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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

gourmetten.nl

2

gourmetten.nl
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Kersttip!

17

€ 12,95

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

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

Verhalen van de straat: Mathijs Claassens Melderslo
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Bas Lommen
op het witte doek
Bas Lommen (15) uit Sevenum is binnenkort te zien in de film Hemel op Aarde. De film
vertelt het verhaal van Bart, die verliefd wordt op Moniek, die ernstig ziek blijkt te zijn. Het
verhaal speelt zich af in Limburg en er komt geen woord Nederlands aan te pas. Bas deed
auditie voor de hoofdrol en behoorde tot de laatste vier kanshebbers. Bas greep net langs de
hoofdrol, maar kreeg een bijrol. Hij speelt Willy, die anders dan Bas in het echt, een pestkop is.

Kerst

KERSTBRUNCH € 35,00

1ste en 2de kerstdag vanaf 10:30 uur

FAMILIE KERSTBUFFET € 35,00
1ste en 2de kerstdag vanaf 17:00 uur

3-GANGEN KEUZEMENU € 39,50

keuze uit 4 voor-, hoofd-, en nagerechten)

Horst-Noor

KERSTDINER MET LIVE MUZIEK v.a. € 42,50
1ste en 2de kerstdag vanaf 18:30 uur

A73

Afrit 10

Bel voor een kleurenfolder
Tienrayseweg 2 HORST 077 397 6000 info@parkhotelhorst.nl

Bas vertelt hoe hij aan dit avontuur
begon: “Een jongen die ik ken, had
zichzelf opgegeven voor de audities.
Hij zei dat het ook wel wat voor mij
was. Toen heb ik overlegd met mijn
ouders en heb ik auditie gedaan.
De eerste auditieronde was in Reuver,
vervolgens deed ik auditie in Belfeld en
tot slot moesten we naar Bussum voor
de audities. Ik heb uiteindelijk niet de
hoofdrol gekregen, maar wel een grote
bijrol. Ik ben namelijk de vriend van
Bart in de film.”

Vroeg opstaan
en vrij van school

www.schouwburgvenray.nl

Echte acteerervaring had Bas nog
niet. “In de musical van groep acht
speelde ik de hoofdrol en verder had
ik in de tweede klas op de middelbare
school dramalessen. Dat vond ik wel
leuk, daarom volgde ik twee extra uren
dramales.” In 2012 begon het filmen
van Hemel op Aarde. “We moesten op

draaidagen om 07.30 uur aanwezig
zijn. Dit was doordeweeks, dus ik kreeg
vrij van school. Dat ik vroeg moest
opstaan, maakte niet uit want het was
altijd heel leuk en gezellig. Het was
ook helemaal niet spannend als we
moesten spelen. Er staan dan mensen
naar je te kijken van het geluid, makeup en haar, maar daar denk je op dat
moment niet aan. We moesten ook
vaak wachten voordat we weer mochten spelen, maar dan konden we naar
een kamer waar we film konden kijken
of spelletjes konden spelen.”
“De tekst die ik had, leek niet veel.
Het was namelijk maar een half a4’tje,
maar toch ben ik vaak te zien. Niet

3.99

1.99
AH feeststol

Met krenten, rozijnen en noten
50% korting!

elke scène heeft tekst en je hoeft in
een scène ook niet zoveel te zeggen.
Ik heb ook gespeeld met Jeroen van
Koningsbrugge en Huub Stapel, maar ik
heb meer scènes samen gespeeld met
Huub dan met Jeroen. Je ziet ze wel
eens op televisie, maar eigenlijk zijn
het gewone mensen.”
Zaterdag 14 december gaat de
film in première. Bas heeft zich goed
voorbereid. “De dresscode is black tie,
dus ik heb al een smoking die ik dan
ga aandoen. Ik ben echt benieuwd hoe
het wordt. Het lijkt me wel een beetje
gek om mezelf zo te zien, maar ik ben
benieuwd naar de reacties van het
publiek.”

www.ahhorst.nl

Lekker m

Vlees
• Bieflap
• Kipfilet
• Blanke
• Shoarm
• Cordonb
• Ontbijts
• Hambur

Bel voor

BEZORGING

Nu ook
trouwen bij
De Lindehoeve
pagina

A-Z G

15.96
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Berberana
Dragon reserva
Rood of Wit
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Gemeente wil behoefte inventariseren

Onderzoek naar glasvezel
buitengebieden
Gemeente Horst aan de Maas gaat een onderzoek doen naar de behoefte van bewoners in de buitengebieden
aan een glasvezelaansluiting en de technische en financiële mogelijkheden om dit te realiseren. Hiervoor moet de
gemeenteraad op 17 december eerst beslissen of het budget van 30.000 euro beschikbaar wordt gesteld.
Het idee van de enquête
komt voort uit het burgerinitiatief
Iedereen glasvezel. Deze werkgroep
is van mening dat iedereen moet
kunnen beschikken over een

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond
Sevenum en Swolgen
folder ’Wintertijd gezelligheid’

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
Eva Janssen
Michelle van Kempen
Cleo Schatorjé
Lieke Sijbers
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

glasvezelaansluiting, dus ook de
bewoners van de buitengebieden.
In september overhandigde de
groep 1.250 handtekeningen van
bewoners uit de buitengebieden en
‘vergeten wijken’ aan verantwoordelijk
wethouder Paul Driessen. De
gemeenteraad besliste hierop een
onderzoek in te willen stellen naar
de mogelijkheden van realisatie van
glasvezel buiten de ‘beglaasde kernen’.

Reggefiber
handelt alleen uit
financieel belang
Woordvoerder van het burgerinitiatief, Bert Nobel, laat weten dat de
groep tevreden is met het voorstel voor
de enquête. “We zijn blij dat we eindelijk serieus genomen worden. Het is
natuurlijk wel eerst zien, dan geloven,
maar het is al een goed teken dat er
nu wat politieke druk achter onze actie
staat.” Nobel benadrukt nogmaals het
belang van een glasvezelverbinding
voor de buitengebieden. “Er zijn op
dit moment ongeveer 1.400 adressen
in Horst aan de Maas die zijn uitgesloten van snel internet. Omdat deze
gebieden vaak ook geen kabelaansluiting hebben, zijn ze afhankelijk van
een trage verbinding. Deze bewoners
kunnen nu bijvoorbeeld geen gebruik
maken van zorg op afstand en ook
werken op afstand is moeilijk. Snel
internet is een nutsvoorziening, die
zou niet overgeleverd moeten worden
aan de marktpartijen zoals Reggefiber
die alleen vanuit eigen financieel
belang handelen. Het wordt tijd dat de

gemeente hier werk van gaat maken”,
aldus Bert Nobel.
Met de enquête wordt gekeken of
de bewoners van de buitengebieden
ook daadwerkelijk behoefte hebben aan een glasvezelaansluiting en
welke voorwaarden zij hier aan stellen.
Daarnaast wordt onderzocht wat de
mogelijkheden van realisatie zijn en
hoe dit financieel geregeld kan worden,
stelt wethouder Driessen. Daarnaast is
de gemeente met de provincie mogelijkheden voor subsidie of een pilot
aan het bekijken. Wie het onderzoek
uit gaat voeren, is nog niet duidelijk.
“Maar de regie blijft hoe dan ook bij
gemeente en initiatiefgroep”, aldus
Driessen.

Ook andere partijen
benaderen
Netwerkbeheerder Reggefiber
besloot begin 2013 om geen glasvezelkabel aan te sluiten in de buitengebieden van Horst aan de Maas. Volgens
Reggefiber was in de buitengebieden
maar geringe interesse in glasvezel.
Bert Nobel: “Reggefiber heeft inderdaad een onderzoek uitgevoerd. Maar
uit de geluiden die wij horen uit de buitengebieden blijkt dat er wel degelijk
behoefte is aan glasvezel.” Wethouder
Driessen geeft aan dat in het onderzoek
ook gekeken wordt naar mogelijke
andere partijen voor realisatie van een
netwerk. Hij verwacht dat het onderzoek minimaal een half jaar in beslag
gaat nemen.
De gemeenteraad beslist op 17
december over het budget voor het
onderzoek.

202 liedjes op
Grubbenvorster LVK
Iets meer dan tweehonderd liedjes dingen mee naar een plek in de
finale van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) dat dit jaar
door GMV De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst wordt georganiseerd. Dat
zijn er iets minder dan afgelopen jaren.
Stichting LVK ontving 202
inzendingen voor de strijd om hét carnavalsnummer van 2014 te worden.
De meeste liedjes (104) komen uit
Zuid-Limburg. Midden-Limburg heeft
veertig inzendingen verstuurd en 58
liedjes komen uit Noord-Limburg. De
inzendingen bleven dit jaar iets achter
bij voorgaande jaren. Zowel in 2012
als 2013 ontving de organisatie 237
inzendingen. In 2004 werden zelfs
315 liedjes ingezonden.
Uit iedere regio worden minimaal

drie nummers geplaatst in de halve
finale en één nummer geplaatst in de
finale. Ook dit jaar wordt de top 3 van
de hoofdjury automatisch geplaatst
voor de finale.
Een jury van 48 personen beslist
de komende weekenden wie de
zestig halve finalisten zullen zijn.
Dat wordt maandag 23 december
bekendgemaakt. Op 14 februari zullen de winnaars van die halve finales
strijden om de eer in de hallen van
ZON.

Schipper bootongeluk
Grou vervolgd
De schipper die op een plezierjacht van een Lottums echtpaar botste
bij een ongeluk in juni, wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd. De
officier van justitie vindt het mede de schuld van de schipper dat het
ongeluk heeft plaatsgevonden.
Bij het bootongeluk op dinsdag
25 juni op het Prinses Margrietkanaal
bij het Friese Grou kwamen een
67-jarige man en zijn 64-jarige
echtgenote uit Lottum om het
leven. Twee binnenvaartschepen
en de plezierboot van het echtpaar
kwamen in botsing, waardoor het
echtpaar overboord sloeg en hierbij
ernstig gewond raakte.
Het OM bestudeerde het procesverbaal en verrichtte onderzoek

naar het ongeval. Zij besloot hierop
de schipper van het vrachtschip te
vervolgen.
De officier van justitie verwijt
de schipper dat hij te snel voer.
Volgens hem ging het vrachtschip
13 kilometer per uur, waar
12 kilometer per uur is toegestaan.
Daarnaast had de schipper een mast
op de voorplecht omlaag gelaten,
waardoor een camera voorop de
boot niet werkte.

Voedsel- en Warenautoriteit

144 honden in
beslag genomen
De dierenpolitie heeft woensdagavond 4 december in samenwerking
met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 144 honden
bevrijd. Volgens de politie en de NVWA zaten de honden onder erbarmelijke
omstandigheden opgesloten in een woning en loods in Evertsoord.

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.

Een echtpaar uit Duitsland (beide
52) hield 144 honden, pups en volwassen dieren in de woning en de loods
in Evertsoord. De dieren liepen los
door de hele woning, die vol lag met
uitwerpselen. De politie en NVWA stellen dat voor veel honden onvoldoende
drinkwater beschikbaar was.

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.

Huisvesting was
ontoereikend

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Een dierenarts constateerde dat het
merendeel van de honden in een redelijke conditie is, maar dat de huisvesting ontoereikend is. Hierop besloten
de autoriteiten om de 144 honden mee
te nemen en over te brengen naar een
opvangadres. Bijna alle honden waren

chihuahua’s, zeven honden zijn van
een ander ras. Veel honden komen
vermoedelijk uit Duitsland. Honden uit
het buitenland moeten, naast een dierenpaspoort, verplichte chip en entingen, ook een gezondheidscertificaat
hebben, waaruit bijvoorbeeld blijkt dat
de honden gezond zijn. De autoriteiten
vermoeden dat het echtpaar gefraudeerd heeft met de inentingsstempels
in de aanwezige dierenpaspoorten. Het
merendeel van de honden had echter
geen paspoort.
De politie en NVWA vermoeden dat
het gaat om een hondenfokkerij. Zij
denken ook dat de papieren hiervoor
niet in orde zijn. Zij doen hier nu onderzoek naar. Het echtpaar is niet aangehouden maar wordt later verhoord.

Cadeaubon voor de
dierenspeciaalzaak
t.w.v. €20,00
Heerlijk ontspannende
duomassage
3-in-1 lunch
voor 2 personen
(drankje, soepje, broodje)

€20,00

€10,00
€80,00

€40,00
€22,70

€11,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Zevende externe trouwlocatie

Nu ook trouwen bij
De Lindehoeve
Herberg de Lindehoeve in Grubbenvorst is aangewezen als externe trouwlocatie voor de gemeente Horst aan de
Maas. Dit heeft het College van B&W besloten. Naast De Lindehoeve had gemeente Horst aan de Maas al zes andere
externe trouwlocaties, naast de trouwzaal in het gemeentehuis en de raadzaal voor grote trouwerijen.

De al bestaande trouwlocaties
in Horst aan de Maas zijn Trouwzaal
Huis van de Streek in Horst en de
trouwzaal van het Parkhotel in Horst,
Lignum Antiquum in Broekhuizenvorst,
Landgoed Kortenbos in Meerlo
en De Turfhoeve en Attractiepark
Toverland in Sevenum. Met deze
toewijzing heeft Grubbenvorst nu dus
ook een trouwlocatie gekregen voor
het voltrekken van huwelijken en
geregistreerde partnerschappen.
José Rouwet-Lenssen, eigenares
van Herberg de Lindehoeve, is blij
met de aanwijzing als trouwlocatie.
“De Lindehoeve ligt op een hele mooie
locatie, met een landelijke en huiselijke
sfeer. Bruidsparen die dat op prijs
stellen, zullen dus bewust voor ons
kiezen. Ik denk dat er daarom alleen

maar blije mensen komen trouwen.”
Het initiatief van voor de aanvraag
om trouwlocatie te worden, lag bij
Herberg De Lindehoeve zelf.

Belgische trekpaarden
en koetsen
José legt uit: “We kregen veel
vragen van mensen die hier wilden
trouwen en dat zagen we zelf ook wel
zitten. Herberg de Lindehoeve heeft
meerdere ruimtes die als trouwzaal
gebruikt kunnen worden en Belgische
trekpaarden en koetsen doen het
natuurlijk ook altijd goed op een
bruiloft. We besloten in te spelen op
die vragen en contact op te nemen
met de gemeente om het initiatief
te bespreken.” José verwacht dat de

eerste bruiloften vanaf mei plaats
kunnen vinden. Gemeente Horst aan de
Maas meldt dat de uitbreiding van het
aantal externe trouwlocaties voortkomt
uit de wens om haar inwoners ook
binnen de gemeente op bijzondere
plaatsen te kunnen laten trouwen.

Niet ver zoeken naar
locatie
Van oudsher willen bruidsparen
vaak graag dichtbij huis trouwen, stelt
zij, en gemeente Horst aan de Maas
wil stimuleren dat dit ook op plekken
met een bijzondere betekenis in de
gemeente kan. Op deze manier hoeven
bruidsparen uit Horst aan de Maas niet
ver te zoeken naar een trouwlocatie.

Heerlijke
Kerststol

TE Koop: Kerstbomen
Jac Cox
Molengatweg 8
5961 PA Horst

077-3985216
06-10068489
Van 09:00 tot 20:00

MAX,€23

(foto: archief)

Voorruitschade?
Overgrootoma Truus van Issum-Bexkens (93), oma Bertie van Vegchel-Van Issum (64), mamma Nicole
Keizers-van Vegchel (36) en Noa Keizers (geboren op 11 november) uit Horst maken vier generaties compleet. De foto werd daags na de geboorte van Noa gemaakt. Overgrootoma Truus heeft normaliter moeite
met trappen lopen, maar wilde Noa en Nicole zo graag zien dat ze dit toch voor elkaar gekregen heeft. Ze
was behoorlijk buiten adem maar het was het allemaal meer dan waard, vond ze terwijl het stel stralend op
de foto werd gezet.

Stationsstraat82
82 Horst
Horst Tel.
Tel.(077)
(077) 398
Stationsstraat
39820
201919 www.asnoordlimburg.nl
www.asnoordlimburg.nl
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Winkeldieven
aangehouden
in Horst
Politie Horst heeft maandagmiddag 9 december twee meisjes van
15 jaar aangehouden voor winkeldiefstal in het centrum van Horst.
De politie trof de twee meisjes, van
Ierse en Roemeense afkomst, na een
winkeldiefstal in een kledingwinkel in
Horst centrum aan. Zij werden hierop
aangehouden.
De meisjes hadden daarnaast een
tas bij zich. Deze zou gestolen zijn uit
een mand of bak die voorop een witte
fiets was bevestigd.
Wie een tas mist of meer
informatie kan geven, kan zich melden
bij de politie via 0900 88 44.
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Verhalen van de straat
3/16

Mathijs Claassens 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 Mathijs
Claassensstraat in Melderslo.

Pachtboerderij
brandde af

Rabobank

Pinautomaat
terug in
Hegelsom
Hegelsommers kunnen weer in
eigen dorp geld opnemen. Vanaf
vrijdag 13 december is een
Rabobank-geldautomaat bij het
vernieuwde jeugdhuis operationeel.
In mei 2012 werd een Rabobankpinautomaat aan de Pastoor
Debijestraat in Hegelsom beschadigd
na een poging tot plofkraak. De bank
besloot hierop in verband met de
veiligheid de automaat niet terug te
plaatsen op de oude locatie.
De dorpsraad ging in overleg
met de bank en pleitte voor een
nieuwe automaat. De directie van
de bank besloot daarop de automaat
in het vernieuwde jeugdhuis te
plaatsen. De automaat is bevestigd
aan de buitengevel van het gebouw,
maar is volgens de bank uitgerust
om te voldoen aan de nieuwste
veiligheidseisen. De automaat wordt
’s nachts afgesloten.

Drie auto’s
botsen op
Venrayseweg
Een botsing op de Venrayseweg
in Horst op zaterdag 7 december
rond 20.00 uur resulteerde in veel
blikschade, maar geen persoonlijke
gewonden.
Zaterdagavond reed een auto op
de Venrayseweg uit de richting van
Venray tegen de flank van een auto
die overstak op de kruising met de
Noordsingel. De auto die vanaf Venray
kwam, werd door de botsing 180 graden rond geslingerd en raakte hierdoor
een derde auto, die uit de richting van
Horst kwam.
De bestuurder van de eerste auto
kwam bij de botsing beklemd te zitten.
Hij is door de hulpdiensten uit de auto
bevrijd en voor onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis. Hier bleek dat
de bestuurder geen ernstig letsel had.
De politie onderzoekt nog hoe het
ongeluk heeft kunnen gebeuren.

opperde dat hij door zou studeren. Dat
ging echter niet, want er was geen
geld voor: ‘Ties’ moest meehelpen op
het boerenbedrijf. Zijn inventiviteit en
intelligentie blijken later volgens zoon
Chris, die veel verhalen over zijn vader
heeft opgeschreven, onder andere uit
pogingen om elektriciteit op te wekken
voor de Melderslose samenleving.

Peter Mathijs Claassens werd
geboren op 8 november 1891 in
Meerlo. Hij was de oudste zoon
van dagloner Christiaan Claassens
en Hendrina van Rijswijk en bracht
zijn jeugdjaren door in armoe-

dige omstandigheden van het kleine
boerengezin. In het begin van 1900
verhuisde de familie naar een oudSaksische woning aan de weg naar de
Gun in Swolgen.
Mathijs was slim en zijn meester

Aanvraag voor
multifunctionele
jeu de bouleshal
Jeu de Boulesclub Horst laat het er niet bij zitten. Nadat twee keer eerder
een subsidieverzoek voor een hal met binnenbanen werd afgewezen, doet zij
opnieuw een beroep op de gemeente. Volgens de Horster jeu de boulesclub
is een goede binnenaccommodatie inmiddels hoogst noodzakelijk.
In een brief aan de gemeente stelt
de jeu de boulesclub dat het aantal
leden nog steeds gestaag toeneemt.
Zij probeert al tijden een nieuwe hal
met binnenbanen te realiseren om ook
in de winter en in extreme warmte
in de zomer te kunnen spelen. Het
hele project kost volgens de club bijna
130.000 euro. Een groot deel daarvan
wil zij zelf opbrengen en met behulp
van sponsoring en fondsenwerving bijeen krijgen. Maar, stelt de club, “zonder
een bijdrage van de gemeente krijgen
wij van andere instanties ook niets.” Zij
vraagt daarom een bijdrage van 35.000
euro van gemeente Horst aan de Maas.
Eerder weigerde de gemeente dit
verzoek, omdat de plan niet multifunctioneel zou zijn. Om de hal aan
die eis te laten voldoen, wil de jeu

de boulesclub deze inrichten voor jeu
de boules, volleybal én minivoetbal.
Daarnaast is zij in overleg met Service
Point Meterik en Sun Power over het
aanbieden van sportgelegenheid voor
buitenlandse werknemers. Ook zouden
jeu de boulesclubs uit andere dorpen,
KBO’s, bewoners van verzorgingshuis
Berkele Heem en zorgondersteuners
interesse getoond hebben in de hal.
Een gemeentewoordvoerder geeft
aan dat zij graag bevestiging zien van
de interesse van de andere verenigingen. “In principe moeten verenigingen de fondsen zelf vergaren. We
nemen de subsidieaanvraag nu weer
in overweging, met als voorwaarde dat
we inzicht krijgen in de deelname van
de verenigingen.” Hij geeft aan dat de
aanvraag nog in de beginfase is.

Claassens trouwde op 26-jarige
leeftijd in Broekhuizen met Hermina
Clabbers, toen 25. Samen kregen zij
drie zoons en twee dochters. Hermina
overleed echter een paar jaar later
in maart 1922. Toen zijn pachtboerderij rond 1922 afbrandde, verhuisde
Claassens naar Melderslo. Mathijs hertrouwde in november 1922 met Maria
Hendrina Burgers, toen 36.
In 1941 brak de oorlog uit. Nadat ze
de hele ochtend naar oorlogsgeluiden
hadden geluisterd, kwam ook familie
Claassens oog in oog met de Duitse
bezetters. “Vlak voor het spoor, bij ons
voor de deur hield de colonne halt. (…)
Of we ‘wasser’ voor ze hadden. ‘Voor
jullie wel jongens’, zei vader, ‘maar als
je baas bij jullie was geweest dan had
hij naar de pomp kunnen lopen.’ Het
was een ellendig gevoel om daar te
staan en te weten dat je land (..) op dat
moment bezet gebied is”, beschreef
Chris de situatie later. De familie zag
toen iets bijzonders gebeuren. Mathijs
wilde een kapel bouwen voor Onze
Lieve Vrouw, waar de mensen zo lang
de oorlog duurt kunnen bidden. “Dan
zal Melderslo gespaard blijven van
grote rampen deze oorlog”, zei hij
tegen zijn zoon. Volgens Chris beschreef
Mathijs hoe hij in een droom een kapel
in Montfoort had gezien, die hij wilde

nabouwen. Claassens liet er geen
gras over groeien en met wat hulp
stond er een week later een kapel.
“Gedurende de Tweede Wereldoorlog
is er bijna elke dag een rozenkrans
gebeden en (…) ook regelmatig een
mis gelezen. Men zegt dat er gedurende de oorlogsjaren niemand (…)
in Melderslo door oorlogsgeweld om
het leven is gekomen”, aldus Chris.
De Vredeskapel staat nog steeds aan
de Broekhuizerdijk.

Mijn vader was een
soort voorman
Mathijs Claassens zette zich in
voor de samenleving. “Mijn vader
was een zeer intelligente man (…)
en werd beschouwd als een soort
voorman”, stelde Chris in een van
zijn verhalen in 1992. Claassens
was voorzitter van de Melderslose
boerenbond en werd vlak na de
oprichting de eerste voorzitter van
mannenkoor Eendracht, later de
muziekvereniging. “Leiderschap
zat hem in het bloed zonder dat er
sprake kon zijn van opdringerigheid en beter weten”, schreef Chris.
Uiteindelijk werd Claassens zelfs
raadslid (1939-1958) en wethouder
van gemeente Horst (1949-1958).
Hij kreeg zowel kerkelijke als
nationale onderscheidingen voor zijn
bijdragen aan de samenleving.
Mathijs Claassens overleed
op 12 juli 1964 in Horst. Oudburgemeester Gijsen schreef toen:
“Wat was hij toch een prachtmens.
Ik heb zelden een man ontmoet, zó
eenvoudig en zó goed. Een man met
een gezond verstand en met een
onblusbaar optimisme.”
Bron: fanfare Eendracht, memoires
Chris Claassens. (Foto: Familie Claassens)
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Maak kans op een mooi kerstpakket

Stem nu op de HALLO
Kerst top 10
De eerste week om te stemmen op de HALLO Kerst top 10 is alweer voorbij. Ook komende week kunt u uw
favoriete kerstliedjes nog bekendmaken. Hiermee maakt u kans op een mooi kerstpakket van boerderij ’t Platteland.

KERSTBOMEN AUTO ACCU’S
Nordmann, Omorika,
VANAF € 39,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

WWW.STERACCU.NL
2 JA AR
TIE
GARAN

DE GOEDKOOPSTE UIT DE REGIO

DAGELIJKS IN HORST AF TE HALEN

OP AFSPRAAK 06 19 20 81 96

VERBOUWINGS
OPRUIMING!!!
Grootscheepse opruiming wegens
de verbouwing van ons magazijn

De jaarlijkse favorieten – waaronder The Pogues en Kirsty MacColl én
Rowwen Hèze – domineren de lijst
ook dit jaar weer. Maar ook minder
bekende nummers verkeren nog in
de hoogste regionen. En vergeet niet,
stemmen kan natuurlijk ook op nieuwe
binnenkomers als Renée van Wegberg
en Miley Cyrus. Staat jouw liedje nog

niet in de top? Of staat je favoriet juist
hoog en wil je ‘m daar houden? Breng
nu je stem uit op je favoriete kerstliedjes en maak daarbij ook nog eens
kans op een goed gevuld kerstpakket
van boerderij ’t Platteland ter waarde
van 50 euro. 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.

Kijk voor meer informatie op www.hallohorstaandemaas.nl

Grubbenvorst

Kerstconcert

Kerstconcert

wo 18 december 20.00 uur
Org: Grubbenvorster Mannenkoor
Locatie: O.L. Vrouw
Tenhemelopnemingskerk

ma 16 december 19.00 uur
Organisatie:
Kunstencentrum Jerusalem
Locatie: Kasteelboerderij

vr 13 december 20.00 uur
Org: Broeks koor De Vrolijkheid
en De Sérumse Striepkes
Locatie: H.H. Fabianus en
Sebastianuskerk

Kerstworkshop

Horst

di 17 december 19.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Kerstmarkt
vr 13 december
18.00-21.00 uur
Organisatie:
Stichting Vrienden van
Verpleeghuis Elzenhorst
Locatie: Berkele Heem

Opening levende
kerststal
za 14 december
Organisatie: Schutterij zonder
Kerstspel
Locatie: Sint Lambertuskerk

Meerlo

Kerstworkshop

Kerstmarkt
zo 15 december 12.00-17.00 uur
Org: Koninklijke Harmonie Unie
Locatie: centrum

Mini-kerstconcerten

di 17 december 09.30 uur
Organisatie: Groei en Bloei
Locatie: Muziekzaal

zo 15 december
16.00, 16.45 en 17.30 uur
Org: Sérumse Striepkes,
Ratatouille’s kerstkoor en Sezako
Locatie: Parochiehuis

Sevenum

Kerstworkshops

Kerstshow

vr 13 december 19.30 uur
Organisatie: Big Band ‘81
Locatie: De Schatberg

Diverse acties, bijvoorbeeld:

damesbroeken, t-shirts, jasjes 2e stuk 1 euro
herenbroeken, overhemden, damestruien
en alle nachtkleding 2e stuk halve prijs

Alles onder één dak:
dames- en herenmode, schoenen,
nachtmode, bodywear en accessoires

Kerst Agenda
Kerstconcert U Zijt
Wellekome

KORTINGEN
TOT 70%

di 17 december
09.30, 13.30 en 19.30 uur
Organisatie: Groei en Bloei
Locatie: De Wingerd

Slechts renovatie Kloosterhof

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

KLASSIEK

BUFFET
GERECHTEN UIT
GROOTMOEDERS TIJD
Voor nog veel meer buffet,
bezoek onze website.

Inclusief borden/ bestek, gratis gebracht
en de afwas die doen wij voor u.
Te bestellen vanaf 10 personen.

Het Kloosterhof in Horst gaat niet langer tegen de grond. Het winkelcentrum in het centrum van het dorp wordt
gerenoveerd in plaats van gesloopt. Alleen supermarkt Jan Linders wordt tijdelijk verplaatst.
Afgelopen zomer werden de
plannen van projectontwikkelaar
Suyderland aangaande het Kloosterhof
in Horst ook al aangepast. Hoewel de
verbouwing van het winkelcentrum

aanvankelijk al komend voorjaar zou
beginnen, werd toen besloten dat de
supermarkt in 2015 pas verbouwd
gaat worden. Deze verplaatst
dan tijdelijk naar de Mèrthal in

Horst. De winkels in de Kerkstraat
worden eerst aangepast. Uit het
oorspronkelijke plan zijn ook al de
appartementen die boven de winkels
moesten komen, geschrapt.

95
,
€ 14
oon

per pers

T 077
77 464 04 20
Beleef het buffet

www.HenkAarts.com
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Op handen gedragen
Door liefde omvat
Ondersteund door vele warme mensen
Daardoor konden wij voor voor mijn man en ooze pap
zorgen en op een mooie manier afscheid van hem nemen

Leo Litjens
is 68 jaar geworden
Horst, 29 november 2013
Wilma L’Espoir, Monique en Stephan, Cindy en Michel
en de kleinkinderen
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.
Kerstgroepen + stallen te koop.
Atelier Germalein Langstraat 25
A, Hegelsom. Tel. 077 398 27 76.
Openingstijden 6 tot 22 dec. 2013,
ma. t/m vr: 13.30 tot 18.00 uur,
zaterdag: 9.00 tot 16.00 uur. Kom
gerust vrijblijvend een kijkje nemen.
Te huur zomerhuis Mallorca,
150 m van het strand, tot 8 pers.
www.huisbertcati.nl
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 koop kerstbomen “Omorika”
in pot, tot 2 mtr. € 9,- per stuk.
Tongerlostr. 21 Sevenum.
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.
Tientjes Deals bij Ster.
Wij hebben nu diverse kortingsaanbiedingen voor één tientje! Zo kunt
u bijvoorbeeld tot wel 10 films voor 2
weken huren voor slechts één tientje.
Ster Media Store, Venloseweg 2, Horst.
Tel. 077 398 78 55.
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

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Overwin je faalangst!
Een unieke training om je faalangst te
overwinnen. We werken volgens een
bewezen methode en vullen dit aan
met sessies met Victor het paard.
Voor alle leeftijden. Meer info
tel. 06 50 27 19 73 info@reachup.nl
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Praktijk Via-Rosa. Op zoek naar meer
balans en minder stress. Reiki en coaching voor meer rust en ontspanning.
www.via-rosa.nl
Te koop kerstbomen, alle maten
€ 8,00 Kleuskens Langevenseweg 7,
5962 NK Melderslo.
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: kerstbomen,
Doolgaardstraat 33,
telefoon 077 398 54 02.

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

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Kom je ook bij ons naar de
peutergym? Samen met je begeleider
gymmen in een grote gymzaal. Op
maandag en woensdagmorgen. Voor
meer informatie zie www.hosema.nl
of bel 077 398 27 97.

Dagelijks
verse
rozen!

www.briensveld.nl

Stan
09 december 2013
broertje van Ties
en zoontje van
Richard Verheijen en
Wendy Clabbers
Zandterweg 9A
5973 RB Lottum

Gevonden fototoestel in America.
Info 077 398 63 97.
Te koop witlof, vers van de grond.
Op bestelling. Thijs Huijs, Langstraat 64
Horst-Hegelsom. Tel. 077 398 35 52.

Verloren gladde trouwring
met 3 steentjes, met inscriptie.
Tel. 077 398 24 92.

‘t Winkeltje, Herstraat 44.
Mooie (kerst)deco bij ‘t Winkeltje o.a.
kronkel-takken met passende versieringen. Kom en geniet van een warme
en mooie kerstsfeer! Wij zijn alle dagen
geopend van 09.00 tot 18.00 uur.
Tot ziens.

Ik verzorg/begeleid bijlessen in
de Engelse taal. Voor studenten
mbo/havo in hun examenjaar.
Voor meer informatie: Wilma Egan.
Tel. 077 465 27 20
Vakantie in de zon!
Zoek de Spaanse zon op!! Casa Rutten
is onze accommodatie aan de Costa
Blanca in La Marina (onder Alicante).
Voor minder dan 250 euro per week
kunt u nu gebruikmaken van ons huis.
www.casarutten.nl
Alleenstaande vrouw met 2 kinderen
zoekt per direct een woning in Horst
of omgeving. Tel 06 24 26 69 15.

Te koop kleine pakjes hooi,
100% kwaliteit (ook in kleine partijen).
Tel. 06 10 07 68 68.

Nieuwe fotowinkel in Horst!
Complete foto-service! Fotoboeken,
foto-posters, canvasfoto’s, fotocadeaus
zoals fotomokken, foto op T-shirts,
enz. Ook direct klaar foto-service en
pasfoto’s. Bij Ster Media Store,
Venloseweg 2, Horst.
Mindfulness. Goede voornemens
voor 2014. Kies dan voor een cursus
Mindfulness. (kleine groepjes).
Start 14 januari www.marietweijs.nl of
www.via-rosa.nl

BIJZONDERE ITALIAANSE WIJNEN

KWALITEITSWIJNEN BESTELLEN?
info@laurentsmedtsimport.nl

KLEINE WIJNHUIZEN, RECHTSTREEKSE
IMPORT VANUIT ITALIË

Anne
10 december 2013
Dochter van
Joep en Marlou
van Cauwenberghe-Schoeber
Meester Theelenstraat 34
5759 RR Helenaveen



Keesje

10 december 2013
Dochter van
Paul en Angèla van Rengs
Zusje van Ties
Afhangweg 33
5961 EA Horst

Bijles Engels
Enthousiaste docent geeft bijlessen
Engels voor vmbo, havo en vwo leerlingen. Bel Madeleine Goedhart 06 48 75
53 47 of kijk op www.mathein.com
Te koop: kerststallen, van
Douverenstraat 22, tel. 077 398 46 27
na 16.00 uur.
Huurwoning gezocht
Voor werkend stel, omg. Horst,
Melderslo, Meterik. Max. € 700,- p/mnd.
Meer info tel: 06 24 41 53 19.
Te koop Opel Corsa BX1.2XE 1999
Benzine 185.800 km airco trekhaak
winterbanden apk; juli 2014,
tel. 06 53 93 69 60.

LAURENT
SMEDTS IMPORT
GA NAAR :
WWW.LAURENTSMEDTSIMPORT.NL

Geboren

Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze dochter

Long olie – helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de
longen en versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
natuurwinkels in Horst.

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Duizendpoot zoekt parttime baan
Deze harde werkster zoekt een parttime baan voor ca. 20-30 uur. Dagen
in overleg. Tuinbouw/administratief/
groene vingers/hands-on mentaliteit/
gemotiveerd/zelfstandig.
Tel. 06 30 90 94 25.

Ron van Gool 06 202 88 600
Kinderdagverblijf Bambino
biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar

Ook voor
rouwbloemwerk

Lorbaan 3, 5814 AE Veulen
0478 58 11 97
www.bloemenkwekerijreintjes.nl

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

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

Geboren

Banden - Accu’s - Carwash

Bloemenkwekerij

en restauratie

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

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.

Reintjes
Grafmonumenten

Te huur: opslag/bedrijfsruimte 180m2
voor € 380,00 p. mnd, vocht-, vorst- en
stofvrij, verhard terrein, electr. rolpoort,
aparte ingang. Inl. 06 53 76 96 98.

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

Kinderdagverblijf

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

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

Jill van den Beuken
13 jaar
Kronenberg
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dat ik dan mijn studie afgerond
heb. Ik weet alleen nog niet zeker wat
ik wil worden. In de horeca werken lijkt
me heel leuk, maar iets spannenders,
zoals detective, lijkt me ook heel erg
leuk.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
In die van Blue Ivy, dat is de dochter
van Beyoncé. Ik zou wel willen weten
hoe het is om een moeder te hebben
die beroemd is. Dan zou ik een concert
van mijn moeder bijwonen.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat is Amber. We zitten niet bij elkaar
in de klas, maar we kennen elkaar via
onze zussen. Zij zijn vriendinnen en zij
hebben ervoor gezorgd dat wij elkaar
leerden kennen. We zien elkaar soms
in de pauze of we spreken samen af

in het weekend. Dan gaan we gezellig
kletsen en dat soort dingen.
Je laatst ontvangen appje/smsje?
Van wie kreeg je die?
Van Elze, ze stuurde Jillie. Ik ken haar
eigenlijk al vanaf dat we heel klein
waren. Ik heb geantwoord met de
vraag hoe het met haar gaat.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het echt heel erg handig, want
als je bijvoorbeeld elkaar wilt zien, hoef
je niet per se naar diegene toe te gaan,
je kunt ook Skype gebruiken bijvoorbeeld. WhatsApp is denk ik degene die
ik het meest gebruik, maar ik Skype
ook best wel vaak met bijvoorbeeld
vriendinnetjes.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Ik zou een deel doneren aan een goed
doel. Verder zou ik shoppen en sparen
voor later. Ik zou denk ik mijn geld
schenken aan arme kinderen in Afrika
en Azië, omdat het eigenlijk heel raar
is dat zij in een hutje van golfplaten

aan
Jill van den Beuken Mies

wonen en wij hier gewoon in een huis.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Ik heb mijn opa nooit echt gekend. Ik
was twee of zo toen hij stierf. Ik zou
mijn opa dus graag opnieuw willen
ontmoeten om te kijken hoe hij was.
Ik zou willen weten wat hij allemaal
gedaan heeft in zijn leven.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Ik heb eigenlijk niet echt een favoriet gerecht, maar mijn vader is
kok geweest. Hij kan van iets heel
simpels iets heel erg lekkers maken.
Bijvoorbeeld van aardappelen met
groenten kan hij een heel bijzonder
gerecht maken. Hij kookt niet iedere
dag, mijn moeder kookt ook en zij kan
ook best wel lekker koken.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Ik vind feestdagen zoals mijn verjaardag, Sinterklaas of Kerst altijd wel heel
leuk. Feestdagen zijn gewoon leuk,
omdat er dan altijd wel familie of
vrienden bij zijn. Als ik echt zou moeten

TWEEDE PAAR SCHOENEN

€1,

00

m.u.v. standaard en nieuwe collecti

e.

kiezen, dan kies ik toch voor Kerstmis.
Dan is de hele familie er en is het
gewoon heel leuk en gezellig.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Hier is heel veel ruimte en toch heb je
alles om heen wat je dagelijks nodig
hebt. Hier zijn scholen, sportclubs en
winkels voor bijvoorbeeld cadeautjes
of kleding.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Mij maakt het eigenlijk niet heel veel
uit waar ik heenga. Als ik maar naar
winkels kan waar ik leuke kleding
zie. Amsterdam vind ik bijvoorbeeld
heel leuk, omdat daar heel veel leuke
winkels zijn. Ik shop dus het liefst in
een stad waar ze verschillende winkels
hebben.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat is wat minder: een 3 voor Duits. Ik
vind talen op school gewoon heel erg
moeilijk. Het beste ben ik denk ik in
gym, daar haal ik denk ik toch wel de
hoogste cijfers voor. Dat vind ik ook een
leuk vak, omdat je lekker kan sporten
en we hebben ook wel een leuke
leraar.
Zon of sneeuw?
Het maakt mij niet zo heel veel uit.
In de zon kan ik lekker naar buiten,
zwemmen en zonnebaden. In de winter
zit ik lekker binnen met warme kleren,
thee en chocomel. Ik vind eigenlijk alle
seizoenen van Nederland wel leuk,
behalve de herfst, omdat het dan zo
regenachtig is. De bladeren zien er dan
trouwens wel mooi uit.
Knuffel of kus?
Dan zou ik voor een knuffel kiezen. Een
knuffel voelt gewoon heel vertrouwd of
zo. Een kus is meer voor iemand waar
je verliefd op bent en een knuffel is
ook voor mensen die je vertrouwt en
die je alles kan vertellen en zo.
Foto of video?
Een foto, dat kun je gemakkelijker
bewaren omdat het op papier staat.
Ik heb heel veel foto’s van vroeger toen
ik klein was en ook van mijn vriendinnen. Die hangen bijvoorbeeld op mijn
kamer.

Kerstbomen
van de kweker
★
★
★
★
★

Nordman
Omorika (Servische spar)
Groene spar (Fijnspar)
Koreana (Koreaanse den)
Blauwspar (2 soorten)

-

In pot,
Met kluit
Gezaagd
In pot geteeld
(recht en vast in pot)
- Vanaf 25 cm tot 250 cm
- Bij boom v.a. E 10,gratis miniboom

Kerstbomenkwekerij

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

Leon en Annet Coenders
Witveldweg 30, Grubbenvorst
077 - 366 22 36
www.facebook.com/coenders.kerstbomen

Column

Super
heroes
Weet je nog? Al die superhelden van vroeger? Superman,
Batman, Spiderman en natuurlijk alle meisjesvarianten:
Totally Spies, Powerpuff Girls en
Charlie’s Angels. Ondanks dat
iedere film of serie dezelfde
verhaallijn had, waren ze toch
altijd geweldig om te zien. Dit
keer kreeg ik zelf de kans in de
schoenen te staan van een
’super hero’-filmmaker, maar
dan natuurlijk met een vleugje
fashion.
Onder het mom van ’onderzoek’ besteedde ik heerlijk een
avondje aan het bekijken van
super hero-films. Geweldig om te
zien hoe creatief er werd
omgegaan met het gebruik van
gadgets of reddingsacties. Even
vergat mijn rol als ’fashion
professional’, zoals ze dat op
school zo mooi noemen. Even
bevond ik me in de wondere
wereld van super heroes, waarin
alles kan en mag.
Ik schreef een verhaal waarin
ik mijn fantasie de vrije loop liet
gaan. Ik stond totaal niet meer
stil bij het feit dat deze film geen
twee uur durende actiefilm is,
maar een fashionfilm van maar
vier minuten. Oeps.
Ik liet me even volledig gaan
en ik weet precies waar die
voorliefde vandaan komt. Het
hele proces herinnerde me aan
mijn kindertijd, waarin ik samen
met vriendinnetjes Totally Spies
of Charlie’s Angels naspeelde en
wij daar, echt waar, filmpjes van
maakten. Ik wed dat ik, samen
met mijn Totally Spiesvriendinnetjes, wel vijftig
verschillende verhaallijnen
verzonnen heb en die nog
allemaal op camera heb staan.
Wat ging dat vroeger toch
makkelijk, een stuk gemakkelijker dan dat het nu gaat. Ga ik nu
een ellenlang proces door voor
alleen nog maar het script,
begonnen we vroeger gewoon
spontaan na school. Niks geen
officieel script, ingewikkelde
storyboards of moeilijk gedoe
met modellen: huppakee gewoon
beginnen, dan krijg je pas iets
gedaan! Hmm.. Ik kan nog wat
leren van mijn kleine ik, dat
blijkt.
Mies
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Spokentocht UsMa
Het is weer tijd voor de spokentocht van UsMa. Deze editie is langer
en iets spannender dan de versie van vorig jaar, aldus de organisatie.
Vrijdag de 13e is het zover.
spokentocht ook weer opgehaald om
in het gebouw van UsMa een feest te
vieren. De avond eindigt om
22.00 uur.

De spokentocht van UsMa begint
om 19.00 uur. In groepjes van vier
worden de deelnemers naar het bos
gebracht. Daar worden ze na de

Citaverde organiseert
dienstenveiling
De leerlingen van het Citaverde College zijn voor het veertiende jaar
bezig met een actie. De opbrengst van de actie is bestemd voor Stichting
Nativitas die kindertehuizen van Jeanne Colson, ook wel Mama België
genoemd, ondersteunt op het Indonesische eiland Flores.

Galabal Canix
OJC Canix uit Lottum organiseert zaterdag 14 december een galabal met liveoptredens van Pigtail en de
Canix huisdj’s. Bij het gala is de dresscode white tie: de heren dragen een rokkostuum en de dames een
lange avondjurk. Daar stopt de meeste gala-etiquette echter bij OJC Canix tijdens de all-inclusive avond. De
band van de avond is Pigtail, die het publiek trakteert op een flashback met muziek van onder andere
Boston, Guns ‘n Roses, Iron Maiden en Queen. Het galabal begint om 21.00 uur, de deuren openen een uur
eerder.

avond is voor iedereen toegankelijk
en duurt van 19.30 tot 22.00 uur.
Tijdens de veiling bieden
leerlingen, docenten en ouders
diensten aan voor geld. De hoogste
bieder mag de dienst in ontvangst
nemen. De organisatie Wilde Ganzen
verhoogt de opbrengst van de avond
met 55 procent. Tijdens de avond
treden Marloes Nogarede en Joep van
Wegberg op. Ook is een paaldansact
van Denzz en slagwerktheater van
Pak Rammel te zien.
Voor meer informatie, kijk op
www.citaverdespeculaasactie.nl

Ieder jaar organiseert de school in
de laatste week voor de kerstvakantie
een week rondom het thema Delen
en vieren. Tijdens deze themaweek
komt de derdewereldproblematiek
tijdens de lessen aan de orde. In het
bijzonder de situatie op het eiland
Flores komt aan bod. Ieder jaar wordt
tijdens deze themaweek een bijzondere avond georganiseerd, zoals vorig
jaar de benefietmaaltijd Eten voor
weten. Dit jaar is het hoogtepunt een
dienstenveiling, die gehouden wordt
op woensdag 18 december in de aula
van het Citaverde College in Horst. De
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STEM OP JE FAVORIETE TOP 10
KERSTPLATEN ALLER TIJDEN
Kerstmis staat weer voor de deur, en net als vorig
jaar wil HALLO Horst aan de Maas een overzicht
maken van de meest geliefde kerstliedjes.
Want wat roept meer kerstgevoel op dan kerstliedjes?
Stem nu op je favoriete liedjes en maak kans op
een kerstpakket van boerderij ’t Platteland
ter waarde van 50 euro!
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Take Your Marks timmert aan de weg
De band Take Your Marks uit Horst werd opgericht in 2011 door gitarist Jeroen Joosten (18) en Koen van Meijel (20)
op drums. Na verschillende formaties, oproepen voor nieuwe bandleden en vriendschappen die ontstonden tijdens
een concert, bestaat de band nu uit Jeroen, Koen, Wyneke Roefs (17) en Jesse Verhage (19).

we zitten toch dicht bij de grens.” Voor
nu wil de band volgens Jeroen hun
naamsbekendheid vergroten, iets waar
ze hard aan werken.
De band repeteert altijd op donderdagavond. Jeroen: “Dan bespreken we
wat we met bepaalde nummers gaan
doen, welke zang we er bijvoorbeeld
bij willen hebben.” Voor het optreden
in het voorprogramma van We Caught
The Castle heeft de band veel gerepeteerd. Jesse: “Op een gegeven moment
heb je een nummer zo vaak gespeeld.”
Koen: “De laatste weken voor het
concert vooral, maar toch ben je blij als
je achteraf terugkijkt, want zo voeg je
een bepaalde herinnering toe aan de
nummers.”
Feedback over hun optredens
vindt de band belangrijk. Wyneke:

“Zo komen mensen langslopen en zeggen dat we het goed gedaan hebben.
Ook de Engelse band was onder de
indruk, ze geloofden niet dat wij pas
voor de derde keer hadden opgetreden.” Jeroen: “Dat betekent veel voor
ons.” Wyneke: “Vooral omdat die mensen uit dat wereldje komen.”
De band is een hechte groep en
kan goed overweg met elkaar. Ze
weten ook waar de sterke punten van
de ander liggen. Koen: “Jesse is bijvoorbeeld heel goed in dingen goedkoop
kopen en dan gaat hij het zelf repareren. Jeroen: “Koen speelt heel strak
en goed.” Volgens Jesse is Jeroen een
knuffelbeer, maar volgens Koen kan
Jeroen heel goed klagen over dingen.
Tot slot Wyneke: “Ik kan beter zingen
dan dat Koen kan autorijden.”

Steunbetuigingen
Rusland
Wyneke werd gevraagd door de
inmiddels ex-bassist om de vocalen van
de band te doen. Op het gebied van
zang heeft de dame al meegedaan met
een compositiewedstrijd in Eindhoven,
waar ze behoorde tot de beste vier van
regio Zuid. Toen ze nog in groep acht
zat, heeft ze ook auditie gedaan voor
Popstars. Jesse woont in Eindhoven
en kwam bij de band via concerten
waar enkele bandleden elkaar hebben
ontmoet. “Ze zochten een bassist en ik
zag dat wel zitten. Inmiddels speel ik
ritmisch gitaar. We zoeken nu nog een

bassist, geïnteresseerden kunnen zich
melden op onze Facebook-pagina.”
In 2011 begon de toenmalige band
met het spelen van punk. Jeroen: “We
speelden covers maar schreven ook
eigen liedjes. Ik luisterde toen veel
naar Iron Maiden, maar nu vind ik dat
niet meer leuk. We zijn langzaam maar
zeker andere genres gaan luisteren.
Nu zijn onze liedjes in te delen in het
genre poppunk.”
De band wordt steeds bekender.
Wyneke: “Op 1 november speelden we
in het voorprogramma van de Engelse

band We Caught The Castle in Venray.
Opeens kregen we twee bookingen
erbij via onze connecties. We zijn trouwens ook heel actief op Facebook.” Zo
zegt Jeroen lachend: “Ik dwing mensen
op school ons te liken op Facebook.”
Tijdens het interview komen de
ideeën op om te zorgen dat ze meer
optredens kunnen regelen. Jesse:
”Misschien moet ik maar eens in
Eindhoven langsgaan op Stratums Eind.
Daar zijn veel kroegjes die wel bandjes
willen voor hun uitgaansavonden. We
kunnen ook in België gaan optreden,

Amnesty Horst aan de Maas heeft op het Dendron College in Horst op
vrijdag 6 december 1.075 steunbetuigingen verzameld voor jonge
mensen die in Rusland hun leven niet zeker zijn als zij uitkomen voor hun
mening, die afwijkt van het regeringsstandpunt.
Afgelopen jaar zijn er steeds
meer wetten in Rusland gekomen
die de vrijheid van meningsuiting,
vergadering en vereniging inperken,
stelt de lokale afdeling van Amnesty.
Deze wetten zijn volgens Amnesty
International in strijd met internationale verdragen maar ook met de
Russische grondwet. Een voorbeeld

van de gevolgen van de strengere
wetten zijn de gevangen Savyolov,
Akinmenkov en Kosenko. Zij kwamen
vreedzaam voor hun mening uit en
werden opgepakt omdat ze geweld
zouden hebben gepleegd. Daarvoor is
echter geen enkel bewijs.
Voor meer informatie, kijk op
www.amnesty.nl/rusland

Naast aardappelen, groente, fruit, kerstpakketten & maaltijden, nu ook:

Kerstmenu’s van de Gastendonk
Joep maakt ‘t u gemakkelijk met de drie O’s
Ophalen, Opwarmen, Opeten !
Restaurantwaardige kerstmenu’s van Chef Joep,
Ook losse gerechten verkrijgbaar!
Voor meer info of bestellen: Bel, mail of kom langs!

De Gastendonk
www.gastendonk.nl

Gastendonkstraat 39
joep@gastendonk.nl

Bestel Nu

Horst
Tel: 077-398 53 56

Spoorstraat 1, Tienray - T. 0478-691271 - www.modehuiscruysberg.nl
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Nieuwe vestiging De Lange

Starter in de Regio
Roald Severens 24/7 Services

Eric Janssen, eigenaar van De Lange Horst, opent een nieuwe vestiging in Sint Anthonis. In het Brabantse dorp
opent hij in het laatste weekend van december uitgaanscentrum ‘De Lange Stunnis’.

Bedrijf

De nieuwe vestiging van het uitgaanscentrum zal aan De Brink in Sint
Anthonis gevestigd zijn. Met een openingsweekend van donderdag 26 tot

Roald Severens
24/7 Services
Eigenaar Roald Severens
Adres
Blaktweg 85
Plaats
5962 NG Melderslo
Telefoon 06 45 03 02 57
r.g.severens@gmail.com
E-mail
Website
Sector
Dienstverlening
Start
04 augustus 2013
Activiteiten
Advies: alles op het gebied
van beveiliging. Advies: kleinschalig tuinontwerp en eventueel tuinaanleg. Advies: diagnose
en advies op reparatie en
onderhoud van automobiliteit.
Doelgroep
Zowel particulieren als
bedrijven.
Onderscheidend vermogen
Roald Severens 24/7 Services
biedt een unieke combinatie van
ervaringen en kennis door
jarenlang meedraaien in zowel
manuele beveiliging als ook het

behalen van alle certificaten voor
aanleg en advies op gebied van
technische beveiliging, brandpreventie en SIB (Specialist Inbraak
Beveiliging), ook op bouwkundig
gebied. Roald Severens 24/7
Services heeft meer dan 15 jaar
ervaring als hovenier. Daarnaast
zijn ook ontwerp en aanleg van
kleinschalige tuinen mogelijk.
Roald Severens 24/7 Services
heeft 20 jaar ervaring in onderhoud van het wagenpark,
beveiliging en het optimaliseren
en onderhoud van raceauto’s van
racing teams. Deze bovengenoemde diensten komen het
beste tot hun recht als ze samen
en in goed overleg met de klant
worden uitgevoerd. Op deze
manier kan er efficient gewerkt
worden, waardoor er op de
kosten kan worden bespaard.Ook
kunnen er grotere projecten
worden uitgevoerd, in samenwerking met regionale specialisten op dat gebied. Kwaliteit en
prijsverhouding staan altijd
voorop.

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

en met zaterdag 28 december wordt
de uitbreiding gevierd. Op tweede
kerstdag is Sergio Silvano de headliner
van de openingsavond.

De Lange Horst vierde dit jaar haar
vijfjarig bestaan. Eric Janssen won dit
jaar nog de Jo Janssen-prijs voor zijn
ondernemerschap.

Smedts Import voor particulieren
Laurent Smedts Import uit Horst verkoopt sinds 1 december ook wijnen en olijfolie aan particulieren. Hij doet dit
via zijn webshop. Smedts verkoopt al sinds september 2011 wijnen aan restaurants, hotels, kookstudio’s en koks.
Smedts kiest wijnen uit voor
Nederland minder bekende maar in
Italië prestigieuze wijngebieden. De
producenten die hij uitzoekt, produceren wijnen in kleine producties, dus
geen massaproductie. Het biologisch

werken, het oogsten met de hand en
de lage opbrengst door de zorgvuldige
selectie van de druiven, is arbeidsintensief en kostbaar. Het bedrijf importeert
rechtstreeks vanuit de Italiaanse wijnhuizen. Er worden geen wijnen tegen

stuntprijzen aangeboden, omdat altijd
sprake is van een eerlijke prijs-kwaliteitverhouding. Door de toenemende
vraag vanuit de particuliere markt,
besloot Smedts een selectie kwaliteitswijnen aan te bieden via zijn webshop.

Kunst-Event bij Verhaag
Verhaag Parketvloeren en galerie De Bovenkamer organiseren op 15 december onder de titel De kunst van het
ondernemen een groots opgezet kunstevent. Zij vragen hiermee aandacht voor bijzondere kunst in een zakelijke
omgeving.
Veel instellingen bieden hun cliënten tegenwoordig mogelijkheden om
creatief bezig te zijn. Het accent daarbij
ligt vooral op de waardering voor de
makers. In galerie De Bovenkamer
gaat het op de eerste plaats om het
kunstwerk, de artistieke prestatie. Voor
het eerst kunnen die kunstenaars hun
werk laten zien buiten de gangen van

de instelling of het instituut waar ze
veelal verblijven. Zo kan een breed
publiek kennismaken met unieke kunst
en bijzondere kunstenaars.
Verhaag wil, met het oog op maatschappelijk verantwoord ondernemen,
galerie De Bovenkamer ondersteunen
door haar showroom beschikbaar te
stellen om kunstobjecten als schilde-

rijen, foto’s, beelden, glaswerk, keramiek en collages te exposeren.
Deze samenwerking wordt feestelijk geopend met een honderdtal kunstobjecten die de showroom van Verhaag
sieren. Op zondag 15 december is de
showroom van Verhaag in Sevenum
van 11.00 tot 17.00 uur voor iedereen
geopend. Toegang is gratis.

45,Alles-in-1
glasvezel

TV
Internet
Bellen

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

telfort.nl/glasvezel

Doe de postcodecheck op telfort.nl/glasvezel

088 1200 000

Telfort winkels

Kijk voor de voorwaarden en beschikbaarheid op telfort.nl of vraag er naar bij de verkoper.

Elke maand
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Bakker Gommans wint
landelijke wedstrijd
Bas en Joep Gommans, met De Echte Bakker-winkels in Sevenum,
Venray, Swalmen en Boxmeer, wonnen met een recordscore van 8,4 de
kerststollencompetitie van de Echte Bakkers.
Broers Bas en Joep zijn perplex
dat het in navolging van vorig jaar
weer gelukt is. Bas: “Dit is nog mooier
dan vorig jaar. Dit bewijst dat vorig
jaar geen toeval was. Ik ben nog niet
in tranen maar dit doet me echt wat.”
Keurmeesters Chris Scholten en
Nico Bloem noemen zijn werk de
allerbeste stol, een groot compliment
voor Gommans. Bas: “Dit is topsport
voor mij. Ik heb de afgelopen weken
iedere dag geoefend, iedere keer
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Joep Minten vijftiende
op Coppa d’Oro
Op de Mostra Del Gelato, een Italiaanse ijsvakbeurs in Longarone, heeft Joep Minten van IJssalon Lo Solé in
Sevenum de vijftiende plaats behaald in de internationale ijsmakerswedstrijd. Samen met zo’n honderd andere
deelnemers streed Minten om de Coppa D’Oro: het lekkerste ijsje van de wereld.

hetzelfde aantal stollen gebakken
en met stopwatches en temperatuurmeters alles precies in de gaten
gehouden. Deze prijs is voor ons het
hoogst haalbare en die hebben we
weer gewonnen.” Joep is trots op zijn
broer. “Als Bas ergens zijn tanden in
zet dan laat hij niet los. Dat heeft hij
hier weer bewezen.”
Bas Gommans kreeg de prijs op
dinsdag 10 december uitgereikt bij
zijn winkel in Sevenum.

Hassan Najja genomineerd

The Other Businessman
De achtste editie van The Other Businessman-verkiezing vindt plaats
op 14 december in hotel Krasnapolsky in Amsterdam. De in Marokko én
Horst opgegroeide Hassan Najja is één van de genomineerden.
De verkiezing van The Other
Businessman wordt georganiseerd
door The Other Network, een multiculturele businessclub voor succesvolle
ondernemers, managers en professionals. De focus van The Other Network
ligt op de kracht van diversiteit. In het
verlengde hiervan heeft de organisatie
in 2006 de verkiezing van The Other
Businessman in het leven geroepen, waarbij de beste multiculturele
zakenman en multiculturele manager
van het jaar verkozen worden. De in
Marokko geboren Hassan Najja kwam
met zijn moeder naar Nederland
toen hij acht jaar oud was. Zijn vader
woonde hier al en verdiende in de
Limburgse mijnen de kost. In Horst
werden zij weer herenigd. Na een
Master of Strategic Management en
een Master Executive MBA te behalen,
ging Hassan bij Xerox Corporation

werken. Daar had hij leidinggevende
functies in verschillende vakgebieden.
Van 2006 tot 2008 was hij werkzaam
als wethouder bestuurlijke vernieuwing, burgerparticipatie, communicatie
en leefbaarheid bij gemeente Venray.
Tegenwoordig is Hassan directielid
en directeur Mens en Maatschappij
bij Wonen Limburg. Najja: “Ik probeer
vooral een dienstbare leider te zijn.
Ik kan er echt van genieten als ik een
ander zich kan laten ontwikkelen en
laten groeien. Ik ben terechtgekomen
in een land waar veel kansen zijn
en nu probeer ik andere mensen die
kansen ook te laten ervaren.” Hassan
Najja is één van de drie finalisten in de
categorie The Other Manager. In elke
categorie bepaalt een jury de winnaar.
Het publiek mag meebeslissen en kan
tot 13 december via Facebook een
stem uitbrengen op de finalisten.

IJsbereiders van over de hele
wereld maakten in deze 44e editie van
de Coppa D’Oro ijs de typisch Italiaanse
smaak Fiordilatte. Deze neutrale smaak
is de basis voor ieder roomijs. Alle
deelnemers maakten deze smaak
ijs volgens eigen recept en werden
beoordeeld door een vakjury.
Joep Minten werd vijftiende in het
totale klassement. “Het was vooral een
hele eer om tussen al die Italianen mee
te doen aan deze wedstrijd”, vertelt
Joep. “Italië is hét ijs-mekka en dan is
het heel mooi dat we als Nederlanders
kunnen laten zien dat wij ook goed ijs
maken.” Zowel de eerste als de tweede

plaats werd gewonnen door Italianen
en er eindigde één Nederlander boven
Minten op de twaalfde plaats.
Joep Minten werd niet alleen
vijftiende in het totale klassement, hij
behaalde ook de derde plaats in de
top 3 van deelnemers onder de dertig
jaar. “Die prijs wordt uitgereikt om de
jonge deelnemers extra te stimuleren.
Ik ben heel blij met die beker, maar de
vijftiende plek in het totale klassement
vind ik belangrijker. Ik ben heel trots
dat ik tussen al die Italianen zo hoog
ben geëindigd.”
De Mostra Del Gelato is een
jaarlijkse ijsbeurs, waar Joep en

Open dag Bergerhof

zijn team ieder jaar naartoe gaan
om inspiratie op te doen over alles
wat met ijs te maken heeft. Sinds
twee jaar doet hij ook mee aan de
wedstrijd. Joep: “Vorig jaar viel ik net
buiten het klassement, dus ik was er
dit jaar ook wel op gebrand om het
beter te doen.”
De smaak Fiordilatte wordt in
Nederland nog niet zoveel gegeten.
“Maar de Fiordilatte zit als basissmaak
in al ons roomijs verwerkt, dus klanten
van Lo Solé hebben er al kennis mee
gemaakt. Ik zal het daarbij ook als
neutrale smaak toevoegen aan de
ijsvitrine,” aldus Joep.

ZORG

RESIDENTIE

Boerderijterras Bergerhof en museumboerderij Bergerhook openen
zondag 15 december de deuren van 12.00 tot 17.00 uur. Tijdens de open
dag kunnen bezoekers het binnen- en buitenterrein bezichtigen.
Bergerhof ligt in de natuurrijke
omgeving van Sevenum, vlakbij
Toverland. Hier kan men beleven hoe
het was voordat het werd zoals het nu
is. Bezoekers zien historische boerenbouwwerken en de levenswijze van

vroeger. Tijdens de open dag presenteren ambachtslieden en kunstenaars
hun werk. Tegenover het terras ligt de
historische boerderij Den Bergerhook
die met originele materialen en volgens oude bouwwijze is opgebouwd.

Apenkooien
voor volwassenen
Lifestyle centre anco in Horst breidt het sportaanbod uit met een
nieuwe groepsles cross fit. Daarnaast gaat het bedrijf leden en niet-leden
helpen bij het kiezen van een zorgverzekeraar, die een gratis of voordelig
fitnessabonnement aanbiedt.
Patrick Bierens: “Een les cross fit
wordt ook wel vergeleken met apenkooien voor volwassenen. Het maakt
gebruik van natuurlijke bewegingen,
zoals rennen, klimmen, springen en
gooien, om de spieren te versterken
en de conditie te verbeteren. De sport
is beschikbaar voor zowel beginners
als gevorderden. We vonden dat het
tijd was om een nieuwe sport aan te

bieden. Cross fit is een echte trend
tegenwoordig, dus een goede toevoeging aan ons sportaanbod.” Lifestyle
centre anco gaat op verschillende data
in december onder het motto van
‘Wie gezonder leeft, is voordeliger uit’
leden en niet-leden adviseren en helpen bij het afsluiten van een zorgverzekering. “Ik wil ze graag wijzen op de
financiële voordelen”, aldus Patrick.

Kwalitatieve zorg hoeft
niet onbetaalbaar te zijn
BENT U OP ZOEK NAAR DESKUNDIGE ZORG BIJ DEMENTIE?
MAAK DAN KENNIS MET ZORGRESIDENTIE SMAKT, WANT
DAAR VINDT U BETAALBARE ZORG ZONDER CONCESSIES
AAN KWALITEIT.
Zorgresidentie Smakt (vlakbij Venray) geeft haar bewoners
de zorg en aandacht die zij verdienen. We nemen de tijd voor
leuke dagbesteding, persoonlijke hygiëne en individuele aandacht. Ondanks alle bezuinigingen van de overheid doen wij
geen concessies aan de kwaliteit van onze zorg. Iedere bewoner heeft zijn eigen wensen en dat vraagt om maatwerk, met
zoveel mogelijk vrijheid: bewoners kunnen dagelijks douchen,
wij assisteren bij toiletgebruik naar behoefte. En uw bezoek en
familie zijn en blijven voor ons gasten, geen mantelzorgers.

Ontdek dat kwalitatieve zorg niet
onbetaalbaar hoeft te zijn
WWW.ZORGRESIDENTIEWONEN.NL

Betaalt u bij uw huidige zorginstelling minstens 1.200 euro
eigen bijdrage? Dan is Zorgresidentie Smakt een interessant
alternatief. U kunt altijd een afspraak maken om te komen
kijken. Ook houden wij elke eerste zaterdag van de maand
Open Dag van 14.00 tot 17.00 uur. Neemt u deze bon mee,
dan krijgt u een gratis rondleiding en een kopje koffie.
St. Jozeflaan 56, Smakt (bij Venray), Tel: (0486) 479 500
Zorgresidentie Smakt is onderdeel van de Zorgresidentie
Groep, die naast Zorg bij Dementie ook Wonen met Zorg en
Zorghotel Grave onder haar beheer heeft.
Bezoek ook onze vernieuwde websites:

WWW.ZORGHOTELGRAVE.NL

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

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

Carnaval in Tienray
Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice

Nieuwe voorzitter Geiten
Carnaval in Tienray werd lange tijd georganiseerd door de fanfare en de voetbalclub, totdat deze verenigingen
het niet meer gedraaid kregen. Op dat moment, in 1992, werd CV De Geiten opgericht en werd Hay van Rijswick (58)
voorzitter, een taak die hij 21 jaar heeft vervuld. Nu geeft hij het stokje door aan Maikel Brouwers (27).

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

Te Koop

KERSTBOMEN
Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten
met kluit, in pot of gezaagd
kerstgroen gratis

Reparatie en Onderhoud
077-3987973 / 06-38518702
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Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 19.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.30 uur
zondag 10.00 tot 16.00 uur
M. Direks
Horsterweg 21a Castenray
tel.: 06 - 20 22 92 25

Hay: “Op het moment dat de fanfare
en de voetbalclub stopten met het
organiseren van carnaval in Tienray,
werd de carnavalsvereniging opgericht.
We wilden in dezelfde lijn als de fanfare
en de voetbalclub verder gaan. Wel
hebben we ingesteld dat wanneer je lid
wordt, je ook meteen vrijwilliger wordt.
Dan moet je eens een avondje tappen
of glazen ophalen. Dat werkt na 21 jaar
nog steeds heel goed. We kunnen altijd
terugvallen op de vrijwilligers, dit zijn
er ongeveer 150 tot 200. De carnavalsvereniging is een sociale vereniging,
de inwoners van Tienray worden erbij
betrokken.”
Volgens Maikel komt er de laatste
jaren minder jeugd naar de carnaval in
Tienray. “Maar we mogen niet klagen.
Er blijft toch veel jeugd hier en daarmee
staat of valt carnaval in het dorp. We
proberen dan ook zoveel mogelijk jeugd
erbij te betrekken. Hay vult aan: “Je ziet
dat mensen naar grotere evenementen
gaan tijdens carnaval, dat gaat ten koste
van het eigen carnaval, hier in het dorp.

We houden ons eigen programma hoe
het is, we gaan geen extra evenementen organiseren om te kunnen ‘concurreren’ met de anderen. Het is gewoon
een dorpsfeest. Daarom hebben we ook
niets georganiseerd op 11 november.”
Hay over het voorzitterschap:
“Voorzitter is alleen maar een naam. Je
zorgt er als voorzitter voor dat het dorp
een mooie carnaval heeft.” Maikel is het
daarmee eens: “Nu ik voorzitter ben,
ben ik niets meer dan iemand anders.
De commissies doen het meeste werk.”
Maikel over de toekomst van de
carnavalsvereniging: “We gaan op
dezelfde manier verder als altijd. Hay
heeft veel gedaan.” Hay: “Al 33 jaar ben
ik betrokken met carnaval in Tienray.
Onbewust trek je dan toch veel zaken
naar jezelf toe. Dan denk je: ja dat doe
ik er wel even bij.” Maikel: “Ik hoop dat
ik dat wat minder ga doen. Ik vind het
nu al een drukkere periode worden. Er
zijn vergaderingen waar ik als voorzitter natuurlijk aanwezig moet zijn. Het
voorzitterschap is een drukke maar

leuke taak.”
Nu Hay geen voorzitter meer is,
mist hij toch al de kleine dingen: “Ik
vraag me wel eens af hoe de dingen nu
geregeld worden. Ik verwacht ook dat
er toch dingen gaan veranderen. Het
bestuur is bijvoorbeeld al veranderd, het
is verjongd. Ingrijpende veranderingen
zullen er niet zijn want de carnavalstraditie moet gehandhaafd worden.”
Maikel sluit zich daarbij aan: “Carnaval
moet carnaval blijven.” Hay: “Carnaval is
echt een dorpsfeest. Daarom organiseren wij het in het parochiehuis, zodat
andere verenigingen kunnen profiteren
van onze inkomsten. Dat is prachtig.”
Maikel kijkt uit naar zijn tijd als
voorzitter: “Het voorzitterschap is voor
een lange periode. Als ik later net zo
kan terugkijken als Hay, dan ben ik
tevreden. Als ik in die tijd niet weet hoe
ik iets moet aanpakken, dan kan ik altijd
bij Hay terecht.” Hay: ”Ik ben niet van
de aardbodem verdwenen en ik blijf
altijd betrokken bij de carnavalsvereniging.”

Lezing parkieten in Horst
Vogelvereniging Ons Genoegen Horst organiseert op 16 december een lezing over parkieten en kromsnavels.
De lezing, om 20.00 uur in
doelhuis de Schutroe in Horst, over

parkieten en kromsnavels in het
algemeen wordt verzorgd door de heer

Steenbakkers. Iedereen is welkom
tijdens de lezing. De toegang is gratis.

Kerstmarkt Berkele Heem
Stichting Vrienden van Verpleeghuis Elzenhorst organiseert op vrijdag 13 december een kerstmarkt in
verzorgingshuis Berkele Heem in Horst. De markt begint om 18.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.
Kerstartikelen zoals stallen,
bomen, zelfgemaakte kaarten en
kerststukjes worden ter verkoop aan-

geboden. Tijdens de kerstmarkt treedt
Angelique Hesen op en wordt het
geheel met sfeervolle muziek omlijst.

De opbrengst van de markt gaat
naar de bewoners van verpleeghuis
Elzenhorst. De toegang is gratis.

Vogelexcursie voor jeugd
Vogelwerkgroep ’t Hökske organiseert op zondag 22 december een vogelexcursie naar het Floriadeterrein voor
de jeugd. Hier worden eenden op het water, maar ook kleinere vogelsoorten en misschien een roofvogel bekeken.
Deelnemers wordt geadviseerd
een verrekijker mee te nemen. De
organisatie neemt een telescoop

mee. Deelnemers vertrekken om 09.00
uur in Sevenum op de parkeerplaats
bij de kerk. De excursie duurt tot 12.00

uur. Aanmelden kan tot 18 december
via info@vogelwerkgroephokske.nl of
077 398 32 97.
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Primeur tijdens opening ijsbaan Horst Sponsor

In Amerika en Canada zijn ze inmiddels te zien op menig ijsbaan. In Nederland zijn ze echter nog nergens
vertoond: ice bumper cars. Tijdens de officiële opening van de ijsbaan in hartje Horst neemt een aantal
prominente Horstenaren plaats in deze bijzondere karretjes en draait enkele rondjes op de ijsvloer.

Voor het tweede jaar zorgt PDExperience uit Horst voor spektakel
tijdens de opening van de ijsbaan.
Vorig jaar verzorgden zij een vuurspektakel tijdens een regenachtige
openingsavond. Dit jaar stellen zij de
speciale voertuigen ter beschikking. Ook
PD-Experience werkt belangeloos mee
aan het verder voor 100 procent door
vrijwilligers gedragen evenement. Wie
neemt er nu plaats in de wagentjes?
Het blijft nog even een raadsel. Vrijdag
13 december om 19.00 uur wordt
de ijsbaan weer officieel geopend.
Vrijdagavond is de baan niet open voor
publiek. Wel is het openingsprogramma
goed te volgen rondom de baan. Vanaf
zaterdagmorgen kunnen gasten de
baan weer bezoeken. Actuele openingstijden en prijzen zijn te vinden op www.
ijsbaanhorst.nl We hebben nog niet alle
diensten kunnen invullen. We hopen
op medewerking van vriendengroepen,
buurtverenigingen, sportteams om een
dagdeel een handje uit de mouwen te
steken. Zonder vrijwilligers achter de
bar, de entreekassa, de schaatsverhuur
en op het ijs kan de baan niet open
voor het schaatspubliek. Iedereen kan
helpen. Kijk op www.ijsbaanhorst.nl of
mail naar info@ijsbaanhorst.nl

meter

Tussenstand
480 m2

95%
Nog niet alle meters
zijn verkocht.
Help ons alsjeblieft met de
laatste loodjes.
Elke meter telt!

www.ijsbaanhorst.nl

Kiwanis ondersteunt Opening levende kerststal
Inzegening nieuwe uniformen
voedselbank
schutterij St. Lucia
Om de voedselbank Venray-Horst te ondersteunen houdt Kiwanis Horst
aan de Maas zaterdag 14 december een winkelwagenactie bij de supermarkten in Horst. De opbrengsten zijn bestemd voor gezinnen die noodgedwongen aangewezen zijn op hulp van de Voedselbank.

Ook in de gemeente Horst aan de
Maas zijn verschillende gezinnen, die
wekelijks boodschappen moeten doen
voor weinig geld omdat of de vaste
lasten zo hoog zijn geworden of het
inkomen om een of andere reden is
verlaagd. Geld voor wat extra’s, iets lekkers of een klein cadeau is er dan vaak
niet. Met de winkelwagenactie wil de

Kiwanisclub de voedselbank ondersteunen. Wie deze zaterdag boodschappen doet, wordt gevraagd wat extra’s
te kopen, zoals soep en groente in blik,
koekjes of broodbeleg, en dit te schenken aan de vrijwilligers van Kiwanis. Alle
producten worden overgedragen aan de
voedselbank Venray-Horst en omstreken.
De actie duurt van 10.00 tot 15.00 uur.

Schutterij St. Lucia uit Horst was na achttien jaar toe aan een nieuw uniform. De uniformencommissie heeft
gekozen voor een uniform van het Oostenrijks-Hongaarse Regiment infanterie: ‘König von Dänemark’ Nr 75
uit 1914. Dat wordt nu ingezegend.
In het uniform van de Rode
Grenadiers van de Franse Linieinfanterie uit 1833 wist de schutterij
regelmatig prijzen in de wacht te
slepen. De nieuwe uniformen worden
zaterdag 14 december ingezegend
tijdens de viering van het St.
Luciafeest in de Sint Lambertuskerk
in Horst. Om 17.30 uur komen de

Tuin bestraten?

Bezoek eerst onze
showroom en showtuin voor
meer dan 1500 m2 aan inspiratie

schutters aan bij het atrium in de
Sint Lambertuskerk, waar vuurkorven
worden ontstoken door deken De
Graaf Woutering. Daar is ook de
kerststal te bewonderen.
De ceremonie wordt muzikaal
opgeluisterd door het mannenkoor de
AMC-zangers en de jachthoornblazers
uit Grubbenvorst. Na de

eucharistieviering zegent deken De
Graaf Woutering de uniformen. Na de
zegening marcheert het korps onder
het zingen van het lied Wej zien de
Horster Schuttereej de kerk uit.
’s Avonds wordt de
schutterskampioen 2013 in
verenigingskring bekendgemaakt en
gehuldigd.

Kamperen,
dineren en recreëren
in Limburg!

Wat kies jij
op je kinderfeestje?
Bekijk onze collectie
direct online op

www.stones4u.nl
Stones4U | Noordervaart 5 | Beringe | T: 077 307 21 20

kies uit o.a. handboogschieten, bowlen,
zwemmen, spelen, midgetgolf, speurtocht

compleet verzorgd vanaf €

10,75!

www.schatberg.nl | Sevenum | T 077 467 77 77
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De Mission bestaat 25 jaar

Vriendenclub organiseert grootse reünie
In Horst bestonden in de jaren 70 en 80 veel verschillende vriendengroepen. Al deze vriendengroepen werden
in 1989 verenigd in Mission Impossible. Nu dat bijna 25 jaar geleden is, willen initiatiefnemers een reünie georganiseerd. Een terugblik met Mission-leden Chris, Luc, Yvonne, Ruud en Geert.

meer overal tegenaan schoppen. Je
hebt een baan en een gezin, dingen
zijn veranderd.” De Mission was het
hele jaar door actief, met name in de
jaren 90. Zo organiseerden zij themafeesten. Chris: “We organiseerden twee
keer per jaar een feest. Zo hebben
we een Surinaams feest gehad en de
elfkroegentocht. Bij elke kroeg moest
je twee pilsjes drinken. Je kon ook
voor één pilsje kiezen, maar dan was
je een sukkel.” Yvonne Hermkes vult
aan: “Dan moest je in totaal 22 pilsjes
drinken, dat is toch veel. Maar je kreeg
net als bij de Elfstedentocht een kruisje,
een rood met wit inlegkruisje.”

Een leeuw erop
werd ingewikkelder

De Mission-prinsen zijn klaar voor de reünie
carnavalsvereniging De Dreumel op de
hak. Maar Mission Impossible heeft zijn
hoogtijdagen gehad. Hoe het vroeger
was, is het niet meer, stelt Chris Nellen.

De pretvereniging Mission
Impossible was berucht om haar
themafeestjes en optredens tijdens
carnaval. Ook nam zij regelmatig

“Als je jong bent, schop je overal
tegenaan. Dat is nu niet meer zo.” Luc
Althuizen vult aan: “We hebben nu
ook andere interesses, je kan ook niet

De vlag van de Mission bestaat uit
rode en witte blokken. Er zit geen diepere gedachte achter deze kleurkeuze,
weet Chris: “Het was makkelijk om het
logo in twee kleuren te schilderen. Als
we er een leeuw op wilden hebben,
werd het allemaal wat ingewikkelder.
Dit was gewoon makkelijk.”
Tijdens carnaval had de vereniging
zijn eigen prins. Yvonne: “Eigenlijk
waren er altijd drie prinsen: Eric, Dirk
en Peter. Elk jaar kwam daar een vierde
prins bij. Het uitkomen van de prins
werd steeds grootser aangepakt.” Geert

MONTUREN*
VOOR EEN
APPEL EN
EEN EI!

Versleijen: “Maar er werd ook altijd op
een ludieke manier afscheid genomen
van de prins. Zo zat één prins uiteindelijk helemaal onder de gier.”
Het uitgaansleven van de leden
van de Mission was altijd gezellig. Ruud
Clevers herinnert zich: “Als we naar de
kroeg gingen met de kroegentocht,
was deze vaak leeg. Dan kwamen wij
met een hele bus en dan stonden er
opeens honderd man in de kroeg.”
Geert vult aan: “En dan stond de pils al
klaar.” “Dan hadden we al eerder de
bestelling doorgegeven”, zegt Yvonne.

Reünie
Luc: “Vorig jaar tijdens carnaval
zijn de ideeën ontstaan om een reünie
te organiseren. Hier hebben we dan
ook meteen werk van gemaakt.”
Het Mission Impossible-reüniefeest
vindt plaats op vrijdag 28 februari in
De Mèrthal in Horst. Cafés De Beurs
en Het Centrum nemen het horecagedeelte voor hun rekening. Meer
informatie is te vinden op de Facebookpagina van de organisatie. Ruud: “Ik
merk al dat steeds meer mensen
ernaar vragen. De kaartverkoop startte
op 8 december. We hebben dan ook
een weddenschap afgesproken.” Luc:
“Mensen hebben ingezet op 700 bezoekers, maar ik geloof dat we de 1.800
wel kunnen halen.”

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

en zo 15
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GEPLUKT Wiel Arts

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

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.

Pompoensoep
Benodigdheden:
· 1 muskaatpompoen
· 4 uien
· 2 liter water
· 2 bouillonblokjes
· 20 gram crème fraîche
· 100 gram Hollandse garnalen

Bereiding:
• Schil de pompoen met een
kartelmes, haal alle schil eraf;
• maak de uien schoon en snij deze
in ringen;
• fruit deze aan in de pan waar je
soep in gaat maken;
• snij de pompoen in blokken en
fruit deze heel even mee aan;
• blus de pompoen en de ui af met
het water en kook de pompoen
en ui gaar;
• als deze gaar is, doe je er een
bouillonblokje bij;
• pak de staafmixer en pureer de
soep helemaal glad;
• proef nu de soep en beslis of het
laatste bouillonblokje er nog bij
moet, of dat de soep lekker op
smaak is;
• serveer de soep met een klein
beetje crème fraîche, bieslook en
Hollandse garnalen.

Eet u smakelijk!

Randy

“Oh, dat is die man met de koptelefoon.” Dat wordt vaak gezegd als Wiel Arts (57) uit Horst langsloopt. Zijn koptelefoon en hij zijn bijna onafscheidelijk. Waarom? Hij is een échte muziekliefhebber. Deze week wordt Wiel geplukt.
“Als ik opsta, is het eerste wat ik
doe de stereo aanzetten”, begint Wiel.
Muziek heeft al jaren een speciaal
plekje in zijn leven. Dat is ook niet te
missen, want zijn huiskamer staat er
vol mee en als je naar boven gaat,
kom je in een heus muziekwalhalla.
“Mijn verzameling is erg groot. Ik
heb meer dan 13.000 cd’s en vinyl.
Dat is wel veel hè.” Is zijn verzameling al compleet? “Nee, dat zal niet
gebeuren.” Wiel heeft een verlanglijstje
met cd’s die hij nog graag wil hebben.
“Ik stop niet met verzamelen. Er zijn
nog zoveel cd’s die ik wil hebben, zoals
van Chvrches (Churches). Ik raak nooit
op muziek uitgekeken.”
Zijn interesse voor muziek begon
toen hij thuis een pick-up kreeg. Samen
met zijn broer luisterde hij naar een LP
van The Beatles. Later nam hij muziek
op van de radio met zijn bandrecorder.

voor de massa, je moet er echt van
houden. Deze rockband bestaat al sinds
1978 en ze maakt nog steeds cd’s. Ze
doet het erg goed.” Verder houdt hij

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

4

7
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8
6
2

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

“Ik werd door mijn familie vaker de
machinist genoemd. Ik spoelde vooren achteruit en draaide aan allerlei
knoppen. Dat was een leuke tijd.”
In 1978 bloeide zijn muziekpassie
helemaal op. Hij kocht toen zijn eerste
singletjes en zo begon zijn verzameling.
Hij was gefascineerd door punk en
new wave, twee stromingen die in die
tijd helemaal hot waren. “Vanaf toen
is het een uit de hand gelopen hobby
geworden”, zegt Wiel lachend. “Ik heb
gebrek aan tijd om alle muziek te
luisteren. Gelukkig heb ik nu nog
genoeg plaats. Maar ik denk dat ik over
vier, vijf jaar een andere oplossing voor
mijn verzameling moet bedenken.”
Met zoveel cd’s in huis lijkt het
moeilijk om een favoriet te hebben, maar de liefhebber heeft zo zijn
voorkeuren. “Mijn favoriete band allertijden is The Fall. Dit is geen muziek

van reggae, dance, electro en Indi-pop:
aparte muziekstijlen die niet vaak in
de Top 40 staan. “Veel artiesten van
tegenwoordig ken ik niet eens. Ik houd
niet van de muziek die in de Top 40
staat. Dat is niets voor mij.”
Om zijn verzameling uit te breiden,
bezoekt Wiel vaak platenbeurzen.
Zo gaat hij twee keer per jaar met
een vriend naar Londen om daar
alle platenzaken af te gaan. “Eerder
gingen we altijd met het vliegtuig,
maar tegenwoordig gaan we liever
met de trein. Omdat we zoveel kopen,
hebben we altijd overgewicht. Ik
koop al snel zo’n vijftig tot honderd
cd’s.” Een bezoekje aan Londen is
niet genoeg voor deze Horstenaar. Hij
gaat een paar keer per jaar ook nog
platenbeurzen in Nederland af. “Het is
fantastisch om te doen. Ik zet dan mijn
discman op en dan ga ik op zoek naar
leuke, mooie, nieuwe muziek. Ik vind
het heerlijk.”
Wiel is als enige in zijn familie zó
geïnteresseerd in muziek. “Ik ben de
enige die een afwijking heeft”, grapt
hij. “Als ik een keer overlijd, mag de
familie met mijn verzameling op de
platenbeurs staan. Zij hebben er toch
niets aan, denk ik.”
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Oplossing vorige week:
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DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Koteletten
v/h scharrelvarken
Konijnen bout
Varkens saté schnitzel

100 gram € 0,80
100 gram € 0,80
4 stuks

€ 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

December
De maand december is aangebroken en de kerstboom is in menig gezin
alweer opgedoken. Een maand in het teken van samenzijn, met vrienden en
familie, een gevoel vertrouwd en fijn. Met presentjes, surprises, lekkernij en
gedicht, geven we dit gevoel aan elkaar een herkenbaar gezicht.
Een mooi moment ook om
dankbaar te zijn, voor hen die voor
een ander zorgen, tegen eenzaamheid of pijn. Mensen die elke dag

voor een ander klaarstaan, of het nu
rond de middag is of bij volle maan.
Het is onze gezamenlijke taak ook voor
deze mensen te zorgen, zodat zij er

kunnen zijn, vandaag én morgen. De
PvdA wil aandacht voor deze zaken
en heeft de Sint gevraagd hierop in te
mogen haken. Dertig chocoladeletters
als kleinigheid, om onze waardering
te tonen, dat is een feit. Want ook al
vinden veel mantelzorgers hun werk
vanzelfsprekend, het eigen leven wordt
er soms flink door getekend. Gelukkig

heeft gemeente Horst aan de Maas
daar mantelzorgaandacht voor, heeft u
daarover een vraag, stuur maar door.
Tenslotte nog een uitnodiging voor
een bijeenkomst in Swolgen, waar u 13
december de discussie rondom ontwikkelingssamenwerking kunt volgen.
Met Tweede Kamerlid Roelof van Laar,
gaan we in gesprek over ontwikke-

lingswerk, hier en zeker ook daar. Om
20.30 uur is het te doen bij café-zaal
Wilhelmina, u weet wel, het plaatselijk café, we nodigen u uit: praat met
ons mee.
Roy Bouten
(met dichthulp van Sinterklaas),
namens Partij van de Arbeid
Horst aan de Maas

De rekening komt later. Het college
verdedigt zich maar luistert niet naar
de boodschap die we steeds meegegeven. Herkenning nodig? Denk eens aan
het ketenbeleid (moet nog beginnen)
in verband met de effecten van de
Drank- en Horecawet of de Floriade:
onvoldoende regie, onvoldoende controle, een financieel onoverzichtelijke
situatie. Het gat van de Floriade wordt
nu deels gedicht met ander geld van de
inwoners via Greenpark.
De richting ten opzichte van de

jeugdzorg is goed. De aanpak, voorbereiding en planmatigheid schieten
zwaar tekort. Er zijn voldoende goede
ambtenaren maar geen college dat
planmatig aanstuurt. De inwoners zullen weer de prijs moeten betalen.
Wilt u met ons in debat? Elke eerste zaterdag van de maand zitten we
van 11.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek in Horst. We bespreken graag
uw zorgen en een betere aanpak.
Andries Brantsma,
commissie samenleving D66

wat er leeft bij verenigingen, ondernemers en belangenverenigingen. Ieder
(fractie)lid heeft zijn aandachtsvelden
waarin hij zich verdiept en specialiseert. Voor mij betekent dit in deze
raadsperiode dat mijn aandacht uitgaat
naar ruimtelijke ordening, water, natuur
en ouderenbeleid. Wat ouderen of senioren betreft, zien wij dat deze groep
ook in onze gemeente groeit. Nu, maar
zeker ook in de volgende raadsperiode,
zal deze groep aandacht krijgen van het
CDA. Denk daarbij aan wonen, activiteiten als sport en bewegen, maar zéker

ook welzijn en zorg. Veel zorgtaken
komen vanaf 2015 bij de gemeente,
dat heeft invloed op uw leefomgeving
en vergt aangepast beleid.
Participatie, zelfredzaamheid
worden sleutelwoorden. Senioren
kunnen daarbij een rol vervullen als
ervaringsdeskundige of begeleider.
Mocht u vragen hebben over iets wat
u of uw vereniging betreft, neem dan
contact op met een van onze CDAraadsleden.
Joop de Hoon,
raadslid CDA

Zorgen over zorg
De commissie samenleving sprak over het regionaal beleidskader
jeugd. Er wordt beschreven wat in kwalitatieve termen bereikt moet
worden. De raad heeft dit al eerder onderschreven. In het doel liggen ook
niet onze zorgen. Waar liggen die zorgen wel? Het stuur is uit handen
gegeven aan een regionale werkgroep.
Onze zorgen? Weer geen heldere
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (de wethouder kon ze
in ieder geval niet benoemen). Weer
zien we dat het college niet aan het
stuur zit en de raad vrijwel buitenspel
staat. Is deze aanpak zorgelijk? Ja!

Geen taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden en geen fatsoenlijke
startnotitie. In de proef wordt nu ontdekt dat artsen een probleem kunnen
hebben met geheimhouding. Dit kan al
in een startdiscussie worden onderkend
en vastgelegd.

Een plan ontbreekt met een
inschatting van de effecten van de
gekozen nieuwe werkwijze en wat dat
betekent voor kosten en bemensing
in de (jeugd)zorg. Het lijkt op een
reis naar de Noordpool: we weten de
richting maar maken geen plan en
schatten geen risico’s in. We gaan naar
het Noorden en merken bij Den Helder
dat we een bootje nodig hebben. Dit
college merkt steeds te laat dat ze alle
invloed verliest. Dat er niet goed is
nagedacht en niet wordt ingegrepen.

Vanuit de raadsfractie
De verkiezingen voor de gemeenteraad komen eraan, de partijen
beginnen hun posities te kiezen. De afgelopen weken hebt u in HALLO
kunnen lezen dat de partijen hun lijsten door de ledenvergaderingen
hebben laten bekrachtigen en de programma’s ingevuld hebben. Zo ook
het CDA.
CDA Horst aan de Maas is een
lokale partij, met een natuurlijke
binding met het landelijk CDA. Bij de
totstandkoming van het verkiezingsprogramma heeft het CDA Horst aan
de Maas zijn oor te luister gelegd bij
vele organisaties, belangenverenigingen en evenzo geluisterd naar

individuele burgers. Een duidelijk programma met een aantal speerpunten
als resultaat. De lijst is opgebouwd uit
nieuw en ervaring, jong en ouder, met
een goede verdeling van kandidaten
over de kernen.
Een raadslid voelt zich verantwoordelijk voor zijn achterban, maar beseft

ook dat hij of zij het algemeen belang
moet dienen. Dat geeft soms wel een
spanning of een fikse discussie in de
fractie, denk daarbij aan onderwerpen
als zwembad, verruiming winkel openstelling of woningbouw in de kernen.
Alle argumenten, voor en tegen, effecten op korte en lange termijn, worden
terdege gewogen en zo wordt een
standpunt bepaald.
Gelukkig is het CDA Horst aan de
Maas een partij waarvan de leden zeer
goed vertegenwoordigd zijn in het
maatschappelijk middenveld en weten

Winkelopeningstijden: meer vrijheid voor ondernemers
De nieuwe winkeltijdenwet geeft gemeenten de mogelijkheid om
ruimere openingstijden vast te stellen. Essentie ziet het niet als een taak
van de gemeente om te bepalen wanneer ondernemers hun zaak mogen
openen. Wij willen de verantwoordelijkheid bij de ondernemers leggen,
zodat ze zelf kunnen bepalen of en wanneer ze op zon- en feestdagen
geopend zijn.
Winkeliers kunnen zo hun eigen
afweging maken, eventueel in
onderling overleg en met gezamenlijke afstemming via ondernemersverenigingen. Essentie ziet een groot
aantal voordelen: minder regels en
administratie voor zowel onderne-

en bedrijvigheid in onze gemeente;
de moderne consument wil graag
de mogelijkheid hebben om ook op
zondag te winkelen. Het koopgedrag verandert: 24 uur per dag kun
je op internet alles kopen en bij het
lokale tankstation liggen ook fruit en
broodjes te koop; in de huidige tijd
willen mensen flexibeler omgaan
met het indelen van hun vrije tijd en
werktijd. Het vinden van personeel
dat op zondag wil werken blijkt geen
probleem te zijn; naar verwachting
profiteert ook de horeca van een

mers als de gemeente wordt verminderd; gelijkheid: winkels in vrijwel
alle omliggende gemeenten mogen
op zon- en feestdagen geopend
zijn. We willen onze ondernemers
dezelfde kansen en vrijheden geven.
Dit is goed voor de werkgelegenheid

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

•

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 ThEE VOOR iEdEREEN

ruimere zondagsopenstelling.
Veel ondernemers geven aan de
mogelijkheid te willen hebben om vrij
te zijn om hun eigen keuzes te maken
en kansen te benutten. Essentie wil
ondernemers deze vrijheid geven. In
de praktijk blijkt dat binnen enkele
maanden ondernemers elkaar hebben gevonden en openingstijden zijn
gereguleerd.
Wij blijven met veel plezier onze
gezellige koopzondagen met prachtige
activiteiten en een fantastische uitstraling bezoeken. Essentie gaat ervoor

zondag 15 december

HERMAN
IN EEN BAKJE

GEITENKWARK
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dat onze mooi ingerichte dorpscentra
voor iedereen goed bereikbaar zijn
en dat er gratis parkeervoorzieningen
blijven.
Wij gaan er vanuit dat een ondernemer met innovatie en creativiteit
er in slaagt voldoende onderscheidend te zijn. En dat men er in slaagt
met een goede communicatie naar
de consument nog meer klanten naar
hun winkels te (ver)leiden, ook op
zondag.
Janny Hermans,
raadslid Essentie

Voorverkoop via de
VVV Horst en via www.kukeleku.com

06-22605746
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Inzameling oud papier
Meerlo op 14 december
Op de gedrukte afvalkalender 2013 staat 7
december aangegeven als inzameldag voor oud
papier in Meerlo. Dat moet zaterdag 14 decem-

ber zijn, zoals vermeld in de gemeentegids en
de digitale afvalkalender. Onze excuses als u
overlast hebt ervaren door deze fout.

Aanvragen
Langdurigheidstoeslag
(toeslag voor inwoners met laag inkomen)
Algemeen
Als u gedurende een lange tijd een laag inkomen ontvangt, komt u misschien in aanmerking
voor de langdurigheidstoeslag. Dit is een extra
uitkering die op grond van de Wet werk en
bijstand mogelijk is gemaakt. De langdurigheidstoeslag is belastingvrij en wordt eens per jaar
uitbetaald. Het is mogelijk om elk jaar de toeslag
te ontvangen, zolang u aan de voorwaarden
blijft voldoen.
Voorwaarden
Hebt u drie jaar of langer een laag (gezins)
inkomen en bent u 21 jaar of ouder en jonger
dan de AOW leeftijd? Heeft u geen zicht op
inkomensverbetering (bent u in staat om te
werken in welke mate dan ook, dan hebt u
zicht op inkomensverbetering) ? Dan komt u
mogelijk in aanmerking voor een extra geldbedrag in de vorm van een langdurigheidstoeslag.
Verder mag uw vermogen (o.a. spaargeld) van
zeer bescheiden omvang zijn. Kijk voor alle
voorwaarden en meer informatie ook op www.
horstaandemaas.nl.
Let op: Vervroegd moment van aanvragen
Vanaf 1 juli 2013 kan de langdurigheidstoeslag
niet eerder worden toegekend dan het moment van aanvraag (verbod op terugwerkende
kracht). Het jaar 2013 hebben wij beschouwd
als overgangsjaar. Vanaf 2014 hebben wij ons
te houden aan dit verbod op terugwerkende

kracht, dit houdt in dat we de aanvraag nu aan
het begin van het kalenderjaar gaan afhandelen.
Als u een WWB-uitkering ontvangt en volgens
onze gegevens mogelijk per 1 januari 2014 in
aanmerking komt voor een langdurigheidstoeslag dan hoeft u niets te doen. U ontvangt dan
voor 11 januari 2014 een aanvraagformulier
langdurigheidstoeslag. Dit kunt u ingevuld en
ondertekend terugsturen naar de gemeente.
Heef u gedurende 2013 een langdurigheidstoeslag ontvangen van gemeente Horst aan de
Maas dan ontvangt u ongeveer 11 maanden na
toekenning een aanvraagformulier van ons. In
alle overige situaties adviseren wij u een langdurigheidstoeslag aan te vragen op het moment
dat u aan bovenstaande voorwaarden voldoet.
Toekomstige ontwikkelingen
Zoals het er nu naar uitziet zal in 2014 de
wet Werk en Bijstand gaan veranderen. Dit
heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de
Langdurigheidstoeslag. Wij zullen u tijdig op de
hoogte houden van alle wijzigingen.
Aanvragen
Wilt u een aanvraagformulier voor de langdurigheidstoeslag ontvangen dan kunt u dit aanvragen via gemeente@horstaandemaas.nl of bij
de gemeente ophalen bij de receptie tel. nr.
077-477 97 77. We zijn bereikbaar tussen 8 uur
‘s morgens en 5 uur ’s middags. Doe dit op tijd!

Openingstijden gemeentehuis tijdens de feestdagen

Het gemeentehuis is tijdens de feestdagen
geopend op:
Eindejaarsviering personeel
- Gesloten donderdag 19 december 2013
vanaf 13.00 uur
Kerst
- Geopend maandag 23 december
- Geopend dinsdag 24 december
- Gesloten woensdag 25 december
(1e Kerstdag)
- Gesloten donderdag 26 december
(2e Kerstdag)
- Gesloten vrijdag 27 december

Nieuwjaar
- Geopend maandag 30 december
- Geopend tot 12.30 uur dinsdag 31 december
- Gesloten woensdag 1 januari 2014
(Nieuwjaarsdag)
- Geopend donderdag 2 januari 2014
- Geopend vrijdag 3 januari 2014
Voor dringende meldingen m.b.t. gemeentewerken die geen uitstel dulden kunt u het

storingsnummer 06 - 23 49 82 49 bellen.
Let op: het gaat hier dus uitsluitend om dringende meldingen, waarbij direct gevaar voor
de omgeving dreigt.

Ook in het jaar 2014 gelden de volgende
openingstijden:
- Telefonische bereikbaarheid op maandag t/m
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur (op maandagen
tot 20.00 uur).
- Opening van de loketten: op maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Daarnaast is
alleen de afdeling Burgerzaken op maandag
geopend van 9.00 tot 20.00 uur.
‘Afspraak maken’
Tijdens normale openingstijden en extra op
de woensdag- en donderdagmiddag kan voor
producten van burgerzaken een afspraak
worden gemaakt. Dat kan via de website of
telefonisch.
Snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs
kan van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie
afgehaald worden.

Greenport Bikeway
Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor het project:
“Greenport Bikeway” realisatie van een fietsverbinding langs het spoor tussen de stations van Venlo, Blerick en Horst-Sevenum te
gemeente Venlo en Horst aan de Maas
Burgemeester en wethouders van Venlo maken
bekend dat zij voornemens zijn om voor de
volgende aanvraag, een omgevingsvergunning
te verlenen voorbereid met de uitgebreide pro-

cedure en met toepassing van de buitenplanse
afwijking als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid
sub a onder 3° Wabo:
De realisatie van een fietsverbinding gelegen langs het spoor tussen de stations Venlo,
Blerick en Horst-Sevenum respectievelijk te gemeente Venlo en gemeente Horst aan de Maas,
voor de realisatie van de “Greenport Bikeway”
(2013-1002).
Voor meer informatie: www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
17 december 2013

Burgerpodium
Wilt u het woord voeren neem dan vóór de vergadering contact op met de griffier, de heer R. Poels,
tel: 077 – 477 97 70 of 06 – 51 85 28 91 of email:
griffier@horstaandemaas.nl
Op de agenda staan onder andere de volgende
onderwerpen:
- Eindrapport Commissie Onderzoek Floriade
- Vaststellen Bibliotheekvisie 2016
- Vaststellen Budgetsubsidies 2014
- Verordening winkeltijden Horst aan de Maas
- Vaststellen grondprijzen 2014
- Bestemmingsplannen Californië 1;
Dijkerheideweg 14; Venrayseweg 116 en
Kloosterstraat 17
- Verordeningen Reinigingsheffingen en OZB 2014
- Diverse belastingen- en legesverordeningen 2014
en intrekking verordening Brandweerrechten 2013
- Beschikbaar stellen krediet voor onderzoek naar
mogelijkheid glasvezel in buitengebied

Bekendmakingen

- Beschikbaar stellen krediet voor éénmalig
investeringsbudget duurzaamheid
Mogelijk eerder aanvangstijdstip en/of uitloop
van raadsvergadering
Gelet op de onderwerpen van de raadsvoorstellen van de vergadering van 17 december a.s.
is er een grote kans dat de raadsvergadering al
om 19.00 uur begint en/of dat de vergadering na
schorsing op woensdag 18 december om 20.00 uur
wordt voortgezet. Volg actuele berichtgeving hieromtrent via de website: www.horstaandemaas.nl
U bent van harte welkom om de vergadering bij te
wonen in de raadzaal van het gemeentehuis.
De vergadering wordt ook live in video uitgezonden via de website.
De stukken voor deze vergadering kunt u inzien
in de informatiehoek in de publiekshal van het
gemeentehuis, in de bibliotheek en op de website.

De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Lorbaan ongenummerd
Hofweg 24
Zwarte Plak
Griendtsveen
Mr. Ter Voertstraat en
Kanaalweg
Grubbenvorst
Pastoor Vullinghsplein 14
Meerlosebaan 1

Meerlosebaan
Horst
Steenstraat 15
Gebr. van Doornelaan 15 en
15a
Bemmelstraat 12
Smidseplein
Kerkstraat 2
Horst aan de Maas
60 km-zone zuidoost

Meterik
Speulhofsbaan
Roothweg 1
Sevenum
Broek 5
Steeg 5
Grubbenvorsterweg 41
Maasbreeseweg 7
Venloseweg 17
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Wat
zegje?
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Ook inwoners van Horst aan de Maas hebben last van financiële crisis

Gemeente Horst aan de Maas kan
werkgelegenheid bevorderen

De gemeente Horst aan de Maas telt zo’n 19.000 banen. Maar ook onze gemeente en haar
inwoners hebben last van de economische crisis. Gemeente Horst aan de Maas kan de werkgelegenheid bevorderen, vindt 57 procent van de inwoners. Slechts zeven procent denkt dat de
gemeente hier niks aan kan doen. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Van de inwo- Plaatselijke bevolking voorrang deze gevolgen
inderdaad. “Voor
ners uit Horst
bij gelijkheid van bekwaamheid werkgevers is
aan de Maas
het tegenwoorheeft 65 procent
Investeer in onderwijs
dig erg moeilijk
een betaalde
De gemeente moet
om het hoofd
baan en ongewerken aan een optimaal
boven water te
veer de helft
houden”, readaarvan werkt
ondernemersklimaat
geert een van de
in de gemeente.
stemmers. Een ander zegt: “Het bedrijf
Aan alle werkende inwoners werd
gevraagd of zij binnen het bedrijf of de waar ik werk, krijgt steeds minder
opdrachten en om me heen zie ik veel
instelling waar zij werken de gevolgen
bedrijven die er mee stoppen.” Bijna
van de economische crisis ervaren.
één op de vijf inwoners zegt dat zijn of
De meerderheid, 63 procent, ervaart

meerdere stemmers
geven. Een ander is
het hier niet mee
eens: “Het is niet
de taak van
de gemeente
om werkgelegenheid te
bevorderen.”
Ruimte
bieden aan
bestaande
bedrijven om zich
te ontwikkelen, wordt
door 63 procent van de stemmers als een goed idee bestempeld en
52 procent ziet kans in acquisitie om
nieuwe bedrijven naar de gemeente
te lokken. Het idee om eigen opdrach-

Oneens
7%

haar baan op
dit moment
mogelijk op
het spel staat.
Een kleine
meerderheid
van de inwoners
(57 procent) vindt
dat gemeente Horst aan
de Maas werkgelegenheid kan
bevorderen. “Bijvoorbeeld door minder
buitenlanders een baan te geven, zodat
mensen uit de omgeving weer aan
het werk kunnen”, is een reactie die

Eens
57%

Neutraal
35%

ten voor werk en dienstverlening toe
te wijzen aan plaatselijke bedrijven,
wordt door 26 procent van de inwoners
ondersteund. De stemmers hebben
zelf ook alternatieve ideeën over de
bevordering van de werkgelegenheid
door de gemeente. “Starters moeten
beter gefaciliteerd worden”, wordt
geopperd. Een andere inwoner reageert: “Vrijwilligerswerk moet omgezet
worden in betaald werk.”
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

Landschapsvervuiling door faunabescherming
Op de website van de Faunabescherming lees ik dat deze club graag op
de hoogte gebracht wil worden van misstanden tijdens de jacht. Daar is
natuurlijk niets mis mee. Maar we kunnen het ook omdraaien. Als mensen
van Faunabescherming zich misdragen in de natuur, waar moet de burger
dan aan de bel trekken?

Wandelend in het prachtige
beekdal tussen Meerlo en Wanssum
ter hoogte van de Sint Goarkapel trof
ik drie stickers aan. Geplakt op bomen
en op poorten. Landschapsvervuiling.

Een ander woord heb ik er niet voor.
Bovendien worden met deze stickers
en teksten alle jagers over een kam
geschoren. Ten onrechte. De mensen
die actief zijn binnen wildbeheereenhe-

den in de regio doen uitstekend werk
voor dier en natuur.

den schoonouders zijn terechtgekomen,
is niet meer te achterhalen. Ze waren
tenslotte gericht aan Pietjes ouders en
tante Bet. Waarschijnlijk vonden mijn
schoonouders zo’n braillebrieven zo
apart dat zij gevraagd hebben er een
paar te mogen hebben. Daarbij komt
dat mijn echtgenote ook overleden is,
zodat ik daar ook geen navraag meer
kon doen. Wel werd mij verteld dat de
kinderen van Piet, Wiel en Jac Kuijpers,
wel eens gingen spelen met de kinderen van Eed Coenders en Anna Vullings.

Wat te doen met de brieven?
Na een telefoontje van mevrouw
Raedts-Kuijpers uit Sevenum heb ik
met haar afgesproken dat zij deze in
ontvangst neemt en kijkt wat ze er
mee gaat doen, wie ze gaat bewaren
of verdelen. Voor de familie zijn ze
waarschijnlijk van grotere waarde dan
voor mij. Blijft te zeggen dat ik het
zeer leuk vond iets meer te weten te
komen van deze poststukken.
Met vriendelijke groeten,
Jan Verhaag, Sevenum

René Poels,
Meerlo

Ingezonden brief

De zoektocht naar Pietje Kuijpers
Om te beginnen: hartelijk dank voor de mooie reacties aangaande het
artikel in HALLO Horst aan de Maas over de ‘zoektocht’ naar Pietje Kuijpers.
Ik wilde zoveel mogelijk reacties bij elkaar laten komen om een completer
beeld te krijgen. …. En het beeld is compleet geworden.
Pietje werd geboren op 21
december 1921 in Hegelsom en overleed op 25 november 1984. Een van
de anekdotes die ik te horen kreeg,
was dat Pietje voor zijn 60e verjaardag een groot feest heeft gehouden
omdat, zoals hij zelf zei: “De 65 haal
ik toch niet.” Dat werd werkelijkheid,

maar scheelde toch niet veel.
Pietje woonde enkele jaren bij de
fraters in Grave en op G201, later de
Spoorweg, in Hegelsom. Pietje heeft
altijd bij zijn broer Wiel ingewoond.
Daar maakte hij onder andere voor het
blindeninstituut bezems en borstels.
Zijn grote hobby was muziek maken

op de ‘trekbuul’ of mondharmonica. Hij
was hier zo bedreven in dat hij zichzelf
in 1947 via advertenties aanbood om
op bruiloften en feestelijke gelegenheden te spelen als de blinde accordeonist uit Hegelsom. De broers en
zussen van Pietje zijn helaas allemaal
overleden op een schoonzus na, Tony
Janssen, die onlangs in Berkele Heem
in Horst 93 jaar mocht worden. Zij was
de vrouw van Wiel. Voor de rest zijn er
uiteraard nog veel neven en nichten.
Hoe de brieven ooit bij mijn overle-

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
Ook in

d!
het weeken

De innovatie op het gebied van duurzame tuinproducten!

tandprothetische praktijk

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

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45

Lochtstraat 14 5962 AK Melderslo
(0031) 06-48 22 21 81
info@alardsdeco.nl

cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

Iets te vieren?
• Voor alle feesten
en partijen
• Aantrekkelijke
arrangementen
• Alles uit eigen
keuken
Noordsingel 75, Horst
077-398 41 90

www.delestegeulde.nl
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Musea mogen alleen op eigen kracht uitbreiden
Bijna driekwart van de stemmers vindt dat musea alleen mogen uitbreiden
als ze daar zelf de middelen voor hebben. Het is niet aan de gemeente om
daar geld in te investeren. Als een museum of andere culturele instelling wil
uitbreiden, dan zal ze daar voor moeten sparen, net als een bedrijf. Als dat niet
lukt, dan geen uitbreiding. Zeker in deze tijd kan een gemeente dit geld veel
beter ergens anders in investeren. De minderheid, 26 procent van de stemmers,

vindt dat een gemeente instellingen in de toeristische sector juist moet ondersteunen. Instellingen als museum De Kantfabriek en het rosarium in Lottum
dragen enorm bij aan de toeristische aantrekkingskracht van het gebied en
leveren dus ook geld op. Wanneer zij zich genoodzaakt zien uit te breiden, moet
de gemeente hen daarbij ondersteunen. En dat hoeft niet perse in de vorm van
een zak met geld te zijn.

Minionderneming

Dit jaar ga ik naar de ijsbaan in Horst
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De ijsbaan in het centrum van Horst wordt aanstaande vrijdagavond
officieel geopend. Daarna kan jong en oud vanaf zaterdagmiddag zijn of haar
schaatsvaardigheden testen en aan het winkelend publiek laten zien. Dit
jaar zullen ice bumper cars, een rage afkomstig uit de Verenigde Staten, een
aanvullende attractie zijn.
Een ijsbaan is een en al pret, voor jong en oud. Jongeren hebben op de
ijsbaan een extra plek om elkaar te ontmoeten. De ouderen drinken een kopje
koffie en sommigen wagen nog een rondje op het ijs. Een ijsbaan en de ice

bumper cars zijn extra publiekstrekkers, voor inwoners uit Horst aan de Maas
en ver daarbuiten.
Terwijl sommigen de kou voor lief nemen, zullen anderen hun gezicht
niet laten zien op de ijsbaan. Als een bekende vraagt om mee te gaan,
dan bedanken ze hartelijk. Zij gaan liever winkelen in een verwarmd
winkelcentrum. Ook hebben ze hun schaatsen al lang geleden weggedaan,
vinden het te ver fietsen of moeten gewoon werken. Dit jaar ga ik naar de
ijsbaan in Horst. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 49) > Mijn kerstboom staat niet voordat de Sint het land uit is > eens 90% oneens 10%
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Hoofdstraat 12
Horst
Vlakbij de Action
www.vanbreestore.nl
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Horstprijs
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Saturdaynight
14 december

met

open va. 22.00 u

16+ legitimatie verplicht

entree €5,- geen v.v.k.

party
DJ Stijn

Markt 26, Sevenum

De Industriële Club Horst
gaat volgend jaar tijdens de
uitreiking van Ondernemersprijs Horst aan de Maas de
Junior Ondernemersprijs 2014
uitreiken. Een erkenning voor
jong ondernemerstalent uit
onze gemeente.
Het Citaverde College in Hegelsom geeft tijdens haar open
dagen eind januari miniondernemingen de gelegenheid
zichzelf te presenteren. Wellicht
dat zich daar een goede geschikte
kandidaat profileert voor de Junior
Ondernemersprijs 2014. Zelf heb
ik in mijn jeugd ook geparticipeerd in een minionderneming.
We hadden als team bedacht om
een overnightbag op de markt te
brengen. Het was een handig
pakketje, dat klanten meenamen
en bij een onverwachte overnachting hadden ze alles binnen
handbereik: een tandenborstel,
tandpasta, gel, kam, shampoo en
een borstel. Zelfs aan een intieme
wending van de nacht was
gedacht, want we hadden een
condoom in het pakket gestopt.
Het idee van een overnightbag
vonden wij grandioos, net zoals
de weg naar ons eindproduct. Met
een groep enthousiastelingen
dachten we na en discussieerden
over ons concept: vormgeving,
promotie, prijs en niet onbelangrijk: onze beoogde afnemer. In de
onderneming functioneerde ik als
financieel medewerker en
verdiepte me samen met mijn
collega’s in het vergaren van het
benodigde vermogen, zorgde voor
een balans tussen activa en
passiva en zweette peentjes over
de resultatenrekening. Een
minionderneming bleek leerzaam
en vrijwel iedereen komt zichzelf
onderweg tegen in het proces. Zo
bleek onze directeur niet opgewassen tegen de hindernissen die
we onderweg moesten nemen en
de oren van mijn collega flapperden bij een bezoek aan onze
account, toen hij begon over
liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s.
Volgend jaar november staat de
winnaar of winnares van de Junior
Ondernemersprijs op het podium
in de Mèrthal in Horst. Het is geen
garantie dat hij of zij in de
toekomst een volwassen genomineerde zal worden. Dat hangt af
van een aantal factoren en
volgens mij moet een ondernemer deze nooit vergeten: als je
denkt dat je er bent, dan ben je er
geweest.
Herman
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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

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

Twee kampioenen Melderslo
Zowel het team F1 als het E2-team van RKSV Melderslo is kampioen geworden. Door een overwinning uit
tegen SVOC wist de F1 met 1-8 het kampioenschap binnen te halen. Zij waren ongeslagen in hun klasse met
een doelsaldo van 107 voor en drie goals tegen. Bij het E2-team was het nog even spannend, maar zij wisten
thuis tegen Sportclub Irene met een nipte overwinning van 3-2 het kampioenschap te veroveren. Op de foto
staan beide teams met hun leiders en (hulp)trainers.

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

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl
S.V. Lottum D1 Kampioen
De D1 van S.V. Lottum is ongeslagen kampioen geworden in de najaarsreeks. In een seizoen waarin alle
wedstrijden werden gewonnen, werd maar liefst 89 keer gescoord in elf wedstrijden en kreeg het team
slechts veertien doelpunten tegen.

Chauffeurs CE

geconditioneerd vervoer te Venlo
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar CE-chauffeurs:
• je hebt rijbewijs CE en diploma CCV-B of Code95 en
> 1 jaar CE-rijervaring
• je bent minimaal beschikbaar van maart tot en met eind september
• je bent woonachtig in omgeving Venlo, maximale afstand 40 km
• je bent inzetbaar voor meerdaagse ritten buitenland / 1-daagse
ritten binnenland
• je bent de Duitse taal machtig in woord en geschrift
• je bent representatief, communicatief vaardig en hebt een
klantgerichte instelling
• je beschikt over de nodige motivatie,
verantwoordelijkheidsgevoel en werkinzicht
• je beschikt over een VOG of deze is opvraagbaar
• je bent in het bezit van een digitale bestuurderskaart
• ervaring met geconditioneerd transport en ADR is een pré
Arbeidsvoorwaarden
Goede primaire arbeidsvoorwaarden, volgens toepasselijke CAO.
Kun je aan bovengenoemde kwalificaties voldoen?
Reageer dan op deze vacature via de website www.allroad.nl ->
vacatures, via telefoonnummer: 040 - 213 53 70 contactpersoon:
Jolanda Slaats óf via jolanda@allroad.nl

Allroad Sectorpool Transport en Logistiek B.V.
Kastelenplein 168b, 5653 LX EINDHOVEN

Meterik C2 wint kampioenschap
Tot grote verrassing werd het C2-team van RKSV Meterik toch nog kampioen. Omdat de medekoploper in
de derde klasse een verrassende nederlaag leed, kon Meterik C2 toch met de eretitel gaan strijden. Na een
spannende beginfase werd de wedstrijd op zaterdag 7 december gewonnen met 6-1.
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Horst verslaat Venray in
streekderby
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Het selectieteam van de herenafdeling van Hovoc uit Horst speelde afgelopen zaterdag in haar Dendron-sporthal
de streekderby tegen Venray. In de gelijk opgaande volleybalwedstrijd kwam het tot 2-2 in sets, waarna de
thuisspelende ploeg in de verlenging alsnog de winst binnen wist te slaan (3-2).
Beide teams kennen elkaar goed.
Twee spelers van ActiveRooy HS 1 hebben enkele jaren geleden namelijk een
paar jaar in Hovoc HS 1 gespeeld. Aan
het volleybalnet was het dus een hartelijk weerzien van wederzijds bekenden.
Horst liet zich er niet door afleiden en
startte fanatiek. Met de vreugde die
van de gezichten was af te lezen, won
het de eerste set (25-21).
Maar het als negende geplaatste

ActiveRooy wist in de tweede en derde
set haar kansen te pakken en zich terug
in de wedstrijd te knokken. Via 21-25
en 20-25 stond het een set voor. Hovoc
gaf zich echter niet zomaar gewonnen,
acteerde als een team en speelde vol
optimisme. De Horster mannen trokken
de vierde set naar zich toe en brachten
zodoende de stand weer in evenwicht.
In het beslissende vijfde bedrijf
wist Hovoc HS 1 zijn stabiele pass te

handhaven en veel directe punten te
scoren met zijn aanval. Na een enerverende pot volleybal won Horst dan ook
terecht met 3-2 de derby tegen Venray.
Zaterdag speelt het eerste
herenteam van Hovoc wederom thuis.
Dan wordt om 19.00 uur het tweede
team van Voerendaal ontvangen in de
Dendron-sporthal. De Horster dames
van Hovoc spelen gelijktijdig op het
naastgelegen veld tegen VCE/PSV DS 1.

Casper Tielen verlaat GFC’33
na dit seizoen
Voetbalvereniging GFC’33 uit Grubbenvorst en hoofdtrainer Casper Tielen hebben in onderling overleg besloten
om na dit seizoen uit elkaar te gaan. De club is ambitieus voor de toekomst en zoekt in dat kader voor de komende
seizoenen een trainer met ruime ervaring in hogere amateurklassen.
Aan de hand van Tielen promoveerde de club vorig seizoen naar de
vijfde klasse. Momenteel is de club uit
Grubbenvorst zelfs lijstaanvoerder in de
vijfde klasse F met 29 punten uit twaalf

wedstrijden. “Het afscheid van Casper
Tielen komt daardoor na twee seizoenen misschien vroeger dan verwacht”,
stelt het bestuur van GFC ’33.
Trainer en club geven aan in het

laatste half jaar van de samenwerking
vol voor promotie naar de vierde klasse
te gaan. Het aangekondigde afscheid
zal die ambitie aan beide kanten niet in
de weg staan, aldus de club.

Rommelige strijd

Melderslo en United
in evenwicht
Door: Jeroen Surminski, RKSV Melderslo
Na een rommelige strijd met vooral in de tweede helft kansen voor
beide zijden, eindigde de wedstrijd tussen de hoofdploegen van RKSV
Melderslo en SV United in de brilstand. Melderslo begon na een goede
uitwedstrijd en het nieuws dat Roeland van Oudenhoven ook volgend
jaar trainer is bij de roodwitten, met een goed gevoel aan de wedstrijd.
Zondagmiddag begonnen alle
ploegen aan de tweede helft van
de competitie. Melderslo ontving SV
United uit Meerlo en Wanssum. Bij
United uit won Melderslo de eerste
wedstrijd met 0-8. De verwachtingen
waren dan ook hooggespannen.
Beide ploegen startten voorzichtig en het duurde ook even voordat
er wat gebeurde. Na wat kleine
mogelijkheden voor beide ploegen
was het in de 25e minuut bijna raak
voor United. Voor rust was het de
aanvoerder van Melderslo die tweemaal een goede mogelijkheid voor de
openingstreffer kreeg.
Na de pauze werd er feller
gevoetbald. Gedurende het eerste
gedeelte van de tweede helft was
Melderslo de bovenliggende partij.
Martijn Kallen stuurde Stan naar de
achterlijn. De voorzet die volgde,

bereikte Peter Spreeuwenberg. Deze
schoot op doel en vond de lat. Uit de
kluts was het Jelle Claassens met een
goede aanname op de borst die een
schot deed. De keeper pareerde deze
goed.
Iets later brak Rob Driessen goed
door. Hij kreeg een tik van achter.
Hoewel hij nog net wist te blijven
staan, kon hij niet tot scoren komen.
Jelle schoot nog van dichtbij op de
paal en ook Peter mocht alleen op
de keeper af. In het laatste kwartier
schakelde United een tandje bij, wat
tot tweemaal bijna leidde tot een
goal. Maar ook Melderslo liet van zich
horen.
Uiteindelijk bleef de 0-0 stand
op het scorebord staan. De bezoekers
hebben een spannende wedstrijd
gezien, zonder doelpunten maar met
een terechte eindstand.

Gymnastiek

Ook als u een kleine
beperking heeft kunt u meedoen
in een gymnastiekgroep
- De lessen worden aangepast door stoelen te gebruiken.
- Combinatie stoel- en sta-oefeningen.
- Ervaar dit en kom gezellig eens mee doen.
Maak kennis met een gymnastiekgroep bij u in de buurt.
Kijk op de website of neem contact op met Dien van Dinter.
Sportactiviteiten voor 50-plussers
Van Douverenstraat 31, Horst • T 06 27 55 90 88
info@sameninbeweging.com
www.sameninbeweging.com

Kampioenen GFC’33
Maar liefst twee teams uit de jeugd van voetvalvereniging GFC’33 uit Grubbenvorst zijn kampioen
geworden in de najaarsreeks. Het team F1G (onder) werd kampioen in de eerste klasse 302. Zij leden in de
hele competitie slechts één nederlaag. De E1 kreeg de eretitel in de eerste klasse 301. Zij deden dit in hun
competitie door ongeslagen te winnen.

Ben je op zoek naar ‘n leuk baantje
in het weekend en in het bezit
van het rijbewijs?
Kun je zelfstandig werken en ben je
vriendelijk en representatief,
dan ben jij misschien wel onze
toekomstige

Bezorg(st)er
Is je interesse gewekt, schrijf dan naar:

Kerkstraat 14, 5961 GD Horst

Tel.: (077) 398 10 85
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Wittenhorst zet SC Susteren opzij
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Als je een goaltjesdief in je elftal hebt, ben je als ploeg bijna verzekerd van een doelpunt. Dit gebeurde ook in het treffen tussen het eerste elftal van RKsv Wittenhorst en SC Susteren. Yael
Heatubun, waar alle aandacht naar uit ging, scoorde in de 15e minuut. De toon was meteen gezet.
Wittenhorst kreeg te maken met
dit fenomeen. Uit een vrije trap loerde
hij op het kansje. Met een uitgestoken been verlengde hij de bal in het
doel, 0-1. De Horstenaren herpakten
zich. Nog geen vijf minuten werd het
aanvalsspel beloond met een corner.

Tom van Bergen plaatste de bal op
het voorhoofd van Thom Derks die
sterk inkopte, 1-1. Tot de pauze kreeg
Wittenhorst de beste mogelijkheden
en moest doelman Roger Juffing van
Susteren regelmatig optreden. Bart
Spreeuwenberg kopte net naast en een

Crist Coppens

poging van Thom Derks ging over.
Na de pauze ging Wittenhorst door
maar het doelpunt bleef vooralsnog
uit. Trainer Jan Lauers voerde enkele
wissels uit en deze invallers brachten een ommekeer. Kevin de Mulder
bleek een plaag voor zijn directe
tegenstander. Na zijn tweede actie
werd Kevin binnen het zestienmetergebied neergehaald. De scheidsrechter
was onverbiddelijk: penalty. Thom
Derks nam dit buitenkansje aan. Zijn

verwoestende schot betekende 2-1. SC
Susteren probeerde het onheil te keren
en zocht met snelheid de gevaarlijke
spitsen. De Wittenhorst-defensie gaf
geen krimp en had goed zicht op de
situatie. Een actie van Tom van Bergen
vanaf 20 meter had meer verdiend,
maar het resultaat was een corner.
Vlak voor tijd vestigde Kevin de Mulder
alle aandacht op zich. Hij wist in eerste
instantie handig van zijn tegenstander
te ontdoen en schoot snoeihard in

de linkerbovenhoek, 3-1.Wittenhorst
leek de winst binnen handbereik te
hebben, maar kort voor het einde
ontstond uit een vrije trap, bijna uit
eenzelfde situatie als bij het eerste
tegendoelpunt, een goal van Michel
Rekas, 3-2. In de lange blessuretijd
was de spanning te snijden. Maar na
4,5 minuut extra tijd klonk het verlossende eindsignaal. Wittenhorst was
met de drie punten in hun nopjes met
de prima gespeelde wedstrijd.

geldig tot en met zaterdag 14 december 2013

KEURSLAGERKOOPJE

3 cordon bleus € 5,95

KANT-EN-KLAAR

hutspot met hachee € 5,95

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

TE KOOP IN SEVENUM
Landelijk gelegen woning
met grote garage
op 6110 m²
www.harriederksmakelaardij.nl
T 0478 58 05 05
M 06 51 50 40 78

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Twee kampioensteams VCM

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Het seizoen duurt nog een week, maar volleybalclub Meterik (VCM) heeft nu al twee kampioensteams in
haar midden. De meisjes B werd afgelopen zaterdag kampioen en team 5.2 werd zondagmiddag kampioen.
Dat laatste team heeft zelfs alle wedstrijden tot nu toe gewonnen. Beide teams spelen hun officiële laatste
wedstrijd komend weekend nog, maar vierden vorige week alvast een klein feestje.

Meisjes B1 VC Meterik
kampioen

Wij zijn een productie- en montagebedrijf in Venray
en zoeken voor onze afdeling aluminium een leergierige

productiemedewerker
Ben jij op zoek naar ons?
Wij bieden een afwisselende baan waarin je meewerkt aan de productie
van o.a. aluminium puien, vliesgevels, overkappingen, serres en
lichtstraten. Tevens mag je van ons verwachten dat je binnen
het bedrijf wordt opgeleid.

De gymzaal van Meterik zat zaterdag 7 december bomvol met toeschouwers. Het meisjesteam B1 van VC Meterik
kon namelijk het kampioenschap behalen in de reguliere B-competitie. Tegenstander was Achilles B1 uit het
Brabantse Beugen.

De eisen die wij aan deze functie stellen zijn:
je bent energiek, je hebt relevante werkervaring,
een flexibele werkinstelling, en je kunt zelfstandig werken.
Beschikken over technische kwaliteiten, een goede motivatie
en gedrevenheid zijn een vereiste.
Past deze baan bij jou?
Stuur dan je motivatie naar Van Lipzig B.V.
E-mail: info@vanlipzig.nl

Keizersveld 8 Venray ■ Tel. (0478) 584417 ■ www.vanlipzig.nl

Pistolet

met ijsbergsla
en ei 95

1.

geldig vanaf 12 t/m 18 december

broodje van de week

www.plushorst.nl

Meterik kwam overdonderend
uit de startblokken: met veel
servicegeweld werd de tegenstander
onder druk gezet en Meterik liep snel
uit naar 7-0. Toen stokte het ritme
echter enigszins. Uiteindelijk werd de
eerste set toch zonder veel moeite
afgesloten met 25-17. De tweede
set gaf een identiek beeld, al had de
tegenstander wat meer puntjes: 25-20
voor Meterik.

In de derde set werd het roer
omgegooid binnen het team en
werd voor het eerst het 1-5-systeem
gespeeld. Dit gaf iets meer onrust in
het spel door nodige positiewisselingen. Toch weerhield het de ploeg er
niet van om ook deze set winnend af te
sluiten, met 25-22.
De vierde set werd een demonstratie van het kwaliteitsverschil tussen
beide ploegen: met veel servicedruk

en enkele schitterende aanvallen werd
de eindstand bereikt bij 25-11. De
Meterikse meiden wonnen dus met
4-0. Hierdoor hadden ze vijf punten en
het kampioenschap in de knip, omdat
ze niet meer in te halen waren door de
achtervolgers. Na de wedstrijd volgden
vele felicitaties met bloemen en zelfs
taart.
In 2014 speelt het team in de
afdeling B-hoog.
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SVEB wint bij Sporting
Door: Wiel Hendrix, SVEB
Vanaf het fluitsignaal was het duidelijk dat het eerste elftal van Sporting ST uit Swolgen en Tienray er geen spectaculaire wedstrijd van wilde maken, met veel spelers achter de bal. Er werd fel en hard gestreden in de duels.
Sporting kreeg de eerste hoekschop die door de keeper van SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst werd gepakt.
SVEB was gewaarschuwd.

GFC’33 behoudt
koppositie
Door: Gerard Schatorjé, GFC ‘33
Het eerste elftal van GFC ’33 uit Grubbenvorst heeft afgelopen zondag
haar koppositie weten te behouden door een 2-0 overwinning op
Merselo. De manschappen van Casper Tielen startten voortvarend, maar
grote kansen werden niet gecreëerd.
Het overwicht van het eerste
kwartier ebde gaandeweg de eerste
helft weg en zowaar kon Merselo zich
gelijkwaardig tonen aan de koploper uit Grubbenvorst. In de eerste
wedstrijd van de competitie wist
GFC nog een eclatante overwinning
te behalen in de uitwedstrijd (11-2)
maar de return vertoonde hier weinig
overeenkomsten mee. Met vooral
inzet en strijdlust wist Merselo enkele
kleine kansen te scheppen maar
gescoord werd er niet. GFC verzuimde
haar eigen spel te spelen en ging grotendeels mee in het voetbal van de
gasten. De eerste helft werd dan ook
met een terechte 0-0-stand afgesloten. Met ongewijzigde teams begon
men aan de tweede helft en ook het
spelbeeld veranderde niet veel: GFC
werd wel sterker maar er ontstonden

geen doelrijpe kansen. Nadat een
counter van Merselo bijna doeltreffend
werd afgerond, besloot trainer Tielen
tot het inbrengen van Joris Rutten.
Met hem keerde de nodige creativiteit
terug in de wedstrijd en kwam GFC
gaandeweg de tweede helft steeds
meer in haar spel. Merselo werd vastgezet op eigen helft. In de 78e minuut
wist Luc Stappers, na enkele technische hoogstandjes, Etienne Verhofstad
te bedienen en hij scoorde de 1-0. In
hoog tempo golfde aanval na aanval
richting het doel van Merselo. Het
duurde tot de 89e minuut voordat
de bevrijdende 2-0 viel. Joris Rutten
slalomde door de verdediging en wist
zijn actie doeltreffend af te ronden.
Een moeizame maar verdiende overwinning, concludeerde trainer Tielen
na afloop.

Robbert van Dijck (SVEB) schermt de bal goed af (Foto: Thijs Janssen)
SVEB controleerde de wedstrijd en
met technisch goed verzorgd spel zette
het team thuisploeg Sporting vast op
eigen helft. Voor hen restte de counter.
De een na de andere aanval volgde,
zoals in de 10e minuut. Na een aanval
over links werd Rick Tissen aangespeeld. Zijn schot werd gekeerd door de
uitstekende keeper van de thuisploeg.
Sporting hield stand maar was voetballend te zwak om het SVEB moeilijk te
maken. In deze fase van de wedstrijd
moest Tim Geurts zich laten vervangen
door Giel Seuren, een ware plaaggeest
voor de tegenstander.

In de 32e minuut ontstond een
aanval, waarbij Rick Tissen op snelheid vanuit de achterlijn perfect werd
aangespeeld. Hij speelde de goed in
positie gelopen Joep Beurskens aan, die
0-1 aantekende.
De pauze had Sporting goed
gedaan. Zij gingen in de tweede helft
met veel inzet in de aanval. SVEB
moest alle zeilen bijzetten om de
thuisploeg af te stoppen. Het voetbal
werd hierdoor slechter, mede doordat
de lange bal werd gehanteerd. Na 10
minuten had SVEB de controle weer
en kwam Sporting weer onder druk te

staan. Vele kansjes volgden. In de 65e
minuut koos Jasper Janssen van achteruit de aanval. Hij schoot in combinatie
met Joep Beurskens in goede schietpositie net naast. Vele aanvallen volgden,
maar SVEB was met de eindpass vaak
te slordig, zodat de stand op 0-1 bleef.
Echter waar de gasten naar verlangden, gebeurde toch. In de 89e minuut
benutte Rick Tissen de ruimte en werd
met een pass op de juiste snelheid aangespeeld. Hij passeerde de uitgelopen
keeper en kon uit een moeilijke hoek
afronden: 0-2. SVEB won hiermee de
wedstrijd.

Ook met de kerstdagen ovenvers brood en gebak …..
Door ons bezorgd voor uw gemak !!!
Brood en gebak van Bakkerij ’t Bruëdje uit Blerick voor de
kerstdagen a.u.b. uiterlijk zaterdag 21 december bestellen
of kijk op

www.relouw-janssen.nl

Wij bezorgen in de volgende kernen:
Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Melderslo, Horst,
Hegelsom, Meterik, Sevenum & Kronenberg.

Fijne feestdagen en de beste wensen voor 2014 !!
Mercuriusweg 15, 5971 LX Grubbenvorst • tel: 077 366 26 73 of 06 502 51 784
fax: 077 366 43 70 • e-mail: info@relouw-janssen.nl

A DV I ES - TA X AT I E - B E M I D D E LI NG

Coen Absil onroerende zaken legt zich toe op de markt van het onroerend goed,
letterlijk en ﬁguurlijk gezien in de ruimste zin van het woord. Het werkgebied
betreft vooral woningen, evenals (voormalige) bedrijven in de agrarische sector.

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

Klikgebit en Kunstgebit

Drie kampioenen Sparta ’18
Drie jeugdteams van voetbalvereniging Sparta ’18 uit Sevenum zijn dit najaar kampioen geworden.
Sparta C2 haalde het kampioenschap al vroeg binnen. Ongeslagen en zonder enkel verliespunt werden zij
kampioen in de derde klasse. Sparta F1 werd eveneens ongeslagen kampioen in de hoofdklasse. Sparta F3
haalde afgelopen weekend het kampioenschap binnen in de eerste klasse. Deze jongens wonnen negen
wedstrijden, speelden er één gelijk en verloren er ook maar één. De kampioenen en hun leiders wordt een
receptie aangeboden op zaterdag 14 december. Van 18.30 tot ongeveer 19.30 uur kan men hen in de kantine
van sportpark ’t Spansel feliciteren. Iedereen is uitgenodigd.

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
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Kerstworkshops
De Kantfabriek
In Museum de Kantfabriek vinden regelmatig creatieve workshops plaats
voor zowel kinderen als volwassenen. Zo ook op dinsdag 17 en woensdag
18 december.

Kerstconcert Jerusalem
De cursisten van kunstencentrum Jerusalem uit Horst aan de Maas geven op maandag 16 december een
kerstconcert in de Kasteelboerderij in Horst. Het optreden begint om 19.00 uur. In een sfeervolle omgeving
wordt gezongen en muziek gemaakt door de cursisten van kunstencentrum Jerusalem. Zij spelen onder
andere op piano, gitaar, saxofoon, viool, accordeon en op koperen blaasinstrumenten. De jeugdige cursisten
van de Kinderkunstwerkplaats exposeren op deze avond ook hun werkstukken. De toegang tot het kerstconcert is gratis. Op de foto het kerstconcert in Horst in 2011.

TOTALE LEEGVERKOOP
IVM VERBOUWING, na 12½ jaar

moet onze showroom in een nieuw jasje

TOTALE LEEGVERKOOP
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IVM VERBOUWING,

na 12½ jaar moet onze showroom in een nieuw jasje

Op dinsdag 17 december is er een
kerstworkshop. Onder begeleiding
wordt een kerststukje gemaakt waarin
kant een hoofdrol speelt. De workshop
begint om 19.00 uur. Wie deel wil
nemen, kan zich voor 14 december
aanmelden via info@kantfabriek.nl
onder vermelding van Kerst met een
Kantje. Elke laatste woensdag van
de maand is er een speciale kinderworkshop. Onder leiding van Fonza
Billekens en José van den Broek en

met diverse technieken worden onder
meer maskers, eierwarmers, sieraden,
collages, handpoppen, en sleutelhangers gemaakt. De workshops zijn voor
kinderen vanaf 5 jaar. De volgende
workshop is op woensdag 18 december
van 14.00 tot 16.00 uur. Dan gaan de
kinderen een kerstster maken. Opgeven
kan tot uiterlijk 15 december via een
e-mail naar cursus@museumdekantfabriek.nl Voor meer informatie, kijk op
www.museumdekantfabriek.nl

Lezing over Sint
Lambertuskerk Horst
In café De Leste Geulde in Horst vindt op woensdag 18 december een
lezing over de Sint Lambertuskerk in Horst plaats. De lezing wordt georganiseerd door het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG)
kring Ter Horst en begint om 20.00 uur.
Wim Moorman, auteur van het
onlangs verschenen boek ’De Hemel op
aarde, De Sint Lambertuskerk te Horst
en haar inventaris’, spreekt tijdens
deze lezing over de geschiedenis en
inrichting van de Sint Lambertuskerk
die al sinds de elfde eeuw het centrum
van Horst domineert.
Voor de pauze zal Moorman ingaan
op de vooroorlogse kerk. Aan bod
komen onder meer de bouwkundige
ontwikkeling van het kerkgebouw en
de inrichting van de kerk kort voor haar
verwoesting in 1944. Ook hoogtepunten uit de beeldenschat en liturgische

objecten worden besproken.
Na de pauze staan de architectuur en inrichting van de huidige Sint
Lambertuskerk centraal, samen met de
rol die pastoor-deken Leonard Debye
daarin speelde. Deze bouwpastoor
kwam er na het vroegtijdig overlijden van architect Alphons Boosten in
menig opzicht alleen voor te staan.
Desondanks kwam er een gebouw tot
stand dat tot de hoogtepunten van de
wederopbouwarchitectuur in Limburg
wordt gerekend. De lezing is zowel
voor LGOG-leden als andere belangstellenden toegankelijk.

Optreden Green River
In café De Buun in Horst vindt op zaterdag 14 december een optreden
plaats van de regionale band Green River. Dit concert begint om 22.00 uur.
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ONZE SHOWROOM
MOET LEEG! LIKE & SHARE!

PROFITEER HIER VAN!
PROFITEER HIER VAN !!

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

www.facebook.com/

eigenhaardcitymeubel

meubel

In het voorjaar van 2011 besluiten enkele muzikanten uit Meterik
en omgeving samen een band te
beginnen. De band treedt dan nog op
onder de naam Sixth Grade. Niet lang
daarna verlaat zowel de zanger als de
sologitarist de band. Een vervangende
gitarist wordt al snel gevonden. Een
nieuwe zanger blijkt moeilijker te
vinden te zijn, waarop beide gitaris-

ten besluiten de leadzang op zich te
nemen. De bandnaam wordt veranderd
naar Green River en ook het repertoire
ondergaat een verandering. Intussen
heeft zich ook een nieuwe drummer
bij de band gevoegd. Green River in
de nieuwe formatie treedt nu voor het
eerst op en brengt een mix van oude
en nieuwe blues-, rock- en poprockcovernummers.

Kerstconcert
An International
Christmas
Gemengd koor Wanssum en het Kemmerekoor uit Geijsteren geven een
gezamenlijk kerstconcert. Ook Le Rossignol uit Lottum neemt deel. In totaal
ruim honderd zangers en zangeressen verzorgen een programma onder de
titel An International Christmas.
Tijdens het kerstconcert wordt twee
uur kerstmuziek uit verschillende landen voorgedragen, waaronder muziek
uit Frankrijk, Engeland, Duitsland,
Zweden, Amerika, Rusland en Spanje.
Het repertoire wordt door de koren
afwisselend samen en afzonderlijk
gezongen. De koren worden gediri-

geerd door Geert Verhallen en Poul van
Rooij. De begeleiding wordt verzorgd
door het koperensemble van fanfare
Concordia en Geert Verhallen op piano,
accordeon en orgel. De combinatie van
koren treedt vrijdag 20 december om
19.30 uur op in de kerk van Lottum. De
toegang is gratis.

12
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Kerstconcert Grubbenvorst
Het Grubbenvorster Mannenkoor geeft een kerstconcert onder de
naam U zijt wellekome. Dit zal plaatsvinden op woensdag 18 december
om 20.00 uur in de parochiekerk van Grubbenvorst.
Net als bij de vorige edities
probeert het mannenkoor ook nu
weer om naast de mannenkoorzang
vertolkers van andere muziekstijlen
te laten deelnemen. Zo laat dit jaar
gospelkoor Orinoco uit Someren-Eind
van zich horen. Dit koor is vijftien

jaar geleden opgericht en zingt echte
gospelmuziek. Ook percussiegroep
Valuas uit Venlo verzorgt een verrassing. Geert Verhallen begeleidt het
mannenkoor op piano en laat ook
als solist een paar werken horen.
Toegang is gratis.
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Adventsmarkt bij De Locht

Kijken en luisteren onder
het genot van glühwein
Wie afgelopen weekend richting Museum De Locht in Melderslo ging, kon er niet omheen: kerstsfeer. Hier vond
namelijk voor de tweede keer de Grote Adventsmarkt plaats.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Muzikaal cabaret in Horst
Het muzikale cabaretkwartet Herman in een Bakje Geitenkwark
speelt zondagavond 15 december om 20.00 uur in ‘t Gasthoês in Horst.
Dit muzikale gezelschap heeft onder andere in het voorprogramma van
de band Doe Maar gestaan tijdens zijn clubtour. Nu staan ze met hun
eigen show op de planken.
Herman in een Bakje Geitenkwark
vertolkt in ‘t Gasthoês een muzikale
cabaretvoorstelling. Ondanks dat er
veel muziek in de voorstelling zit,
is er op het podium geen instrument te bekennen. Van beatbox tot
vierstemmige koortjes, er komt geen

instrument aan te pas. De vier muzikanten, die allen afstudeerden aan
het conservatorium, gebruiken enkel
hun stem ter vertolking van de nummers. Elk liedje vormt een schakel in
de cabaretvoorstelling waarbij de vier
leden elkaar niet ontzien.

Mysterieuze kerstwandeling in Hegelsom
In Hegelsom kan men op 22 december aan een mysterieuze kerstwandeling deelnemen. Bertus Bonenstaak heeft een tocht uitgezet waar wonderbaarlijke dingen gebeuren en deelnemers verrassende zaken tegenkomen.
Bertus zit met z’n handen in het
haar en hij zoekt mensen die hem
willen helpen om een aantal zaken
op te lossen tijdens de tocht. In deze
koude dagen voor Kerstmis heeft hij
er een interactief programma van
gemaakt. De wandeling is een initiatief van Tuutetrek en is bedoeld voor
jong en oud.

De organisatie tipt deelnemers
te zorgen voor goede schoenen,
een zaklamp en een veiligheidshesje. De start is om 16.00 uur bij
Zaal Debije in Hegelsom. Deelname
is gratis. Inschrijven kan tot
15 december bij Marij Betrams via
marijbertrams@versatel.nl of bij Zaal
Debije via 077 398 51 16.

Bij de ingang is meteen duidelijk
dat er veel belangstelling was voor
de Grote Adventsmarkt van Museum
De Locht. Bij de kassa staat een rij die
voorlopig niet korter wordt. De vele
ruimtes die De Locht rijk is, bevatten
ruim zestig stands met verschillende
thema’s. Niet alles is kerstgerelateerd,
maar dat maakt de kerstsfeer niet minder. Om het kerstgevoel te versterken,
worden winterse versnaperingen als
glühwein en warme chocolademelk
aangeboden.
Bij de kinderhoek vertelt Imke
van 7 enthousiast hoe ze haar cakejes
heeft versierd, welke vormen ze heeft
gebruikt en hoe ze deze kundig met
chocoladepasta op het cakeje heeft

Kerst bij Het Maashotel

geplakt. Kinderen in schilderkledij schilderen met veel concentratie kleurige
kerstballen op een houten kerstboom.
Er is ook veel echte kunst te
bezichtigen op de Grote Adventsmarkt.
De standhouders zijn te spreken
over het weekend bij De Locht. “Er is
veel belangstelling en de bezoekers
reageren positief”, aldus standhouder
Monique Derks. De bezoekers kijken en
luisteren geboeid naar Nick Verstappen,
die met zijn doedelzak zorgt voor
een muzikale noot. Verspreid over de
gebouwen worden ook andere muzikale acts ten gehore gebracht.
Bezoeksters Mien Rongen en Ria
Verstraelen zijn het met elkaar eens:
“Er is bijna te veel te zien. We hadden

er een hele dag voor uit moeten trekken.” Ook Ine Meijers heeft absoluut
geen spijt van haar komst: “Ik ben pas
een kwartier hier, maar vind het nu al
leuk”, lacht ze. Ook de organisatie is
tevreden. Een glunderende José van
Rens vertelt dat ze al vanaf februari
bezig zijn met het organiseren van de
Grote Adventsmarkt. “We hielden ons
al jaren met kerstaankleding bezig,
maar trokken toch weinig bezoekers.
Toen is de Grote Adventsmarkt in het
leven geroepen.” En met succes: op
zaterdag trokken ruim 800 bezoekers
naar het museum en Van Rens hoopt
zelfs op 1.000 bezoekers op zondag.
“Zonder alle vrijwilligers was het niet te
doen”, stelt Van Rens.
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Kerst bij Het Maashotel,
is genieten aan de Maas
Reserveer tijdig
voor onze kerstbrunch

Thuijs gevoel
Ons team tovert uw locatie om
tot een knusse kersthuijskamer.
De radio goed afgestemd, de kaarsjes
aan, laat uw gasten maar komen.
Onze artiesten lopen al warm om de
boel van nog meer sfeer te voorzien.
Mooie feestdagen voor iedereen.
Bedankt voor uw vertrouwen in 2013.
Graag tot 2014.

of kerstdiner.
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Veerweg 9-11 | 5872 AE Broekhuizen | Tel.: 077 463 2114 | info@hetmaashotel.nl | www.hetmaashotel.nl

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Sevenum in teken van kerst
Het centrum van Sevenum staat zondag 15 december in het teken van kerst. Van 12.00 tot 17.00 uur vindt dan
de jaarlijkse kerstmarkt plaats. ’s Avonds is in het Parochiehuis de Kerst-In.

Het is voor de derde keer dat
deze kerstmarkt wordt gehouden.
Ondernemers uit Sevenum en
omgeving brengen onder meer
kerstversieringen, wijn en andere
artikelen aan de man. Zij bieden
alles om het huis in de kerstsfeer te
brengen. Aan de kinderen is deze
middag ook gedacht. Zij kunnen een
stempelkaart kopen en hiermee op
de foto bij de levende kerststal, zich
laten schminken, pinda’s rijgen of een
vetbolletje maken. De kraampjes zijn
te vinden op het Gaperplein en in de
Pastoor Vullinghsstraat. Kerstliederen

worden gespeeld door combo’s van
Koninklijke Harmonie Unie. Ook zijn er
optredens van zangkoor Sezako en is er
een handdraaiorgel aanwezig. Op het
Gaperplein is een sneltekenaar, die
de aanwezigen op een leuke manier
natekent. Ook de Kerstman is deze
dag aanwezig. De winkels zijn ook
geopend.
Tegen de avond start in het
parochiehuis de jaarlijkse Kerst-In.
Hieraan doen Sezako, de Sérumse
Striepkes en zanggroep Ratatouille
mee. Kijk voor meer informatie op
www.kerstmarktsevenum.nl

Kerst in De Locht
In museum De Locht in Melderslo wordt extra aandacht geschonken aan
de donkere dagen rond Kerst en nieuwjaar. Verschillende kerstdecoraties
zorgen in het museum voor een kerstsfeer. Zo staan er onder andere
vuurkorven, fakkels en windlichtjes.

Communie
modeshow!
ROGGEL - COLLECTIE 2014

Ook aan de kinderen is gedacht. Zij
mogen tegen een kleine vergoeding
een dennenboompje versieren. Deze
mogen ze na afloop mee naar huis
nemen. Op zondag 15 december is er

een optreden van het trio Zing met
Bezej. Zij worden begeleid op piano,
sax en accordeon.
Voor meer informatie, kijk op
www.museumdelocht.nl

Vinylavond
bij café D’n Tap
Café D’n Tap in Horst organiseert zaterdag 14 december een vinylavond.
De liefhebber van de zwarte schijf komt hier helemaal aan zijn trekken,
vooral ook omdat bezoekers hun eigen collectie mee kunnen nemen.
Naast luisterplezier kunnen
bezoekers ook ouderwets hoesje
kijken. Rock, pop of disco; lp of
single; klassieker of guilty pleasure:
alles is welkom, zolang het maar

in vinyl geperst is. Aan het eind
van de avond zal gastheer Frank
hoogstpersoonlijk het antwoord
geven op de vraag : hoeveel groeven
heeft een LP?

Zondag
22 december
vanaf 13 uur
in Roggel
Tijdens de Communie Modeshow op zondag 22 december presenteren onze modellen de mooiste en grootste
Communie Collectie 2014 van Limburg. Kom ook naar
onze winkel in Roggel en laat u inspireren. Bijzondere
kleding voor een bijzondere dag!
ROGGEL Mozaïk Gallery

Markt 2, T 0475-494220

HORST St. Lambertusplein 12
T 077-3968464

Alle koopzondagen op onze site. MC Frans Theelen te Roggel is elke zondag geopend van 13 tot 17 uur.

Mongoolse band
Sedaa in Cambrinus
De band Sedaa uit Mongolië en Iran staat op zondag 15 december op het
podium van café Cambrinus in Horst. Het concert van de viermansformatie
begint om 16.00 uur.
De basis voor de sound van Sedaa
ligt in de link tussen de traditionele
Mongoolse muziek en de Oriënt. De
muziek van de band is oosters om
direct daarna vertrouwd westers te
klinken en soms zelf jazzy, klassiek of
modern. De zangers van Sedaa,
Nasanjargal en Naranbaatar, zingen in
de typische Mongoolse keelzangstijl en
bespelen de tweesnarige paardenkopviool en bas. Davaakhuu bespeelt een
150-snarige dulcimer en de Iraanse

multi-instrumentalist Omid Bahadori
speelt traditionele percussie-instrumenten.
Sedaa klinkt mystiek en dan weer
melancholisch of ritmisch. Zo nu en
dan worden de elektrische basgitaar
en gitaar niet geschuwd. Zo wordt de
luisteraar wild ritmisch en dan weer
via vertederende ballades meegevoerd
door de wijde natuurlandschappen
van de Mongoolse steppe en het verre
Oosten.

cultuur 27

12
12

Première documentaire Mooi Geweest - een leven na de Heideroosjes

‘Wat doen anderen in hun weekend?’
In de theaterzaal van Dok 6 in Panningen ging op zaterdag 7 december de documentaire Mooi Geweest - een
leven na de Heideroosjes van journalist en documentairemaker Leon Verdonschot in première. In het gezelschap van
de vier bandleden van de Horster punkband werd de eerste documentaire van Verdonschot vertoond.

Staten en Japan. Ex-bandleden zanger
en gitarist Marco Roelofs, drummer
Igor Hobus, basgitarist Fred Houben en
gitarist Frank Kleuskens leerden elkaar
kennen op de mavo in Horst.
Na zware gesprekken besloten
de vier bandleden ermee te stoppen. Zij gaven hun laatste optreden in
september 2012 in Brussel. Vanaf dat
laatste optreden volgde Verdonschot
de bandleden voor de documentaire.
Verdonschot: “Ik was benieuwd naar
wat het is te leven als ex-muzikant als
je 23 jaar hebt geleefd voor en van de
muziek.” Ze hebben in totaal achttien
dagen gedraaid.

Inkijk in je privéleven

Leon Verdonschot, Igor Hobus, Fred Houben,
Marco Roelofs en Frank Kleuskens worden geïnterviewd na de première
“De eerste keer dat ik de
Heideroosjes zag, was begin jaren 90.
Toen kwam er al power van het podium

af en dat is tot de laatste show zo
geweest”, zegt documentairemaker
Leon Verdonschot. De succesvolle

punkband Heideroosjes won een Edison
en gaf ongeveer 1.500 optredens
in Europa, Zuid-Afrika, de Verenigde

De film begint met een scène
waarin een Japanse man te zien is,
die met moeite de naam Heideroosjes
probeert uit te spreken. Een paar
minuten later zie je de bandleden in
tranen na hun laatste optreden voor
een drukke zaal in Brussel. “De eerste
keer dat ze kwamen filmen, vond ik
het toch vrij heftig. Het is toch een
inkijk in je privéleven”, zegt Marco
Roelofs. In de documentaire komen
verschillende scènes voorbij van
bijvoorbeeld de inboedelverdeling van
de garage van de Heideroosjes, de
theatertour, de boekpresentatie van
Roelofs en Igor Hobus, die zich liggend

op de bank op een zaterdagavond
afvraagt: “Wij waren elk weekend
weg. Wat doen anderen in hun
weekend?”
“De band moest altijd voor.
Dat was soms best lastig. Ik had altijd
het gevoel alsof ik iemand tekort
deed, of dat nou mijn werk, gezin of
de band was. Dat was heel vermoeiend”, zegt Fred Houben. De documentaire eindigt met de bruiloft van Frank
Kleuskens met Marleen Peeters.

We sluiten in
de toekomst niks uit
Tijdens de première viel de
documentaire in goede aarde:
regelmatig steeg gelach op uit de zaal.
Na afloop kregen de vier muzikanten
de eerste dvd’s en kreeg het publiek
gelegenheid vragen te stellen. “Het
gevoel wat achter de band zit, blijft
toch bestaan”, antwoord Kleuskens
op de vraag of de vriendschap tussen
de punkrockers anders of verdwenen
is. Marco Roelofs eindigde met een
opmerking die vele fans hoopvol stemt:
“Wij hebben geen issues met elkaar,
dus we sluiten in de toekomst niks uit.”
De documentaire wordt
op donderdag 12 en zaterdag
14 december uitgezonden bij regionale
omroep L1. (Foto: Marcel Hakvoort)

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

www.verkoeijen.nl
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NEEM FITNESS OP IN UW ZORGVERZEKERING!

Neem
ﬁtness
opdoor
in uw
Bespaar op
uw uitgaven
fitnesszorgverzekering!
van anco lifestyle centre
Bespaar
op uw
door ﬁtness van anco lifestyle centre
op te nemen
in uitgaven
uw zorgverzekering.
op te nemen in uw zorgverzekering.
Hoe werkt dit?
Hoe
werkt dit?
Op onderstaande
momenten geven we uitleg en advies
Op
onderstaande
momenten
geven
we uitleg
en advies
over de mogelijkheden voor
leden
én niet
leden.over

Verjaardagsfeest, personeelsfeest of ander feest?
Wij verzorgen graag de catering!
Laat u verrassen! Zie onze site voor meer info.

Koninklijke Harmonie “Unie” presenteert:

Kerstmarkt
Sevenum

harmonieunie.nl

in centrum van

www.kerstmarktsevenum.nl

de mogelijkheden voor leden én niet leden.

waar?
Waar?
ancolifestyle
lifestyle
centre,
venrayseweg
114, horst
anco
centre,
Venrayseweg
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inde
devergaderzaal
vergaderzaal
op1ede
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verdieping.
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Bel 077 398 35 53 om gratis een plek te reserveren tijden één
Bel 077 - 398 3553 om gratis een plek te reserveren tijdens één
van deze adviesmomenten óf reserveer bij de receptie.

van deze adviesmomenten óf reserveer bij de receptie.

is een activiteit van

lifesty le centre

Zorgverzekeringen

gratis

g

Alle
winkels
centrum
open
Kerstmarkt
dit jaar
nog groter
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p
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ge
Kerststu
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De kerstmarkt wordt mede mogelijk gemaakt door:
Kerstmarktsevenum.nl

Fitland Zorgverzekeringen
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L I CO FA S H I O N
Da m e s - e n H e re n m o d e

Sevenum

www.mylifeslim.com

Catch Up
Hengelsport
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Open kerkdag
In Kronenberg wordt op tweede kerstdag een open kerkdag georganiseerd in de H. Theresia van het Kind Jezuskerk. Van 14.00 tot 17.00 uur is de
kerk opengesteld.
De open kerkdag staat in het thema
van Kerst. Men kan een door een groep
vrijwilligers gemaakte kerststal met de
daarbij behorende beelden bekijken.

Kerstoptreden Big Band ‘81
Big Band ’81 geeft op vrijdag 13 december een optreden op De Schatberg in Sevenum. Dit optreden begint om
19.30 uur. Big Band’81 is een Noord -Limburgs orkest met muzikanten uit de hele regio.

Daarnaast speelt oud-Kronenberger Hay
Philipsen, onder andere organist bij de
Munsterkerk in Roermond, op het orgel
in de kerk.

Kerst &Co in Horst
&Co brengt, net als in 2012, in december een programma met volkse
liedjes over Kerst en Oud en Nieuw. Met een diversiteit aan instrumenten,
driestemmig zingend, worden luister- en meezingliedjes ten gehore gebracht.
In twee keer 45 minuten speelt
&Co het programma enkele keren voor
besloten gezelschappen in de zorg- en
welzijnssector. Daarnaast worden vier
concerten uitgevoerd voor een breed

publiek, waaronder een optreden op
maandag 23 december om 20.15 uur in
de Kasteelboerderij in Horst. &Co bestaat
uit Charles van Dommelen, Jef Hendriks
en Pieter Simons.

Big Band ’81 staat onder leiding
van Ruud Steegers en heeft drie
vocalisten: Ank Bindels, Angelien
Stroeken en Funs Steegh. De avond
wordt geleid door Herm Pollux. Vele

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

bekende liedjes, zoals Frosty the
Snowman, White Christmas en Rudolph,
the Red-nosed Reindeer worden ten
gehore gebracht in grote orkest- en
kleinere combobezettingen.

Tijdens de kerstshow is er een
preuvement, waar bezoekers tegen
betaling van gebruik kunnen maken.
Kijk voor meer informatie op
www.schatberg.nl

varkenshaas
99
Extra Lange
nu 5,
500 gram
weekend Grote kersenvlaai van
98
Ut
Bruedje
nu
6
,
actie
van 7,75

van 7,55

KEUKENS | WONEN | OPBERGEN

Meer keuken voor minder, dat is het idee

Keukencentrum Peter Nellen
maakt oude keukens weer
als nieuw

Deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 12 t/m zaterdag 14 december 2013.

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

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Jacques en Brigitte Beelen uit Horst waren toe aan een nieuwe keuken. Hoewel nieuw?
Als Accommodation Manager bij de bungalowparken van Center Parcs in America denkt
Jacques niet automatisch aan nieuw. Hij hergebruikt zo veel mogelijk waardevolle
materialen om zo meer te kunnen doen met het beschikbare budget. Daarom vroeg hij
Keukencentrum Peter Nellen hun keuken te renoveren.
Jacques en Brigitte Beelen uit Horst renoveren
bestaande keuken
Keukencentrum Peter Nellen aan de Hulst in Oostrum, biedt
naast nieuwe keukens ook de renovatie van bestaande
keukens. “We plaatsen een eigentijds kookeiland of een
landelijke servieskast om keukens te vergroten. Maar ook een
nieuw aanrechtblad, kastdeurtjes, verlichting of een design
kraan doen wonderen. Bij Jacques en Brigitte Beelen keken
we welke onderdelen en leidingwerk uit de oude keuken, nog
hergebruikt konden worden. Zo kregen alle onderkasten, de
koelkast, vaatwasser, ladegeleiders, scharnieren en verlichting
een plek in de nieuwe keuken.” De bovenkastjes werden
weggehaald en er kwamen witte hoogglans deurtjes. Zo
kreeg de nieuwe keuken een hele eigentijdse uitstraling. Het
was een sport om het uitgespaarde geld, meteen te investeren
in extra luxe en kwaliteit voor de nieuwe keuken. Zo kwam er

een Quooker kokend water kraan, een inductie kookplaat,
een extra uitgebreide oven, een speciale afzuigkap en een
hoogwaardig natuurstenen aanrechtblad. Jacques en Brigitte:
“We hebben nu een super-de-luxe nieuwe keuken voor een
beperkt budget. Dat is extra genieten.”
Een super-de-luxe keuken voor een beperkt
budget, dat is extra genieten
Bij Keukencentrum Peter Nellen merken ze dat niet iedereen
het geld wil of kan uitgeven voor een nieuwe keuken. Met
de juiste ideeën, materiaalkeuze en indeling, maken we een
bestaande keuken weer als nieuw. Net als bij een nieuwe
keuken, maken we voor renovatiekeukens een 3D ontwerp
met een uitgebreide offerte. Bezoek voor meer informatie de
showroom aan de Hulst 9a in Oostrum of bel
tel. 0478-56 93 28.

De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28

www.peternellenkeukens.nl

www.haardstede.nl
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Gezelligheid voorop bij lijﬂied
Disco ’t Trefpunt

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag
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

Disco ’t Trefpunt in Horst bestaat 30 jaar, reden voor een feestje. Dit is ook wat ze bij ’t Trefpunt dachten. Voor
dit jubileum hebben ze het muzikale trio Aaltiëd Noeït te Laat ingeschakeld om een lijflied te componeren, want
“feest en gezelligheid staan centraal.”

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

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws

Herkenbaar punt
voor de bezoekers

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

Een andere reden om een eigen
lijflied te maken, is het hebben van een
herkenbaar punt voor de bezoekers van
’t Trefpunt. Het is de bedoeling dat al
bij de eerste klanken van het nummer
bekend moet zijn dat het hun lijflied is.
“Net als bij Anton Aus Tirol”, grapt Van
Issum. “Je hoort één toon en herkent
het meteen.” De band bezocht de
Marlstone-studio in Bunde en creëerde
een passend arrangement.

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

Diana en Sjaak en Aaltiëd Noeït te Laat willen een herkenbare tune voor ‘t Trefpunt
Disco ’t Trefpunt is een disco
voor mensen met een beperking.
Zij had tot enkele jaren geleden hun
feestelijkheden in De Vlies. Hier werd
als herkenbaar nummer vaak muziek
van De Stoere Patsers gedraaid. Toen

www.reindonk.nl

Sjaak Jeurissen, dj bij ’t Trefpunt.
De eerste gedachten gingen
meteen uit naar de Horster band
Aaltiëd Noeït te Laat. Aaltiëd Noeït
te Laat is al meerdere keren te gast
geweest bij ’t Trefpunt en is dus

ze naar café The Shuffle verhuisden,
vervaagde hun herkenbare nummer
enigszins. Nu ’t Trefpunt 30 jaar
bestaat, is de organisatie hierop
teruggekomen. “We wilden iets ludieks
doen voor de doelgroep”, vertelt

Derde editie Meerlo-Live

Drie mini-kerstconcerten

Just For Fun en feestzalencomplex ’t Brugeind organiseren op zaterdag
14 december de derde editie van Meerlo-Live. De zaal is geopend om
19.30 uur en het programma begint om 20.00 uur.

In Sevenum wordt op zondag 15 december een traditioneel
kerstconcert gegeven. Ieder jaar verzorgen drie verenigingen uit de
parochie dit concert. Dit jaar organiseren kinderkoor de Sérumse
Striepkes, Ratatouille’s kerstkoor en a-capellakoor Sezako het concert.

In de feestzaal wordt zowel de
deelnemers als bezoekers een muzikaal
onthaal geboden. Met Meerlose
muzikanten van alle leeftijden ontstaat
een verrassende show. Terwijl de jonge
muzikanten hun eerste stappen op het
podium zetten, laten de senioren zien

dat ze hun sporen op muzikaal gebied
al meer dan verdiend hebben.
Het repertoire loopt uiteen van
bekende rock-, pop- en latinnumers tot
oldies en smartlappen. Het duo Herbert
und Günther brengt het geheel als een
show voor alle leeftijden.

De concerten beginnen om 16.00,
16.45 en 17.30 uur, waardoor de
miniconcerten goed te combineren
zijn met de kerstmarkt in het centrum
van Sevenum.

De drie verenigingen doen het
concert net even anders. Zij verzorgen drie kleine kerstconcerten in
het Parochiehuis in Sevenum. Ieder
klein concert heeft zijn eigen thema.

Tegen inlevering van deze advertentie
5,- korting bij Tuincentrum Leurs.
Max. 1 p.p., m.u.v. horeca,
geldig t/m 24-12-’13
bij besteding v.a. 15,-

Opnames voor een
videoclip
Uiteraard willen ze met het
nummer ook naar buiten treden,
zodat de bezoekers ook buiten
’t Trefpunt toch hun eigen nummer
kunnen herkennen. Bij zo’n speciaal
lijflied hoort natuurlijk een videoclip.
Deze wordt op vrijdag 20 december
opgenomen, tijdens de presentatie van
het nummer.
“Het is de bedoeling dat we starten
met het lijflied, de band daarna een
ander nummer speelt en vervolgens
nog een keer het lijflied ten gehore
brengt”, zegt Jeurissen. Tijdens de
keren dat het lijflied klinkt, wordt er
gefilmd. Geen extra gedoe er omheen,
maar gewoon zoals het is. De leden
van Aaltiëd Noeït te Laat zijn het erover
eens dat gezelligheid altijd voorop
staat: “We zijn één grote familie.”

Wij zijn opnieuw
gen
Stem op www omineerd!
.le
maak kans op urs.nl en
leuke prijzen.

WAARDEBON

5 euro

bekend met de doelgroep. Sjaak belde
de band en enkele uren later zaten ze
al aan tafel. Het lijflied moest inspelen
op het leven van de bezoekers van ’t
Trefpunt. “We wisten dat het een tekst
met een lach en een traan moest zijn,”
vertelt bandlid Ber van Issum.
Het carnavaleske genre van de
band draagt bij aan een goede sfeer
van het nummer. Erik van Rengs,
Ber van Issum en Leon Geurts,
zangers van Aaltiëd Noeït te Laat,
vertellen: “We weten hoe ze reageren.
Onze muziek valt altijd goed bij de
doelgroep.” Diana Jakobs, bestuurslid
en vrijwilliger bij ’t Trefpunt beaamt dit:
“De mensen zijn gelukkig met wat ze
hebben.”

Hulp nodig bij uw kerstinkopen?
Reserveer uw personal shopper!
Meer info: www.leurs.nl

Prachtige kerstbomen
tegen superprijzen!

Liever een kunstkerstboom?
hoogte 215cm
Elders 85.00

Leursprijs 39.

99

hoogte 185cm
Elders 62.50

Leursprijs 27.99

elke
zondag
open

5 jaar
garantie
op=op
STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL
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Agenda

Optreden
Mongoolse band Sedaa

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

zo 15 december 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

America

Herman in een bakje
Geitenkwark

Freakfest

za 14 december
20.00-02.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Tiroler abend
za 14 december 22.00 uur
Locatie: café Boëms Jeu

Dorpsmarkt
wo 18 december 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Broekhuizenvorst
Dorpsraadvergadering

Wereldlichtjesdag Sevenum

do 12 december 20.30 uur
Locatie: café ‘t Dörp

Ongeveer vijftig ouders, familieleden en vrienden van overleden kinderen liepen zondagavond 8 december mee naar de blokhut in Sevenum voor wereldlichtjesdag 2013. Sjoerd van Dam, namens de organisatie:
“In de open lucht werden de aanwezigen onderdeel van het wereldrondelicht dat symbool staat voor de
overleden kinderen. Ze plaatsten kaarsen in een cirkel en de namen van de overleden kinderen werden een
voor een genoemd. Het was zeer indrukwekkend.” Marloes Nogarede zong het lied Precious Child, dat
speciaal voor wereldlichtjesdag is geschreven en zanger Joep van Wegberg bracht zijn eigen nummer Een
retourtje hemel ten gehore. Sjoerd: “Centraal stond wat overleden kinderen voor ons betekenen: dat ze ons
verbinden, dat het tegennatuurlijk is als een kind overlijdt en dat het overlijden grote impact heeft.”
Samen met medeorganisatoren Marion Lemmen en Dian Driessen kijkt hij tevreden terug. “Het evenement is
in 2014 voor herhaling vatbaar.” (Foto Marleen Wijnen)

Grubbenvorst
Dorpsraadvergadering

wo 18 december 20.00 uur
Locatie: ‘t Haeren

Hegelsom

Dorpsraadvergadering
di 17 december 20.00 uur
Locatie: Zaal Debije

Dienstenveiling

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant

wo 18 december
19.30-22.00 uur
Organisatie:
Stichting Nativitas
Locatie: Citaverde College

Horst

Modeshow Jansen-Noy
do 12 december 14.30 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

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

A.s donderdag 19 december 2013
tree
n
e
s
i
Partycentrum
‘De
Riet’. Weltersweide 22, Horst
t
ra

G

Wat eten we
met Kerst?
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

Aanvang 19.00 uur

Ladies Shopping!
• Hippe laarsjes • Mooie handtassen • Trendy sieraden •
• Kleding • En veel meer….. •
Alles tegen zeer aantrekkelijke prijzen!

Breicafé
vr 13 december 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 15 december 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoês

Lezing parkieten en
kromsnavels door
dhr. Steenbakkers
ma 16 december 20.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging
Ons Genoegen
Locatie: De Schutroe

Lezing Kerkschatten
door Wim Moorman
wo 18 december 20.00 uur
Organisatie:
LGOG kring Ter Horst
Locatie: café De Leste Geulde

Dorpsraadvergadering
do 19 december 20.00 uur
Locatie: De Riet

Lottum

Galabal
met optreden Pigtail
za 14 december 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

Meerlo
Meerlo-Live

za 14 december 20.00 uur
Organisatie: Just for Fun
Locatie: feestzalencomplex
‘t Brugeind

Aprèsskiparty
za 14 december 21.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Melderslo
Optreden trio
Zing met Bezej

zo 15 december
Locatie: museum De Locht

Opening ijsbaan
vr 13 december 19.00 uur
Organisatie:
Stichting IJsbaan Horst
Locatie: Wilhelminaplein

Meterik

Dorpsraadvergadering

Spokentocht UsMa

do 19 december
20.30-22.00 uur
Locatie: café ‘t Hukske

vr 13 december
19.00-22.00 uur
Locatie: start UsMa

Sevenum

Kampioensreceptie
Optreden Balls of Steel

KALKNAGEL?
Met de nieuwste, klinisch bewezen
lasertechniek na enkele behandelingen
van uw kalknagel af
Henriëtte Vievermans

HUIDTHERAPIE

VIEVERMANS

verzorgt & verbetert

Onze paramedische
professionals staan
voor u klaar!
Neem voor een gratis intakegesprek en meer informatie
contact met ons op.
info@huidtherapievievermans.nl
0478 581 352
k
n praktijk, oo
Kies uw eige
g.
in
ijz
rw
ve
bij een door

HUIDTHERAPIEVIEVERMANS.NL

vr 13 december 22.00 uur
Locatie: café De Beurs

za 14 december
18.30-19.30 uur
Organisatie: Sparta ‘18
Locatie: sportpark ‘t Spansel

Inzegening uniformen
za 14 december 18.00 uur
Organisatie:
Schutterij St. Lucia
Locatie: Sint Lambertuskerk

Country linedance avond
met Cash on Delivery

Optreden Green River

Saturday night party

za 14 december 22.00 uur
Locatie: café De Buun

za 14 december 22.00 uur
Locatie: Maraboe

Vinylavond

Open dag

za 14 december
Locatie: café D’n Tap

zo 15 december
12.00-17.00 uur
Locatie: Bergerhof

Vurwintere
zo 15 december 16.00 uur
Locatie: Kasteelboerderij

za 14 december 20.00 uur
Locatie: De Sevewaeg
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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

Huisartsenpost
Venlo

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Tandarts
Spoedgevallendienst
13 t/m 19 december 2013
TipTopTand Tandartspraktijk
Voncken
Mgr. Joostenstraat 29, Grubbenvorst
T 077 327 00 97

zaterdag

Brand, ongeval of misdrijf

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.45

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

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

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

Hegelsom
Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.

PLEET
M
O
C
R
E
BADKAM TAGE E 9999,00*
INCL. MON
RDEN

ORWAA
AAR DE VO
*VRAAG N

5r
2a
a
j

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Lottum
Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

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

YES!!!

Het is opnieuw
gelukt! We hebben weer officieel
de BESTE KERSTSTOL VAN
NEDERLAND gebakken! We
zijn supertrots op onze bakkers.
Voor het eerst wint een bakker
2 x op rij deze titel, en haalt daarbij
de hoogste score ooit! Quote Gildemeester
Chris Scholtens: “Ik zit 50 jaar in het vak en
1e plaats
dit is de beste stol die ik ooit heb geproefd”.

beste
kerststol
van nederland

2013

Tienray
zaterdag
woensdag

&

Heilige mis
Heilige mis

2012

18.00
19.00

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

09.45

Griendtsveen

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

Heilige mis

Broekhuizenvorst

zondag
Medsen Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur

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

Webshopcoupon

10%

korting!

Bestel uiterlijk zondag 15 december via onze webshop
op www.versbrood.nl een grote Kerststol met
amandelspijs en ontvang 10% korting. Gebruik tijdens
het bestellen deze couponcode: 123bestestol

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

Ook verkrijgbaar bij:

077 366 12 28
Sevenum - Horsterweg 64
077-4672424

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)
Openingstijden winkel Past. Vullinghsplein: Ma: 9-18 uur, di t/m do: 8.30 - 18 uur, vrij: 8.30 - 20 uur, zat: 8.00 - 16.30 uur

32

nieuws

12
12

Ze vinden ons alweer
de beste Alles-in-1
provider van Nederland
Beste aanbieder Alles-in-1, Consumentenbond ProviderMonitor oktober 2013

Het beste Alles-in-1 pakket, ook
voor glasvezel. Kijk op xs4all.nl
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