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22.000 euro voor Mama België
Jeanne Colson, ook bekend als Mama België, heeft tijdens de dienstenveiling en speculaasactie op woensdagavond 18 december op het Citaverde College in Horst een cheque
ter waarde van 22.000 euro in ontvangst genomen. Leerlinge Nikita van Leeuwen uit Venray verkocht in haar eentje voor 800 euro aan speculaas. Lees verder op pagina 20

Toezeggingen uit paardensector zo goed als rond

Hippisch centrum
volgende winter klaar

Equestrian centre de Peelbergen in Kronenberg is voor het volgende winterseizoen klaar. Dat stellen Mat
Vestjens, voorzitter van Stichting Equestrian centre de Peelbergen en Marco Zeekaf, die aangetrokken is om het
hippisch centrum te realiseren. De paardenaccommodatie moet internationale allure krijgen.

Merry Fitness en
Happy New Year!
Raadhuisplein 8, Sevenum
www.anytimefitness.nl
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Om het hippisch centrum te
realiseren, moet vier miljoen euro uit
de paardensector worden geïnvesteerd.
Gemeente en provincie stellen daar
3,5 miljoen tegenover, met name voor
de ontwikkeling van de breedtesport
en de infrastructuur.
Marco Zeekaf geeft aan dat de
toezeggingen vanuit de paardensector
geen probleem gaan vormen. Om
deze toezeggingen om te zetten in
daadwerkelijke handtekeningen,

maakte de stichting de afgelopen
maanden een prospectus.

Overtuigd van nut
en noodzaak
“De sector is zeer overtuigd van
de nut en de noodzaak. We hebben
dit nodig voor het behoud en de
doorontwikkeling van de paardensector
in Noord-Limburg. Nu is het een kwestie
van handtekeningen verzamelen.”

Rabobank is bereid gevonden tot
cofinanciering, mocht de sector toch
niet meteen vier miljoen ophoesten.
Zeekaf: “De kans dat het park er
komt is zeer reëel.” “Veel mensen
onderschatten wat de paardensector
betekent voor Limburg, bijvoorbeeld
voor wat betreft export”, meent Zeekaf.
Volgens de stichting bevindt een groot
deel van alle paarden en pony’s in
Nederland zich in onze regio.
Lees verder op pagina 02
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Horst aan de Maas duikt
Aanlevertijden
HALLO Oud en Nieuw massaal het nieuwe jaar in
De eerste editie in het nieuwe jaar van HALLO Horst aan de Maas
verschijnt op donderdag 2 januari. In verband met Nieuwjaarsdag zijn de
aanlevertijden van persberichten en advertenties vervroegd.
Advertentie
Advertenties en zoekertjes
maandag 30 december om 12.00 uur
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
of telefoonnummer 077 396 13 56.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Auto Arena
flyer ’Finale knallers’

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

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Enkele honderden durfallen duiken op de eerste dag van het nieuwe jaar in de recreatieplas van de Kasteelse
Bossen in Horst. Op woensdag 1 januari vindt de veertiende editie plaats van de nieuwjaarsduik. Voor de komende
duik presenteert de organisatie een afwisselend programma.

Redactie
Persberichten, tekst en foto’s
maandag 30 december 12.00 uur
redactie@hallohorstaandemaas.nl of
telefoonnummer 077 396 13 52.

Jongen
beroofd in
Sevenum
Een man (22) uit Zoetermeer is
donderdagavond 19 december in
Sevenum door twee jongens beroofd.
Het slachtoffer was daarheen
gekomen om van de jongens illegaal
vuurwerk te kopen.
Via internet hadden de mannen een afspraak gemaakt. Zodra
het slachtoffer zijn geld op de
Dorperweiden in Sevenum liet zien,
werd hij beroofd. Van aanwezigheid
van vuurwerk was volgens de politie
geen sprake. De daders sloegen na
de zogenoemde ripdeal op de vlucht.
Het slachtoffer heeft vervolgens hulp
gezocht bij een woning in de buurt. De
bewoners hebben contact opgenomen
met de politie. De daders zijn nog niet
gevonden.

De duik in januari 2013
Voorafgaand aan de duik legt een
groep bikkels een winterse survivalrun af ter promotie van de zomerse
Vera’s Vettige Vijf. Het publiek heeft
zicht op een deel van het parcours met
strobalen, hindernissen en ijskoude
modderbaden. Tussendoor brengt het
Horster carnavalskwartet Krangs Um
enkele liedjes ten gehore. Zo gaat de

warming-up dit jaar vergezeld van de
toepasselijke kraker Spring ôw waerm.
Tenslotte krijgen de deelnemers een
koude douche van de jeugdbrandweer
Horst aan de Maas.
Om exact 12.00 uur lost burgemeester Van Rooij van Horst het startschot voor de traditionele heldenduik,
die jaarlijks enkele duizenden toe-

schouwers op de been brengt. Ook de
veertiende editie draagt het predicaat
Unox serieuze duik. Net als vorig jaar
biedt het Parkhotel Horst onderdak aan
het evenement. Na afloop vindt in het
souterrain een aprèsduikparty plaats.
Voor meer informatie en
aanmelding, kijk op
www.nieuwjaarsduikhorst.nl

Vervolg voorpagina

Hippisch centrum volgende winter klaar
Zeekaf verwacht van het
hippisch centrum dan ook een
enorme economische spin-off
voor de regio. “Deelnemers die
hun nieuwe stallen in park de
Peelbergen nu bouwen, zien straks
dat het zo rendabel is dat ze de
stallen op hun eigen locatie alsnog
kunnen bijbouwen.” Met vier tot
zes internationale wedstrijden per

jaar komt volgens Zeekaf ook een
behoorlijke business deze kant op.
“Ruiters die naar die wedstrijden
komen, verblijven hier een aantal
weken. Zij hebben stalling nodig,
oefenaccommodatie en verblijf.”

Vergunningen
Inmiddels wordt ook hard
gewerkt aan het finaliseren van

de bouwtekeningen en wordt het
vergunningenproces doorlopen. “Er
is ruimtelijk en planologisch in het
gebied veel mogelijk”, stelt wethouder
Huub Dinghs van Horst aan de Maas.
“We kunnen zowel Toverland als
Park de Peelbergen een stevige poot
geven.”
Het equestrian centre de
Peelbergen krijgt vier grote hallen,

waarvan twee wedstrijdpistes.
De andere hallen kunnen omgebouwd
worden tot een wedstrijdhal van
4- of 5-sterrenniveau met tribunes.
Daarnaast komen er buitenpistes.
De planning is dat de hal rijklaar is
voor het volgende winterseizoen,
maar de sector zet druk op de
organisatie. Vestjens: “Zij rijden liever
vandaag dan morgen al.”

Verklaring komt te vroeg

Gemeente nog niet
schaliegasvrij
De SP-fractie diende woensdag 18 december tijdens de raadsvergadering een motie in om Horst aan de Maas tot een schaliegasvrije gemeente
te verklaren. Hoewel ze bijval kreeg van PvdA-PK, vonden de andere
partijen zo’n verklaring prematuur.
De SP legde in de vergadering
uit dat er een kans is dat boringen
naar schaliegas aan de orde gaan
komen in onze gemeente en wilde
daarop anticiperen met een motie
om Horst aan de Maas uit te roepen
tot schalie- en steenkoolgasvrije
gemeente. PvdA-PK kon zich vinden
in de redenatie: “Het is niet prematuur”, stelde fractievoorzitter Richard
van der Weegen. “Het Rijk heeft al
toezeggingen gedaan voor proef-

boringen, onder andere in de Peel.
Er zitten teveel risico’s aan.”
Het College van B&W ontraadde
de rest van de raad in te stemmen met de motie. “We weten
het effect niet van zo’n verklaring.
Het is nu te vroeg”, aldus wethouder Huub Dinghs. Het CDA, D66
en Essentie gaven aan eerst meer
onderzoek te willen doen en feiten
te willen afwegen. Zij volgden het
standpunt van het college.

Massage naar keuze
voor pure ontspanning
4-gangen
winter keuzemenu

€40,00

€19,95
€45,00

€21,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Motie woningbouw tegen clustering

‘Prestatieafspraken
wonen zijn basis’
Gemeente Horst aan de Maas en woningcorporaties Wonen Limburg en Woonwenz tekenden op woensdag 18
december gezamenlijke prestatieafspraken over woningbouw. De raad nam ongeveer op hetzelfde moment al de
beslissing deze afspraken op een aantal punten te willen herzien.

Alleen
de lekkerste

Wim Hazeu van Wonen Limburg, burgemeester Kees van Rooij
en Frank van Engelen van Woonwenz ondertekenen de afspraken
In de prestatieafspraken wordt
gesproken over “het op verantwoorde
wijze toevoegen van nieuwe woningen
door de corporaties: door het actief sturen op het voorkomen van leegstand en
kernen in grotere samenhang bezien.”
Dat laatste, daar had de gemeenteraad
van Horst aan de Maas moeite mee.
De raad vond clustering, in één dorp
bouwen om ook aan de woningbehoefte in het naastgelegen dorp te voldoen, niet zomaar meer de oplossing.
De raad gaf het college via een motie
de opdracht “om geen clustering van
kernen meer toe te passen bij het in
Daarnaast worden mogelijkheontwikkeling nemen van woningbouwden onderzocht om woningen aan te
locaties en ook de met de woningcorpopassen met aandacht voor de thema’s
raties gemaakte prestatieafspraken op
wonen, welzijn en zorg. Daarnaast
wordt onderzoek gedaan naar de doel- dit punt te herzien, tenzij clustering is
groep ouderen en het ontwikkelen van afgestemd met de dorpsraden.”
nieuwe woonvormen, bijvoorbeeld voor
Hoewel de trein voor de prestatiestarters en woonurgenten. Het opknap- afspraken al in gang was gezet, moet
pen van oude wijken werd op verzoek
de uitkomst nu wat betreft de raad heel
van de gemeenteraad al toegevoegd.
anders. Wethouder Huub Dinghs geeft

De clustering is
geen oplossing

aan hiermee aan de slag te gaan en
de afspraken die er nu liggen als basis
te zien. Dinghs: “De prestatieafspraken
zijn nu vastgesteld. We moeten
clustering in een aantal kernen
ongedaan maken.”

Behoefte aan
woningbouw
Hij noemt bijvoorbeeld Swolgen,
waarvoor volgens de plannen in Tienray
woningen zouden komen en Hegelsom,
waarbij aan woningen in De Afhang
werd gedacht. Volgens de wethouder
moet nu met de woningcorporaties
worden gekeken in welke kernen
nog meer kan worden bijgebouwd.
“De afspraken liggen er, maar de
komende maanden spreken wij en de
corporaties met de dorpsraden over
wat zij verwachten en of hun idee van
woningbouwbehoefte strookt met de
werkelijkheid.”

Samenwerking WPM en gemeente

Plannen Kabroeksebeek
worden herstart
Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) heeft op woensdag 18 december besloten om het project
Kabroeksebeek een doorstart te geven. Het oude project is in het verleden stopgezet omdat er geen subsidies
meer van de provincie kwamen. Nu worden drie nieuwe beekprojecten gestart.
Drie nieuwe projecten, het duikerproject in Horst, een werkpad in
America en Meterik en de samenwerking met gemeente Horst aan de
Maas krijgen ieder een eigen invulling. Het duikerproject gaat 850.000
euro kosten en moet zorgen voor een
sterke vermindering van de risico’s
op wateroverlast van de duiker onder
de Venrayseweg in Horst. De duiker
wordt verwijderd en vervangen door
een U-vormige bak.
Tussen America en Meterik wordt
gewerkt aan het herstel van het ver-

zakte werkpad op de linkeroever van
de Kabroeksebeek. Hier wordt 580.000
euro aan het aanleggen van een
natuurlijke oever besteed. Ook wordt
370.000 euro gestoken in een goede
samenwerking tussen het waterschap
en gemeente Horst aan de Maas.
De gemeente gaat zelf werken aan de inrichting van de
Kabroeksebeek en de oevers.
Voorbeelden hiervan zijn het al
uitgevoerde project Visvijvers in Horst
en de nog uit te voeren projecten
Kabroeksebeek in het plan rondom

nieuwbouwwijk de Afhang en het
waterpark in Meterik.
De plannen voor de projecten
Duiker Horst en werkpad America
Meterik worden in de eerste helft
van 2014 uitgewerkt. Dan worden
ook de aanwonenden op de hoogte
gebracht. De oude plannen, die in
2010 samen met gemeente Horst
aan de Maas en de dorpsraden van
America, Meterik en Horst waren
opgesteld, konden niet doorgaan
vanwege bezuinigingen op de
subsidies bij de provincie Limburg.

koopzondag
29 december
centrum venray 12-17 uur
gratis parkeren

www.fraayvenray.nl
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Gemeente Horst aan de Maas
noemt de afspraken “een stimulans
voor Horst aan de Maas als woongemeente.” In de overeenkomst wordt
onder andere afgesproken dat de
komende twee jaar zo’n 128 huurwoningen worden bijgebouwd en dat
gewerkt wordt aan het ontwikkelen
van nieuwe woonconcepten en geïnvesteerd wordt in leefbaarheid.

gratis op
de pleinen
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Magere varkenspoulet
v/h scharrelvarken
Pittige rund reepjes
Boeren gehaktrollen

100 gram € 0,95
100 gram € 1,85
5 stuks

€ 5,00

Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 2014!
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Autoruitschade?

Stationsstraat82
82 Horst
Horst Tel.
Tel.(077)
(077) 398
Stationsstraat
39820
201919 www.asnoordlimburg.nl
www.asnoordlimburg.nl
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Onderzoek
snel internet
Het onderzoek naar een snelle
internetverbinding voor het buitengebied in Horst aan de Maas zal naast
glasvezel ook andere vormen van snel
internet beslaan. Dat besloot de
gemeenteraad tijdens de laatste
raadsvergadering van dit jaar.
In eerste instantie gaat het onderzoek uit naar mogelijkheden voor glasvezel, maar daarnaast worden andere
snelle internetverbindingen onderzocht.
De gemeenteraad van Horst aan de
Maas heeft voor het onderzoek, dat door
een onafhankelijk bureau wordt uitgevoerd, 30.000 euro beschikbaar gesteld.
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Verhalen van de straat
5/16

Engelbert Dors Grubbenvorst

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

Vermagerde
hond in
beslag
genomen
Politie Horst heeft op zaterdag
21 december een hond in beslag
genomen. De omstandigheden
waarin het dier verkeerde, riepen
vraagtekens bij de politieagenten op.
Een persoon werd zaterdag
21 december bij een controle aangehouden voor het bij zich hebben
van harddrugs. Hij werd hiervoor
aangehouden. Hierop heeft de politie
zijn woonomgeving gecontroleerd. In de
tuin van de verdachte trof men een vermagerde hond aan. Het dier had geen
water en voer. In de tuin lagen tevens
uitwerpselen van enkele weken. De
politie onderzoekt de omstandigheden
nog. Indien blijkt dat de verzorging van
de hond achterbleef, zal een procesverbaal opgemaakt worden. De hond
wordt momenteel opgevangen in het
asiel. Het is aan de eigenaar of hij wel
of niet afstand doet van het dier. Indien
hij de hond terugneemt, zal gecontroleerd worden of de hond een goede
verzorging toekomt.

Joods kind als
onderduiker
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
was Dors zeer actief in het verzet en
hielp hij samen met velen anderen
pastoor Vullinghs met het onderduiken van onder andere joden, krijgsgevangen en piloten. Vele inwoners
uit Grubbenvorst boden in de
Tweede Wereldoorlog onderdak aan
voor onderduikers. Pastoor Vullinghs,
die met het initiatief van deze vorm
van verzet kwam, deed in de kerk
zelfs een oproep tot het inzamelen
voor kleding voor de onderduikers.
Het echtpaar Dors had zelf ook een
joods kind als onderduiker. Dors
wordt daarnaast geroemd omdat
hij de veermannen in Broekhuizen
inschakelde voor het vervoeren van
ongeveer tweehonderd krijgsgevangenen over de Maas. Voor
deze daden kreeg Dors later diverse
onderscheidingen en werd de straat
in Grubbenvorst naar hem vernoemd.

Schoolbibliotheken
gaan toch
uitlenen
De nieuwe bibliotheekvisie voor
Horst aan de Maas leunt sterk op
schoolbibliotheken, waarbij kinderen
op school gebruik kunnen maken
van het aanbod. Dat is niet genoeg,
vindt de gemeenteraad. Kinderen
moeten boeken ook mee naar huis
kunnen nemen.
De gemeenteraad van Horst aan de
Maas besloot op verzoek van PvdA-PK
tijdens de gemeenteraadsvergadering
van woensdag 18 december dat schoolbibliotheken ook boeken mee naar huis
moeten geven. Tot nu toe werd alleen
gesproken over het gebruik van boeken
op school. De gemeenteraad heeft
nu besloten dat “leerlingen zowel op
school als thuis gebruik mogen maken
van de boeken. Zij kunnen ook digitaal
boeken bestellen en op school afhalen.” Wethouder Ger van Rensch moet
hierover in overleg met de schoolbesturen en BiblioNu. “Er zijn vervelendere
opdrachten”, liet de wethouder via
Twitter tevreden weten.

samen met kapelaan Slots het
Grubbenvorster volkslied, dat tijdens
deze revue gespeeld werd.

Echtpaar Dors-Roelofs met een jong joods onderduikertje (Foto: Historische Kring Grubbenvorst-Lottum)
Bij de Monseigneur Moorslaan
in Grubbenvorst ligt de E. Dorsstraat
of Engelbert Dorsstraat. In uitzondering op vele andere straten in
Grubbenvorst, die bijvoorbeeld
burgemeester, monseigneur of pastoor voor de naam hebben staan,
staat voor E. Dors geen titel zodat
misschien niet op het eerste gezicht
duidelijk is, wie E. Dors was en wat
hij precies voor Grubbenvorst betekende. Maar dat betekent niet dat
hij onvindbaar is in de archieven.

Engelbert Dors werd geboren
in 1894 in Krefeld in Duitsland. Hij
trouwde in 1919 met Johanna Roelofs.
Uit het huwelijk tussen de twee werden
geen kinderen geboren.

Het beste adres
De familie Dors kocht in 1922 een
pand op de hoek van de Kloosterstraat
en de Veestraat in Grubbenvorst.
Engelbert Dors had daar een fietsenzaak. Hij bezat ook de eerste benzinepomp in het dorp, een enkele pomp

Procedure wordt makkelijker

Meer opties plattelandswoningen
Gemeente Horst aan de Maas verruimt de mogelijkheden voor wonen
in het buitengebied. Tot nu toe mochten alleen voormalige bedrijfswoningen betrokken worden als deze bij een agrarisch bedrijf lagen. De
gemeente wil meewerken aan mogelijkheden voor woningen bij andere
bedrijven.
Plattelandswoningen zijn woningen die bij een agrarisch bedrijf
horen, zonder dat er sprake is van
een verbinding tussen woning en
bedrijf. Met deze benaming mogen
uitzondering gemaakt worden wat
betreft beperkingen voor geluid- en
geuroverlast bij woningen.
Gemeente Horst aan de Maas wil
deze uitzondering nu ook toe gaan
passen op woningen bij bedrijven in
het buitengebied die niet onder de
agrarische noemer vallen. “Bewoners
kiezen er bewust voor om op een
dergelijke locatie te gaan wonen.”

Zij ziet daarom geen probleem in de
mogelijke woonhinder die bewoners
kunnen ervaren door zo dicht bij een
bedrijf te gaan wonen. De gemeente
geeft wel aan dat het op risico van de
verzoeker is.
Daarnaast wil de gemeente de
procedure vergemakkelijken, wat
aanvragers tijd en geld zal schelen.
Risico’s van de procedure, die verder
strekt dan de landelijke wetgeving,
en het schrappen van onderzoeken
om de procedure te verkorten, zijn
voor de aanvrager, geeft gemeente
Horst aan de Maas aan.

die midden op het plein stond. Johanna
bezat een zaak met verschillende huishoudelijke artikelen in het assortiment.
In een oude advertentie is een tekst ter
promotie van die winkel te lezen, die
luidde: “Voor cadeaux, souvenirs en
H. Communie-herinneringen is E. Dors
nog altijd het beste adres.”
Dors was actief in vele verenigingen en in diverse commissies in
Grubbenvorst. Zo was hij bijvoorbeeld nauw betrokken bij de eerste
Grubbenvorster revue en schreef hij

Opbouwcommissie
Ook na de Tweede Wereldoorlog
bleef Dors actief in de gemeenschap en zat hij onder andere in de
opbouwcommissie. Engelbert Dors
stierf in 1958 in Grubbenvorst. Zijn
vrouw zette de winkel met huishoudelijke artikelen na zijn overlijden
door tot het jaar 1969. Johanna
stierf in 1978. Het pand waar zij hun
winkel hadden, werd in de jaren 70
gesloopt. Op de plek kwam later een
huisartsenpraktijk.
Bron: oa Historische Kring
Grubbenvorst-Lottum
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GEPLUKT

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

Koken met

Randy

Sjaak Verstegen

Sjaak Verstegen (50) uit Sevenum is een man met een positieve
uistraling. Een aantal jaar geleden maakte hij een moeilijke periode door,
maar tegenwoordig is zijn glas altijd weer halfvol en lacht het geluk hem
toe. “Ik haal al voldoening uit de kleinste dingen”, vertelt Sjaak. Deze week
wordt hij geplukt.

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

Na dertig jaar zwaar werk in de
bouw, kreeg Sjaak last van zijn gezondheid. “Ik heb toen een tijdje thuis gezeten en hulp gezocht. Toen het weer
beter met me ging, ben ik op zoek
gegaan naar ander werk. Dat bouwwereldje ging niet meer, maar na een
aantal stages kwam ik terecht bij Fixet
in Sevenum. Ik kan mijn kennis uit de
bouw goed gebruiken, dus ik zit prima
op mijn plek daar. Het is heel afwisselend werk. Ik weet bijvoorbeeld op een
moment nooit wat ik vijf minuten later
aan het doen zal zijn.”

De moeilijke periode die Sjaak
doormaakte, leverde hem ook goede
dingen op. “Mensen die mij kennen,
zullen zeggen dat ik nu veel positiever
in het leven sta dan eerst. Ik heb bijna
niets nodig om ergens voldoening uit
te halen. Ik ben echt met kleine dingen
gelukkig.” In diezelfde tijd begon Sjaak
ook met fotograferen. “Ik had veel tijd,
dus ik trok er wel eens op uit, lekker de
natuur in met mijn camera. Dat fotograferen ben ik steeds meer gaan doen.
Ik maak bijvoorbeeld veel sportfoto’s

Benodigdheden:
· 150 ml witte wijn
· 300 gram zalmfilet met vel
· 900 ml water
· 2 groentebouillonblokjes
· 2 sjalotjes
· 300 gram waspenen
· olijfolie om in te bakken
· 2 tl gemalen anijszaad
· 300 gram risottorijst
· 1 bosje dille
· citroen
• peper en zout
· 200 gram doperwten
· 75 gram Parmezaanse kaas
· boter

Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Kennis uit de bouw
gebruiken

Veel positiever in
het leven

Zalmrisotto

Bereiding:
• Verwarm de oven voor op 200°C;
• schenk een derde van de witte wijn in
een ovenschaal en leg de vis erin;
• bestrooi met zout en peper en dek de
ovenschaal af met aluminiumfolie;
• stoom de zalm in de oven in circa 12
minuten gaar;
• breng voor de bouillon een pan met
water en bouillonblokjes aan de kook;
• pel en snipper de sjalotten;
• snijd de waspenen in kleine stukjes;
• verhit olie in een pan en fruit de
sjalotten en het anijszaad;
• voeg de risottorijst toe, bak 2 minuten
tot de rijst glazig begint te worden,
schenk de wijn erbij en laat de wijn
verdampen;
• voeg een lepel bouillon en de
waspenen toe en kook tot de bouillon
verdampt is;
• schenk beetje bij beetje de bouillon
erbij en gaar de rijst al roerende in
20 minuten;
• snijd de dille fijn en halveer de citroen;
• haal het vel van de zalm en verdeel
deze in kleine stukjes;
• voeg de zalm, het sap, een halve
citroen, dille, doperwten, geraspte
Parmezaanse kaas en boter toe aan de
rijst en laat circa 3 minuten garen met
de deksel op de pan;
• breng de rijst op smaak met peper;
• snijd de andere helft van de citroen
in partjes.

een klusser in hart en nieren. Bijna
alles in mijn huis heb ik zelf gemaakt,”
vertelt hij trots.

Samen met zijn vrouw Miek en zijn
drie kinderen Sanne (17), Evie (16) en
Tomas (14) woont Sjaak in Sevenum.
“Ik ben geboren in Evertsoord en
heb daar lange tijd gewoond, maar

bij voetbalclub Sparta uit Sevenum. Het
blijft een hobby, maar het is toch een
heel goed gevoel om af en toe je naam
bij een foto te zien die is gepubliceerd.”
Fotograferen doet Sjaak ook graag
met carnaval. “Ik maak foto’s van
carnavalsoptochten. Die worden dan
bijvoorbeeld in de HALLO geplaatst. Zelf
ben ik geen carnavalsvierder. Ik vind
het heerlijk om tijdens carnaval lekker
op de bank een film te kijken, terwijl
mijn vrouw in volle glorie uitgedost
aan het feesten is. Maar door foto’s te
maken krijg ik toch nog wat mee van
de sfeer van carnaval.”

Voor één keer zelf
het middelpunt
Sjaak staat niet graag in het middelpunt van de belangstelling. “Daar
houd ik niet van, van al die aandacht.
Ik help liever anderen, bijvoorbeeld
de jongens uit het voetbalteam dat ik
train.” Maar toen Sjaak zijn vijftigste
verjaardag vierde, kreeg hij toch even
alle aandacht die hij verdiende. Hij
gaf een groot feest en verbaasde zijn
vrouw en kinderen door een echte
speech te geven. Zijn vrouw Miek
vertelt: “Hij stond te zwaaien alsof hij
de prins van Sevenum was. Die kant
van hem kende ik helemaal niet.”
Sjaak: “Voor die ene avond was ik zelf
het middelpunt en dat voelde beter
dan verwacht. Het geeft toch een goed
gevoel als je ziet dat zoveel mensen
voor jou zijn gekomen.”

op mijn 25e vond ik het tijd dat ik
voor mezelf ging zorgen en ben ik in
Sevenum terechtgekomen,” zegt Sjaak.
Hij werkte in de bouw en klussen is
dan ook een hobby van hem. “Ik ben

PUZZEL

Sudoku

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

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
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Berkelstraat 12 Horst
info@huidzorghorst.nl

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

www.huidzorghorst.nl

BUFFET
AMBACHTELIJK

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Appel en een ei

Camps optiek
doneert aan
voedselbank
Camps optiek in Horst heeft de afgelopen week appels en eieren aan
de voedselbank gedoneerd. Met de donatie werden 180 gezinnen
getrakteerd.
Camps optiek hield een actie
genaamd ‘monturen voor een appel en
een ei’ om armere gezinnen in Horst
en Venray te helpen. Volgens Edwin
Lenssen van Camps optiek was de
actie een groot succes. “Vele mensen
kwamen een kijkje nemen en gingen
voordelig met een bril naar huis.
Mensen doneerden spontaan meer
dan appels en eieren. Koffie, thee,
pasta, houdbare maaltijden, mix voor
appeltaart. Iedereen gaf om het goede
doel te steunen. Hartverwarmend.”
De voedselbank van Limburg-Noord

heeft de voedselpakketten, die uit de
actie voortkwamen, uitgedeeld aan
gezinnen in Horst en Venray.

Ook in eigen
omgeving
Lenssen: “je staat er zelden bij
stil, maar ook in je eigen omgeving
komt het dus voor.” De actie is wegens
succes verlengd tot 11 januari. Appels,
eieren en andere producten worden
nog steeds wekelijks aan de voedselbank gedoneerd.

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt
als je veel wordt ontnomen
als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
als het leven niet meer jouw leven is
dan komt de tijd dat het einde goed is.

Gerrit Reinders
echtgenoot van

Wilma Te Baerts
Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar.
Horst
Melderslo
Melderslo
Venlo
Someren

Wilma Te Baerts
Pedro †
Peter, Pim & Loek
Miranda
Freekje, Jelle

Horst, 21 december 2013.
Helmesstraat 30, 5961 HW Horst.
De crematie is op zaterdag 28 december om 14.00 uur
in het crematorium “Boschhuizen”, Spurkterdijk 40 te Venray.
De avondwake is op vrijdag 27 december om 19.00 uur
In de H. Odakerk van Melderslo.
Gerrit is thuis, waar u afscheid van hem kunt nemen.
Rust in je hoofd
Op vrijdag 10 januari start in Horst een
groep van 10-11 uur en om 19.30 20.30 u (minimaal 6 deelnemers)
Meer info/aanmelden: 0478 58 32 72,
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl

Rits stuk vd wijst kleinvak.nl is uw
rits stuk van uw broek, jas, rok, laars
of tas dan kunnen wij deze in veel
gevallen repareren zonder de rits te
vervangen! Elke dinsdag op de markt
te Horst. Dinsdag 31 dec. zijn wij niet
aanwezig!

Horstenaar wint verkiezing

Najja Other Manager
Tijdens de achtste editie van de The Other Businessman-verkiezing, won Hassan Najja uit Horst, directeur
Mens en Maatschappij van woningcorporatie Wonen Limburg, de titel van de beste multiculturele manager: The
Other Manager 2013.
De winnaar werd tijdens een
gala-avond in hotel Krasnapolsky
Amsterdam gekozen door een onafhankelijke vakkundige jury. Naast de
stem van elk jurylid, woog dit jaar
ook de stem van het publiek mee.
Ruim achthonderd mensen stemden

voorafgaand aan de verkiezing op hun
favoriete kandidaat via Facebook. Op
de avond zelf stemden ruim 250 gasten
via stemkastjes. Najja wist de jury en
het publiek het meest te overtuigen
van zijn professionele kwaliteiten.
De The Other Manager Award geeft

volgens de organisatie de winnaars
de mogelijkheid om hun kennis en
ervaring te delen met de samenleving
en jongeren te inspireren. Volgens
hen is dat vanwege de afwezigheid
van etnische diversiteit in de top van
het bedrijfsleven meer dan nodig.

Groene Kruis Lottum verhuist
Team Lottum van Groene Kruis Thuiszorg is nu nog gevestigd in de huisartsenpraktijk in Lottum. Per 1 januari
is het patronaat bij de kerk H. Naam Jezus in Broekhuizenvorst de nieuwe werkplek.
In verband met uitbreiding van
de huisartsenpraktijk in Lottum is er
voor de medewerkers van Groene
Kruis Thuiszorg geen plaats meer.
Zij verhuizen daarom naar het

patronaat in Broekhuizenvorst. Groene
Kruis Thuiszorg biedt huishoudelijke
en persoonlijke hulp, verzorging
en verpleging bij de mensen thuis.
De coördinatie van de zorg voor

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

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.

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.
Te huur zomerhuis Mallorca,
150 m van het strand, tot 8 pers.
www.huisbertcati.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Chauffeur zoekt werk. Chauffeur met
veel ervaring, heeft géén “08.00 tot
17.00 uur mentaliteit”, biedt zich aan
als oproepkracht voor enkele dagen per
week, niet voor groot-transport.
Tel. 06 54 96 56 65.
Goede voornemens? Kom naar de
open dag bij Slender You Fit.
Zaterdag 4 januari 11.00-15.00 uur.
Pedicure Myriam Wagemans. Voor
uw voetverzorging, ook voor reuma- en
diabetesclienten (ook met simm’s
classificatie). Aangesloten bij ProVoet.
Bel voor een afspraak 077 398 71 05 of
06 30 61 99 43.
Te koop: in prima staat verkerend
verwarmd wedstrijd-biljart met
toebehoren. Tel. 077 327 08 06.
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.

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.
www.puravida-gezondleven.nl Wil je
nu eindelijk je goede voornemens wél
volhouden? Afslanken of aankomen?
Bel dan nu voor een gratis welzijnsanalyse. Kijk op de website en bel 06
14 27 16 07. Ik wens je een gezond en
gelukkig 2014!
Op woensdagmiddag 11 december tijdens de kerstlunch van Stichting Siham
heeft iemand mijn tas meegenomen.
Ik zou het heel fijn vinden als deze tas
met inhoud netjes teruggezet wordt in
de aula van de Weisterbeekschool. b.v.d.
Blauwe windjack gevonden in de
Harrie Driessenstraat, Horst.
Tel. 077 - 398 8089

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

www.delestegeulde.nl
Noordsingel 75, Horst, 077-3984190

Bloemenkwekerij

Reintjes

Dagelijks
verse
rozen!

Ook voor
rouwbloemwerk

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

Dag en nacht bereikbaar

bewoners van Lottum, Grubbenvorst,
Broekhuizen en Broekhuizenvorst
vindt vanaf woensdag 1 januari
plaats vanuit de nieuwe werkplek in
Broekhuizenvorst.

Welkom lief meisje!

Geboren op
14 december 2013

Benthe
Dochter van:
Rutger Wolfswinkel
en Yvonne van Rengs
Cuppenpedje 44
5961 TM Horst

Geboren

Sven

17 december 2013
zoon van
Wilbert Zanders en
Linde in ‘t Zandt
Bosstraat 32
5963 NZ Hegelsom
Hartelijk bedankt!
De actie van 24Fit Club Horst voor Serious
Request was een groot succes. Dank jullie
wel voor jullie inzet en enthousiasme. Zelf
de Fit club
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.
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)
Rits stuk? vd wijst kleinvak
let op! tussen kerst en nieuw zijn wij niet
aanwezig, maar in het nieuwe jaar staan
we weer klaar voor al uw kledingreparaties. Fijne jaarwisseling gewenst!

Grafmonumenten
Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

en restauratie

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

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

winkel&bedrijf
nieuws
07
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Laatste inkopen voor kerst

Kerstkoopzondag in Horst
In het centrum van Horst vond op 22 december de kerstkoopzondag plaats. Rondlopende Kerstmannen en muzikanten vermaakten het winkelende publiek, dat ook kon genieten van lekkere
hapjes en drankjes die uitgedeeld werden vanuit verschillende kraampjes.
Op deze kerstkoopzondag zijn de
winkels in Horst ’s middags open en is
het centrum extra sfeervol aangekleed
met kerstbomen, vuurkorven en etenskraampjes.

Het is altijd gezellig
net voor kerst
Elly Janssen uit Grubbenvorst geniet
samen met haar man van een stukje
balkenbrij dat wordt uitgedeeld door
het Katholiek Vrouwengilde uit Horst.
Ze vertelt: “Ik kom elk jaar naar deze
speciale koopzondag vlak voor Kerst.
Het is altijd gezellig en het centrum
ziet er prachtig uit. Voor ons is het de
ideale middag om kerstcadeaus voor de
kleinkinderen te kopen.”

Ook Marjo en Ger uit Horst zijn
net aangekomen in het centrum en
willen daarna gezellig rond gaan
kijken. Ger: “Ik heb een glas glühwein
in mijn hand en we zijn al begroet
door een Kerstman, dus de sfeer zit
er alvast lekker in bij ons. Het enige
dat nog mist, is een dik pak sneeuw.
Dat had het kerstgevoel helemaal
afgemaakt.” Maar ook zonder sneeuw
heeft het centrum van Horst een
winterse uitstraling. Dik ingepakt
schaatsen kinderen rondjes op de
ijsbaan, terwijl vrolijke kerstmuziek
uit de speakers schalt. Tom Smits uit
Horst en zijn vrienden komen net van
de schaatsbaan af en drinken warme
chocomel om weer op temperatuur
te komen. “De schaatsbaan bevalt

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

Starters in de regio
Het Familierechthuis
advocatuur
Bedrijf

Het Familierechthuis
advocatuur
Eigenaar Stéphanie Hoppers
Adres
Bemmelstraat 2
Plaats
Horst
Telefoon 077 398 30 00
info@familierechthuis.nl
E-mail
Website familierechthuis.nl
Sector
Advocatuur/juridische
dienstverlening
Start
1 november 2013
Activiteiten
Per 1 november heeft
advocatenkantoor Het
Familierechthuis haar deuren
geopend aan de Bemmelstraat 2
in Horst. Het Familierechthuis
helpt met juridische vragen en
rechtsbijstand op het gebied van
het personen- en familierecht,
waaronder een scheiding,
alimentatie, omgang en gezag.
Daarnaast begeleidt het
Familierechthuis mediation-trajecten, omdat naast een advocaat ook een mediator (niet
zijnde advocaat) werkzaam is in
het Familierechthuis.
Doelgroep
Iedereen vanaf 18 jaar met
vragen over personen- en
familierecht zoals scheidingen en
alimentatie.
Onderscheidend vermogen
Het Familierechthuis staat
voor een menselijke en laagdrempelige benadering van de
personen- en familierechtpraktijk. Vanuit hun jarenlange
ervaring hebben de medewerkers van het Familierechthuis
gesignaleerd dat er een toenemende behoefte bestaat aan een
bredere kijk op familierechtzaken. En terecht: het is belangrijk

dat niet alleen aandacht besteed
wordt aan de juridische kant van
het verhaal. Persoonlijke
aandacht mag ook niet over het
hoofd gezien worden, zeker niet
in het personen- en familierecht,
waarin men (veelal) in een
moeilijke en emotioneel beladen
situatie verkeert. Het
Familierechthuis wil juist daarom
met een praktische aanpak een
stevig (t)huis bieden voor
iedereen tijdens een moeilijke
periode in hun leven. In dat huis
verdient zeker het kind een
belangrijke plek. Als het belang
van het kind gediend wordt,
wordt per definitie het belang
van partijen gediend.
Het Familierechthuis is
betrokken en daadkrachtig, waar
nodig slagvaardig, maar bereid
tot overleg om een minnelijke
regeling te beproeven. Juist
daarom beschikt Het
Familierechthuis niet alleen over
een ervaren en betrokken
personen- en familierechtadvocaat, maar ook over een
mediator.
Men kan contact opnemen
met het Familierechthuis voor
een geheel vrijblijvend en gratis
informatiegesprek waarin de
visie en werkwijze persoonlijk
zal worden toegelicht. Het
Familierechthuis hanteert
scherpe tarieven en denkt mee
om de kosten zoveel mogelijk te
drukken. De deur van Het
Familierechthuis staat voor
iedereen open. Het
Familierechthuis heeft daarnaast
een gratis inloopspreekuur
iedere maandag van 17.00 tot
18.00 uur. Men kan tijdens
kantooruren ook bellen voor het
maken van een afspraak.

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

supergoed, ik ben er al vier keer
geweest dit jaar,” aldus Tom.
Even verderop, in het atrium van
de Sint Lambertuskerk, verzorgen
leerlingen van basisschool De Twister
uit Horst live-kerstmuziek. Opgesteld

naast een levensgrote kerststal en met
een kerstmuts op hun hoofd, zingen
ze kerstklassiekers als Jingle Bells en
Stille nacht, heilige nacht. Het publiek
wordt intussen opgewarmd met gratis
uitgedeelde bekertjes chocomel of

koffie. Toeschouwer Frank Cox geniet
van de zang van zijn dochter Mirthe.
“Maar als het koor klaar is, gaan we
ook nog even wat winkels in om de
laatste inkopen voor kerst te doen,”
zegt hij.

EINDE JAARS FINALE !!!

HEEL VEEL PRIJZEN
SHOWROOMPRIJZEN
€

€

€

€

€

€
€

EXTRA IN PRIJS VERLAAGD
COMPLETE
WOON KAMERS
EXTRA AFGEPRIJD
EN DIREKT
LEVERBAAR !!!!!
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Terugblik
januari-apr
Januari

Jan-Hein de Wit neemt afscheid als directeur van het Dendron College

In januari staat Frans Coenders uit Sevenum in de
spotlight. Hij is maar liefst 65 jaar actief spelend lid van
Harmonie Unie. Mart Hermans uit Meterik krijgt een lintje
en in Hegelsom wordt gesproken over een nieuwe weg
naar het station. Leon Litjens besluit te stoppen als
wethouder en Eva Wijnen uit Melderslo neemt deel aan
The Voice Kids. De Lottumse seniorengymclub De Snelle
Rakkers zoekt versterking om gebruik te kunnen blijven
maken van de sportzaal.
Penningmeester van de club, Chrit Coenders: “We
hebben sindsdien helaas geen enkele aanmelding
gekregen. We waren op zoek naar jongere leden van
tussen de veertig en zestig, maar die hebben misschien
allemaal andere dingen aan hun hoofd.” Coenders geeft
aan dat wanneer er geen nieuwe leden komen, het een
kwestie van tijd is tot de club verdwijnt. “We zijn
momenteel met tien actieve leden en om te sporten en te
zitvoetballen hebben we minimaal acht leden nodig. In
principe gaan wij door tot we niet meer kunnen qua
gezondheid of conditie. Ons oudste lid, dat boven de
tachtig is, valt misschien wel een keer uit. Nieuwe leden
zijn van harte welkom. Dat zou fantastisch zijn”, roept de
penningmeester nogmaals op.

Februari

Onze

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel in Horst

marskramer.nl

broodje van de week

Pistolet
ongezond

1.95

geldig vanaf 25 t/m 31 december

Fanatieke karpervisser Bjorn van Lipzig uit America
wordt herdacht met donaties aan hengelsportverenigingen

Burgemeester Kees van Rooij garandeert dat Horst aan
de Maas voorlopig niet met gemeente Venray gaat
fuseren. In Kronenberg en Evertsoord wordt een eerste
aanzet gemaakt voor een eigen KBO. Bram Claessens uit
Griendtsveen maakt plannen voor een
basketbalvereniging in Horst aan de Maas. De gemeente
koopt de Norbertuskerk in Horst om er een basisschool in
te plaatsen en Christopher Green uit Broekhuizenvorst
wint de finale van Nu of Nooit 2013 en mocht daardoor
openen op Pinkpop.
Een half jaar later kijkt Christopher terug op zijn
optreden op het festival in Landgraaf. Het was een erg
stressvolle, maar leuke dag. “Je wordt echt geleefd op
zo’n dag. ’s Ochtends vroeg gingen we naar dj Giel Beelen
van 3FM in Hilversum en daarna moesten we racen naar
Landgraaf. Gelukkig hoefden wij daar alleen nog maar
dingen op te bouwen en te soundchecken.” Volgens de
muzikant had de band goed gerepeteerd en ging het
optreden erg goed. Green: “Daarna heb ik wekelijks
gemiddeld één of twee optredens gehad.” Green vond
niet één ding het leukst. “Het complete plaatje is
eigenlijk fantastisch. Nu treed ik tot Nieuwjaar op en ga
waarschijnlijk rond maart en april weer de studio in om
nieuw materiaal op te nemen.”

Zondag open
van 11.00 tot 17.00 uur

Reparatie en Onderhoud
077-3987973 / 06-38518702
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In de derde maand van het jaar fietst Marlies Schreurs
langs de landsgrenzen voor het goede doel. Inwoners van
de Horster wijk Berkelbroek voeren actie tegen de
toegenomen overlast van de A73 en wethouder Ger van
Rensch belooft verbetering voor het speelveldje in
Hegelsom. Lambert Vullings uit Hegelsom krijg een lintje
en de klimaatbuffer bij Ooijen-Wanssum wordt geopend.
Ook wordt Lars van der Vight uit Meterik de Limburgse
kampioen lassen. Suzanne Wijers uit Horst start de
website samenwandelen.nl waar mensen een
wandelpartner kunnen vinden.
Met die laatste gaat het momenteel niet zo goed. “In
het begin ging het heel goed en kreeg ik veel
aanmeldingen. Momenteel is dat wel wat minder
geworden”, begint Wijers. Volgens haar blijft het vaak bij
de aanmelding. “De mensen melden zich wel aan, maar
verder spreken ze qua data niks af, merk ik. En als dat
niet gebeurt, dan blijft het wandelen ook uit.” Wijers
denkt erover om de website misschien uit de lucht te
halen. “Of ik kan hem overdragen aan iemand, die meer
met wandelen heeft en meer een wandelaar is dan ik.
Die heeft er misschien meer plezier van, want de website
uit de lucht halen, vind ik zonde. Het is een goed
initiatief.”

De Hoge Horst, ook bekend als ‘verpleegstersflat’ wordt gesloopt

April
In april stopt dokter Schuurman uit Horst met zijn
praktijk. Er komt dit jaar geen minikermis, besluit de
kermiscommissie in oprichting van Broekhuizenvorst.
Huub Dinghs uit Evertsoord volgt Leon Litjens op als
(tijdelijke) wethouder. Een Meerloos gezin doet een
goede daad en adopteert een project in Gambia voor het
zilveren huwelijksfeest van de ouders. Het Kruiswegpark
in Tienray wordt opgeknapt en Erik van der Hulst uit
Sevenum mocht bij de troonswisseling in Amsterdam
aanwezig zijn. Ook gaat de dorpsdagvoorziening in
Kronenberg van start, waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten en samen leuke activiteiten kunnen doen.
Voorzitter Guido van den Hombergh van Stichting Welzijn
Kronenberg/Evertsoord blikt terug op hun eerste jaar:
“We hebben veel goede en leuke activiteiten gedaan. We
zijn trots op de vrijwilligers die dat mogelijk hebben
gemaakt.” Van den Hombergh geeft aan dat de stichting
en dorpsdagvoorziening plannen hebben om uit te
breiden. “Wij willen onze grenzen ontdekken. Ook zouden
we graag meer deelnemers bij onze activiteiten
betrekken. We hebben zo’n zes of zeven deelnemers per
activiteit, maar dat mogen er gerust meer zijn.”
De voorzitter meldt dat de organisatie zich voorzichtig
gaat oriënteren en over eigen vervoer na gaat denken.
“We kunnen het aan, laat maar komen.”

Leon Litjens neemt afscheid als wethouder van Horst aan de Maas

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie & Hormonale Balans
Overgangsklachten, IVF, Stress
Rugklachten, Tennisarm,
Moeheid
Rob Coumans

Ook bij Stoppen met
Roken en Overgewicht

Schoolstraat 59, Horst • Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

SOS
Meerlo-Wanssum
bouwt een
speciale school
voor dove
kinderen in het
dorpje Jiboro
(Gambia)
Helpt u mee?

Bankrekening: 13.25.91.189

Crist Coppens
geldig tot en met zaterdag 28 december 2013

Bij aankoop gourmet- of fonduevlees
gratis sausjes naar keuze
Voor 4 personen

Verstand van lekker eten!
www.sos-meerlowanssum.nl

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Weinig feesten in de kroeg

Waar tel jij af tot het
nieuwe jaar?

Het grootste deel van de inwoners van Horst aan de Maas viert oudejaarsavond thuis of bij
vrienden en familie. Slechts één op de tien inwoners gaat op pad en viert de jaarwisseling in de
kroeg of op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
minder kaarten verkocht dan voorDat 85 procent van de inwoners
gaande jaren. Dat is jammer.” Een
binnenshuis oud op nieuw viert,
moet voor de
“Met vrienden en kindjes in een medewerker van
De Wingerd in
horeca geen
groepsaccommodatie”
Sevenum stelt:
goed nieuws
“Ik vier oudejaarsavond in de “Het is een tenzijn: steeds
wei bij de paarden”
dens. Wij orgavaker worden
Silvesterparty’s
“Eerst bij vrienden, daarna naar niseren al een
paar jaar een
en Oudejaarseen concert”
Sylvesterparty.
feesten
Tot nu toe hebben we minder kaarten
georganiseerd. Lokale horeca merken
de terugloop van mensen die buiten de verkocht dan voorgaande jaren. Al gaat
het in de laatste week meestal wel wat
deur oud en nieuw vieren. De uitbater
van Blok10 Horst reageert: “Wij merken sneller.”
Een woordvoerder van De Lange
het inderdaad in de kaartverkoop van
Horst merkt er niet zoveel van en
onze Sylvesterparty. Er zijn tot nu toe

Goede voornemens,
daar doet driekwart
van de inwoners
van Horst aan de
Maas niet aan.
Velen geven
aan niet per se
op 1 januari
te starten met
goede voornemens. “Nieuwjaar
moet niet de reden
zijn dat je iets beter
wilt gaan doen”, aldus
één stemmer. Een ander kent
zichzelf: “Daar is andere jaren niets van
terechtgekomen. Ik zal het vast wel
weer proberen, maar door gebrek aan
motivatie zal half januari wel blijken
dat die voornemens, voornemens

3%

7%

noemt het
hoge percentage “verbazend. Wij
organiseren
twee evenementen. Zowel
in de Mèrthal als in
de zaal van De Lange.
Voor de megasylvesterparty in de zaal zijn slechts vijftig
tickets van de 750 over. Voor het New
Years Ball in de Mèrthal zijn nog maar
honderd van de 1.200 tickets beschikbaar. De mensen weten dat ze van ons
iets goeds kunnen verwachten.”

34%

51%

blijven.” Van de mensen die wel goede
voornemens hebben, geeft één derde
aan meer te willen gaan sporten.
Ongeveer 27 procent wil meer tijd
vrij maken voor familie en vrienden.
14 procent wil afvallen en nog slechts
5 procent zegt in 2014 te stoppen met
roken.
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Thuis
• 51%
34%
of familie
• 7% InBijcafévrienden
/
feestzaal
• 3% Op vakantie
•
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

Hertog Jan verdedigt de enclave Horst aan de Maas
Onder aanvoering van Hertog Jan en begeleid door hoorngeschal en
banieren, is de enclave Horst aan de Maas behouden gebleven voor de
verdorvenheid tot schending van de zondagsrust, de winkels blijven dicht.
Weliswaar moest de Hertog
ditmaal gesteund worden door het,
door hem doorgaans, vermaledijde
rode gevaar van de SP, maar het
zij zo. Met het gevaar dat hierdoor
mijnheer pastoor komende kersttijd
hel en verdoemenis zal afroepen

over hem en zijn volgelingen, zal hij
beslist rekening gehouden hebben. Jan
zal zeker kans zien de pastoor zover te
krijgen, dat in een persoonlijke biecht
de begane zonde van samenwerking
met de SP vergeven wordt, hier is
hij erg sterk in. Dus de kans dat hij

besmeurd met pek en veren het dorp
zal worden uitgejaagd is hierdoor
aanmerkelijk kleiner geworden.
Wat rest is een geschokt politiek
krachtenveld in Horst aan de Maas.
Maar ook ondernemers, die gehoopt
hadden dat ze door de verdere
deregulering dezelfde kansen zouden
krijgen als hun collega’s in de omliggende plaatsen, druipen teleurgesteld
af. De vele (meer dan één miljoen)

toeristen zullen hun vertier op zondag
in de omliggende dorpen gaan halen
en de enclave Horst aan de Maas
Maas voortaan links laten liggen.
Hertog Jan heeft weer gezegevierd
en zal met een rond gegeten buikje
voor de kerststal de Heer beloven
nooit meer met het vermaledijde
rode gevaar van de SP in zee te gaan,
behalve als het echt niet anders kan.
Schildknaap Thijs is tijdens de kerst
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acties in Horst centrum
zondag 5 jan.

koopjes
zondag
12.00 - 17.00 uur

RESIDENTIE

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

Buitengewoon compleet!

inmiddels druk bezig de puntjes die
uit zijn hoofd aan het groeien waren
weg te masseren, zodat Hertog Jan
ook de volgende keer zonder al te
veel argwaan het verbond met hem
zal aangaan, samen verbonden door
de kerstgedachte aan de Horster
politiek. Kindeke lacht, slaap zacht,
slaap zacht.
Theo Haegens,
Broekhuizen

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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Dit jaar ga ik naar de ijsbaan in Horst
Deze stelling legden we u twee weken geleden voor. Bijna de helft van
de inwoners (46 procent) geeft aan een bezoek aan de ijsbaan te brengen. De
andere helft geeft aan dat niet te doen. De ijsbaan in het centrum van Horst
werd twee weken geleden geopend. Jong en oud kan sindsdien zijn of haar
schaatsvaardigheden testen en aan het winkelend publiek laten zien. Dit jaar
zijn de ice bumper cars, een rage afkomstig uit de Verenigde Staten, een aanvullende attractie.

Veel schoolklassen en jongeren maken dankbaar gebruik van de ijsbaan in
Horst om te schaatsen en elkaar te ontmoeten. De ouderen drinken een kopje
koffie en sommigen wagen nog een rondje op het ijs.
Terwijl sommigen de kou voor lief nemen, laten anderen hun gezicht niet
zien op de ijsbaan. Voor anderen is de ijsbaan simpelweg te ver weg. En dan
zijn er natuurlijk ook mensen die geen schaatsen hebben of gewoon moeten
werken.

Kerstgevoel
Kop
the
Tekst day after

2013 was voor mij een topjaar

D!rk

eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Aan het einde van het jaar is het een beetje traditie om terug te kijken.
Wat heeft 2013 allemaal gebracht? Was het voor u een mooi jaar of wilt u het
jaar zo snel mogelijk vergeten?
Voor bijgelovige mensen zal het niet als een verrassing komen: 2013 was
voor veel mensen een pechjaar. De slechte economische situatie, veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt, anderen kregen hun huis niet verkocht. 2014
belooft wellicht beter te worden: de economie trekt aan, huizenprijzen stijgen

Reacties:
Dit jaar had ik ‘t niet zo, het
www.hallohorstaandemaas.nl
kerstgevoel.
Die voorpret. Kent

weer een beetje, er is licht aan de horizon. Veel mensen zijn blij het jaar af te
sluiten en kijken reikhalzend uit naar een nieuw begin.
Anderen hebben helemaal niet zo’n zwaar jaar gehad en hopen dat 2014
hen net zoveel geluk brengt als het afgelopen jaar. Zij kijken met weemoed
terug op 2013 met alle hoogtepunten die dat jaar gebracht heeft. Leuke vakanties, mooie herinneringen en fijn gezelschap: 2013 was voor mij een topjaar.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 51) > Kerst is voor mij genieten
> eens 65% oneens 35%

“

Geluk zoeken

zin, als je het doet

“

Oliebollen tanken
bij VISSERS OLIE

heeft alleen maar
voor elkaar en niet
om het gewin

www.peelkabouters.nl
bank: NL58 RABO 0102 5094 84
t.n.v. Stichting Peelkabouters

Oliebollen drive-in, tanken en oliebollen kopen

Autobedrijf

Tevens wafels, nonnevotten en worstenbroodjes te koop.
Openingstijden oliebollenkraam Horst en Sevenum:
maandag 30/12 en dinsdag 31/12 van 09.00 tot 18.00 uur

Fer van Lin

Wij wensen u

een gezond

2014

Alleen tanken of oliebollen kopen
mag natuurlijk ook!

ESSO VISSERS HORST

ESSO VISSERS SEVENUM

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

Venloseweg 16 5975 PS Sevenum, tel. 077-467 36 05

www.vissersolie.nl

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

u dat? Die voorpret in de
zomer, wanneer het al lekker
warm begint te worden en je
nog even op de fiets naar je
werk gaat voordat je twee
weken uitgebreid vakantie
kunt nemen? Of die tijd
wanneer je, als klein kind, de
dagen naar je verjaardag
aftelt? Zo’n gevoel heb ik
doorgaans ook met Kerstmis.
Dit jaar dus niet. Of het nu
lag aan het uiterst milde
decemberweer – ik heb mijn
autoruit tot nu toe slechts één
keer hoeven krabben – of het lag
aan het feit dat Sinterklaas
steeds dichter op kerst geplakt
lijkt of door het feit dat er dit
jaar geen kerstboompje op mijn
bureau prijkte, de stemming was
er niet echt.
Ik heb van alles geprobeerd.
Heb stapels kerstkaarten de deur
uit gedaan. Heb mijn huis
versierd met kerstboom,
kerstkransen en ontelbare
lichtjes. Had zelfs de afgelopen
twee weken een cd met mijn
favoriete kerstliedjes op repeat
staan om een geforceerd Driving
Home for Christmas-gevoel
teweeg te brengen. Niets. Geen
jingle bells voor mij. Niks
weemoed over het afgelopen
jaar, niks knusse winterdagen
met handschoenen en warme
chocomel-sentiment.
Zelfs twee dagen vol
familiegezelligheid en heerlijke
kerstdiners konden de kerstsfeer
er toch niet helemaal in krijgen.
Zelfs een zoveelste herhaling
van Home Alone deed ‘t ‘m dit
jaar niet. Zelfs glühwein of mijn
familie die in koor ’n Bakske vol
met Stro van Urbanus meezingt,
deden ‘t ‘m niet.
Derde kerstdag is het
vandaag. En daar was ’t dan.
Toen ik thuis kwam van twee
dagen familiebezoek lag op de
mat een verloren en verlate
envelop. Met een handschrift dat
ik uit duizenden herken en een
decemberzegel. Een kerstkaart
van mijn lieve opa en oma, die
elk jaar speciaal de moeite
nemen om me handgeschreven
beste wensen te sturen. En daar
was ie dan, mijn kerstgevoel.
Jullie ook, de beste wensen!
What Else?

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Terugblik
mei-august
Mei

In Grubbenvorst worden de aspergefeesten gevierd

In mei wordt er voor het eerst gesproken over een
bioscoop bij Interchalet. Ook is er sprake van een
lintjesregen want Piet Aerts, Jan Minten, Piet Nabben, Jan
Poels, Wil Faasen en Leo Hoefs krijgen een onderscheiding.
Verder viert Bart Jenniskens uit Horst feest, want hij
voltooit zijn wereldrecordpoging dj marathon. Kronenberg
bereikt de finale van de Dorpsvernieuwingsprijs en de
Mariakapel in Meerlo wordt na een grondige restauratie
weer ingezegend. Ook gaan zestien leerlingen van
basisschool De Brink uit Melderslo op uitwisselingsreis naar
Polen.
Directeur Bart Mous over deze reis: “Voor veel leerlingen
was het een onbekende ervaring. Maar ik heb alleen maar
positieve reacties gehoord. De kinderen waren allemaal erg
enthousiast.” De directeur geeft aan dat de kinderen in
gezinnen terechtkwamen en ze mee moesten draaien met
het normale gezinsleven in Polen. “Het was wennen voor
veel kinderen, maar het is allemaal goed gegaan. Tijdens
de uitwisseling hebben ze culturele uitstapjes gemaakt.”
De school schenkt volgend jaar weer aandacht aan de
uitwisseling. “Het verbaasde ons hoeveel kinderen hieraan
mee wilde doen. Het was een prima ervaring.”

Juni

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

Fijne feestdagen
en een
onroerend goed

2014!

Lottumseweg 37, Broekhuizen

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

meer kopen = meer korting*
1 stuk = 25% korting speciale
2 stuks = 30% korting aanbiedingen
met kortingen
3 stuks = 40% korting tot wel 75%!
4 stuks = 50% korting
KOOPZONDAG
29 decemb–er
van 12.00
17.00 uur

*tenzij anders aangegeven.

Zwembad De Berkel in Horst wordt gerenoveerd

Lilian Keijsers-Soberjé uit Horst wordt Zakenvrouw
Noord-Limburg 2013. Ook wordt in juni duidelijk dat de
dorpsraad Lottum toch kan blijven bestaan en wordt in
Grubbenvorst een historische wandelroute geopend. Hans
Loonen uit Lottum krijgt een lintje, streekmuseum De Locht
opent het nieuwe aspergemuseum en Stichting Siham
presenteert zichzelf. De bouw van het jeugdhuis in
Hegelsom loopt vertraging op door de faillissementen van
twee bouwbedrijven.
Rob Geurts, voorzitter van Stichting Jeugdhuis
Hegelsom: “Het was een vervelende tijd voor ons. We
hebben het twee keer meegemaakt en dat is een erge
situatie. Momenteel is de bouw weer in beweging en zitten
we in de eindfase. Het gedeelte waar OJC Phoenix in komt
te zitten, is al overgeleverd en zij sleutelen nu zelf aan hun
deel. Op 11 november hebben we nog bezoek gehad van
wethouder Ger van Rensch en ook hij was tevreden.”
De voorzitter: “Als het zo doorgaat, dan wordt het
gebouw begin volgend jaar overgedragen en kunnen we
zelf aan de slag. Als het allemaal volgens planning gaat,
dan kunnen we na carnaval een persoonlijk tintje geven
aan het gebouw, door onder andere te verven. Dan kunnen
OJC Phoenix, Jong Nederland Hegelsom en ook de
naschoolse opvang en een huiswerkklas er eindelijk
terecht.”

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

Banden - Accu’s - Carwash

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

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

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700
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2013
tus
Juli
Hegelsom viert haar 80-jarige jubileum, Meerlo strijdt voor
het behoud van de originele Pieterpadroute en het eerste OMG
festival wordt georganiseerd in Kronenberg. Verder in deze
zomermaand wordt in de Norbertuswijk gestart met een
wijkwebsite, gebruikt het Kronenbergs Greenteam de
zomermaanden om de kern van het dorp flink aan te pakken
en verkoopt de gemeente een veerpont. In Griendtsveen wordt
cafetaria De Wienerhof vernield. Eigenaar Mark Meulendijks:
“Het grootste gedeelte van de vernielde spullen hebben we
zelf vervangen en zelf moeten betalen. Volgens de verzekering
viel het onder ons eigen risico.” De dader of daders zijn nooit
gepakt. “Ik was verontwaardigd toen ik hoorde van de
vernielingen. We zijn een lokaal en klein cafetaria van en voor
de bevolking. Ik vermoed dat de dader of daders waarschijnlijk
uit de omgeving komen, omdat ik me niet kan voorstellen dat
mensen van verder weg hierheen komen om de boel te
vernielen. We hebben hier echter geen bewijzen voor. In dat
opzicht vind ik het gewoon vernielen van eigen materiaal”,
zegt Meulendijks. Sinds de vernielingen in juli, is er niks meer
gebeurd. “Misschien heeft de publicatie er mede voor gezorgd,
dat het de daders heeft afgeschrikt. Er is sprake van sociale
controle”, meldt de eigenaar.

Broekhuizen wordt overgenomen door superhelden

Augustus
In augustus vindt een verschrikkelijk drama plaats in de
zomerhitte: bij het strandbad van de Kasteelse Bossen in Horst
verdrinken twee jongeren. Ook krijgt het jeugdgebouw in
Kronenberg te horen dat zij geen geld van de gemeente
krijgen om te renoveren, branden in Hegelsom twee
tuinbouwloodsen aan de Niesweg af en wil men in de
Norbertuswijk in Horst de historie vastleggen in
samenwerking met middelbare scholieren. In deze maand
maakt de Penitentiaire Inrichting voor vrouwelijke
gedetineerden Ter Peel in Evertsoord bekend dat de derde
serie van het tv-programma Buch in de Bajes hier wordt
opgenomen. Ook wordt het bibliotheekpunt in Sevenum
geopend. Directeur van BiblioNu Horst, Marian van Leth: “Het
uitleenpunt loopt goed. Er is een kleine selecte groep, die er
gebruik van maakt. Maar er wordt dus wel gebruik van
gemaakt. Dit zijn natuurlijk vooral inwoners uit Sevenum.” Op
1 januari 2016 staat de sluiting van het uitleenpunt in
Sevenum op de planning. “Het is nou eenmaal een besluit van
de gemeenteraad”, zegt Van Leth. “Intussen zijn er al drie
schoolbibliotheken geopend in Sevenum en één in
Kronenberg. En die lopen allemaal goed.” De
schoolbibliotheken zijn niet voor inwoners uit Sevenum of
omgeving. “Die kunnen daar niet terecht. Zij zullen na
1 januari 2016 naar de bibliotheek in Horst moeten als ze iets
willen lenen”, zegt Van Leth.

Wethouder Van Rensch en deken De Graaf Woutering openen de Melderslose kermis

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

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

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
sinds 1927

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

Prettige feestdagen
en een gelukkig en
waterdicht 2014

Noordsingel 11, Horst

www.thdak.nl
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Nieuwjaarsreceptie

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas

Vanaf 12.00 uur bent u welkom in cultureel centrum ‘t Gasthoês aan de Gasthuisstraat in Horst, waar
vanaf 13.00 uur een boeiend programma begint. Burgemeester Kees van Rooij gaat in zijn rede in op de
diepere betekenis van het geven en krijgen van waardering. Een cabareteske terugblik op het dan voorbije
jaar 2013 maakt ook onderdeel uit van het programma. Omstreeks 14.00 uur volgt een gezamenlijke toost
op het nieuwe jaar, waarna u nog in een gezellige ambiance met elkaar kunt napraten of vooruitkijken.

In deze rubriek die elke twee weken verschijnt zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in het
zonnetje die veel betekent voor WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas. WIJ gaat over mensen. Dit kunnen vrijwilligers, werknemers, werkgevers, ondernemers, ambtenaren, buren zijn, een
mix hiervan, noem maar op. Waar het omgaat is dat deze mensen elkaar op een of andere manier
helpen, er voor elkaar zijn en er voor zorgen dat anderen mee kunnen blijven doen in Horst aan
de Maas. WIJ dient ter inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed gesprek over wat u zelf
kunt bijdragen.

Op 1 januari 2014 willen we u van harte uitnodigen voor de Nieuwjaarsreceptie,
die gehouden wordt in de gemeente Horst aan de Maas.

WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u vanaf nu op informatie van de gemeente terugvindt als
dit gaat over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.

Namens het bestuur van gemeente Horst aan de Maas,
Burgemeester, ir. C.H.C. van Rooij
Gemeentesecretaris, mr. drs. A.P.M. ter Voert

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 2013
- Geopend dinsdag 24 december 2013
- Gesloten woensdag 25 december 2013
(1e Kerstdag)
- Gesloten donderdag 26 december 2013
(2e Kerstdag)
- Gesloten vrijdag 27 december 2013

Nieuwjaar
- Geopend maandag 30 december 2013
- Geopend tot 12.30 uur dinsdag 31 december
2013
- 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.

“Elkaar helpen door
samen te werken”
“Gewoon bij mensen thuis op bezoek gaan. Aan de keukentafel gaan
zitten en vragen hoe het gaat. Zijn er dingen die om een oplossing vragen? Of zijn er
ideeën om activiteiten in de wijk te organiseren? Kunnen mensen het zelf of via hun
eigen netwerk? Of is ondersteuning nodig? Wij helpen mensen daarbij en zorgen als
Wijkteam dat die hulp er komt. Door samen te werken en door kennis te bundelen. Het
Wijkteam sluit naadloos aan bij de WIJ-gedachte."

Vragen over Wmo? Stel ze aan gemeente of PPH!
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
roept zo nu en dan vragen op. Voor antwoorden
kunt u te allen tijde bij de gemeente terecht.
Of bij het Participatieplatform Horst aan de
Maas (PPH) waar ook veel kennis aanwezig is.

De gemeente is via het algemene nummer
bereikbaar en ook via de website is veel
informatie beschikbaar. Blijf niet met uw vragen
zitten maar stel ze daar waar ook antwoorden
te verkrijgen zijn.

Inhaaldag afvalinzameling
Hegelsom e.o. en Horst Zuid
Op zaterdag 28 december wordt in Hegelsom
en directe omgeving en Horst Zuid plastic,
restafval en blik- en drankpakken ingezameld. Deze inhaaldag voor Tweede Kerstdag
is alleen van toepassing voor inwoners van
Hegelsom en directe omgeving en Horst Zuid,
die normaliter op donderdag hun plastic,
restafval en blik- en drankpakken aanbieden.
Het keukenafval wordt zaterdag 28 december

niet opgehaald. U kunt uw keukenafval de
eerstvolgende reguliere ophaaldag, maandag 30
december, aanbieden. U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op uw persoonlijke afvalkalender via www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.
P.S. Denkt u eraan dat u uw afval tijdig (vóór 7.00
uur) aan de straat zet? Onze afvalinzamelaars
zijn namelijk vrij om zelf de route te bepalen. Dit
betekent dat het tijdstip van ophalen kan variëren

De Schatberg in Sevenum is door de Duitse Camping Club (DCC) uitgeroepen tot beste camping van
Nederland 2014. Wethouder Paul Driessen feliciteerde de eigenaren namens de gemeente
Horst aan de Maas en overhandigde daarbij een bloemetje.

Jessica van Hulst is als consulent Werk,
Inkomen en Zorg lid van het Wijkteam
Norbertus. Het Wijkteam Norbertus is een pilot en een initiatief van VGZ, Wonen Limburg
en gemeente Horst aan de Maas. De andere
vier leden van het team zijn wijkverpleegkundige Marjo Everaerts, opbouwwerker Mieke
Cruijsberg, maatschappelijk werker Cynthia
Fernand en medewerker leefbaarheid Inge
Nabbe.
“Half september zijn we begonnen met de
wijk en de inwoners in beeld te krijgen en
met elkaar kennis te delen en elkaar beter te
leren kennen”, vertelt Jessica van Hulst. In
november heeft het team zich gepresenteerd
aan de wijkbewoners en de instanties. “En
uiteraard onderhouden we nauw contact met
het wijkcomité van Norbertus.”
Hulpvraag
“We leggen verbindingen tussen wijkbewoners, wijkactiviteiten en professionals waar
dat kan en proberen zo efficiënt mogelijk te
werken. Het Wijkteam is geen noviteit. Het is
een landelijk concept, maar wij geven er een
eigen invulling aan, een invulling die past bij
deze wijk. We zijn vijf professionals die weten waar ze het over hebben, hoe je iets aan
moet pakken. En we durven alle vijf buiten

het stramien van onze organisatie te werken.
Zo kom je ergens toe: door te ontkokeren,
door samen te werken en met elkaar mee te
denken.”
Efficiency
Het Wijkteam past helemaal in dit tijdperk
van een terugtrekkende overheid die mensen
in hun eigen kracht zet. “Maar ik zie ons
initiatief niet als een bezuinigingsmaatregel. Wel als een stuk efficiency: waar eerst
verschillende instanties zich met een vraag
of een persoon bezig hielden, loopt nu alles
via één lid van ons team. En dan is de eerste
vraag aan mensen: wat kun je zelf, wat kan
jouw netwerk of jouw omgeving. Als dat niet
kan, dan zorgen wij dat die hulp er komt. Dat
kan ook om hele kleine dingen gaan zoals
het ophangen van een sleutelkastje voor
het alarmsysteem.” De eerste reacties in
Norbertus zijn overwegend positief. “Er zijn
zelfs al wijkbewoners die tegen ons zeggen:
misschien kan ik ook iets betekenen voor anderen. Een onverwacht en mooi bijeffect. En
eigen initiatieven van wijkbewoners moedigen
we ook zeker aan”, aldus Jessica van Hulst.
Het wijkteam is te bereiken via
077 477 97 77 en per mail via
wijkteamhorst@gmail.com

Nieuwe openingstijden
balies gemeentehuis
Vanaf 1 januari 2014 veranderen de
openingstijden van de balies in het
gemeentehuis. De grootse verandering is wel dat u voor het ophalen van
uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs van
08.00 tot 17.00 uur terecht kunt bij de
receptie/snelbalie van het gemeentehuis. Met de snelbalie voor ‘kanten-klaar’-producten, waaronder het
afhalen van de reisdocumenten,
is in 2013 proefgedraaid en de
resultaten zijn positief.
Daarom krijgt de snelbalie een vaste
plek in ons toch al ruime aanbod van
openingstijden.
De veranderingen in openingstijden zijn:
• Vrije inloop balie Burgerzaken,
Vergunningen, Belastingen en Werk,
Inkomen en Zorg dagelijks (op werkdagen)
van 09.00 tot 12.00 uur.
Op maandag kunt u bij de balies van

Burgerzaken terecht van 09.00 tot 20.00 uur
(met avondopenstelling).
• Snelbalie (ophalen paspoort, ID-kaart of
rijbewijs) dagelijks van 08.00 tot 17.00 uur.
Daarnaast is het tijdens de openingstijden
van het gemeentehuis (van 08.00 tot 17.00
uur) mogelijk een afspraak te maken voor alle
producten en diensten van Burgerzaken.
Dit kunt u heel eenvoudig online doen via onze
website.
Digitale dienstverlening
Op onze website is het ook mogelijk om een
aantal producten digitaal af te nemen. Bij de
producten staat rechts een knop met de tekst
“direct regelen”. Hiervoor identificeert u zich
online met DigiD en u betaalt ook direct online.
Naar het gemeentehuis komen is dus vaak
helemaal niet meer nodig. Altijd dichtbij,
gemakkelijk geregeld.

Bekendmakingen
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De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas worden gepubliceerd in het
elektronisch gemeenteblad dat te raadplagen is op www.horstaandemaas.nl.
Publicaties in het elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Dorperpeelweg 19

Horst
Wilhelminaplein 11

Hegelsom
Past. Debijestraat 1a

Horst aan de Maas
Vaststelling diverse belasting
- en legesverordeningen 2014

Meerlo
De Kievit 15
Mgr. Jenneskensstraat 13
Meterik
Roothweg ongenummerd

Bestuur en medewerkers gemeente Horst aan de Maas wensen u

fijne feestdagen
en een goed en gezond 2014

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

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is afdeling
burgerzaken geopend op: Maandag 08.30 tot
20.00 uur. De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur
telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.
Gemeentewerken Americaanseweg 43, Horst
Openingstijden 07.30 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur.

MONTUREN*
VOOR EEN
APPEL EN
EEN EI!

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

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 11 JANUARI 2014. ALLE APPELS EN EIEREN DONEREN WIJ AAN DE VOEDSELBANK!

*

WEGEN
S
GROOT
SUCCES
VERLEN
GD
T/M 11

S
WEGENT
GROO
SUCCES D
G
VERLEN -14!
-01

-01-14!

T/M 11

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

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

Vestiging Horst
St. Lambertusplein 2 - tel. (077) 820 02 62
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RAADSFEITEN
EDITIE 27 DECEMBER 2013

Factsheet
Gemeenteraad 2013
“De heer Bertrams, de heer Kemperman, mevrouw Craenmehr!” Wie regelmatig de raadsvergadering bezoekt of de beeldverslagen op de website bekijkt, klinken deze namen als bekend
in de oren. Net als die van de overige raadsleden. Maar wie schuilen er achter deze namen?
Wat doen zij zoal, tijdens de raadsvergadering en andere bijeenkomsten? Op deze vragen
kunnen geïnteresseerden het antwoord vinden in het jaarverslag van de gemeenteraad.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering van
17 en..... 18 december 2013
De raadsvergadering van dinsdag 17 december kent een agenda met negentien punten.
Het debat rond het Eindrapport van de Commissie onderzoek Floriade neemt bijna twee
uur in beslag, waardoor de raadsvergadering in Horst aan de Maas voor het eerst in de
geschiedenis over twee avonden wordt verdeeld. Het tweede deel van de vergadering vond
op woensdag 18 december plaats.
Voorafgaand aan de vergadering stelt de
voorzitter voor de volgorde van agendapunten
te wijzigen en de vergadering op te splitsen in
twee avonden. De raad stemt hiermee in.
Burgerpodium
De heer Philipsen en de heer Brouwer maken
gebruik van het spreekrecht op het burgerpodium. Beiden zijn ondernemer in Horst aan
de Maas. Zij geven aan dat de Gemeente
Horst aan de Maas niet achter kan blijven
op de ontwikkelingen van het consumentengedrag, waarbij de consument steeds vaker
zelf bepaalt waar en wanneer deze gaat
winkelen. Beide ondernemers vragen de raad
een verstandig besluit te nemen inzake de
Verordening winkeltijden Horst aan de Maas.
Dit onderwerp staat als nummer 10 op de
agenda.

Veel publiek tijdens de raadsvergadering van 19 november 2013. (bron: factsheet 2013)
Ieder jaar presenteert de grifﬁe in de maand
december tijdens de raadsvergadering haar
jaarverslag in de vorm van een factsheet. In
2013 gebeurt dit voor de vierde keer op rij in
de eerste raadsperiode, die is gestart na de
herindeling in 2010. Meerdere raadsleden
blikken in de factsheet terug op deze periode,
die door PvdA-PK fractievoorzitter Richard
van der Weegen Horst aan de Maas 2.0,
wordt genoemd.
In de factsheet op de website van de
Gemeente Horst aan de Maas doen raadsleden verslag van hun activiteiten van het
afgelopen jaar. Verslagen van excursies,
anekdotes, publicaties uit de media, achtergrondverhalen over en door raadsleden en
feitjes en weetjes, aangevuld met cijfermateriaal vormen de basis van het jaarverslag. Wist
u bijvoorbeeld dat de langste raadsvergadering in Horst aan de Maas de begrotingsvergadering van 9 november 2010 was? En dat
Hendrik Hazeu wellicht het oudste gemeenteraadslid van Nederland is?
Dit jaar geven de verschillende fractievoorzitters hun terugblik op 2013. Onderwerpen
als de Floriade, het glasvezelnetwerk en
het afvalbeleid worden nog eens belicht.

De voorzitter en de vice voorzitter.

Bovendien komt de digitalisering bij de
Gemeente aan de orde, evenals het vertrek
van Stef van Loo, die in Jannie Hermans zijn
opvolgster vindt en de comeback van Thijs
Coppus. Verder is te zien hoe raadsleden via
de sociale media regelmatig contact onderhouden met collega-raadsleden of hun achterban. Al deze wetenswaardigheden en veel
meer zijn terug te vinden in de jaarverslagen
van de gemeenteraad Horst aan de Maas.
Overigens, vorige week werd in de Hallo, toen
ook al over de factsheet werd bericht, het
onjuiste bericht geschreven, dat Anthony van
Baal uit de raad was gestapt wegens drukke
werkzaamheden. Hij is enkel uit het presidium
gestapt, maar is nog altijd raadslid.
Het jaarverslag biedt iedere inwoner van
Horst aan de Maas, die geïnteresseerd is in
het reilen en zeilen van de raad de mogelijkheid om op een luchtige en ludieke manier
een kijkje in de gemeentelijke raadskeuken
te nemen. Kortom, het is beslist de moeite
waard eens door het jaarverslag van de raad
te ‘bladeren’. Deze is te vinden op de website
http://www.horstaandemaas.nl/Bestuur/
Gemeenteraad/De_raad_in_het_nieuws/
Factsheet_gemeenteraad

Eindrapport van de Commissie Onderzoek
Floriade
In het bijna twee uur durend debat geven alle
sprekers namens hun partij aan dat de Floriade
2012 een geslaagd publieksevenement is
geweest, maar bij velen gemengde gevoelens
hebben achtergelaten. De heer Weijs valt
vooral over de negatieve publiciteit rond het
tuinbouwevenement, nadat is gebleken dat
het rode cijfers heeft opgeleverd. Ook de heer
Hendrix zegt destijds onaangenaam verrast
geweest te zijn en het te betreuren dat de
ﬁnanciële afwikkeling van de Floriade een politiek gevoelig onderwerp is geworden. De heer
van der Weegen spreekt van een zure domper,
maar noemt ook de positieve gevolgen als
spin-off voor de ondernemers en de goede resultaten voor de werkgelegenheid in de regio,
zowel tijdens als na het evenement. De heer
Kemperman zegt nog geen oordeel te kunnen
geven over het rapport, zolang niet alle vragen,
die hij vooraf heeft gesteld duidelijk zijn beantwoord. Niet negatief, maar kritisch. Zo schetst
de heer Coppus de opstelling van zijn partij
tegenover het evenement. Hij beschrijft de
handelswijze van de directie van de Floriade
als een ‘enkeltje sprookjesbos’.
Oorspronkelijk had voormalig wethouder
Leon Litjens de Floriade in zijn gemeentelijke
portefeuille. Na zijn vertrek heeft de heer van
Rooij dit onderwerp overgenomen. Hij beantwoordt de vragen van de diverse sprekers en
geeft toelichting op onduidelijkheden, zoals de
handelswijze van de commissarissen tijdens
de Floriade.
Alle partijen zijn het er over eens dat lering
moet worden getrokken uit het reilen en zeilen
rond Floriade 2012. Binnen de bestuurlijke
verhoudingen zouden de betrokken gemeenten een ondergeschikte rol hebben gespeeld,
terwijl zij wel het ﬁnanciële risico mogen
dragen. Pvda-PK dient een amendement in ,
waarin het college wordt gevraagd de rol van
de gemeente binnen bestaande samenwerkingsverbanden tegen het licht te houden en
bij het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden kritisch te blijven over de positie
van de gemeente. Alle partijen steunen het
amendement. De SP dient drie moties in. Zij

wensen ondermeer een raadsenquête over de
Floriade, vragen zij om openheid over de ﬁnanciële situatie en terugbetaling van de beloning
van de commissarissen. De moties worden niet
aangenomen.
Verordening Winkeltijden
Horst aan de Maas
Vanaf 1 januari 2014 ligt de verantwoordelijkheid voor de winkelopeningstijden bij de gemeenten. Voor Horst aan de Maas is een voorstel met betrekking tot de nieuwe verordening
opgesteld, waarin iedere winkelier zelfstandig
kan besluiten om op zondag open te gaan of
niet. De heer Beelen van het CDA is het niet
eens met de inhoud van het voorstel, zoals het
nu ter tafel ligt. Volgens hem is het voorstel niet
breed genoeg gedragen, doordat ondermeer
het Centrum Management Horst zich niet in
het voorstel kan vinden. Namens zijn partij stelt
hij dat het nog te vroeg is om de regulering
van zondagsopenstellingen los te laten. De
heer van der Weegen meldt dat het nu al de
derde keer is dat het onderwerp winkeltijden
door deze raad wordt behandeld en een vierde
ronde in het verschiet ligt. Zijn partij is voor het
voorstel. Ook Essentie ondersteunt het voorliggende stuk van harte. Mevrouw Hermans vindt
dat de verantwoordelijkheid bij de ondernemers zelf moet liggen. De SP is bij monde van
de heer Spreeuwenberg tegen, en de heer
Kemperman zegt dat D66 voor het voorstel zal
stemmen. Bij stemming blijkt een meerderheid
van de raad tegen te zijn. De heer Hendrix
dient een motie in, waarin wordt gevraagd een
nieuwe, zo breed mogelijk gedragen verordening op te stellen. Een meerderheid stemt
hiermee in, alleen SP blijft tegen.
Na de behandeling van het agendapunt Motie
Woningbouw Kleine Kernen wordt de vergadering geschorst tot woensdagavond.
Bibliotheekvisie 2016
De bibliotheekvisie 2016 levert een stevige
discussie op tussen de heer Coppus en de
heer Beurskens. Essentie dient namelijk een
motie in met het verzoek aan het college een
mede-huurder voor het pand te zoeken en
de vestiging van de bibliotheek op termijn op
een goedkopere locatie onder te brengen. De
verlaging van de huisvestingskosten komt ten
goede van de gemeentelijke ﬁnanciële bijdrage
aan de bibliotheek. De heer Coppus vindt dat
Essentie nogal gemakkelijk omspringt met het
pand, dat in het verleden ‘met veel bombarie’
is neergezet. De heer Bouten valt zijn collega
Beurskens bij en zegt dat het getuigt van een
gezonde toekomstvisie om met dit pand de
markt op te gaan. Verder stelt hij dat het bij het
voorliggende stuk vooral om het bevorderen
van het lezen van boeken gaat en niet zozeer
om de stenen. Namens zijn partij dient hij een
amendement in, waarin een grotere rol voor
de schoolbibliotheken word gevraagd. Het
amendement en de motie worden aangenomen, evenals het besluit op de visie, waarbij
de SP tot verwondering van enkele raadsleden
wel voor het amendement stemt, maar tegen
de visie.

27
12

politiek 17

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.

Niet zomaar 52 koopzondagen
De SP heeft in de raadsvergadering van dinsdag 17 december het
voorstel voor onbeperkte zondagsopenstelling afgewezen. Er is veel verzet
onder winkeliers tegen de onbeperkte zondagsopenstelling en bovendien
is bij de voorbereiding van het plan voor 52 koopzondagen maar met een
klein aantal ondernemers gesproken.
Het standpunt van de SP komt
niet uit de lucht vallen. De afgelopen jaren heeft de SP onderzoek
gedaan onder de winkeliers naar

het draagvlak voor een onbeperkte
zondagsopenstelling. Met name de
winkeliers in het centrum van Horst en
in de kleine dorpen zien dit niet zitten.

Het openen van de winkel leidt tot
extra kosten en niet tot meer inkomsten. Het zijn voornamelijk de grote
winkelketens, een aantal supermarkten
en winkels aan de rand van Horst en
Sevenum die wel oren hebben naar de
onbeperkte zondagsopenstelling.
“Het plan van het college gaat
voorbij aan alle bezwaren van de
winkeliers. Iedereen mag het zelf

uitzoeken, de grote jongens zijn
hierbij gebaat, de kleine middenstanders niet”, aldus SP-raadslid Frank
Spreeuwenberg. De SP heeft het
gemeentebestuur verzocht om met een
goede onderzoek te komen onder alle
ondernemers in inwoners van Horst
aan de Maas. Spreeuwenberg: “Wij zien
veel meer in een vooraf vastgesteld
aantal koopzondagen, met ruimte voor

ondernemers en verenigingen in de
dorpen om de data hiervoor vast te
stellen. Op deze manier doen we de
winkelcentra niet op slot, zorgen we
ervoor dat onze inwoners regelmatig op zondag kunnen winkelen en
geven we de middenstanders in onze
gemeente lucht.”
Thijs Coppus,
SP Horst aan de Maas

ling. Echter we zoeken wel naar een
oplossing die het beste aansluit op de
behoefte van onze ondernemers. We
hebben al een bruisende kern Horst die
we niet in gevaar willen brengen. Maar
ook hebben we mooie ondernemers in
zowel Grubbenvorst en Sevenum die
we willen faciliteren. De opdracht die
we wethouder Driessen hebben meegegeven, is om met belanghebbenden
aan tafel te gaan en te komen met
een voor Horst aan de Maas passende

oplossing. Voor een oplossing zijn er
volgens CDA voldoende mogelijkheden. Wetgeving maakt het mogelijk
om te differentiëren, bijvoorbeeld op
locatie of branche. Maar beter nog
is het om in overleg met partijen tot
een totaaloplossing te komen voor
onze gemeente. Want dat is waar we
naar streven: maximale inzet voor
een maximale oplossing.
Marcel Beelen,
CDA-fractie Horst aan de Maas

Zondagsopenstelling
Afgelopen week is de behandeling van de winkeltijdenverordening aan
bod geweest tijdens de raadsvergadering in Horst aan de Maas. Dit leverde
een flinke discussie op waarbij de kern is: moeten ondernemers helemaal
zelf beslissen hoeveel en welke zondagen ze open willen gaan of moet er
nog regulering zijn middels een verordening?
Een deel van de supermarkten
en ondernemers in Sevenum en
Grubbenvorst heeft zich uitgesproken
voor volledige vrijstelling. Ondernemers in Horst centrum evenals de
supermarkten in de kleine kernen

hebben zich bij meerderheid tegen
uitgesproken en daarbij gevraagd om
regulering. Standpunt dat het CDA hier
heeft ingenomen is dat er naar alle
partijen geluisterd moet worden en dat
er op basis daarvan een beargumen-

teerde beslissing moet komen. Volgens
het CDA was het voorstel om tot
volledige vrijstelling over te gaan niet
goed onderbouwd. De stem van Horster
centrumondernemers (waarvan 95
procent aangeeft tegen zondagsopenstelling te zijn) is daarin onvoldoende
gewogen. Ook zijn ondernemers in de
kleine kernen niet gehoord en is de
impact op het verenigingsleven in het
voorstel niet afgewogen. Het CDA is
niet principieel tegen zondagsopenstel-

Geen vrije zondagsopenstelling: een slecht besluit
Afgelopen raadsvergadering is het voorstel van Essentie-wethouder
Paul Driessen om de zondagopenstelling vrij te geven door SP en CDA
weggestemd. Volgens Essentie is dat het slechtste besluit van 2013. Dat
willen we graag uitleggen.
Feitelijk zijn er twee keuzemogelijkheden: of de gemeente legt regels
op, of de gemeente geeft openingstijden vrij. Het is een illusie om te
denken dat hierover nu 100 procent
overeenstemming wordt bereikt met
ondernemers. Daarom wordt van de
politiek gevraagd om keuzes te maken.

Essentie streeft naar een kleine
overheid die verantwoordelijkheid
zoveel mogelijk daar neerlegt waar die
zou moeten liggen. Daarom past het
voorstel tot het vrijgeven van openingstijden ook binnen onze ideeën:
winkeliers kunnen prima zelf en in
overleg met collega’s bepalen wan-

neer zij hun zaak openen en wanneer
niet. Dat hoeft de gemeente niet voor
ondernemers te bepalen. Essentie pleit
dus niet voor alle winkels alle dagen
open, wij pleiten vooral voor vrijheid
en eigen verantwoordelijkheid van
ondernemers.
Daarmee kun je het oneens zijn.
Dat is ook geen probleem, dat is politiek. Wat wij echter niet begrijpen, zijn
partijen die wel zeggen dat ze voor
vrijheid en eigen verantwoordelijkheid
zijn, maar uiteindelijk toch kiezen voor

het opleggen van regels. Na kritiek
van het centrum-management Horst is
er door een meerderheid van de raad
(CDA en SP) géén besluit genomen.
Resultaat is dat er voor ondernemers
uit onze gemeente nu totale onduidelijkheid is. En dat is een zeer slechte
zaak.
Volgens Essentie moeten er besluiten genomen worden die duidelijk aangeven waar we naartoe willen en gaan.
Wij staan voor een kleinere overheid
en verantwoordelijkheid bij inwoners

en ondernemers. We gaan en leven al
in een maatschappij waarin winkelen
op zondag heel normaal is. In alle ons
omliggende gemeenten is al besloten
dat ondernemers zelf mogen bepalen
wanneer met open gaat. Daar gaan
we in onze gemeente ook naartoe.
De vraag is alleen hoe lang het nog
duurt. Wat Essentie betreft gebeurt
het in ieder geval liever nog vandaag,
dan morgen.
Bram Hendrix,
lijsttrekker Essentie

Tuin bestraten?

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

SOS Meerlo-Wanssum
bouwt een
speciale school
voor dove kinderen
in het dorpje Jiboro
(Gambia)

Helpt u mee?

Bankrekeningnr.: 13.25.91.189

www.sos-meerlowanssum.nl

Bekijk onze collectie
direct online op

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

L

kwaliteit bij team geert nottelman
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl
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Winterwandeling
rondom Meerlo

Presentatie lijﬂied
‘t Trefpunt

De kammeräöj van carnavalsvereniging De Vöskes uit Meerlo
organiseren voor de elfde keer een winterwandeling voor jong en oud.
Het sportieve evenement vindt plaats op zondag 5 januari.

Het lijflied van disco ‘t Trefpunt in Horst van het muzikale trio Aaltiëd Noeït te Laat werd vrijdag 20 december
gepresenteerd in café The Shuffle. Daarbij werd meteen een clip opgenomen om het lied te vergezellen en werd het
30-jarig jubileum gevierd.

De organisatie staat garant voor
een winterse wandeling door de oude
en nieuwe natuurontwikkelingen in
de gemeenten Horst aan de Maas en
Venray. Zo kan de wandelaar genieten
van het begin van de ontwikkeling
van de oude Maasarm. Er zijn wandelingen van circa 5, 10 en 15 kilometer
uitgezet.
Zowel de start als het eindpunt
van de winterwandeling is traditio-

neel in café Oud Meerlo. Als rustplaats
regelen de organisatoren elk jaar
een bijzondere plek. Dit jaar is dat
bij alt prins Lucas I. Hier kunnen de
wandelaars een gratis glas glühwein,
koffie of warme chocolademelk met
iets lekkers gebruiken.
Inschrijven is mogelijk van 10.00
tot 13.30 uur. Voor meer informatie,
neemt contact op met Jan Poels op
06 48 62 51 40 of poels@hetnet.nl

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

Vakantiemarkt voor
gehandicapten
Stichting Breek-Uit houdt op zondag 29 december een vakantiemarkt
voor gehandicapten in café The Shuffle in Horst. Deze vakantiemarkt
duurt van 13.00 tot 15.00 uur.
Stichting Breek-Uit bevordert en
organiseert de recreatieve activiteiten
van mensen met een verstandelijke
handicap. Hiervoor organiseert de
stichting reizen naar binnen- en buitenland voor verstandelijk gehandicapten uit de regio. Zij worden bij de
vakanties begeleid door vrijwilligers.
Tijdens de vakantiemarkt geven
deze vrijwilligers informatie over het

vakantieprogramma van 2014. Er is
keuze uit vliegreizen naar bestemmingen aan de Middellandse Zee
en reizen met een (mini)bus naar
bestemmingen in Nederland, België,
Duitsland en Oostenrijk. Ook staan
een bezoek aan Londen en aan
Disneyland Parijs op het programma.
Voor meer informatie, kijk op
www.breek-uit.nl

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 ze

naar café The Shuffle verhuisden, vervaagde hun herkenbare nummer enigszins. Nu ’t Trefpunt 30 jaar bestaat,
wilde de organisatie hierop terugkomen. “We wilden iets ludieks doen voor
de doelgroep”, vertelde Sjaak Jeurissen,

dj bij ’t Trefpunt, eerder in HALLO Horst
aan de Maas.
Aaltiëd Noeït te Laat is bekend met
de doelgroep en schreef een lijflied dat
moest inspelen op het leven van de
bezoekers van ’t Trefpunt.

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

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

De Werkgroep WMO Horst aan de Maas start een Meldpunt Wmo. Het meldpunt opent 1 januari en blijft
geopend tot 1 april. De gemelde ervaringen worden gebundeld en aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas
aangeboden.
Het meldpunt is bedoeld voor
mensen die hun ervaringen met de
uitvoering van de Wet maatschappelijk
ondersteuning (Wmo) in Horst aan de
Maas willen delen. De werkgroep wil
met de informatie in beeld brengen
hoe de gebruikers van de Wmo de
wetswijziging ervaren. Ook kijken ze of
het gemeentelijk beleid volgens hen
moet veranderen.

Het huidige kabinet heeft de zorg
op een andere manier ingedeeld. Eerst
wordt er gekeken of familie en kennissen mantelzorg kunnen geven. Als
dat niet het geval is, kan de gemeente
besluiten die hulp te betalen. Volgens
Werkgroep WMO Horst aan de Maas
gaat het om een forse bezuiniging op
de zorg. De werkgroep wil met het
meldpunt in kaart brengen wat de

bezuinigingen betekenen voor mensen
die afhankelijk zijn van de huidige
zorg. Zij wil weten of deze mensen nog
mee kunnen doen in de maatschappij. Volgens de werkgroep komen de
gevolgen van het nieuwe beleid naar
voren dankzij het meldpunt.
Voor meer informatie over het
meldpunt, mail naar pgeurts1@home.nl
of bel 06 57 31 10 11.

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

www.mathpeeters.nl
DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

It’s Clean

Bedankt al haar klanten voor
in het

Ook in 2014 staan wij
KEUKENS | WONEN | OPBERGEN
De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

het gestelde vertrouwen
afgelopen jaar

weer voor u klaar!

It’s Clean, een schone zaak
Steeg 7 5975 CD Sevenum 0642825513

Tijdens hun kerstconcert bedankte het Harmonie-Orkest Noord-Limburg drie jubilarissen. Voor hun
jarenlange verdiensten voor de muziek en de vereniging werden de drie onderscheiden met de Bondspeld en
de bijhorende oorkonde. Geert Ebisch is al 50 jaar muzikant, Ger Hagens is 40 jaar muzikant en Lilian
Hesen-Klinkers is al 25 jaar muzikante. Plaats van onderscheiding was ‘t Gasthoês in Horst. De speldjes
werden opgespeld door de wederhelften van de jubilarissen.
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Een doorzetter op de ﬁets
Anne Schumacher (10) uit Horst is druk begaan met veldrijden, ook wel cyclocross genoemd. Veldrijden is
wielrennen maar dan in de bossen. Hiermee begon ze toen ze 7 jaar oud was. Maar Anne is niet alleen in de bossen
te vinden. Ze beoefent ook wegwielrennen. Hierbij verruilt ze de natuur voor het strakke asfalt.

HZPC sleept limieten in de wacht
Door: Patrick Janssen, HZPC
De zwemmers van HZPC Horst hadden het druk tijdens het weekend van 21 en 22 december. Op zaterdag 21
december stond een limietwedstrijd in Nijmegen op het programma en op zondag 22 december de tweede clubkampioenschappen in Horst. Enkele zwemmers wilden nog net voor kerst een N(J)K- of LKA-limiet in de wacht te slepen.
Vele persoonlijke records zijn er
dit weekend gesneuveld, door zowel
de jonge zwemmers als de oudere.
HZPC mag daarom terugkijken op een
geslaagd weekend. Een weekend waar-

bij ook twee clubrecords zijn gesneuveld.
Judith van Meijel heeft op de 200 meter
vlinderslag het nieuwe clubrecord.
Ook mag Koen Koster op de 200 meter
schoolslag het nieuwe clubrecord op zijn

naam schrijven. Koen Koster, Judith van
Meijel, Imke van den Hoef, Daniël Vlijt
en Serafina Vlijt wisten dit weekend
een of meerdere N(J)K- of LKA-limieten
in de wacht te slepen.

De Bijl blijft bij VV Hegelsom
Het bestuur van voetbalvereniging Hegelsom en hoofdtrainer Henk de Bijl hebben besloten om hun samenwerking voort te zetten tot medio 2015. De Bijl begint zodoende na de zomer aan zijn derde seizoen bij de
Hegelsomse voetbalclub.
De Venlose trainer was onder
andere actief bij Baarlo, VCH en VV’03.

Sinds seizoen 2012-2013 is De Bijl
aangesteld bij VV Hegelsom. Bestuur,

trainer en spelersgroep zijn tevreden
over de samenwerking.

Tielen trainer en coach SVEB
Het bestuur van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst deelt mee dat Casper Tielen
hoofdtrainer wordt bij de club vanaf het seizoen 2014/2015. Tielen maakte twee weken geleden nog bekend te
stoppen bij GFC ’33 uit Grubbenvorst.
Tielen heeft inmiddels zes jaar
ervaring als (hoofd-)trainer in het
amateurvoetbal. Op zijn 28e nam
hij bij FCV het hoofdtrainerschap op
zich en wist met dit team een periodekampioenschap te behalen. Daarna
heeft hij als assistent-trainer bij Vitesse
’08 in de loop van het seizoen het

hoofdtrainerschap overgenomen. Hier
slaagde hij erin kampioen te worden en
te promoveren naar de 3e klasse. Nu
is Tielen nog hoofdtrainer van GFC’33,
dat na twaalf jaar in de 6e klasse
afgelopen seizoen wist te promoveren
en op dit moment lijstaanvoerder is in
de 5e klasse. “We zijn van mening dat

Casper een trainer is die prima past bij
de cultuur van SVEB en een belangrijke bijdrage kan leveren aan het
doorontwikkelen van onze talenten
en het realiseren van onze ambities”,
aldus het bestuur van SVEB. Tielen
volgt Sjoerd van der Coelen op, die na
dit jaar stopt als trainer van SVEB.

Paardensportweekend Meterik
Jumping Indoor Leunen (JIL) organiseert van vrijdag 3 tot en met zondag 5 januari de vijfde editie van het
paardensportweekend. De activiteiten vinden plaats in manege De Molenhorst in Meterik. Publiek is welkom.
Het weekend start met ruiters
Aniek Poels, Kristian Houwen, Petra
van Dijck en Luc Steeghs. Op vrijdag
worden de klasse L en de klasse M
en Z verreden en in de avond kunnen
ruiters oefenen met springen. Op de
tweede dag is er paardenspringsport
te zien in alle klassen, B tot en met ZZ.
Tijdens deze wedstrijden wordt een

selectie voor de regiokampioenschappen
gemaakt. Ook het teamspringen maakt
deel uit van het programma. Daarbij
rijden teams op snelheid. De feestavond
is dit jaar ook op zaterdag. Deze wordt
gevierd met familie en vrienden van de
ruiters in de kantine van de manege. De
derde en laatste dag, zondag 6 januari,
staat in het teken van de ponyruiters

en -amazones. Ook op deze dag wordt
een klassieke springwedstrijd verreden
in alle klassen. Dit jaar zal ook een
competitiewedstrijd voor de Hartog
Lucerne Trophy verreden worden.
Deze wedstrijd, die deel uitmaakt van
de springcompetitie, is bedoeld voor
pony’s op Z-niveau. Voor meer informatie kijk op www.ruitersportleunen.nl

Als Anne moet kiezen tussen de
twee sporten, dan weet ze het wel.
“Veldrijden is veel leuker. Je moet
meer techniek gebruiken. Het wegwielrennen is rondjes fietsen. Bij het
veldrijden komt veel meer kijken.
Zo moet je op een bepaalde manier
van je fiets afstappen.” Via haar neef
kwam de 10-jarige Anne in aanraking
met de sport: “Ik ging kijken toen hij
moest veldrijden. Ik vond het leuk en ik
deed toen nog geen sport. Toen ben ik
begonnen met veldrijden.”
De vader van Anne, Carlo, stimuleert zijn dochters sport. “Als ouder ben
je heel betrokken. Er zijn ouders die
hun kinderen erg pushen. Die kinderen
trainen dan ook te vaak.” Anne: “Ik
train op dinsdag en donderdag. Ik zit in
Helmond bij een club en daar hebben
ze verschillende banen in het bos. Met
een groepje gaan we dan een parcourtje rijden. Zo zijn er verschillende
parcourtjes, eentje met bulten of een
met hogere bergen.”
Cyclocross is niet alleen wat rondjes
fietsen door de modder, Anne: “Je
moet soms ook je fiets optillen als je
een berg of trappetje op moet.” Carlo:
“Haar fiets weegt zeven kilo. Eerst had
ze een fiets van tien kilo, dan denk je:
het verschil is maar drie kilo. Maar die
drie kilo maken wel veel uit.” De sport
is vallen en opstaan, ook letterlijk.
Anne: “Ik ben heel vaak gevallen. Soms
denk ik, nu ben ik alweer gevallen. Het
hoort er bij, maar ik vind het niet leuk.”

Iets waar Anne naar uit kijkt, is het
rijden in de sneeuw. “Ik wil heel graag
een wedstrijd in de sneeuw rijden, dat
lijkt me heel leuk.” Carlo: “Toen het
vorig jaar sneeuwde, gingen vriendinnetjes van Anne sneeuwpoppen
maken, maar Anne pakte haar fiets.”
Weer of geen weer, wedstrijden
van het soort dat Anne fietst, worden
bijna niet afgelast. Carlo: “Alleen als er
ijs ligt, worden wedstrijden afgelast.
Als het wat kouder wordt, passen we
daar gewoon haar kleding op aan. We
werken met lagen kleding. Als het gaat
vriezen, doet Anne een thermoshirtje
er onder aan en we hebben handschoenen voor in de handschoenen.”
Van de kou heeft Anne geen last.
Volgens haar moeder Sylvia zal Anne
ook nooit zeggen dat ze geen zin heeft
om te fietsen. Dit doorzettingsvermogen is te zien aan de resultaten die
Anne behaalt. Zij won op 17 november
de Limburg wintercompetitie in het
Zuid-Limburgse Schweiberg. Dat was
al haar vijfde overwinning van de zes
wedstrijden uit deze competitie. Maar
voor dit succes traint Anne dan ook
hard. En de avonden voor de wedstrijd
gaat ze op tijd naar bed. Anne: “Ik kan
de avond van tevoren geen televisie
kijken tot laat op de avond en soms
vind ik het ook moeilijk om ’s ochtends
op te staan.” Ook voor haar ouders is
het een hele logistieke onderneming.
Carlo: “Maar we hebben het er graag
voor over.”
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Speculaasactie en dienstenveiling Citaverde College

22.000 euro voor
Mama België
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

De Wouter’s got
Christmas talent
Op basisschool De Wouter in America werd op donderdag
19 december een talentenshow gehouden. De hele show stond in het
teken van Kerstmis. In de Wouter’s got Christmas talentshow lieten
leerlingen en leerkrachten hun talenten op het gebied van onder
andere zang, dans, muziek en goochelen zien. De optredens werden
door een vakkundige jury beoordeeld. De kinderen genoten van een
show in een sfeervol aangeklede zaal. Ook hebben ze gesmuld van de
kerstlunch, die door de kinderen en ouders zelf verzorgd was.

Nieuwjaarsswing
in OJC Niks
OJC Niks in Horst organiseert op 1 januari net zoals voorgaande jaren de
Nieuwjaarsswing. De deuren openen om 02.00 uur en het feest gaat door tot
09.00 uur.
Het nieuwe jaar wordt bij OJC Niks
ingeluid met huisdj’s die de muziek in
de zaal verzorgen. Zes acts nemen achter de knoppen plaats om het nieuwe
jaar te starten met dansbare muziek. In

het café laat Wayne Young uit Tienray
zeven uur lang de beste techno en
house door de speakers knallen.
De Nieuwjaarsswing is gratis en de
leeftijdsgrens is zestien jaar.

Tijdens de themaweek Delen
en Vieren op het Citaverde College
verkochten de leerlingen speculaas,
waarvan de opbrengst gaat naar
stichting Navitas, dat zich inzet voor
de kindertehuizen van Mama België
op het Indonesische eiland Flores. “Ze
helpt kansarme kinderen en probeert
hen een menswaardig bestaan te
geven”, aldus Theo Dinissen, namens
stichting Navitas. De actie, dit jaar voor
de veertiende keer georganiseerd,
is zeer succesvol verlopen. Naast de
speculaasactie organiseerde de school
een dienstenveiling, waarbij bezoekers
op enkele bijzondere diensten konden
bieden, zoals het strijken van een mand

was, meehelpen bij het verzorgen van
roofvogels of een kamerconcert.

Veiling en optredens
De presentatie van de veiling was
in handen van Jolanda Welles en veilingmeester Peter Erkens. “Mede door
hun enthousiasme steeg de opbrengst
naar ongekende hoogte van bijna
3.500 euro. De hoogste bieding van
280 euro ging naar een Indonesische
maaltijd voor maximaal tien personen”,
aldus Dinissen. “Naast het veilen van
de diensten waren er optredens van
artiesten uit de regio, zoals Quintella,
Marloes Nogarede, Joep van Wegberg
en Denzz met een paaldansact. Zij

waren bereid om daarnaast een optreden in de toekomst aan te bieden voor
de veiling.”
Het bijzondere aan deze dienstenveiling was dat Mama België dit jaar
zelf aanwezig was. “Aan het einde van
de dienstenveiling heeft ze een speech
gehouden en kon ze de cheque ter
waarde van 20.000 euro in ontvangst
nemen. Dit bedrag werd aangevuld tot
22.000 euro, mede door de ondersteuning van Stichting Wilde Ganzen en
Stichting Harapan. Mama België raakte
dagenlang niet uitgesproken over de
dienstenveiling en de speculaasactie.
Ze had nog nooit zoiets meegemaakt”,
aldus Dinissen.

vrijdag 3 januari a.s.
nieuwjaars nieuwbouwmiddag

Kom op vrijdag 3 januari a.s. van 14.00 tot 17.00 uur naar Startpunt Wonen,
Kerkstraat 5 te Horst en laat u informeren over de in verkoop zijnde nieuwbouwprojecten in Horst aan de Maas!

meteriks veld meterik

CreemerHof sevenum
Badkamer
en toilet
afgewerkt

Nu kopen
=
2014 wonen
daarom nieuwbouw

•
•
•
•

Per direct aanvaardbaar
Starterswoning € 174.000,- v.o.n.*
Royale tweekapper € 279.500,- v.o.n.
Voor meer informatie: www.planmeterik.nl

•
•
•
•

Bouwkavels vanaf € 146.000,- v.o.n.
Starterswoningen vanaf € 172.000,- v.o.n.
Patiobungalows vanaf € 239.000,- v.o.n.
Voor meer informatie: www.creemerhof.nl

Wonen in een nieuwbouwwoning met de eerste jaren
weinig onderhoud, eigen
keuzes qua inrichting, meer
financieringsmogelijkheden
en lage energiekosten!

* incl. € 6.000,- koopsubsidie gemeente Horst aan de Maas

de afHang fase 2 Horst

douven Horst
Bouwbezichtiging
hoevewoningen op
afspraak mogelijk!

• Diverse woningtypen in verkoop, o.a. tweekappers en
levensloopbestendige woningen
• Verkoopprijzen van € 204.000,- v.o.n.* tot € 327.500,- v.o.n.
• Voor meer informatie: www.deafhangfase2.nl
* incl. € 8.500,- koopsubsidie gemeente Horst aan de Maas

verkoop & informatie

Gelegen op
loopafstand van
het centrum

• Per direct aanvaardbaar
• Slaap- en badkamer op de begane grond
• Verkoopprijzen vanaf € 289.500,- v.o.n.
• Voor meer informatie: www.plandouven.nl

t. 077 260 00 00

t. 077 398 90 90

t. 0478 51 37 00
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15 VRAGEN aan Lieke Oomen

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

Lieke Oomen
15 jaar
Hegelsom
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dat ik dan een leuke baan heb
en samen met mijn gezin in een groot
huis woon. Wat ik precies wil gaan
doen, dat weet ik nog niet. Ik zit nu
in mijn examenjaar, dus ik moet het
wel snel weten. Op het moment ga ik
naar veel open dagen en zo, maar daar
ben ik nog niets wijzer van geworden.
Misschien dat ik hierna nog eerst havo
ga doen.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Dat is mijn vriend, Eddie van Leuven
uit Swolgen. We hebben elkaar leren
kennen op een feest in Hegelsom, we
zijn nu denk ik bijna drie maanden bij
elkaar.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind sociale netwerken altijd heel

handig. Je kunt makkelijk met vrienden
afspreken of heel snel met iemand bij
praten. WhatsApp gebruik ik het meest.
Ik gebruik het meestal om een beetje
te flauwekullen, maar ik kan ook serieuze gesprekken met iemand voeren
via WhatsApp.
Rijbewijs binnen, wat voor auto
hoort daarbij?
Een witte BMW X5. Het is al een paar
jaar mijn favoriete auto, omdat ik het
mooi vind. Wit is mooier dan zwart, dat
ziet er nieuwer uit, vind ik. En BMW
vind ik gewoon een mooi merk en het
klinkt lekker duur.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Ik zou heel graag een keer willen
schansspringen of bungeejumpen. Het
lijkt me gewoon supervet om dat een
keer meegemaakt te hebben, maar dat
gaat denk ik nooit lukken. Dat is veel te
gevaarlijk.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Dat is denk ik chocoladepudding, omdat

we die niet zo vaak krijgen. We krijgen
het alleen met Kerstmis en een paar
keer per jaar tussendoor, dat maakt het
extra lekker. Ik heb alleen geen flauw
idee hoe ze het maakt.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Mijn vriendinnen, zij wilden ook heel
graag in de HALLO komen. Dus ik wil
ze graag in dit interview benoemen. Ze
komen uit Sevenum en uit Kronenberg.
We zitten met z’n allen op VT3 en vanuit school zijn we eigenlijk een groep
geworden. We zien elkaar elke dag op
school en meestal zien we elkaar in
het weekend ook nog twee keer als we
uitgaan.
Wat is uniek aan jou?
Ik volleybal vijf keer per week. Ik doe
de volleybalschool in Meijel en sinds dit
jaar speel ik bij Peelpush. Verder doe ik
nog één keer per week krachttraining
en speel ik een wedstrijd. Ik heb eerst
altijd de talententraining gedaan in
Nederweert. Toen ben ik via mijn coach
in Meijel terechtgekomen. Ik speel
nu eerste divisie, maar ik zou het wel

supervet vinden om een keer eredivisie
te spelen. Of dat gaat lukken, weet ik
nu nog niet.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Dan zou ik heel graag een wereldreis
willen maken. Het liefst zou ik naar
Afrika en Amerika reizen. Amerika
lijkt me heel leuk om een keer te zijn
geweest en om alle steden te bekijken.
Naar Afrika zou ik willen om te kijken
hoe ze daar leven, omdat dat heel
anders is dan hoe wij hier leven.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk bij Oomen kwekerij, dat is een
komkommerbedrijf in Sevenum. Ik doe
eigenlijk alles: nu zijn we bijvoorbeeld
de kassen opnieuw klaar aan het
maken. Het werk is altijd verschillend.
Ik werk daar normaal altijd op zaterdag, maar in de vakanties moeten we
ook door de week werken.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Carnaval, je kunt een paar dagen achter
elkaar lekker uitgaan en gek doen. Je
hoeft nergens aan te denken en het is
altijd wel gezellig. Ik vier alle dagen
carnaval, vooral in Sevenum en Horst.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 8,5 voor mijn SBC-klapper.
Hiervoor ga je informatie zoeken over
een bepaald onderwerk en kies je
deelonderwerpen, uiteindelijk maak
je daar een sectoronderzoek van. Ik
koos voor mijn onderzoek het onderwerp Creatieve Techniek, een van de
deelonderwerpen is dan bijvoorbeeld
interieurontwerp.
Stad of dorp?
Dan kies ik voor een dorp. Iedereen
kent elkaar en het is meestal rustig
maar toch gezellig in een dorp. Ik zou
nooit naar de stad verhuizen, het liefst
blijf ik gewoon hier wonen.
Avondmens of ochtendmens?
Ik denk dat ik een avondmens ben.
‘s Ochtends kan ik wel altijd goed m’n
bed uit, maar ik heb wel altijd een
ochtendhumeur. ‘s Avonds kan ik heel
goed wakker blijven.
Discotheek of kroeg?
Discotheek, dat is meestal gezellig en
er zijn veel verschillende mensen. In de
kroeg is het minder druk en zo.

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

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

weekend!

tandprothetische praktijk
Interessante kortingen
voor doe het zelvers.
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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

Mies
Column
Hmpf…
Belgen
Een volk waarbij ik veel
verschillende associaties heb:
Belgen. Als ik aan België denk,
moet ik denken aan Belgische
chocolade en bonbons,
Belgische wafels, maar eigenlijk vooral aan de honderden
(of misschien wel meer)
grappen over Belgen. In
grappenwereld zijn Belgen
vaak dom en naïef en moeten
wij Hollanders ze altijd wat
leren. Zo ook vorig weekend op
de autoweg, meer specifiek:
de ring van Antwerpen. Maar
wie leerde nou eigenlijk wie?
In m’n kleine, rode racemonster reed ik afgelopen
weekend naar Antwerpen.
Volledig vertrouwend op TomTom
vond ik mijn weg. Ik deed precies
wat het ding zei. Helaas was dat
laatste niet altijd even slim.
Jezus, dat ding is er ook eentje
van het laatste moment, wat dat
betreft past het ding goed bij mij.
Anyway, dat rijden ging dus niet
altijd even gesmeerd. Ik ben vijf
keer verkeerd gereden, waardoor
ik vervolgens dichter bij Brussel
dan bij Antwerpen zat... Zo’n
ring, bestaande uit zes autobanen, is ook niet op de meest
handige manier opgebouwd.
Wil je een afslag nemen, dan
moet je ongeveer tien kilometer
van tevoren al beginnen met de
voorbereidingen: van baan zes
(ja want ik houd van een beetje
doorrijden) naar baan vijf, naar
baan vier, drie, naar twee en
vervolgens heb je via de laatste
baan eindelijk toegang tot de
afslag. Jeetje. Wat een gedoe.
Die Belgen toch...
Dan beginnen ze ook nog
eens spontaan allemaal te
toeteren: links, rechts en achter
me. Tegelijkertijd zie ik in mijn
rechterooghoek ook nog een
wagen vol zwaaiende kinderen,
geloof me, er zaten er wel tien
in. Het leek wel een circus daar
op die Antwerpse ring. Oké, ik
gooide misschien wel een beetje
abrupt mijn stuur om, maar om
nou gelijk een toeterconcert en
een leger van drukke Belgische
kinderen in te zetten lijkt me toch
wel een beetje overdreven. Niet
dan?
Toch vraag ik me af wat de
eigenlijke reden van dat toetergeweld was. Vonden ze me nou
juist leuk en aardig in mijn
kleine, rode racemonster of komt
het toch door mijn Nederlandse
rijkunsten, waar de Belgen het
toch niet helemaal mee eens
waren?
Mies
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Speeltuinen in Horst kampen met wateroverlast na werkzaamheden

Bij recreatiecentrum De Schatberg in Sevenum wordt
het NK Cable Wakeboard en Wakeskate gehouden met
internationale toppers. De Walk for the Roses en OP2013
vullen het Horster Wilhelminaplein. Haegens Bouw in
Horst gaat failliet, met grote gevolgen voor werknemers
en bouwprojecten. Verder wordt in september een
kunstwerk gepresenteerd in het Beatrixpark in Horst en
opent Grubbenvorst haar Strandje aan de Maas.
In Meerlo valt de straatprijs van de Nationale Postcode
Loterij. Familie van Summeren is een van de gelukkige
winnaars met 50.000 euro en een auto. “Het was super
leuk. Ik heb veel positieve reacties gehad van de
omgeving. In het begin was het nog allemaal
onwerkelijk, je wordt dan echt geleefd.” Familie van
Summeren is blij dat ze het meegemaakt hebben.
“We hebben een groot deel van het geld aan onze
kinderen en kleinkinderen gegeven. De kleinkinderen
kunnen het bijvoorbeeld later gebruiken voor het halen
van het rijbewijs.”
Ook Wilmie de Hoog-van Dijck was een gelukkige
winnares: “Het was leuk om al die reacties om je heen te
horen van mensen die blij voor je zijn. Het geld kwam
goed uit, maar dat is altijd. Wij hebben het bijvoorbeeld
gestoken in het renoveren van onze woning.”

Oktober
In oktober zoeken ze in Melderslo een oplossing voor
het gebruik van het kerkgebouw. Ook worden grote
plannen voor de aanpak van het Horster centrum
gepresenteerd, wat commotie veroorzaakt onder
bewoners van de St. Josephstraat. In Sevenum wordt in
oktober hard gebrainstormd over de toekomst van het
dorp, terwijl in Tienray met het boek TOP van 1927 tot
2010 juist wordt teruggeblikt. Eric Janssen van De Lange
Horst wint de Jo Janssenprijs.
Zowel basisschool De Bottel in Lottum als
gemeenschapshuis De Smêlentôs in Evertsoord bestaan
vijftig jaar en vieren dit. Eén van de organisatoren van
het feest in Evertsoord, Lies Rops, kijkt tevreden terug op
de dag: “Het was erg leuk. We hebben genoten en de
kinderen deden heel enthousiast de spelletjes en
activiteiten, die zowel binnen en buiten waren.
We mochten meer bezoekers verwelkomen dan we
hadden verwacht.”
Volgens Rops ging iedereen ’s nachts met een
tevreden gevoel naar huis. “De avond was heel
gemoedelijk.” Het programma voor de Smêlentôs in de
toekomst bestaat vooral nog uit het
standaardprogramma. “We hebben met Nieuwjaar weer
een nieuwjaarsreceptie en natuurlijk vieren we hier ook
carnaval. Sowieso krijgen we het niet makkelijker in de
toekomst vanwege alle bezuinigingen, maar we gaan ons
best doen en we blijven knokken voor het voortbestaan
van ons gemeenschapshuis.”
Het gezondheidscentrum in Meerlo opent haar deuren officieel
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2013
-december
November
In november blijkt dat Horst aan de Maas op de vijfde plaats
staat in de lijst van gemeenten waar het vaakst
hennepplantages worden opgerold. Helene Knippenbergh en
Jack Janssen uit Horst krijgen een koninklijke onderscheiding.
Giel Muijsers uit Meterik, Stef Joosten uit Sevenum en Vera
Versteegen uit Horst ontvangen uit handen van burgemeester
Van Rooij de jeugdlintjes voor hun bijdrage aan de samenleving.
Een vernietigend rapport is het resultaat van een onderzoek
naar de Floriade. Ook het regionale zwembad staat ter discussie.
In Griendtsveen wordt een granaat gevonden en opgeruimd.
Stichting Cultureel Erfgoed Zwarte Plak maakt haar plannen
over Peelprojecten bekend. Nadat de poging tot ontvoering in
Tienray bij Opsporing Verzocht wordt uitgezonden, komen
negentien tips tegen bij de politie. Museum de Kantfabriek
krijgt te horen dat ze mag uitbreiden. Ook de Rozenhof in
Lottum zoekt naar uitbreidingsmogelijkheden. In het
Kloosterhotel in Tienray komt een zorghuis. Karlijn Dapper van
La Vie en Rose uit Lottum wint de Ondernemersprijs Horst aan
de Maas 2013. “‘Ik ben nog steeds aan het nagenieten”, kijkt
zij terug. “Van de aanloop naar de uitreiking, de avond zelf, de
organisatie en de aandacht. Het was erg interessant om je door
mensen met kennis door te laten lichten. Zakelijk sta ik nu
sterker in mijn schoenen. In de regio zie ik onze toegenomen
bekendheid voornamelijk terug in het aantal reserveringen van
de high tea. Je gaat natuurlijk niet bij je buurman logeren.”

Museum de Kantfabriek ontvangt haar 10.000e bezoeker

December
In december werd teruggeblikt op het hoogwater van 1993
en nagedacht over maasbeveiliging. Jan Terburg uit Horst kreeg
een koninklijke onderscheiding én een onderscheiding van de
KNVB. In de Kasteelse Bossen in Horst verdronk een man. In
Evertsoord werden 144 verwaarloosde honden in beslag
genomen. De voorbereidingen voor het LVK in Grubbenvorst en
het Rozenfestival in Lottum gingen van start gegaan. De
discussie rondom zwembad De Berkel duurt voort: er wordt een
nieuw onderzoek gestart. De ijsbaan op het Wilhelminaplein in
Horst geopend. Jan Verhaag uit Sevenum ging samen met
HALLO op zoek naar Pietje Kuypers, waarvan zijn schoonouders
mysterieuze brieven hadden bewaard. Met hulp van vele lezers
werd het mysterie opgelost. In Hegelsom kregen ze hun
pinautomaat terug, maar in Broekhuizenvorst moesten ze er
afscheid van nemen. De winkels blijven voorlopig dicht op
zondagen. Het Smidseplein in Horst krijgt z’n naam.
De Sevenumse Bas Lommen speelt in de film Hemel op
Aarde. “De première was hartstikke vet”, zegt hij nu. “Na het
wachten op alle BN’ers op de rode loper mochten wij eindelijk.
Het was zo spannend met alle paparazzi. Het geeft een
bijzonder gevoel om jezelf te zien en te horen. Het was de
eerste keer dat ik de film zag. Toch had ik het gevoel dat ik ‘m
al eerder had gezien. Ik kende het script natuurlijk al. Op de
afterparty waren de reacties heel leuk. Iedereen vond het een
mooie film. Ook vonden ze dat ik heel goed gespeeld had. Ik
ben ook nog op de foto geweest met BN’ers. Het was een
geweldige avond.”
In Grubbenvorst worden speciale stoeptegels gelegd

swingende Latin & Berber-Rai

ZA

28
BUYA

DEC

20.30

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

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

www.verkoeijen.nl

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

LAURENT
SMEDTS IMPORT
BIJZONDERE ITALIAANSE WIJNEN

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

KLEINE WIJNHUIZEN, RECHTSTREEKSE
IMPORT VANUIT ITALIË
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* Vraag naar de voorwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

DOLLE DEAL DAGEN

FINALE
KNALLERS

Cambrinus sluit af
met Buya
Café Cambrinus in Horst sluit op zaterdag 28 december het jaar af. Dit
doet zij met een show van de band Buya. Het optreden begint om 20.30 uur.
Zangeres Sandy Polderman
verzorgt de vocalen voor Buya en
Rachid Barrahou speelt darbougapercussie. Met de andere bandleden
voeren zij het publiek mee naar de
mediterrane sferen van Noord-Afrika,

ZATERDAG 28 december 9.00 - 17.00 uur
ZONDAG 29 december 10.00 - 17.00 uur (alleen Venlo)

waar ze in het Berber-Arabisch en
de Spaans gezongen ‘Gypsy Kings’stijl mixt met Latin en de moderne
Marokkaanse muziekstijl Rai.
Voor meer informatie kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

ZONDAG
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ALLEEN OP Z
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VOLKSWAGEN
UP! Move up! 5-deurs, 1.0 60pk, wit, airco, navi+telefoon, elektr ramen
UP! Move up! 5-deurs, 1.0 60pk, zilver, airco, navi+telefoon, elektr ramen
UP! Move up! 5-deurs, 1.0 60pk, zwart, airco, navi+telefoon, elektr ramen
UP! High up! 1.0 60pk, zwart, 15” LM, airco, navi+telefoon, elektr ramen, centr vergr.
UP! High up! 1.0 60pk, wit, 15” LM, airco, navi+telefoon, elektr ramen, centr vergr.
POLO Edition 4-deurs, 1.2 TSI 90pk Hand 5, grijs, airco, Cruise Control, armsteun
POLO Edition 4-deurs, 1.2 TSI 90pk Hand 5, zwart, airco, RCD 310, elektr ramen
POLO Edition 4-deurs, 1.2 TSI 90pk Hand 5, zilver, airco, armsteun, elektr ramen
GOLF Easyline, 1.2 TSI 85pk, BMT 4-deurs, grijs, colorpakket, radio ‘composition touch’
GOLF Comfortline, 1.2 TSI 77 KW/105 PK 6 versn. Hand, zwart, elektr. ramen achter
GOLF Highline, 1.2 TSI 77 KW/105 PK 6 versn. Hand, zilver, 17” LM, Executive, getint glas
GOLF Highline, 1.4 TSI 90 KW/122 PK 6 versn. Hand, rood, alarm plus
GOLF Highline, 1.2 TSI 77 KW/105 PK 6 versn. Hand, Pure White, 17” LM, Executive
GOLF BlueMotion Highline, 1.6 TDI 81 KW/110 PK 6 versn. Hand, blauw/grijs, Executive
GOLF BlueMotion Highline, 1.6 TDI 81 KW/110 PK 6 versn. Hand, donker blauw, Executive
GOLF BlueMotion Highline, 1.6 TDI 81 KW/110 PK 6 versn. Hand, grijs, Executive plus
GOLF GTI, 2.0 TSI 162 KW/220 PK 6 versn. Hand, rood, 18” LM, Panorama dak, navi+tel
JETTA Hybride Highline, 1.4 TSI 110 KW/150 PK 7 versn. DSG, grijs, 17” LM, Xenon, Navi
JETTA Hybride Comfortline, 1.4 TSI 110 KW/150 PK 7 versn. DSG, zilver, 16” LM, RCD 510
PASSAT BlueMotion Exe Edition, 1.6 TDI 77 KW/105 PK 6 versn. Hand, zilver, Climatronic
PASSAT VARIANT R-Line Executive Edition, 1.4 TSI 90 KW/122 PK 7 versn. DSG, bruin
CC 1.8 TSI 118 KW/160 PK 6 versn. Hand, lichtbruin, 5-zitter, 18” LM, Xenon, navi
SHARAN Highline, 1.4 TSI 110 KW/150 PK 6 versn. Hand, grijs, elektr. achterklep + deuren
TIGUAN R-Line Edition, 1.4 TSI 90 KW/122 PK 6 versn. Hand, grijs, Executive pakket
TOURAN Highline, 1.2 TSI 77 KW/105 PK 6 versn. Hand, donker blauw, Executive pakket
AUDI
A3 SPORTBACK Pro line S 1.6 TDI 77 KW/105 PK, 6 versn. Hand, zwart, 18" LM
A4 e edition 1.8 FSIe 125 KW/170 PK, grijs, navi plus, Bi-Xenon, blanke sierlijsten
A5 COUPE Pro line S 1.8 125 KW / 170 PK FSI, 8 versn. Multitronic, grijs, Mmi navigatie
SEAT
LEON Enjoy, 5-deurs, 1.2 TSI 85pk, rood, 16” LM, navi+telefoon, mistlampen, airco
LEON Enjoy, 5-deurs, 1.2 TSI 85pk, zwart, 16” LM, navi+telefoon, mistlampen, airco
LEON Ecomotive Lim.Ed. I, 5-deurs, 1.6 TDI 110pk, grijs, 16” LM, navi+tel, airco, PDC
LEON Ecomotive Lim.Ed. II, 5-deurs, 1.6 TDI 110pk, zwart, 16” LM, navi+tel, leder interieur
LEON Ecomotive Lim.Ed. III, 5-deurs, 1.6 TDI 110pk, wit, 16” LM, navi+tel, leder/alcantara
IBIZA Enjoy, 1.2 TSI 85pk, grijs, 15”LM, airco, elektr ramen+spiegels, Radio/CD, centr vergr
IBIZA Enjoy 1.2 TSI 85pk, zwart, 15”LM, airco, elektr ramen+spiegels, Radio/CD
IBIZA SC Style 1.2 TSI 105pk, zwart, 17”LM, airco, elektr ramen+spiegels, Radio/CD
TOLEDO Enjoy, 1.2 TSI 85pk, grijs, 16”LM, airco, elektr ramen+spiegels, Radio/CD
MII Sport 1.0 60pk, zilver, LM, airco, elektr ramen, centr vergr + afstbed.
ŠKODA
RAPID HB, 1.2 TSI 86pk, Cap. Beige metallic, middenarmsteun, airco, sunset
OCTAVIA COMBI, Elegance Businessline, 1.4 TSI 140pk, zilver, 18” LM, groot navi+telefoon
YETI Adventure 1.2 TSI 105pk, grijs, 17” LM, navi+telefoon, PDC
SUPERB Combi, Ambition Businessline, 1.6TDI 105pk, Cap. Beige metallic, 16” LM, navi+tel

VAN:
€ 12.976,€ 13.273,€ 13.273,€ 14.356,€ 13.922,€ 17.761,€ 17.453,€ 17.524,€ 21.573,€ 25.464,€ 27.783,€ 29.164,€ 29.336,€ 32.307,€ 32.037,€ 32.673,€ 38.654,€ 36.454,€ 32.228,€ 36.411,€ 42.196,€ 44.152,€ 54.516,€ 39.490,€ 36.071,-

VOOR:
€ 11.699,€ 11.999,€ 11.999,€ 12.999,€ 12.699,€ 15.599,€ 15.299,€ 15.499,€ 18.499,€ 22.999,€ 23.999,€ 24.999,€ 24.699,€ 28.999,€ 28.999,€ 29.999,€ 33.999,€ 29.999,€ 27.999,€ 32.999,€ 38.499,€ 36.999,€ 48.999,€ 35.999,€ 30.999,-

€ 39.026,- € 32.430,€ 36.277,- € 32.840,€ 50.717,- € 42.980,€ 22.520,€ 22.810,€ 24.685,€ 27.245,€ 27.245,€ 18.114,€ 18.114,€ 21.134,€ 18.794,€ 12.482,-

€ 19.999,€ 20.499,€ 23.999,€ 26.499,€ 26.499,€ 14.999,€ 14.999,€ 17.999,€ 17.699,€ 10.999,-

€ 19.831,€ 32.176,€ 27.381,€ 35.791,-

€ 17.699,€ 29.999,€ 24.499,€ 31.999,-

* Vermelde prijzen zijn inclusief kosten rijklaar maken en eventuele inruilbonussen.

30 december tot 18.00 uur
en 31 december tot 17.00 uur geopend

Venlo – Venray – Panningen

UWE AUTO*
E OP EEN NIE
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N
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A
G
A
1 JAAR EXTR
9%
G VANAF 4,9
FINANCIERIN

www.autoarena.nl

Tovri presenteert
Ik weet van niks
Toneelvereniging Tovri uit Meterik zet ook dit jaar weer een stuk op de
planken. De klucht Ik weet van niks is vrijdag 27 en 28 december in MFC
De Meulewiek in Meterik en op zondag 12 januari in cultureel centrum
’t Gasthoês in Horst te zien.
Het verhaal van toneelschrijver en
regisseur Lisette Leenders speelt zich
af in de woon-werkkamer van Herman
Pijnenburg. Deze uitvinder gaat zo op in
zijn werk dat hij zijn vrouw Coby bijna
vergeet. Omdat hij nogal verstrooid is,
heeft hij de boekhouding uitbesteed
aan specialisten. Op zekere dag wordt
Herman verrast met een bezoek van

een zeer speciale belastingambtenaar
en een familielid. Huize Pijnenburg
wordt bijna te klein voor alle verwikkelingen en problemen. De creatieve
geest van Herman denkt oplossingen te
hebben, maar maakt de chaos alleen
maar groter. Niets is wat het lijkt. Voor
meer informatie, kijk op www.tovri.nl
of bel 077 398 68 20.

Pigtail viert nieuwjaar in Meterik
De Horster classic rockcoverband Pigtail opent op 1 januari het nieuwe
jaar bij café Kleuskens in Meterik. Het optreden begint om 19.00 uur.
Toegang is gratis.
Pigtail speelt tijdens het eerste
optreden in het nieuwe jaar nummers
van onder andere Queen, Uriah Heep,
The Who en Pink Floyd. Voor iedereen
is de gelegenheid om elkaar de beste
wensen te doen voor het nieuwe jaar.

De band zegt een succesvol jaar in en
buiten de regio achter de rug te hebben. Ook in 2014 staat de classic rockcoverband al op verschillende plaatsen
op de agenda. Voor meer informatie,
kijk op www.pigtailband.nl
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Nieuwjaarsconcert
St. Caecilia America

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag

Marion Steeghs en muziekvereniging St. Caecilia uit America treden
op zondag 12 januari om 15.00 uur samen op in de Sint Josephkerk in
America. De toegang is gratis.
Voor het eerst in jaren geeft
muziekvereniging St. Caecilia uit
America weer een nieuwjaarsconcert. Marion Steeghs neemt
hierbij de zang voor haar rekening.
Tijdens de middag worden diverse

soorten muziek ten gehore gebracht
uit de genres pop, klassiek en musical. Zij spelen bijvoorbeeld muziek
van Deep Purple, de Florentiner
Mars, Go Like Elijah en Gabriella’s
Song.

Sluiting bibliotheek Grubbenvorst

Rondleiding bieb
Horst
De bibliotheekvestiging in Grubbenvorst gaat per 1 januari definitief
dicht. Maandag 30 december is de laatste uitleen- en inleverdag. Zij
verzorgt voor haar oudere leners daarom een rondleiding in de Horster
bibliotheek.
BiblioNu wil oudere leners van
de vestiging Grubbenvorst op vrijdag
24 januari van 13.45 tot 15.15 uur
kennis laten maken met de vestiging
in Horst. Er wordt deze middag voor
gratis vervoer naar Horst en terug
gezorgd. Met Synthese is afgesproken
dat de BoodschappenPlusBus voor
deze gelegenheid wordt ingezet.
Belangstellenden worden tussen
13.00 en 13.30 uur aan huis
opgehaald. Men krijgt in de Horster
bibliotheek een rondleiding en uitleg
over de uitleenselfservice. Daarnaast

is er gelegenheid om nieuwe boeken
uit te zoeken en zelf de bibliotheek te
verkennen.
Aanmelden voor de rondleiding
kan tot maandag 30 december in
de bibliotheek Grubbenvorst of via
mpeeters@biblionu.nl
Oude boeken uit de
Grubbenvorster bibliotheek worden
op een boekenmarkt op vrijdag
3 januari verkocht van 16.00 tot
20.00 uur. De opbrengst van deze
boekenmarkt komt ten goede aan de
schoolbibliotheken in Grubbenvorst.

Extra activiteiten

Donkere dagen in
De Locht
In museum De Locht in Melderslo wordt extra aandacht geschonken aan
de donkere dagen rond Kerst en Nieuwjaar. Het museum is dan aangekleed
met sfeervolle kerstdecoraties en er zijn diverse speciale activiteiten.
Op zaterdag 28 december
wordt Onnozele kinderen gevierd.
Er worden extra activiteiten voor
kinderen georganiseerd, zoals twee
keer een veiling van groenten en
fruit, een speurtocht en oude spellen.
Kinderen hebben gratis toegang.
Het museum is dan open van 14.00
tot 20.00 uur. De dag erna worden
nieuwjaarsplatsen gebakken in

00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur

Gelegenheidsband
Gadﬂy bij De Buun
Peter Thijssen brengt op zaterdag 28 september met zijn band Gadfly
oude en jonge muzikanten bij elkaar om een optreden dat in één dag in
elkaar gezet is te geven in muziekcafé De Buun in Horst. Het optreden
begint om 22.00 uur.
Horster zanger Peter Thijssen vormt
tijdens dit optreden samen met een aantal jonge musici de gelegenheidsband
Gadfly. Door jonge en oude muzikanten
bij elkaar te brengen, gaat de band op
zoek naar een muzikale balans waar
iedereen tevreden mee kan zijn. Onder
het motto Let’s make music willen ze
het contrast laten zien tussen de, zoals
zij het noemen, te gekke jonge artiesten
en de ervaren oude knarren. Het unieke
kenmerk van deze band is dat ze pas
bij elkaar komen en beginnen met
repeteren op de dag van het optreden.
Daar zit voor hen de kick in: één dag
samen intensief repeteren en aansluitend ’s avonds knallen op het podium.
De band bestaat voor het optreden van

28 september uit drummer Niels Stelder,
basgitarist en zanger Joep Vullings,
gitarist en zanger Brian Bos, leadzanger
Jan van Rens en gitarist en zanger Peter
Thijssen. Samen spelen zij covers van
onder andere The Who, Lynyrd Skynyrd,
Neil Young, Bon Jovi en Golden Earring.
Gadfly geeft aan dat ze hun eigen invulling geven aan de nummers, omdat dat
voor hun interessanter is om te doen,
maar ook vanwege de korte repetitietijd. De precieze invulling van de avond
is nog niet bekend, maar de band laat
weten dat het zowel voor het publiek
als voor de muzikanten een spannende
avond gaat worden. Na het optreden zal
er ook nog ruimte zijn voor een kleine
jamsessie met overige muzikanten.

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

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

Prijsuitreiking kraslotactie BiblioNu
De krasactie die BiblioNu organiseerde tijdens de campagne Nederland Leest, heeft in de gemeente Horst aan
de Maas acht winnaars opgeleverd. De winnaars werden zaterdag 21 december uitgenodigd om in de bibliotheek
hun prijs in ontvangst te nemen.

het bakhuis. Ook wordt er stroop
gemaakt. Het museum is ook zondag
en maandag open van 14.00 tot
20.00 uur. Op 31 december en
1 januari is het museum gesloten.
Daarnaast is de expositie Bij ons thuis
aan de muur te zien, vol nostalgie
met familieportretten, diploma’s,
vrome afbeeldingen, kruisbeelden en
heilwensen.

Nieuwjaarsconcert
Concordia Meterik
Muziekvereniging Concordia uit Meterik en Meriko Vocaal organiseren
op zaterdag 4 januari een nieuwjaarsconcert. Het concert vindt plaats in
MFC De Meulewiek in Meterik en begint om 19.30 uur.
De muzikale avond met het
thema Amerika/America wordt afgetrapt door het Percussion Ensemble
van muziekvereniging Concordia,
onder leiding van Ton Verberne. Na
een korte pauze zet Meriko Vocaal de
avond voort. Dit koor, dat een druk
jaar achter de rug heeft met haar
45-jarig bestaan en het driedaagse
optreden Via de Miëterik, brengt

onder leiding van Ron Hanssen een
vocaal optreden.
Ook de fanfare van muziekvereniging Concordia heeft niet stilgestaan
in 2013, maar zet zich ook in het
nieuwe jaar voor de volle honderd
procent in om zich van haar beste
kant te laten horen. Onder leiding van
Chris Derikx verzorgt zij de afsluiting
van de avond.

De prijzen werden uitgereikt door
Carla Driessen, vestigingshoofd van de
bibliotheek Horst en Henk Kemperman,
directeur van Museum De Locht. De
hoofdprijs was een BiebBox ter waarde
van 100 euro. Ook had Museum De Locht

vrijkaartjes beschikbaar gesteld. De
overige prijzen bestonden uit kaartjes
voor de voorstellingen De Kleine Blonde
Dood en Anne Frank in de Schouwburg
Venray en Luxe-abonnementen van
BiblioNu. De campagne Nederland Leest

draaide dit jaar om Erik of het klein
insectenboek van Godfried Bomans.
Bibliotheekleden konden het boek in
november gratis afhalen. In het boek
zat een kraskaart waarmee prijzen te
winnen waren.

Prinsenbal De Krey
Prins Goof d’n urste en adjudant Henri treden op zondagmiddag 12 januari af in Het Maaspaviljoen in
Broekhuizen. Zij maken plaats voor de nieuwe prins en adjudant van CV De Krey. Wie komt er uit het Kreye-ei?
Voorafgaand aan het uitkomen van
de prins treden de verschillende dans-

gardes op. Het Maaspaviljoen opent
haar deuren om 14.11 uur. De nieuwe

prins wordt rond 17.11 uur bekendgemaakt.
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America
Fifa-toernooi

za 28 december 14.00 uur
Locatie: Station America

Silvesterparty
di 31 december 20.00-03.00 uur
Locatie: Station America

27
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Optreden Buya

Sylvesterparty
met dj Luke Verano

za 28 december 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

di 31 januari 22.00 uur
Locatie: Blok 10

di 31 december 20.00-02.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Broekhuizenvorst

za 28 december 20.30 uur
Organisatie: Maartje Smedts
Locatie: Kasteelboerderij

Oudjaarsparty

Optreden Gadﬂy

Nieuwjaarsswing

za 28 december 22.00 uur
Organisatie: Peter Thijssen
Locatie: café De Buun

wo 1 januari 02.00-09.00 uur
Locatie: OJC Niks

Hegelsom

di 31 december 22.00-03.00 uur
Locatie: café D’n Tap

70s and 80s party
met dj Bas

wo 1 januari 21.00 uur
Locatie: café D’n Tap

za 28 december
22.00-03.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Kronenberg
Kerstwandeltocht

vr 27 december 12.30 uur
Organisatie: www.kroenenberg.nl
en SV Kronenberg
Locatie: sportpark De Heesbergen

Oliebollen pubquiz
za 28 december 22.30 uur
Locatie: Blok 10

Nieuwjaarsfeest

Vakantiemarkt

di 31 december
Locatie: OJC Phoenix

zo 29 december
13.00-15.00 uur
Organisatie Stichting Breek-Uit
Locatie: The Shuffle

Horst

Melderslo

Onnozele kinderen
za 28 december
14.00-20.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Fabulous Fifty’s Jazz Jingles
New Years Eve Party
di 31 december 20.00-23.30 uur
Locatie: OJC Walhalla

Sylvesterparty
zo 29 december
14.00-20.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Sylvesterparty
di 31 december
20.00-02.00 uur
Organisatie: café ‘t Tunneke
Locatie: MFC De Zwingel

di 31 december 22.00 uur
Organisatie: horeca Sevenum
Locatie: De Wingerd

Swolgen
Das JDBS Übergeile Winterfest
vr 27 december 19.00 uur
Org: Jeu de Boulesclub Swolgen
Locatie: jeu de boulesbaan bij
café-zaal Wilhelmina

Optreden Force 10
wo 1 januari 21.00 uur
Locatie: café ‘t Paradijs

vr 27 december 12.00 uur
Locatie: OJC Canix

Meterik

Film marathon

Tienray
Jeugdinstuif:
oudjaars(dagen)party
vr 27 december
Locatie: OJC Gaellus

Toepavond

Ponyspellenmiddag

Toneelvoorstelling
Ik weet van niks

ma 30 december
Locatie: café D’n Tap

vr 27 december 13.30-17.00 uur
Org: Pony- en ruiterclub Lottum
Locatie: rijhal Hoogveld

vr 27 en za 28 december 20.15 uur
Org: toneelvereniging Tovri
Locatie: MFC De Meulewiek

Rock ’n Roll met Trademark

Optreden Chapter

Optreden Pigtail

Oud & Nieuw

zo 29 december 19.00 uur
Locatie: café D’n Hook

wo 1 januari 20.00 uur
Locatie: café Kleuskens

di 31 december 20.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Kerstwandeling bosbewoners
vr 27 december 18.00 uur
Organisatie: Stichting Landschap
Horst aan de Maas
Locatie: Kasteelse Bossen

vr 27 december 21.30 uur
Org: Rock ’n Roll Highschool
Locatie: De Gaper

Lottum

Borduurcafé
vr 27 december 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

di 31 december 18.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Nieuwjaarsplatsen bakken

Sylvesterparty

di 31 december 22.00-04.00 uur
Locatie: café ‘t Dörp

Sevenum

Silvesterparty met BMC Styles Popquiz

Bandjesavond

Optreden Predilection
Mega Sylvesterparty

Meerlo

za 28 december 21.30 uur
Locatie: café ’t Pleintje

New Years Ball
di 31 januari 21.00-04.00 uur
Organisatie: De Lange
Locatie: de Mèrthal

29 decembaegr!
koopzond
Morgen:

samen profiteren van
de Warme Winter Weken

Jij een bed, zij een bed
Auping zorgt voor een warm gevoel deze winter: nu 15% voordeel
op het Auping assortiment. En bij aankoop van een compleet bed
geeft Auping kinderen in een SOS kinderdorp in Guatemala een
slaapplek om in te dromen. Zoek dus snel de warmte op bij een
Auping winkel bij jou in de buurt.

1
5
%
v

oordeel
op het Au
assortimepin*g
nt

Auping Essential
Compleet met spiraalbodems
en matrassen (excl. hoofdbord).
Nu vanaf € 1.666,* Geldt in de actieperiode van 14 december 2013 t/m
2 februari 2014. Kijk op www.auping.nl/warmewinter
voor de actievoorwaarden en de samenwerking met
SOS Kinderdorpen.

Auping Match Copenhagen
Compleet met spiraalbodems
en matrassen (excl. hoofdbord).
Nu vanaf € 1.797,-

Auping Auronde
Compleet met spiraalbodems
en matrassen.
Nu vanaf € 1.823,-

Showroom
Sale!
wij maken ruimte voor de
nieuwe voorjaarscollectie!

VLOERBEDEKKING RAAMDECORATIE ZONWERING BEHANG KASTEN SL AAPCOMFORT TRAPRENOVATIE VLOERBEDEKKING RAAMDECORATIE
PATERSSTRAAT 31 VENRAY T 0478 585 552 W W W . E E F W O N E N S L A P E N . N L
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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
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

Griendtsveen

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

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts De Weert & 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

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

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

Huisartsenpost

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

Venlo

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

zaterdag

zondag

zaterdag

zondag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

09.30

Heilige mis
18.00
Heilige mis
10.30
Heilige mis
18.30
Heilige mis
09.00
Aanbidding
09.25
Dichterbij
15.30
oudjaarsavond 18.00
nieuwjaar
10.30
Heilige mis
18.30
Heilige mis
18.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
dinsdag
donderdag

Heilige mis
09.00
oudjaarsavond 19.00
Heilige mis
09.00

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

Meterik
zaterdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Verloskundige zorg

Tienray

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

zaterdag
woensdag

vrijdag

Heilige mis
18.00
Heilige mis
09.30
Rozenkrans
18.00
Heilige mis
18.30
Rozenkrans
18.00
oudjaarsavond 18.30
nieuwjaar
10.30
Rozenkrans
18.00
Heilige mis
18.30
Rozenkrans
18.00
Heilige mis
18.30

Heilige mis
nieuwjaar

18.00
10.30

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

Bandjesavond
Kasteelboerderij
Maartje Smedts uit Horst organiseert zaterdag 28 december een bandjesavond bij de Kasteelboerderij Horst. Ze presenteert ook eigen werk met de
band In Fine Feather. Daarnaast speelt Smedts toetsen in de band Southern
Hills, waarmee ze in juni afstudeert aan de rockacademie.
In Fine Feather speelt popmuziek
met een voorliefde voor folk, waarbij
samenzang een grote rol speelt.
Southern Hills speelt alternatieve
popmuziek, waarin persoonlijke
verhalen worden ondersteund door

warme vocalen.
Men On The Run, een band uit
Venlo die geselecteerd is voor de
voorronden van Nu of Nooit, sluit de
avond af. De bandjesavond start om
20.30 uur.

19.00

Kronenberg

woensdag
donderdag

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

09.45

Horst (Lambertus)

Spoedgevallendienst
27 december 2013 t/m 2 januari 2014
Kies Mondzorg Well
t Zandt 15, Well
T 0478 50 19 71

T

Heilige mis

19.15

Hegelsom

zondag
dinsdag

112

Heilige mis

La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15
dinsdag
oudjaarsavond 17.00
woensdag nieuwjaar
11.15

Swolgen

Brand, ongeval of misdrijf

09.45

Grubbenvorst

(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

Heilige mis

Broekhuizenvorst

Venray

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 27

10.00
14.30

Feesten in café
D’n Tap
Café D’n Tap in Horst organiseert op zaterdag 28 december een seventies- en eightiesparty en op nieuwjaarsdag treedt de Horster band
Predilection op.
Zaterdag 28 december staan de
jaren 70 en 80 centraal in café D’n
Tap. Tussen 22.00 en 03.00 uur gaat
het café terug naar de tijden van de
soul, de power shoulder en getoupeerd
haar. Op woensdag 1 januari staat er
een band geprogrammeerd in café D’n
Tap. Dit keer komen de jaren 60 en 70
aan bod, waaraan de band Predilection
uit Horst een muzikale ode brengt.
Predilection is opgericht in 1965 en

heeft sindsdien in wisselende samenstellingen vele podia gezien. Sinds de
introductie van hun laatste cd Nostalgic
Emotions in 2008 treedt het viertal
regelmatig op met een hernieuwd
repertoire met covers van bands en
artiesten zoals The Rolling Stones,
Chuck Berry en Neil Young. De band
besteedt ook veel aandacht aan closeharmony zang. Het optreden begint om
21.00 uur. Toegang is gratis.

Drie lokale liedjes in
halve ﬁnale LVK
De gemeente Horst aan de Maas levert drie liedjes voor de halve finale
van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) 2014. Zowel Thijssen &
Co uit Horst als De Toddezèk en Björn uit Grubbenvorst wist zich te plaatsen.
Thijssen & Co uit Horst heeft een
plek in de halve finale behaald met het
nummer Gef ‘m ván Jetje. De Toddezèk
uit Grubbenvorst wist zich te plaatsen
met Onhendig Leedje. Plaatsgenoot
Björn neemt deel met het nummer
Vastenaovend Belaeve. Het NoordLimburgse aandeel is groot dit jaar.
Uit deze regio wisten 25 van de zestig

doorgedrongen liedjes zich te plaatsen
voor de halve finale. De LVK-organisatie
maakte de deelnemers maandag 23
december bekend. De halve finales
vinden plaats op 11, 18 en 25 januari.
Zondag 1 februari vindt de bekendmaking
van de negentien finalisten plaats. De
finale wordt op vrijdag 14 februari gehouden in de veilinghallen in Grubbenvorst.

In gesprek over

Veranderingen in
Horst en omgeving
LGOG Kring Ter Horst organiseert in januari en februari verschillende
cursusavonden in museum De Kantfabriek in Horst. Er wordt gesproken over
landschappen in Horst en omgeving en de veranderingen hierin.
Alle bijeenkomsten krijgen een
eigen onderwerp. Op dinsdag 21 januari trapt Benoît Locht af met een verhaal over de dynamiek in het landschap
van de middeleeuwen tot de eerste
helft van de vorige eeuw. Wat daar
nu nog van zichtbaar is, wordt in deze
bijeenkomst duidelijk.
Op dinsdag 4 februari praat KeesJan van den Herik over de ontwikkelingen tussen Ooijen en Wanssum. De
Oude Maasarm moet weer meestromen en er worden hoogwatergeulen aangelegd. Het landschap waar
natuurlijke ophogingen eerst moesten
beschermen tegen hoogwater, gaat
veranderen. In de Maasdorpen gaan
duinen een definitieve plek krijgen.

Om te zien hoe de veranderingen
aan de Maas er in de praktijk uit zien,
wordt op zaterdag 8 februari een
excursie georganiseerd naar de Maas
tussen Ooijen en Wanssum. Hier zorgt
René Isarin voor uitleg. Een paar dagen
later, op dinsdag 11 februari, wordt de
cursus afgesloten door Hans Heijnen.
Hij laat met recente en historische
kaarten zien wat er veranderd is door
de eeuwen heen.
De cursussen op dinsdag beginnen
om 19.30 uur en eindigen 21.30 uur.
De excursie op zaterdag start 10.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.lgogterhorst.nl Aanmelden kan
tot 14 januari, via secretariaat@
lgogterhorst.nl of bel 077 398 41 40.

28

nieuws

27
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

glas-advertenties-263x395-v2.indd 1

1-11-2013 15:44:17

