flink genoten heb ik. Vooral
als ik er aan terug denk, zoals
vanmiddag op school: toen ik
weer in alle haast, op mijn
hakken, door weer en wind, mijn
lunch van de supermarkt een
eindje verderop moest ophalen...
Mies
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Bouw ijsbaan Horst van start

Wilhelminaplein vriest weer dicht
De bouw van de ijsbaan in hartje Horst begint deze week. Langzaam maar zeker vriest het Wilhelminaplein
dicht en verandert het straatbeeld van Horst in een gezellige winterse sfeer. De opening van de ijsbaan vindt
plaats op vrijdag 13 december. Vanaf zaterdag 14 december zijn bezoekers welkom op de baan.

Tussenstand

Voor gezelligheid en bruisende
activiteiten zoekt de organisatie
groepen of individuen die acte de
presens willen geven op de ijsbaan.
Zij denkt hierbij aan zangtalent, dj’s,
koortjes, joekskapellen of andere
artiesten die het centrum van Horst
willen voorzien van gezelligheid en
sfeer. De kinderdisco’s zijn gepland,
maar wie nog iets leuks wil doen,
kan contact opnemen via
info@ijsbaanhorst.nl
Mensen die een steentje willen
bijdragen aan de ijsbaan, kunnen zich
ook nog bij de organisatie melden
via het voorgenoemde emailadres. Zij
zoekt nog nog ijsmeesters, kaartjesverkopers, horecakrachten en toezichthouders. Zeker mensen die beschikbaar zijn
tijdens schooluren in de eerste week
en mensen die tijdens de feestdagen
een dagdeel willen werken, zijn zeer
welkom.
Ook zoekt Stichting IJsbaan Horst
nog steeds sponsors. De donateurskaarten zijn nog beschikbaar. Kijk hiervoor
op www.ijsbaanhorst.nl Entreekaarten
zijn nu al te koop bij het Huis van de
Streek aan de Steenstraat in Horst.

480 m2

92%
Nog niet alle meters
zijn verkocht.
Help ons alsjeblieft met de
laatste loodjes.
Elke meter telt!

www.ijsbaanhorst.nl

Optreden Dwayne
Verheyden
Dwayne Verheyden en Geert Verheyden treden op vrijdag 6 december op
bij muziekcafé De Buun in Horst. Zij spelen texmex en akoestische muziek.
Het optreden begint om 22.00 uur.

Partners van Erato

Marian Wijnen-Christiaens
E-relatiegeschenken
Stichting Erato verzorgt individuele en groepsoptredens voor zorgbehoevenden bij diverse zorginstellingen in
Limburg. Om de werkzaamheden van Erato te ondersteunen heeft de stichting partners nodig. In een serie stelt
HALLO ze aan u voor.
Marian Wijnen-Christiaens van E-relatiegeschenken uit Melderslo: “Waarom wij Erato een warm hart toedragen? Door
de liedjes van vroeger te spelen, komen bij veel kwetsbare ouderen leuke herinneringen naar boven. Het bezorgt hen een
geluksgevoel. Ook voor kwetsbare jeugd is muziek een manier om even niet aan de problemen te denken. Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door prachtig initiatief van Stichting Erato. Dat ondersteunen wij graag.”

Een streekpakket,
leuk cadeau!
Dwayne Verheyden in San Antonio in 2012

Pret
ng
voor jod
en ou

Nadat Dwayne Verheyden op
16-jarige leeftijd de ‘Sjeng’-award
won, kwam zijn muzikale carrière in
een stroomversnelling. Op advies van
texmex-koning Flaco Jimenez startte
Dwayne in 2009 zijn eigen band. Het
repertoire bestaat hoofdzakelijk uit
texmex, conjunto en country met hier
en daar een vleugje blues en rock.
Dwayne speelde als gast-

muzikant met bekende artiesten als
Los Texmaniacs, Texmex Experience
en Los Lobos uit Amerika en met
Chris Jagger uit het Verenigd Koninkrijk.
In mei toerde Dwayne voor de
vierde keer rond in Amerika. Hij
kreeg daarbij veel media-aandacht en
werd uitgenodigd door Los Lobos om
als gastartiest mee te spelen in de
Ziggodome in Amsterdam op 5 juni.
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‘Feel good’ popkwis in Horst
Alweer de zesde editie van de Horster Popkwis vond plaats op zaterdagavond 30 november. Dertig teams van
muziekkenners gingen in ’t Gasthoês in Horst de strijd met elkaar aan. De teams zijn fanatiek, maar de avond draait
toch vooral om gezelligheid. “Het is een echte ‘feel good’ quiz,” zegt organisator Ton Peeters.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

aan popquizen mee, maar in Horst is
het toch wel het leukst. De quiz is heel
compleet en alle details kloppen”,
zegt Daan. Rob voegt toe: “Er heerst
natuurlijk wel wat competitie hier, maar
de sfeer is toch echt het belangrijkste.
Het zijn vaak dezelfde mensen die
meedoen, dus je kent iedereen en dat
maakt het ook leuk. Maar misschien
zouden er in de volgende edities wat
meer jongere teams mee kunnen doen,
voor de afwisseling.”

bandje uit Horst van vroeger of nu. Zo
komen zowel Christopher Green en
Early Adopters als The Sparks en Tedje
Bertrams terug in de namen van de
rondes. Daarnaast is er een ronde waar
bandlogo’s geraden moeten worden,
moeten gitaarsolo’s herkend worden
en ook de bekende dodenronde met
muziek van onlangs overleden artiesten
komt voorbij.

Walhalla Vets
wint gouden plaat

De teams krijgen verdeeld over
vijftien rondes muziekfragmenten
te horen, waarvan ze de titel en

uitvoerende artiest moeten opschrijven.
De Horster Popkwis kent elk jaar
een thema. Dit jaar is dat ‘bendjes’,

waarmee zowel cassettebandjes als
‘Horster bandjes’ bedoeld worden.
Elke ronde is vernoemd naar zo’n

Lezing wolven in Nederland
IVN De Maasdorpen organiseert op dinsdag 10 december een lezing over de verwachte terugkeer van de wolf
in Nederland. Roeland Vermeulen van FREE Nature deelt zijn ervaringen en mening en vertelt de toehoorders wat
hen te wachten staat.
De wolven rukken op naar
Nederland, ze zouden zelfs al vlak
voor de grens staan. Toen deze zomer
een dode wolf in Nederland gevonden werd, was het land in rep en
roer. Geen enkel zoogdier roept zulke
hevige emoties op als de wolf. Is dit
terecht en op feiten gebaseerd, of
lijden we sinds onze kinderjaren aan
een Roodkapje-syndroom?
Zijn wolven gevaarlijk? Welk risico
lopen mensen en ons vee? Kunnen
onze kinderen nog wel buitenspelen?
Het is ruim honderd jaar geleden dat

de laatste levende wolf in Nederland
is waargenomen (1897 in Heeze).
Beschermd door de Europese regelgeving is dit mysterieuze roofdier de
laatste 20 tot 30 jaar aan een opmars
vanuit het oosten bezig. Hij is terug
in landen als Zweden, Frankrijk en
Duitsland. En nu ligt ook Nederland binnen zijn bereik.
Is er eigenlijk wel ruimte voor
de wolf in ons drukke Nederland?
Natuurorganisaties zoals ARK, FREE
Nature en de Zoogdiervereniging denken van wel. Velen vragen zich echter

af of het wel wenselijk is dat er straks
wolven in Nederland rondlopen. Maar
uiteindelijk bepaalt de wolf zelf of hij
Nederland binnenloopt of niet. Wat
moeten we doen om ons hierop voor
te bereiden en welke ruimte biedt de
Europese en Nederlandse wetgeving
daarbij?
De lezing begint dinsdag
10 december om 20.00 uur en
wordt gehouden in ’t Zoemhukske in
Horst. Toegang is gratis. Voor meer
informatie, bel Henny Grouls op
077 398 29 71.

Philo en Dirtbag op het podium
In muziekcafé De Buun in Horst treden op zaterdag 7 december de bands Philo en Dirtbag op. De optredens
beginnen om 22.00 uur.
Philo is een Thin Lizzy-tributeband, bestaande uit drummer Hans
Lenssen, gitaristen John Minten en Luc
van Rens, basisist Sander Stappers en
zanger Fred Coppus. De band werd
opgericht in 2012 en verzorgt een
show met liedjes van Thin Lizzy zoals

The Boys are Back in Town, Jailbreak,
Whiskey in the Jar en Dancing in the
Moonlight. De rockband Dirtbag komt
uit Horst en is in 2010 opgericht. Met
roots in verschillende regionale bands
presenteren de mannen een gevarieerde show met nummers van onder

andere AC/DC, Iron Maiden, Metallica
en Motorhead. Marcel Teegelbeckers
is de drummer van de band. Mathieu
Verstraelen speelt bas, Frank van Rens
en Joop van Kempen verzorgen het
gitaarwerk en boegbeeld is zanger
Robert Peeters.

Modeshow in de Kantfabriek

Het team Walhalla Vets bleek de
meeste popkennis paraat te hebben
en won met twee punten verschil
de gouden plaat. De Canix Lottumveteranen werden tweede en Team
Marlejoo werd derde. De winnaars
hadden maar liefst 85 procent van
de vragen goed. Ton Peeters: “Wij
staan bekend als de gemakkelijkste
popquiz uit de regio. Maar we maken
de quiz bewust niet te moeilijk, want
we willen vooral dat mensen een
leuke avond hebben. En dat geldt dus
ook voor de mensen met wat minder
muziekkennis.”
Daan Prevoo en Rob Linders van
team Korsakof hebben al meerdere
keren meegedaan met de quiz en zijn
er erg over te spreken. “We doen vaker

van 8,69

van 6,75

Deze aanbiedingen gelden van donderdag 5 t/m zaterdag 7 december 2013.

Tevens spaaractie voor korting op spellen en puzzels t/m week 50-2013.

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

George & Robert Nabben
Verhuur
VOOR AL UW
EVENEMENTEN!
Boerenovenweg 6 Tienray
Tel. 0478 691669

www.nabbenverhuur.nl

Wat gaat u doen
met Kerst?

Museum de Kantfabriek in Horst organiseert in samenwerking met Jansen-Noy uit Sevenum een modeshow
in de Kant-ine van het museum.

Kerst Dinerbuffet ALLes-INclusief!

Marcella Dings. Zij legt hiermee een
link tussen twee textiel-gerelateerde
namen.
Reserveren kan tot zondag
8 december via info@kantfabriek.nl
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Kerst

Vrijwilligers op de catwalk
12 december om 14.30 uur en duurt
ongeveer twee uur.
De samenwerking tussen de
modezaak en het museum is tot stand
gekomen op initiatief van voorzitter

Ton Peeters is heel tevreden met
het verloop van deze zesde editie van
de Horster Popkwis. “Alles ging perfect
vanavond. We kunnen terugkijken op
een geslaagde popkwis.” Dat mag ook
wel, want de organisatie is al vanaf
maart bezig met de voorbereidingen
voor deze avond. “We steken er veel
werk in, want het slagen van een
avond als deze zit hem vooral in de
kleine dingetjes. Dat wordt gelukkig
ook gewaardeerd, want binnen een
week hadden we alle inschrijvingen al
binnen.” Voor teams die volgend jaar
mee willen doen, geeft Ton dan ook als
tip dat ze zo snel mogelijk in moeten
schrijven wanneer dat weer kan.

Extra 1 kilo varkenspoulet nu 6,98
weekend 1 Grote boterkruimelvlaai 98
nu 5,
actie van Ut Bruedje

25 en 26 december
Kerst Brunch inclusief dessertshow
aanvang tussen 11:00 en 11:30 uur
reserveren noodzakelijk

Tijdens de modeshow worden
creaties uit de zaak van Jansen-Noy
getoond. Bijzonder is dat de vrijwilligers van het museum als model
fungeren. De show is op donderdag

Succes zit
in kleine dingen

25 december

aanvang tussen 17:30 en 18:00 uur,
incl. dessertshow en consumpties
26 december

Kerst Familiebuffet ALLes-INclusief!

aanvang tussen 17:30 en 18:00 uur
incl. dessertshow en consumpties

Per persoon € 32,50
Per kind per levensjaar (0 t/m 12 jaar)
inclusief animatie € 2,00
Per persoon € 49,50
Per kind per levensjaar (0 t/m 12 jaar)
inclusief animatie € 2,50
Per persoon € 46,50
Per kind per levensjaar (0 t/m 12 jaar)
inclusief animatie € 2,50

Ooyenseweg 16, Blitterswijck | T 0478 531843 | www.roekenbosch.com
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Alde Knoeper voor Ald Iezer
De Ald Preense van carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst reiken op woensdag 15 januari in zaal De Lange
de Alde Knoeper uit aan joekskapel Ald Iezer uit Horst, vanwege haar verdiensten voor het Horster carnaval.

Gewoën Grubbevors
organiseert boérebroelof
De Boérebroelof in Grubbenvorst wordt dit jaar georganiseerd door
Stichting Gewoën Grubbevors. De stichting belooft met name voor de
deelname aan de Gekke Maondaagsoptocht iets speciaals.

Bijna 30 jaar geleden werd joekskapel Ald Iezer opgericht door enkele
leden van schutterij Wilhelmina, die
tegenwoordig schutterij Lucia heet.
Momenteel zijn twee leden van toen
nog steeds lid van de joekskapel.
Ald Iezer is uitgegroeid tot een kapel
van negentien leden, die het gehele
jaar actief zijn met muziek. Was het
genre destijds vooral carnavalistisch,
tegenwoordig brengen ze naast de carnavalsmuziek ook Nederlandse, Duitse
en Engelstalige feestmuziek.
Deelname aan de
carnavalsoptocht van D’n Dreumel,
de jeugdcarnavalsoptocht in Horst,

opluistering van de proclamatie van de
nieuwe Dreumelprins, maar ook zorgen
voor stemming bij carnavalsavonden
van mensen met een beperking
in Disco ‘t Trefpunt in Horst: Ald
Iezer verzorgt al jaren de muziek bij
carnavalsactiviteiten. De laatste jaren
zijn ze ook in het buitenland actief.
Vijf jaar al vertrekt op de elfde van de
elfde een touringcar met de joekskapel
en tientallen Horster carnavalsvierders
naar Keulen. Daarnaast hebben ze in
november meegedaan aan de finale
van het Limburgse kampioenschap
Zaate Hermeniekes in Roermond.
Buiten de carnavalsperiode treedt

Ald Iezer ook op bij bijvoorbeeld de
Vierdaagse in Nijmegen, het Vliegeren vuurwerkfeest in Scheveningen en
Powerman in Horst.
D’n Alde Knoeper wordt jaarlijks
door de Ald Preense van carnavalsvereniging D’n Dreumel uitgereikt
aan diegene die zich verdienstelijk
heeft gemaakt voor de carnaval in
het algemeen en D’n Dreumel in het
bijzonder. De onderscheiding werd in
1974 ingesteld. In een carnavalsprogramma vanaf 20.11 uur wordt de
onderscheiding in de residentie van
D’n Dreumel, zaal De Lange op het
Wilhelminaplein in Horst, uitgereikt.

House Of Canix
Het Lottumse OJC Canix presenteert op zaterdag 7 december House Of Canix. De eerste editie van het evenement
begint om 20.00 uur. EDM-beats van onder andere Sam O’Neall, Rene Kuppens, Kid De Luca en Pet Detectives
knallen uit de speakers.
Met Sam O’Neall heeft OJC Canix
een internationale top-dj binnengehaald. Deze man toont zijn dj-skills op
grote festivals en feesten in binnen- en
buitenland. Zijn producties zijn herkenbaar aan hun harde sound en massive
breakdowns. Ook maakte hij officiële
remixes voor Laidback Luke, Arno Cost
en Norman Doray.
Rene Kuppens lanceerde zijn carrière als producer in 2009 met zijn
debuuttrack Star Drumz. Deze track
kreeg meteen support van dj’s als

Tiësto, Justice, Cassius en Laidback Luke.
Zijn energieke progressive housebeats
gecombineerd met een snufje electro
zijn zeer geliefd bij het publiek. Kid De
Luca uit Horst is al 12 jaar volop bezig
in de muziek en de laatste jaren heeft
hij zich helemaal gericht op housemuziek. Kid De Luca stortte zich de laatste
jaren op de dancescene als producer en
dj. Buiten zijn eigen producties, werkt
hij ook veel achter de schermen voor
Dennis van der Geest, Carita Lanina
en Ron van den Beuken. Zijn mashups

WONINGSTOFFEERDERIJVANDENBROEK.NL
Uw adres voor de totale woninginrichting!

TRAP BEKLEDEN INCL. TAPIJT EN ZIJKANTEN VOOR

E295,-

Meerdere kwaliteiten en prijsklassen
waarvan de goedkoopste vanaf E 150,incl. leggen en tapijt!

advies en verkoop bij u thuis! tel. 077 - 387 17 82 of 06 16 37 45 14

Op zoek naar een leuk geschenk?

Geef een Cadeaubon
van Beej Mooren

worden regelmatig gedraaid door
radiozender 538. Kid De Luca stond
afgelopen zomer op vele festivals.
De Pet Detectives zijn twee jonge
gasten uit de OJC Canix-stal. Door
hun passie voor housemuziek zijn de
jongens gaan experimenteren met
het dj-gebeuren. Het produceren van
muziek zit in de opstartfase en heeft
momenteel al twee tracks opgeleverd.
De Pet Detectives warmen het House Of
Canix-publiek op met de grootste hits
van het moment.

LAURENT
SMEDTS IMPORT
BIJZONDERE ITALIAANSE WIJNEN

KWALITEITSWIJNEN BESTELLEN?
GA NAAR :
WWW.LAURENTSMEDTSIMPORT.NL
info@laurentsmedtsimport.nl

KLEINE WIJNHUIZEN, RECHTSTREEKSE
IMPORT VANUIT ITALIË
U koopt uw
cadeau toch ook in de

Leuk om te geven en te krijgen!

Groenewoudstraat 1 Horst
T: 077-3980003 • www.beejmooren.nl

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Stichting Gewoën Grubbevors
organiseert activiteiten en initiatieven
om de leefbaarheid in het dorp te
vergroten. Het is bijzonder dat de
stichting de boerenbruiloft organiseert,
vindt voorzitter John Jenniskens.
“Gewoën Grubbevors is niet te
vergelijken met andere verenigingen
in het dorp. Bij de voetbalclub
bijvoorbeeld zien de leden elkaar bijna
allemaal wekelijks. Wij werken veel
vanuit commissies en werkgroepen die
min of meer zelfstandig functioneren.”
Jenniskens: “Eens per jaar zien we
elkaar, tijdens onze de feestavond in
april. We hebben het verzoek van De
Plaggenhouwers toen aan onze
vrijwilligers voorgelegd. Men
reageerde direct enthousiast.” De commissie vindt dat vastenaovend en dus
ook de boérebroelof ’gewoën

same’ gevierd moeten worden.
Daarom sprak de stichting met
zorgcentrum La Providence, stichting
Kom Erbij en Dichterbij De Baersdonck
af dat hun bewoners mee gaan in de
optocht. “Op deze manier bieden we
deze mensen een unieke mogelijkheid
om zelf (nog) een keer mee te doen
met de Gekke Maondaagsoptocht. We
denken daarbij in mogelijkheden en
niet in beperkingen. Zo zijn er koetsen
geregeld voor mensen die slecht(er)
ter been zijn. Daarnaast proberen we
ook de basisschoolkinderen te
stimuleren om mee te lopen”, aldus
Jenniskens. Op 18 januari wordt tijdens
het verlovingsbal bekend wie het
boérebroedspaar van Gewoën
Grubbevors is. Tijdens Gekke
Maondaag op 17 februari worden zij in
de onecht verbonden.

The Forbidden Sounds
Forbidden Sounds vindt voor de tweede keer plaats in De Lange Horst
op 7 december. Forbidden Sounds staat in het teken van allerlei muziekstijlen die worden uitgeoefend door lokale en internationale artiesten.
De hele avond nemen dj’s het tegen elkaar op in back-to-back sets.
The Pitcher is een Nederlandse
hardstyle-dj, wiens naam elke
hardstyle-fanaat bekend in de oren
klinkt. Hij stond al eerder op festivals als Qlimax, Defqon, Decibel
en Tommorowland. Hij draait met
Slimshore. Deze dj en producer werd
in 2007 ontdekt door één van de
grootste hardcore- en hardstyle-labels
van de wereld. Beiden heren hebben
nu getekend bij het label Fusion.
Disorted Revelation is een

combinatie van Alex Geling en Bart
Jenniskens. Bart is met verschillende
partijen het brein achter Forbidden
Sounds. Distorted Revelation staat
voor de goede hardcore. Zij worden
aangevuld met El V & Tip, bekend
van Alcatrazz Festival en Masters of
Hardcore Radio.
De line-up wordt nog aangevuld
met De Nachtburgemeesters versus
Napoleon Solo en Gizo versus Frisco.
De zaal gaat open om 22.00 uur.

Zestig standhouders

Adventsmarkt De Locht
In museum De Locht in Melderslo is op zaterdag 7 december van
14.00 tot 20.00 uur en zondag 8 december van 11.00 tot 17.00 een
adventsmarkt.
Het museum is aangekleed met
kerstdecoraties en verspreid over de
verschillende gebouwen presenteren
meer dan zestig standhouders hun
producten. Enkele standhouders
bieden workshops aan en op

beide dagen zijn diverse muzikale
optredens en demonstaties van
oude ambachten. Ook zijn tijdens de
adventsmarkt hapjes en drankjes te
verkrijgen zoals wafels, glühwein en
warme chocolademelk.

Sérumse Striepkes

Kerstconcert Sevenum
In de kerk van Sevenum is op vrijdag 13 december een kerstconcert.
Aan het concert wordt medewerking verleend door Broeks koor
De Vroolijkheid uit Brummen en kinderkoor De Sérumse Striepkes.
Tijdens het concert wisselen de
koren af met sfeervolle kerstliederen
en carols. De Sérumse Striepkes
staan onder leiding van dirigente
Charlotte Wedemeijer. Broeks koor
De Vroolijkheid uit Brummen is
een gemengd koor en staat onder
leiding staat van dirigent Jan Jaap
Nuiver.
De Vroolijkheid is een koor
dat graag mooie, gekke, vrolijke,

klassieke en hedendaagse liederen
in de genres jazz, pop, religieus en
close harmony zingt. Ongeveer eens
per drie jaar gaat het koor in de
adventstijd een weekend naar een
andere streek of naar het buitenland
en geeft daar dan een kerstconcert.
De aanvang van het concert is
20.00 uur, toegang is gratis. Het
concert duurt ongeveer een uur tot
75 minuten. Er is geen pauze.
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Stem en maak kans op een kerstpakket

HALLO Kerst top 10

Nog één dagje en Sinterklaas gaat weer op weg naar Spanje. Hier en daar zijn al tekenen van kerstmis te
vinden. Net als de voorgaande jaren maakt HALLO Horst aan de Maas een overzicht van de meest geliefde
kerstliedjes. Want wat zegt meer Kerst dan kerstliedjes? Stem nu op je favoriete liedjes en maak kans op een
mooie prijs.

NATUURLIJK
In deze rubriek krijgen
lezers maandelijks een advies
over gezondheid, op een
natuurlijke manier. Bram
Zaalberg van De 3 Vrouwen en
Bloesem Remedies Nederland
bespreekt welke natuurlijke
preparaten voor welke kwalen
uitkomst bieden.

Tip
Orchid sprays zijn sprays
met oliën en bloesemremedies.
Er zijn verschillende soorten,
bijvoorbeeld: De Reiniging voor
het zuiveren van een ruimte/
(vakantie)bed. De Kinder-Magie
voor stress en spanning bij
kinderen.

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws
RADIO
Horst, Sevenum en Grubbenvorst:
ether 107.1 FM
Meerlo, Swolgen en Broekhuizen:
ether 105.6 FM
Kabel analoog: 87.5 FM
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 990
Glasvezel KPN: kanaal 990
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 3053
Krijg je kippenvel van Driving Home
for Christmas van Chris Rea? Of kun je
hem juist helemaal niet uitstaan? Ben
je van de moderne kersthits of hou
je meer van de klassieke liederen?
Laat het ons weten! In 2011 won John
Lennon’s liedje Happy Xmas nog, maar
in 2012 werd de eerste plek ingenomen door The Pogues en Kirsty MacColl
met hun Fairytale of New York. Ben je
het hier volmondig mee eens of zou je
deze nummers juist graag uit de lijst
willen zien verdwijnen?

Het enige dat je hoef te doen is op
www.hallohorstaandemaas.nl te stemmen op je favoriete kerstnummers en
uitleggen waarom nou dat ene liedje
je stem verdient. Met jouw stemmen
maak je kans op een kerstpakket van
boerderij ‘t Platteland ter waarde van
50 euro.
Om het makkelijk te maken,
hebben we alvast een aantal opties
gegeven, maar mocht je favoriet in
de lijst ontbreken, kun je die altijd
toevoegen.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
ja
dan 19 st!
r
o
in H
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01

Saturdaynight
14 december

met

party
DJ Stijn

Dit advies wordt u aangeboden door

www.de3vrouwen.nl
www.primaveralife.com
www.bloesemremedies.com

Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
L1 NWS
Reindonk NU
Schijven
voor Bedrijven
L1 NWS
Middagvitaminen
L1 NWS
Reindonk NU
Melodie-express
@8
@9
Uitzending gemist
Reindonk Easy

open va. 22.00 u

16+ legitimatie verplicht

entree €5,- geen v.v.k.

Markt 26, Sevenum

Tot dinsdag 17 december 12.00 uur
kun je je stem bekendmaken. Vergeet
niet je motivatie in te vullen voor je
nummer één. Onder de inzendingen
verloten we het kerstpakket van boerderij ‘t Platteland.
In de uitgave van 19 december
presenteren we de HALLO Kerst top 10.
De liedjes zijn dan uiteraard op onze
website te beluisteren. Ook de winnaar
wordt dan bekendgemaakt. Over de
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

TV
Kabel analoog: 22+ 480.00 MHz
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 42
Glasvezel KPN: kanaal 590
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 2054
www.reindonk.nl

WINTERJASSEN

25%
KORTING!
*

*tenzij anders aangegeven

Goede daden zijn kleine
momenten van aardigheid die u en
een ander een goed gevoel geven.
Salon De 3Vrouwen geeft
5 gratis gezichtsbehandelingen,
in ruil voor drie goede daden.
Tot en met 31 december kunt u uw
3 goede daden insturen.
In ruil hiervoor geven wij voor
de 5 beste goede daden een
gezichtsbehandeling van 60
minuten cadeau à € 39,50. Deze
gezichtsbehandeling bestaat uit
een reiniging, peeling, vliesmasker,
massage en een masker met 100%
natuurlijke biologische producten.
Wilt u meedoen met onze
Goede Daden Actie? Mail naar
de3Vrouwen@ziggo.nl met uw
naam en telefoonnummer en uw
3 goede daden. Bent u een van de
vijf winnaars, dan nemen wij
contact met u op.

00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

met Bram

Goede daden actie

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag

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

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

zo 8 december 15.00 uur
Organisatie: Harmonie-Orkest
Noord-Limburg
Locatie: ‘t Gasthoês

Broekhuizenvorst

Optreden E-Motion

Dorpsraadvergadering
do 12 december 20.30 uur
Locatie: café ‘t Dörp

zo 8 december 16.00 uur
Locatie: café Cambrinus

Bart Theeuwen
eerste nieuwe prins
Tijdens het prinsenboerenbal van carnavalsvereniging D’n Bok in Swolgen werd zaterdagavond 30 november de
60e prins bekendgemaakt. In een volle zaal kwam Bart Theeuwen als nieuwe heerser over de Bokken tevoorschijn.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Wereldlichtjesdag

Horst

zo 8 december 18.30 uur
Locatie: uitvaarthuis Theo Arts

vr 6 december 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Lezing Wolven in Nederland

Kantkloscafé
di 10 december 20.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

Optreden Dwayne en Geert
Verheyden

Modeshow Jansen-Noy

vr 6 december 22.00 uur
Locatie: café De Buun

do 12 december 14.30 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Hardcore The Revival

Kronenberg

vr 6 december 23.00 uur
Locatie: Blok10

Beatsport
za 7 december
21.30-03.00 uur
Locatie: OJC Niks

Dorpsraadvergadering
wo 11 december 19.30 uur
Locatie: De Torrekoel

Lottum

House of Canix

Optreden Joep en Joep
za 7 december 22.00 uur
Locatie: Blok10

Optreden Philo en Dirtbag
za 7 december 22.00 uur
Locatie: café De Buun

Forbidden Sounds

za 7 december 20.00 uur
Locatie: OJC Canix

Melderslo

Grote adventsmarkt
za 7 december 14.00-20.00 uur
zo 8 december 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Sevenum

za 7 december
22.00-03.30 uur
Locatie: De Lange

Wereldlichtjesdag
zo 8 december 18.30 uur
Locatie: start Pastoor
Vullinghsplein

Rommelmarkt
zo 8 december
09.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: de Mèrthal

Bart (22) werkt als tractorchauffeur
bij Hoeymakers Kellenaers in Lottum.
In de wintertijd overwintert hij met
werken bij boomkwekerij Mart van
Dijk in Swolgen. Elke zondag staat
Bart onder de lat bij, zo zegt de prins
zelf, “het gezelligste sterrenelftal van
Sporting ST, het zesde.”
De familie Theeuwen heeft al
meer hoogheden in de familie gehad.
Zo waren opa Hay in 1970 en vader
Henk in 1984 de heersers over het
Bokkenrijk en precies elf jaar geleden
was Bart zelf jeugdprins van CV D’n

Bok. Het is dan ook niet gek dat één
van Barts grootste hobby’s carnaval
vieren is. Dit doet hij samen met
vriendengroep VC Altied Mier. Uit deze
vriendengroep heeft Bart zijn twee
adjudanten gekozen, Freek Kleuskens
en Nils Aerts.
Freek woont ruim drie jaar in
Swolgen en werkt bij het plaatselijke
hoveniersbedrijf De Middelpas. Nils
volgt de opleiding bedrijfseconomie
en zit op dit moment voor studie in
Pécs in Hongarije. Ook hij werkt bij
boomkwekerij Mart van Dijk. Samen

voetballen zij ook bij Sporting ST: Nils
staat in de basis en Freek zit op de
bank als vaste reserve.
Met zijn drieën zijn zij vaste kern
van vriendengroep VC Altied Mier
die al jaren met carnaval een wagen
bouwen. Zowel in Horst als in Swolgen
hebben zij prijzen gewonnen.
Voorlopig laat Bart de tractor in
de schuur staan en mag hij de scepter
zwaaien over het Bokkenrijk. Voor Bart
geldt namelijk het motto: De maïs
en bieten zien van ut land,dus guj ik
veurop als prins van ut bokkeland.

Voorbereidingen advent
di 10 december 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Crist Coppens

Boerenbruidspaar
Swolgen bekend
Het nieuwe boerenbruidspaar van carnavalsvereniging D’n Bok uit Swolgen wordt gevormd door Ed en Leen
Kleeven. Zaterdag 30 november kwamen zij uit als 22e boerenbruidspaar in de Bokkestal.

Heerlijk malse pepersteak
3 stuks € 6,95
geldig tot en met zaterdag 07 december 2013

Kant-en-klaar Gehaktballetjes in
tomatensaus met krieltjes € 5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

TE Koop: Kerstbomen
Jac Cox
Molengatweg 8
5961 PA Horst

MAX,€23

077-3985216
06-10068489
Van 09:00 tot 20:00
Ed en Leen houden zich in het
dagelijks leven bezig met allerhande
hobby’s, maar ook carnaval heeft altijd
een grote rol gespeeld bij hen. Zo was
Ed in 1990 al prins en was hij 25 jaar
te vinden achter de dikke trom van de

plaatselijke joekskapel Hoege Noe(d)t.
Leen werd afgelopen jaar nog als
Oppertruuj verkozen op het Swolgense
truujebal. Ook zoon Rob en dochter
Yvonne gingen in Swolgen al eens
voorop als jeugdprins en -prinses.

Het boerenbruidspaar Ed en Leen
wordt carnavalsdinsdag 4 maart in
de onecht met elkaar verbonden.
Samen met dit paar viert Swolgen
dit jaar het 2x11 jubileum van de
boerenbruiloft.
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Medische zorg
Huisarts en apotheek

Religie
America
zondag

Heilige mis

America

Meerlo

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.

Huisartsenpraktijk Meerlo
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Broekhuizen

Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 10 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

zondag

Sevenum

zondag

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk
Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
ma t/m vr 08.00 - 12.30 uur
en 14.30 - 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

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 & De Vos
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

zaterdag

Spoedgevallendienst
6 t/m 12 december 2013
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

19.15

Heilige mis

09.45

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

Hegelsom
Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Lottum
zondag

zondag
donderdag

zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Parochiecluster Horst
Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Zal het anders worden? Dat zijn ook
de vragen die de tijd van de Advent
ingeeft.
“Je kunt je alléén voorbereiden op
dit wonder, maar samen is fijner”, aldus
de organisatie. Nadruk ligt daarbij op
geduld oefenen en waakzaam zijn.

Horster E-motion
in Cambrinus
In de serie Cambrinus Lokaal staat op zondag 8 december de Horster
band E-motion op het podium. Na ervaring als coverband in de regio
opgedaan te hebben, is de band nu met een akoestische benadering een
nieuwe weg ingeslagen.
De bestaande nummers die
E-motion speelt, worden in een
eigen jasje gestopt, maar zijn nog
wel herkenbaar. De band bestaat uit
zangeressen Anita Craenmehr en Mai
van der Beele, gitaristen Ton Leupers
en Clemens Maessen, toetsenist Twan
Bos en drummer John van der Sterren.
E-motion zet een programma

neer waarbij vlotte, swingende
nummers worden afgewisseld met
een gevoelige ballad. Het repertoire
bestaat onder andere uit liedjes van
Pink, Caro Emerald, Miss Montreal en
Joss Stone.
Dit optreden begint om 16.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Melderslo

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

Tijdens de verdieping is er aandacht
voor met elkaar stilstaan bij het
verleden, het heden en de toekomst.
Leven mensen niet vaak vooral ‘met
het oog op de toekomst’? Toekomst,
wat komen gaat, houdt ons het meest
bezig. Hoe ziet de toekomst er uit?

Meerlo

zaterdag

Tandarts

Heilige mis

Grubbenvorst

Meterik

(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

09.45

Griendtsveen

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

Venray

Heilige mis

Voorbereidingen
advent in Sevenum
In het Parochiehuis in Sevenum wordt dinsdag 10 december vanaf
20.00 uur aandacht besteed aan het evangelie van Mattheus 11, 2-11.

Broekhuizenvorst

Venlo

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

zondag

11.00

service 31

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

Bekendmaking

Het dagelijks bestuur van het waterschap Peel
en Maasvallei maakt bekend dat het algemeen
bestuur van het waterschap bij besluit van
20 november 2013 het plan “Inrichtingsplan
Lollebeek A-73 Oost” heeft vastgesteld.
Dit inrichtingsplan heeft betrekking op het traject van
de Lollebeek tussen de autosnelweg A-73 tot aan de
monding in de Groot Molenbeek. Het betreffende traject
ligt gedeeltelijk in de gemeente Horst aan de Maas en
gedeeltelijk in de gemeente Venray.
Het besluit met bijlagen ligt met ingang van 6 december 2013
gedurende zes weken tijdens kantooruren tussen 9.00 uur en
16.00 uur ter inzage in het kantoor van het waterschap, Drie
decembersingel 46 te 5921 AC Venlo en is aldaar verkrijgbaar.
Ook zijn de stukken in te zien op de internetpagina van het
waterschap: www.wpm.nl. Gedurende de termijn van zes
weken staat beroep open op de Rechtbank Limburg, sector
Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Wanneer
beroep is ingesteld kan, als de betrokken belangen dit
vereisen, een voorlopige voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 950,
6040 AZ Roermond. De rechtbank brengt griffierecht in
rekening. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
de behandelend ambtenaar, de heer A. van Dijck, tel. 077
3891183 of per e-mail: twan.v.dijck@wpm.nl.
Venlo, 5 december 2013
Het dagelijks bestuur van het Waterschap Peel en Maasvallei,
de voorzitter, mr. A.M.G Gresel
de secretaris, mr. W.J.M. Evers

nieuws

05
12

Kijk voor de voorwaarden en beschikbaarheid op telfort.nl of vraag er naar bij de verkoper.
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Alles-in-1
glasvezel
Elke maand

Nu zonder
aansluitkosten
t.w.v. 30,-

45,-

TV
Internet
Bellen

Doe de postcodecheck op telfort.nl/glasvezel

telfort.nl/glasvezel
088 1200 000

Telfort winkels

