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‘Herkenbare anekdotes
laten mensen lachen’
Bij de Sint Lambertuskerk in het centrum van Horst stond in het weekend van 20 en 21 december een levende kerststal. De werkgroep Levende Kerststal van
Jong Nederland Horst bracht het kerstverhaal dit jaar op een luchtige, Horster manier ten tonele.
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Kerst

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

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

A73

Afrit 10

Kerststal van Jong Nederland Horst
heeft het project van het begin tot het
eind opgezet en geregeld. Het script,
het spel, de regie, de techniek, de
grime, de kleding, de attributen
en het opbouwen van de kerststal
waren allemaal in handen van
Jong Nederland Horst. Het Centrum
Management heeft geholpen met
de financiën.
Kerstengel Wendy Beurskens (29)
uit Horst heeft veel plezier in het spel.
“Nadat ik leuke verhalen had gehoord

naar aanleiding van het stuk van vorig
jaar, besloot ik me dit jaar aan te
sluiten. Ik heb nog nooit eerder aan
een toneelstuk meegedaan, maar het
bevalt me tot nu toe erg goed.”
Wendy merkt dat het stuk ook
goed valt bij het publiek. “Het publiek
is vaak doodstil, omdat men zeer in
het spel zit. Maar daarnaast lachen de
mensen ook veel op precies de juiste
momenten. Ik zag de Deken tijdens de
zaterdagvoorstelling nog stralen.”
Lees verder op pagina 05

KERSTBRUNCH € 35,00

1ste en 2de kerstdag vanaf 10:30 uur

3-GANGEN KEUZEMENU € 39,50

Horst-Noord

Ger Haegens, een van de
organisatoren van Jong Nederland
Horst, vertelt vol enthousiasme over
de levende kerststal. “We vertellen
geen standaard kerstverhaal. Zo wordt
het stuk in het dialect opgevoerd en
verwerken we de Horster actualiteit,
zoals de nieuwe markt, in het verhaal.
De herkenbare anekdotes maken
de mensen aan het lachen. Tijdens
het spel lopen de spelers in de
kerststal tussen de ezels door naar de
microfoons.” De werkgroep Levende

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

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

Aanlevertijden HALLO Oud en Nieuw
De eerste editie in het nieuwe jaar van HALLO Horst aan de Maas verschijnt op vrijdag 2 januari. Dit
heeft echter geen gevolgen voor de aanlevertijden van persberichten en advertenties.
Advertenties dienen uiterlijk
dinsdag 30 december om
17.00 uur ingestuurd te zijn via

advertentie@hallohorstaandemaas.nl 17.00 uur aanleveren. Deze mag u
Persberichten, teksten en foto’s sturen naar redactie@
kunt u tot maandag 29 december
hallohorstaandemaas.nl
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Opgesloten in Ut Glaze Hoês
Burgemeester Kees van Rooij sloot op vrijdag 19 december de drie dj’s
Martijn, Sanne en Peter op in Ut Glaze Hoês in Horst. Zij aten vier dagen
niets en probeerden met non-stop radiomaken zoveel mogelijk donaties
binnen te halen voor stichting Vrienden van Hospice Horst aan de Maas.
Onder de opzwepende klanken van
dj Misrule stroomt het Wilhelminaplein
vrijdag 19 december iets voor zessen
aardig vol. Zowel jong als oud lijkt
nieuwsgierig. Blikvanger vormt
echter niet alleen Ut Glaze Hoês.
Naast de container staat namelijk

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Auto Arena
gehele gemeente

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 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Wim Coenen,
Rick van Gasteren, Anne Gubbels,
Fabienne ten Horn, Judith van
Meijel, Cleo Schatorjé, Gyonne
Schatorjé, Rosanne Vromen, Nicky
Willemsen en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
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

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

ook een feestelijke caravan met de
tekst Karaoke 3000. Verschillende
vrijwilligers van OJC Niks leggen
de laatste hand aan de opbouw en
inrichting. “Wij blijven hier staan
tot en met zaterdag. Hopelijk zal
Karaoke 3000 een trekpleister vormen,
waardoor mensen blijven plakken.
Het zou mooi zijn als we op die manier
meer donaties binnen kunnen halen”,
vertelt Bram Vermeulen (25) uit Horst.

‘In Horst branden
lampjes’
Rond 18.00 uur heeft de menigte
zich in een halve cirkel om Ut Glaze
Hoês verzameld. Pieter Janssen,
directeur van Omroep Reindonk, vraagt
het publiek van zich te laten horen. De
aanwezigen reageren met enthousi
asme. Hij roept burgemeester Kees van
Rooij erbij. “Aan het einde van het jaar
zijn er donkere dagen en is er regen en
kou. Dit geldt echter niet voor Horst,
want daar branden lampjes. De ijsbaan,
het festijn eromheen en de fontein: het
centrum bruist. En dan is er nu ook nog
Ut Glaze Hoês. Overtuigend genoeg om
het centrum van Horst een bezoek te
brengen lijkt mij. En je steunt natuurlijk
een fantastisch, lokaal doel. Het hos
pice is een lichtpuntje voor de mensen
in hun laatste levensfase. Ik hoop op
een mooi startbedrag. Vandaar daag
ik iedereen uit om het resultaat van
enkele jaren geleden, 13.500 euro, te
overtreffen. Kan dat?”, vraagt Van Rooij
de aanwezigen. Een luid, instemmend
antwoord klinkt.

Pieter vraagt de drie dj’s naar
voren te komen. Ze laten weten er
helemaal klaar voor te zijn. De sleutel
wordt aan de burgemeester overhan
digd. Na zijn succeswensen betreden
de dj’s één voor één Ut Glaze Hoês.
Confettikanonnen schieten snippers de
lucht in. Van Rooij maakt de deur dicht
en steekt de sleutel in het slot. “Jullie
kunnen!”, roept Pieter naar de dj’s.
‘Do they know it’s Christmas’ van Band
Aid 1984 knalt uit de speakers.

Lokaal doel
Bezoekster José Merkx (42)
uit Melderslo geniet zichtbaar.
“Deze plek in het centrum is erg leuk

Automobiliste
schept fietser
Een automobiliste heeft maandag 22 december omstreeks 08.30 uur
een fietser aangereden op de Westsingel in Horst. De bestuurder kwam
uit de Frans Woltersstraat gereden en botste daar tegen de fietser, die op
de voorrangsweg reed.
De automobiliste schepte de
man op de fiets, vermoedelijk omdat
zij hem over het hoofd had gezien.
De fietser belandde hierdoor via de
motorkap van de auto op het asfalt.

De politie was na vijf minuten ter
plaatse. Medische hulp was niet
nodig, de fietser hield slechts lichte
verwondingen over aan nek en
stuitbeen.

Arrest verdachten
gijzeling verlengd

gecombineerd met andere activiteiten.”
Dj Martijn is haar man. “Ik ben er
trots op dat hij het doet. Laat hem
maar honger lijden”, zegt ze met een
knipoog. Ook Meggie Kunzeler (11) uit
Horst heeft het naar haar zin. “Ik vind
dat Ut Glaze Hoês op een leuke plek
staat, dus ik zal er nog wel vaker
heengaan. Alleen het opsluiten vond ik
niet zo spannend als verwacht”, vertelt
ze. Gaat ze ook nog iets doneren?
“Ik denk het wel. Het is goed dat ze
iets voor Horst doen.” Jack Baeten
(24) uit Horst antwoordt instemmend.
“Ik vind het wel leuk dat het naar een
lokaal doel gaat. Het brengt de mensen
in deze koude dagen dichter bij elkaar”,

concludeert hij.
Op de achtergrond klinkt New
Home, een nummer geschreven door
pianiste Maartje Smedts en zangeres
Auke Classens voor stichting Vrienden
van Hospice Horst aan de Maas.
Hiermee hopen zij het hospice een
hart onder de riem te steken en extra
aandacht te generen. “Dit nummer
zullen we de komende dagen zeker
nog vaker gaan horen”, aldus de dj’s.
Bij het ter perse gaan van deze
HALLO was de laatste tussenstand
5.433,37 euro. Dinsdagavond verlieten
de dj’s het huis weer.
Kijk voor het totaalbedrag en meer
informatie op www.glazehoes.nl

Geen bewoning pand
buitengebied Sevenum
Een man die zijn kantoor in het buitengebied van Sevenum ook wilde
gaan gebruiken als woning, mag dit niet doen. De Raad van State ondersteunde de gemeente onlangs in haar standpunt.
De man woonde een tijd in het
buitengebied van Sevenum in een
pand waar een bestemmingsplan voor
bedrijven op zit. Gemeente Horst aan
de Maas gelastte de man in mei 2013
de bewoning van het pand te beëindi
gen, omdat het geen woonbestemming
had. De man ging hier echter tegen in
beroep. Na een uitspraak van de recht
bank geeft nu ook de Raad van State

de gemeente gelijk. Het pand gebrui
ken als woonruimte is in strijd met het
bestemmingsplan, stelt de gemeente.
Ook verwacht zij niet dat de situatie op
korte termijn verandert, onder andere
omdat het pand dicht bij een boom
gaard ligt. Een woning moet minimaal
op 50 meter afstand liggen van de
boomgaard waar gewasbeschermings
middelen worden gebruikt.

De verdachten van de ontvoering in Sevenum van een 17-jarig meisje
uit Maasbree blijven nog tot midden januari in de cel. Het onderzoek naar
de man (37) uit Kessel en de vrouw (25) uit het Duitse Nettetal
loopt nog.
Rechtbank Limburg heeft de
gevangenhouding van het tweetal
met dertig dagen verlengd. Het
Openbaar Ministerie had de rechtbank
hier om gevraagd, omdat de verhoren
nog niet zijn afgerond en de resulta
ten van het sporenonderzoek nog niet
bekend zijn.
Het Maasbreese meisje werd op

21 november op de Goenjeweg in
Sevenum van haar fiets getrokken
door een man met een bivakmuts.
De 17-jarige werd in de kofferbak
van een auto geduwd, maar wist ter
hoogte van de Romerweg te ontsnap
pen. Over het eventuele motief van
de vermeende gijzeling is na ruim
vier weken nog niets bekend.

Complete check-up
van jouw computer of laptop

€75,00

€37,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Museum Oorlog in de Peel

Trouwjurk voor museum
Melderslo
Edie Pouwels, de eigenaar van Museum Oorlog in de Peel in Melderslo, zag zondag 21 december een familiewens in vervulling gaan. Hij kon een bruidsjurk gemaakt van een parachute aan zijn museumcollectie toevoegen.
Dat was een langgekoesterde wens van zijn inmiddels overleden vader.

Wij wensen u
fijne Kerstdagen

en volgende week natuurlijk

de lekkerste
oliebollen

www.bakkerijbroekmans.nl

Edie Pouwels en zoon Tom met de trouwjurk
Pouwels kwam de jurk op het
spoor op zijn tentoonstelling over de
bevrijding van Ysselsteyn zeventig
jaar geleden. De museumeigenaar
stond te praten met bezoekers over
een doopjurkje in zijn museum.
Pouwels vertelde hen over de wens
van zijn vader toen een man hem
aansprak.
De man vroeg Pouwels of hij
nog steeds op zoek was naar de

trouwjurk. Hij wist namelijk dat er in
Ysselsteyn nog een moest zijn. Toen
Pouwels bevestigend antwoordde,
ging de man op onderzoek uit. Met
resultaat. Pouwels heeft afgelopen
zondag de van parachutestof
gemaakte trouwjurk opgehaald in
Maasbracht. De vrouw waar de jurk
van afkomstig is, komt uit Ysselsteyn.
Daarmee gaat de wens van
zijn vader in vervulling. In het

koffertje waarin Pouwels de jurk
meekreeg, zaten nog meer spullen:
een doopjurkje, de blouse van de
bruidegom, twee doopdekentjes en
een mutsje voor bij de doopjurk.
Allemaal gemaakt van de parachute
van een piloot die tijdens de oorlog
in Ysselsteyn terecht is gekomen. De
museumeigenaar doet nog onderzoek
naar de herkomst van de parachute,
het vliegtuig en de piloot.

Alternatieven onderzocht

Tekort aan bestuursleden
KBO America

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL

In het Americaanse dorpsblad Peelklokje verscheen in oktober een noodoproep voor een nieuwe voorzitter en
nieuwe bestuursleden voor de lokale KBO-afdeling. KBO America telt ongeveer tweehonderd leden en organiseert
diverse activiteiten, maar kan zonder nieuw bestuur niet meer verder.
Voorzitter Jac Kleuskens, die naar
eigen zeggen eigenlijk aangesteld werd
voor acht jaar, was inmiddels dertien
jaar voorzitter en besloot in oktober
definitief af te treden. Toen werd
het huidige bestuur wel aangevuld
met twee nieuwe leden, maar deze
bestuursleden hebben geen ambitie om
als voorzitter aan te treden. In maart zit
weer een bestuurslid aan de maximale
zittingstermijn. De KBO luidde daarom
de noodklok: “Zonder bestuur, zonder
voorzitter, geen KBO-afdeling.”
Jac Kleuskens legt desgevraagd uit
dat het voor de KBO niet erg moeilijk is
om aan vrijwilligers te komen. Er zijn
voldoende leden die hun handen uit
de mouwen willen steken en zo hun
steentje willen bijdragen, aldus de oudvoorzitter, die zelf ook actief blijft, door
bijvoorbeeld fietstochten te organise
ren. Het is echter moeilijk om leden te
vinden die een bestuursfunctie willen

vervullen, stelt hij. Op dit moment is
er dan ook nog geen nieuwe voorzitter
opgestaan.

Men ziet op tegen de
verplichtingen
Volgens Kleuskens komt dit doordat
leden geen verantwoordelijkheid
willen dragen. Een andere verklaring
is volgens KBO Limburg dat mensen
tegenwoordig door moeten werken
tot hun 67e. Mensen willen, als ze net
met pensioen zijn gegaan, niet direct
weer aan de slag binnen een bestuur.
Monique Plaisier, secretaris van de
afdeling, plaatst hier een kanttekening
bij: “Mensen willen wel helpen, maar
het nemen van bestuursverantwoorde
lijkheid, dat is het grote probleem. Men
ziet, denk ik, op tegen de verplichting.
Ook zijn, denk ik, de tijden waarop
de bestuursfunctie uitgeoefend moet

worden, een struikelblok.”
Kleuskens: “Op dit moment zijn
ze in het bestuur actief op zoek naar
nieuwe bestuursleden. De KBO neemt
ook andere opties in overweging.
Er is onder andere gekeken of we
misschien samen konden gaan met
andere verenigingen. Het is namelijk
overal moeilijk om aan bestuursleden
te komen. Door een samenvoeging
worden deze problemen bij twee
verenigingen opgelost. Zo is er gekeken
of we samen konden gaan met de
Vrouwenbeweging America, maar dit
bleek geen optie.”
Plaisier bevestigt de woorden van
Kleuskens. “Er is inderdaad helaas nog
geen zicht op een nieuwe voorzitter.
Het is te hopen dat onze leden wakker
worden en beseffen dat dit ook hun
vereniging is. Een voorzitter is het
gezicht en de belangenbehartiger van
de afdeling”, aldus Plaisier.

Aanrijding?

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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‘Vuurwerk hoort bij de traditie’
In enkele gemeenten in Nederland is het dit jaar verboden om op bepaalde plekken vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling. In de gemeente Horst aan de Maas is dit niet het
geval: van woensdag 31 december 18.00 uur tot donderdag 1 januari 02.00 uur mag overal vuurwerk afgestoken worden. Veel inwoners van gemeente Horst aan de Maas vinden dat
vuurwerk bij de traditie hoort, al blijft het voor de meeste mensen bij kijken.

Jacqueline Hofman (66) uit Horst vindt vuurwerk wel leuk, maar begrijpt dat anderen
er hinder van ondervinden. “Ik heb er zelf geen last van, maar ik heb dan ook geen dieren.
Misschien dat mensen met dieren of ouderen in verzorgingstehuizen er wel last van kunnen
hebben.” Ze vindt vuurwerk mooi om naar te kijken, maar zou het zelf niet afsteken. “Het is echt
een traditie, het hoort bij Oud en Nieuw. Zelf heb ik het nooit afgestoken, dat wil ik ook niet.
Het blijft voor mij bij kijken.”

Meneer en mevrouw Janssen (61 en 64) uit Horst vinden het goed dat er dit jaar pas vanaf
18.00 uur vuurwerk afgestoken mag worden, in plaats van de hele dag. “Dit is beter voor de dieren
en ouderen”, zegt mevrouw Janssen. Verbieden vindt ze te ver gaan. “Het is leuk om naar te
kijken.” Zelf steekt ze geen vuurwerk af, omdat ze het erg duur vindt. “Er zijn genoeg mensen die
het wel afsteken, dus er is altijd wel iets om naar te kijken. Het lijkt me ook leuk als de gemeente
iets zou organiseren, dat er bijvoorbeeld rond middernacht bij de ijsbaan iets wordt afgestoken.”

Malou van Rooij (21) uit Horst vindt dat vuurwerk bij de jaarwisseling hoort. “Het is heel
feestelijk en het is leuk om naar te kijken. Als de gemeente het zou verbieden op sommige
plaatsen, zou dat erg jammer zijn.” Zelf steekt ze het niet af. “Ik kijk er graag naar, maar zelf
afsteken zou ik niet doen. Als ik op straat jongens zie knoeien met rotjes, vind ik het toch erg
gevaarlijk.”

Bob Obers (28) uit Horst zegt: “Ik vind het prima om naar te kijken. Wat anderen doen mogen
ze zelf weten, maar ik vind het zonde van mijn geld. Je hebt er maar een paar seconden plezier
van.” Hij zou het wel waarderen als er door de gemeente centraal iets geregeld wordt. “Als er
door de gemeente iets georganiseerd wordt, zijn er misschien minder mensen die zelf vuurwerk
gaan kopen, waardoor er ook minder overlast ontstaat.”

Suzanne Verhappen (40) uit Horst: “Het zou jammer zijn als vuurwerk verboden wordt.
Maar ik snap wel dat er gemeenten zijn die het op sommige plaatsen verbieden. Sommige
mensen kunnen overlast ervaren van vuurwerk.” Zelf vindt ze dat vuurwerk er gewoon bij hoort.
Ook steekt ze ieder jaar vuurwerk af. “Meestal koop ik voor maximaal vijftig euro een doos met
van alles wat. Dan hoef ik alleen maar een lontje aan te steken en dan heb ik enkele minuten
mooi vuurwerk. Ik houd niet zo van die grote pijlen.”

Annie Cox (77) uit Horst vindt het prima dat er vuurwerk afgestoken wordt. “Van mij
mag het, als ze maar niet te veel overlast veroorzaken en na het afsteken hun rotzooi weer
opruimen.” In het verleden hebben Annie en Hub wel eens vuurwerk afgestoken: “Nu doen we
het niet meer, vanwege onze leeftijd. We vinden het wel erg leuk om naar te kijken. We gaan
tijdens de jaarwisseling op straat kijken en daarna een glaasje champagne drinken en de buurt
een gelukkig Nieuwjaar wensen.”
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Weinig armoede
in Horst aan de Maas
Eén op de twintig huishoudens in Horst aan de Maas leeft onder de
armoedegrens. Daarmee heeft de gemeente de minste armen van Limburg.
Dat blijkt uit het rapport Armoedesignalement, dat het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs
publiceerden.

Vier generaties Coenders
Met de komst van Ruben op 31 oktober zijn de vier generaties Coenders compleet. Superopa Antoon
Coenders (84) uit Lottum, opa Leo Coenders (58) uit Swolgen en papa Erik Coenders uit Lottum zijn blij en
trots met de komst van stamhouder Ruben. Ruben is de eerste zoon van Erik en Ramona en is het broertje
van Myrthe en Veerle.

Verkeersmaatregelen bij
kruising Speulhofsbaan
Gemeente Horst aan de Maas gaat verkeersmaatregelen treffen bij het kruispunt van de Speulhofsbaan en Oude
Peeldijk in Meterik. Als tijdelijke maatregel worden zogenaamde Andreasstrips op beide wegen geplaatst om de
weggebruiker op de kruising te attenderen.
kruisingsvlak is verhoogd, de coating
is rood gemaakt, er zijn extra bor
den geplaatst met een fluorescerend
achtervlak op alle vier de takken van
de kruising en er zijn extra markerin
gen bij de nadering van het kruispunt
aangebracht.” Daarmee werd het
gewenste effect echter niet bereikt.

Volgens de gemeente is er de
laatste tijd sprake van diverse onge
vallen bij de kruising. “In de periode
2009-2013 zijn er zes geregistreerde
ongevallen bekend. Hiervan waren
er vijf met materiele schade en heeft
één geleid tot ziekenhuisopname.
Wellicht ligt het totaal aantal ongeval
len hoger, aangezien niet alles wordt
gemeld”, aldus een woordvoerder van
de gemeente. In het verleden heeft de
gemeente al diverse verkeersmaatre
gelen genomen, die echter niet tot het
gewenste effect hebben geleid. “Het

Onderzoek naar
structurele oplossing
De gemeente doet momenteel
onderzoek naar een structurele oplos

sing. “Er komen in ieder geval niet
méér borden of markeringen”, laat de
woordvoerster weten. Wat er precies
gaat veranderen, is nog niet duidelijk,
maar er worden aanpassingen aan de
weg zelf gedaan.
In de tussentijd wordt op korte
termijn een tijdelijke verkeersmaatre
gel genomen om het verkeer tot meer
oplettendheid te dwingen. Hierbij gaat
het om zogenaamde Andreasstrips op
zowel de Speulhofsbaan als de Oude
Peeldijk. Deze strips attenderen de
weggebruiker op de kruising.

Het percentage arme huishoudens
is door de crisis de afgelopen jaren wel
iets gestegen in Horst aan de Maas,
maar ligt ruim onder het landelijk
gemiddelde. Ook in vergelijking met
buurgemeenten zijn gezinnen in Horst
aan de Maas minder vaak arm. Waar
in Horst aan de Maas 5,3 procent van
de huishoudens met minder dan 9.250
euro per jaar moet rondkomen, is dat
in Venray 8,1 procent en in Venlo 11,1
procent. Gemeente Peel en Maas heeft
ongeveer net zoveel arme gezinnen als
Horst aan de Maas, daar leeft 5,4 pro
cent onder de armoedegrens. In Horst
aan de Maas leven slechts 1,2 procent
van de huishoudens langdurig in

armoede. Het SCP en CBS meten daarbij
mensen die vier jaar of langer onder
de lage inkomensgrens zitten. Ook dat
percentage ligt in de buurgemeen
ten hoger. Volgens de organisaties is
de armoede in Nederland de laatste
jaren nog gestegen, maar lijkt de piek
bereikt. Landelijk is 9,5 procent van alle
huishoudens arm.
Volgens SCP en CBS is de armoede
in Nederland het hoogst bij eenouder
gezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar,
niet-westerse huishoudens, bijstands
ontvangers en kinderen. Daarnaast zien
zij dat armoede zich concentreert in
de grote steden. Ze verwachten dat de
armoede in 2015 wel licht zal dalen.

Vervolg voorpagina

‘Herkenbare
anekdotes laten
mensen lachen’
Horstenaar Jeroen Smedts
(28), die de rol van de Duitse
herder Heinrich vertolkt, vindt
het hele project vooral gezellig.
“Ik vind het allemaal wel lachen.
Vorig jaar heb ik ook meegedaan
en toen men opnieuw spelers
zocht, heb ik eerst aan mijn
kameraden van Jong Nederland
gevraagd wie er allemaal mee
ging doen. We zijn nu met een
erg enthousiaste en gezellige
groep”, aldus Jeroen.

Vervelende ezels
Vorig jaar verzorgde Jong
Nederland een toneelstuk zonder
tekst, maar dat is dit jaar dus

anders. Jeroen vindt het leuk dat
hij dit keer met tekst wat meer in
kan brengen. “Het is weer eens
wat anders dan vorig jaar, wat me
goed bevalt. Ik vond het in het
begin wel een uitdaging. Ik speel
namelijk een Duitse herder, dus
ik moet ook in het Duits mijn rol
vertolken. Maar die Duitse tekst
zit er inmiddels wel ingebakken.”
Ook het werken met de ezels kan
af en toe als een uitdaging gezien
worden. “Die vervelende ezels
staan soms behoorlijk in de weg”,
lacht Jeroen. “Maar daar moet
je op inspelen. De aanwezigheid
van echte dieren geeft het stuk
immers iets extra’s”, besluit hij.

Fijne feestdagen
en veel fietsplezier
in het nieuwe jaar!
Gewijzigde openingstijden:
Gesloten van 25 december
tot en met 1 januari 2015.
Maak een afspraak voor de
winterbeurt in januari of februari
en ontvang een cadeaubon t.w.v.
10% van de reparatiekosten om
in de winkel te besteden.

HEERLIJK

GOURMETTEN

In het nieuwe jaar staan we
graag weer voor u klaar. Alvast
de beste wensen voor 2015!

T 077 464 04 20
Winkel Sevenum: Peperstraat 54
Winkel Horst:
Kloosterstraat 12

5975 BW Sevenum
5961 GE Horst

tel. (077) 467 82 17 | www.theolommen.nl

www.henkaarts.com
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Via deze weg willen wij u danken voor uw blijken van medeleven
tijdens de ziekte en na het overlijden van ons mam

Elly Jeurissen-Verstappen
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm
van bloemen tot uiting gebracht, was voor ons een grote
troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven.
Carla en Geert Wientjens
Marjo Jeurissen en kinderen.
Wij willen u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2015 wensen

Dank je voor de hand die je toestak,
dank je voor de zorg die je bood,
dank je voor de woorden die je sprak,
dank je voor de glimlach die altijd te zien was,
dank je voor alles wat je gaf.
Tot ons groot verdriet is toch nog onverwacht
van ons heengegaan ôs mam, oma en super-oma

Mie Craenen - Cuypers
echtgenote van

Jo Craenen †
Zij overleed in de leeftijd van 92 jaar.
Sevenum,
Grashoek,
Grashoek,
Grashoek,
Grashoek,

Tonnie en Ton
Jan en Lia
Peter en Till
Bertha en Louis
Thijs en Truus

Klein- en achterkleinkinderen
Sevenum, 19 december 2014
Correspondentieadres:
Molenveldweg 45, 5975 AJ Sevenum
Mam is bij Tonnie en Ton.
Wij nemen afscheid van mam op tweede kerstdag
om 11.00 uur in gemeenschapshuis “de Ankerplaats”,
Pastoor Vullinghsstraat 3 te Grashoek.
Aansluitend zullen we haar te ruste leggen bij pap
op het kerkhof aldaar.

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.
B24fitclubs zoekt 3 dynamische
collega’s die willen leren werken als
welzijnscoach. Bel 06 10 29 17 21.

Aardappelen te koop! Heerlijke verse
aardappelen uit Limburgse bodem.
Hele jaar door te koop, erg gemakkelijk
door de zelfbediening. Mts. KellenaersKusters, Bosstraat 63, Hegelsom
Te huur mooie kamer met eigen
kook gelegenheid in Sevenum,
all-in 395 euro per maand.
Meer info tel. 06 46 26 07 30.

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur

Woning
inbraak
Grubben
vorst

Binnen vlooienmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22.
Zo. 11 jan. 9-16 uur. Voor meer info
en inschrijven via hh-marktkramen.nl
Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo. Tel. 06 21 58 07 85.

In Grubbenvorst vond op
dinsdag 16 december een
woninginbraak plaats. De politie
is nog steeds op zoek naar de
daders en eventuele ooggetuigen.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Rits stuk? vdWijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in veel
gevallen repareren, klaar terwijl u wacht!
Ook voor drukkers en inslagknopen.
Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Dyslexie/Leerproblemen.
Professionele hulp, begeleiding bij
dyslexie en andere leer- en/of gedrags
problemen. Basisschool, voortgezet
onderwijs, jongeren en volwassenen.
Gratis intake. info@reachup.nl
tel. 06 50 27 1973 www.reachup.nl
Grote schoonmaak? Neem contact
op met schoonmaakbedrijf Daniels
www.schoonmaakbedrijfdaniels.nl
Tel. 06 10 84 85 94.
Wij staan voor u klaar.

Gevraagd spullen voor startende
kringloop. Halen alles gratis op
o.a. meubels, electra, gereedschap,
antiek, porcelein, kleine spullen etc.
Geldt ook voor uw complete inboedel.
Tel. 06 49 78 91 04
kringloopcentrumnl@ziggo.nl
Pilates in Horst.
Iedere dinsdag overdag en ’s avonds.
informatie/opgeven: bel 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
Creatieve therapie
www.Beterlezen.nl Creatieve totale
aanpak voor kinderen en jong volwas
senen om snel en beter te lezen en te
rekenen. Zelfvertrouwen gaat vooruit
en ze worden beter in sport en spel.
Vakantieplannen 2015?
Huur een camper. Diverse campers
vanaf € 495.00 per week.
Camper verhuur De Witte.
Luc Boekestijn 06 43 47 63 39.
Eleonora’s yogastudio start nieuwe
lessen Hatha Yoga, meditatie in Horst
en Lottum. Ook voor behandeling
magnetiseren bent u welkom.
Info: Eleonora 06 46 13 52 25.
Carnavalskleding ’t Winkeltje.
Zaterdag 10.01.2015 in zaal Cox,
Herstraat 37, Horst carnavalskleding
te koop (nieuw alsmede 2e hands),
tevens veel gebruikte winterkleding.
Entree 1,00. Verkoop van
10.00-16.00 uur. Tot ziens, alaaf.

Peutergym start vanaf 10 januari 2015
op de zaterdagmorgen in Sevenum!
Van 8.45 – 9.45 uur kunnen de peuters
en hun begeleider terecht in sporthal
de Kruisweide.Voor meer informatie of
aanmelding, stuur dan een mail naar
ledenadministatie@hosema.nl
Troubadour Math Craenmehr.
Vóór 2015 gaat niet meer lukken.
Daarna kan ik weer Troubadouren voor
opa, oma, pa, ma, oom, tante, broer,
zus, neef, nicht, suikertante, suikeroom
enz. Maar je moet er wel snel bij zijn.
06 22 60 41 88.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Te koop kleine pakjes hooi.
Th. Everts. Dorperdijk 8,
5975 PV Sevenum. 06 25 53 30 43.
Stretching & Centering. Voor degenen
die van beweging houden en rust in het
hoofd. 12 lessen Gasthoes Horst vanaf
16-1-2015. Informatie/opgeven: 0478
58 32 72 info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl

Service aan huis
is mogelijk
SEMH gecertificeerd

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

Eén zwakke
school in
gemeente
In Horst aan de Maas valt één
basisschool in de categorie
‘zwak’. Dat blijkt uit cijfers van de
Inspectie van het Onderwijs. Ook
in 2012 en 2013 was één van de
negentien basisscholen in de
gemeente ‘zwak’.
Volgens de Onderwijsinspectie
vond de afgelopen jaren landelijk
een daling plaats van het aantal
zwakke scholen. In het basison
derwijs bleek 97,8 procent van de
scholen voldoende. In Limburg,
Zeeland en Utrecht is 99 procent
van de basisscholen van voldoende
kwaliteit. Ook in het voortgezet
onderwijs doet de provincie Limburg
het goed.
Drie van de 379 basisscholen
in Limburg zijn als ‘zwak’ betiteld.
Naast de school in Horst aan de
Maas zijn in Venlo twee zwakke
basisscholen. Welke scholen dit
zijn, kan de Onderwijsinspectie nog
niet zeggen. In april brengt zij een
uitgebreid onderwijsverslag uit.

Kerkklokken
Breast Care Ria Sevenum
Specialiste borstprothesen even kapot
en aangepaste lingerie
tel. 0478–584900 / 06–40893030
info@breastcareria.nl
www.breastcareria.nl
De Wieënhof 9 Venray

Dag en nacht bereikbaar

Aan de Brandakkerweg in
Grubbenvorst werd tussen 12.00
en 15.00 uur ingebroken in een
woning. Er is nog geen spoor van de
daders en de politie roept daarom
getuigen van de inbraak op om zich
te melden. Dit kan via 0900 88 44
of via Meld Misdaad Anoniem op
0800 7000.

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

Sevenummers die in het
centrum van hun dorp wonen
werden in de nacht van vrijdag
20 op zaterdag 21 december
bijna een uur lang wakker
gehouden door gelui van de
kerkklokken.
De klokken van de H.H. Fabianus
en Sebastianuskerk luidden vanaf
02.00 uur bijna vijftig minuten
onafgebroken. Het kerkbestuur
laat weten dat het gelui werd
veroorzaakt door een defect bij de
klokken. Dat defect is inmiddels
weer gerepareerd en de klokken
luiden weer op de daarvoor
bestemde tijdstippen.
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Twee nummers één

HALLO Kerst top 10 gewonnen door
Mariah Carey én Wham
Voor het eerst heeft de HALLO Kerst top 10 twee winnaars: Mariah Carey’s All I Want for Christmas is You
en Last Christmas van Wham kregen precies evenveel stemmen en staan daarmee samen op nummer één.
De derde plek is voor The Pogues & Kirsty MacColl met Fairytale of New York.
Bekijk de clips op
www.hallohorstaandemaas.nl

De eerste plek in de HALLO Kerst
top 10 gaat dit jaar naar Mariah
Carey’s All I Want for Christmas is
You en Wham’s Last Christmas. Beide
nummers zijn flink gestegen ten
opzichte van vorig jaar, toen ze nog
op een zevende en vijfde plaats ston
den. Ria Burgers haar stem ging uit
naar Last Christmas van Wham. “Deze

plaat heb ik super vaak gedraaid toen
ik tiener was. Het is zulk een mooie
meezinger wanneer je het geluid lek
ker hard zet.”
The Pogues & Kirsty MacColl met
Fairytale of New York doet het al
jaren goed, maar moet na een eerste
plek in 2012 en een tweede in 2013
nu genoegen nemen met het brons.

Jo Heldens vindt het nummer gewel
dig. “Het is een geweldige combi
natie, zatlap Shane McGowan en de
lieflijke Kirsty. Ierse folk is zelden te
beluisteren in een kerstlied. Het is
apart en heel mooi.”
De winnaar van vorig jaar, Flappie
van Youp van ’t Hek, is inmiddels
gezakt naar een vierde plek. Op de

vijfde plek is een nieuwkomer uit
eigen regio te vinden: Oh Santa!
van Afterpartees. René Albers
stemde hier op. “Afterpartees met
Oh Santa is het leukste nieuwe
kerstlied van het moment en ook
nog van Horster makelij.’ De plaat
deelt zijn vijfde plek met Do They
Know It’s Christmas van Band Aid.
Dianne Huijs zegt hierover: “Het
Kerstgevoel dat met dit nummer
wordt gegeven is dat we erg dank
baar moeten zijn voor wat we heb
ben en dat we niet half beseffen hoe
goed we het hebben hier. Dat we
meer moeten stilstaan bij de men
sen en kinderen in oorlogsgebieden
en derde wereldlanden die geen
kerst kunnen vieren.” Op zeven vin
den we klassieker Driving Home for
Christmas van Chris Rea. Mevrouw
Keijsers legt haar keuze uit. “Ook
dit jaar is het weer wachten totdat
mijn man thuis komt van zijn werk
als vrachtwagenchauffeur, zodat we
gezellig kerst kunnen gaan vieren.
Bij dit nummer denk ik dan ook aan
al die andere chauffeurs die allemaal
op weg naar huis zijn om kerst te
vieren.” Op plek acht vinden we
Queen met Thank God It’s Christmas,
vorig jaar nog op een negende plek
te vinden. De lijst wordt afgesloten
met ABBA en U2, met hun nieuw
jaarsklassiekers Happy New Year en
New Years Day.
Populairste klassiekers dit jaar
waren Have Yourself a Merry Little
Christmas en Let it Snow, waarvan
vijf versies in de lijst voorkwamen.
Little Drummer Boy en Please Come
Home for Christmas waren met vier

versies ook goed vertegenwoordigd.
Een heleboel liedjes eindigden
buiten de top 10, maar hebben wel
een speciale betekenis voor mensen.
Zo stelt Jeannette Maas over Celine
Dions Holy Night: “Ik was onlangs bij
de kerstontmoeting in de vrouwen
gevangenis waar mijn dochter met
de jeugdfanfare speelde. Echt een
hele bijzondere viering met een lach
en een traan. Een van de vrouwen
zong dit liedje! Heel mooi, dus
daarom dit jaar dit liedje voor mij
op één.” Een ander zegt over Kelly
Clarkson en haar lied Underneath the
Tree: “Het is hét kerstnummer van
dit moment. Het swingt, er zitten
belletjes in en ik word er vrolijk van.
Erg goed gedaan.” Voor een andere
inzender is Christmas is All Around
van Billy Mack de vertaling van het
kerstgevoel. “Het liedje doet denken
aan de film Love Actually en er is
niets meer kerst dan op de bank
zitten met warme chocolademelk en
deze film kijken.”
Nieuwkomers in de lijst zijn dit
jaar onder andere Common Linnets
met Christmas Around Me en Soul
Coughing met Suzy Snowflake, maar
ook Echoes of 1716 van de lokale
band The Mothmen.
Winnaar van het kerstpakket van
boerderij ’t Platteland ter waarde
van 50 euro is Christian Keijsers uit
Hegelsom. De clips van de HALLO
Kerst top 10 zijn binnenkort op
www.hallohorstaandemaas.nl te
bekijken. Daar vindt u ook de rest
van de 25 hoogst genoteerde liedjes.
Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.

Kerstlied populair onder Horster artiesten
misschien niet direct aan een
kerstnummer. Toch lijkt hun Oh Santa
volgens zanger Niek Nellen best op
andere nummers van de band. “Het
heeft een sterk aanwezige gitaarlead
en opzwepende drums et cetera,
maar is vooral een stukje langer en
er zit een orgeltje in.”
Gerrit Christiaens zingt en
speelt gitaar op feesten en partijen.
Ook heeft hij verschillende platen
gemaakt. “Ik heb niets speciaals
met kerst, maar ik doe mee met het
feest. Met mijn nummer wil ik vooral
het kerstgevoel overbrengen”, zegt
Christiaens. Hij werkte samen met
een producer aan zijn nummer, die
het mixte en masterde.
Het garagepunktrio the Mothmen
Veel artiesten en bands brengen in aanloop naar Kerstmis een
speelt met kerstmis ook speciale
kerstliedje uit, ook in Horst aan de Maas. Zo kwam Horster zanger en
gitarist Gerrit Christiaens met zijn kerstplaat X-MAS en deden Afterpartees kerstnummers. Zanger, gitarist
en toetsenist Peter Muijsenberg:
uit Horst en the Mothmen uit Sevenum ook een duit in het zakje.
Daarnaast maakte Afterpartees-frontman Niek Nellen het nummer Make “We hebben een eigen versie
van Blue Christmas gemaakt, dat
it ’till Christmas met zangeres Clean Pete.
waarschijnlijk het bekendst is in de
versie van Elvis. Ik kijk er altijd weer
anders dan wat ze normaal doen.
Het lijkt voor artiesten een
naar uit om dat nummer te kunnen
Zo denk je bij de inmiddels landelijk
welkom tussendoortje: een
bekende garagepopband Afterpartees spelen.” The Mothmen heeft ook
kerstplaat. Voor de meeste is het iets

een eigen kerstnummer geschreven:
Echoes of 1716. Peter: “Dat lied gaat
over een ouds volksverhaal over een
kerkklok. Op kerstavond moest deze
klok door de Peel van Deurne naar
Sevenum gebracht worden, maar
door hekserij kwam de klok samen
met de vervoerders in een meer in
de Peel terecht. Op kerstavond zou
je die kerkklok nog ieder jaar kunnen
horen luiden.”
De reden dat Afterpartees een
kerstlied uitbrengt, is vooral het
kerstgevoel van Nellen. Hij vindt
kerst fantastisch, geeft hij aan.
“Kerst is mooie truien, lampjes en
met vrienden en familie veel te veel
eten”, vertelt hij. Het bleef voor
hem niet bij één nummer. Hij ging
ook de samenwerking aan met de
Sambeekse Clean Pete. “Het nummer
met Clean Pete is zoet en mooi. Die
van Afterpartees is iets wilder”, aldus
de zanger. Maar volgens Nellen is
er ook een overeenkomst. “Ze zijn
allebei gezellig. Net als kerst.” Ook
Peter Muijsenberg van the Mothmen
houdt van kerst. “Het roept een

bepaald gevoel op, een bepaalde
sfeer. Al van jongs af aan luisterde
ik altijd naar kerstmuziek van
bijvoorbeeld Frank Sinatra en Bing
Crosby.”
Voor Nellen zijn deze nummers
niet iets wat ze alleen voor de lol
doen. “Ik denk dat we nooit iets puur
voor de lol doen, ook een kerstliedje
niet. Het is gewoon leuk om een
keer net iets anders te doen. Qua
tekst gaat Oh Santa over stoute
kindjes en Make it ‘till Christmas over
een relatie die nog niet echt zeker
is”, zegt de zanger.
Of de nummers ook echte
klassiekers worden, weten de
muzikanten niet. Nellen: “Ik las
laatst dat Mariah Carey elk jaar
voor 400.000 euro aan royalty’s
binnensleept, dus dat zou wel fijn
zijn. Maar je weet het nooit, zo’n hit
moet een beetje organisch ontstaan.
Ik ben geen groot fan van het
pushen van nummers.” Christiaens
sluit zich daar bij aan. “Wie weet, het
kan ergens terecht komen waar het
wordt opgepikt.”
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winkel&bedrijf

Starters in de regio
Voeding-ID
Bedrijf
Voeding-ID
Eigenaar Esther
van den Ouweland
Adres
Frans Woltersstraat 14
Plaats
Horst
Telefoon 06 33 18 11 76
E-mail
info@voeding-id.nl
Website www.voeding-id.nl
Sector
voedingsconsulente
Start
oktober 2014

Aanpassen van
eetgewoonten
Activiteiten
Onze leefstijl verandert
voortdurend en we zijn vaak
minder kritisch op wat we eten.
Dit leidt tot een toename van
chronische ziekten zoals diabetes
en hart- en vaatziekten. De kans
hierop is kleiner door het
aanpassen van de eetgewoonten.
Dat is voor iedereen anders en
dat vraagt om professionele
begeleiding.
Esther van den Ouweland,
professioneel voedings
consulente van Voeding-ID,
adviseert, begeleidt en
motiveert haar cliënten op basis
van kennis en feiten. Het begint
bij een nauwkeurige inventari
satie van de persoonlijke situatie
en resulteert in een passend
voedingspatroon dat tot in
lengte van jaren kan worden
volgehouden. Naast de preventie
van chronische ziekten levert een
gezonde leefstijl veel meer op.
Meer energie, meer zelf
vertrouwen, minder dagelijkse

ongemakken en een goed
gevoel. Het basisprogramma van
Voeding-ID, bestaande uit acht
consulten, wordt in veel gevallen
uit het aanvullende pakket van
de zorgverzekeraar vergoed.
Doelgroep
Voeding-ID richt zich op
mensen die zich bewust zijn van
de noodzaak van een gezondere
leefstijl en die dit op een
haalbare manier willen invullen,
zonder gebruik te maken van
strenge diëten, maaltijd
vervangers of sportprogramma’s.
Mensen met medische klachten
doen er verstandig aan om de
huisarts te raadplegen. Deze
beoordeelt in dat geval of er een
medische behandeling
noodzakelijk is.

Praktijkervaring
toepassen in advies
Onderscheidend vermogen
Sinds 1996 werkt Esther van
den Ouweland in een
huisartsenpraktijk. In haar werk
als praktijkondersteuner krijgt ze
vaak bevestiging hoe belangrijk
het is om gezond te eten en wat
voor gevolgen het heeft als je dit
niet doet. Deze ervaring uit de
praktijk kan ze goed toepassen
in haar voedingsadvies. Met
gerichte vragen krijgt ze een
beeld van iemands leef
gewoonten, die ze als vertrek
punt gebruikt voor een passend
voedingsadvies, het Voeding-ID.

24
12

Gratis sporten
in Kasteelse Bossen
24Fit Club Horst biedt vanaf 1 januari gratis sporten in groepsverband in de buitenlucht aan. Op deze manier wil
de club iedereen in de gelegenheid stellen om een gezonde en actieve levensstijl in de praktijk te brengen.
De trainingen bestaan uit vet
verbrandings-, spieropbouw- en
conditionele oefeningen zonder
apparaten en gewichten, die ieder
naar zijn of haar eigen kunnen

verricht. 24Fit Club Horst wil met
haar ondersteuning mensen weer
plezier laten krijgen in bewegen en
sporten. De trainingen vinden plaats
op dinsdagmiddag van 13.30 tot

14.45 uur en op zondagochtend in de
oneven weken van 10.00 tot 11.15
uur. Bij boscafé Het Maasdal in Horst
wordt tien minuten voor aanvang
verzameld.

Snackbar BeBo
wordt Eetwinkel
Snackbar BeBo in Sevenum gaat vanaf 5 januari een week dicht. Het interieur krijgt een metamorfose en de
naam wordt veranderd in Eetwinkel Bebo. Vanaf zondag 11 januari is de cafetaria weer open.
“Het werd tijd voor iets nieuws
en dat is Eetwinkel geworden. Een
nieuwe conceptformule, speciaal
ontwikkeld voor de horeca, waar
ook gezonde voeding een steeds
belangrijkere rol gaat spelen”,
vertellen van Dennis en Nicole, die

sinds 2007 hun snackbar runnen in
Sevenum.
In 2015 bestaat Snackbar BeBo
25 jaar. De heropening zal dan ook
samen met dit jubileum gevierd
worden. Eetwinkel BeBo is dus een
bestaande snackbar met dezelfde

gezichten, maar gaat opereren onder
een nieuwe naam. Ook wordt de
gevel veranderd. Eetwinkel BeBo
wordt mogelijk gemaakt door een
samenwerking met Chefs Culinar,
een nieuwe horecagroothandel in
Nederland.

Rechtgezet
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In tegenstelling tot wat vorige week werd gemeld heeft bakkerij Gommans de eerste plaats 11
gewonnen met
09
haar oliebollen in de landelijke oliebollenkeuring van het Echte Bakkersgilde.
Ad ve rtorial

Harrie Hunnekens interieurontwerp en realisatie

Persoonlijke begeleiding
naar een perfect interieur
Harrie Hunnekens begeleidt zijn klanten al bijna 30 jaar met het creëren van een woonomgeving die
perfect aansluit bij hun wensen. Vanuit zijn thuisstudio aan de rand van Panningen zorgt hij voor een persoonlijke traject en een passend eindresultaat.
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Met veel aandacht helpt Harrie zijn klanten bij het
ontwerpen en realiseren van het interieur van hun
dromen. Hij legt uit: “Een interieur moet aansluiten bij
individuele wensen om te komen tot een perfecte woonen leefomgeving. Ik begeleid mijn klanten één op één en
neem de tijd voor hen.”
Harrie werkt voornamelijk vanuit zijn thuisstudio.
In een intakegesprek wordt bekeken of de wensen van
de klant en zijn stijl en werkwijze op één lijn zitten.
“Dan begint het echte werk. Door goed te luisteren, vorm
ik een beeld van het interieur dat aansluit bij de klant.
Dat vertaal ik naar een concreet ontwerp.”
Als interieurontwerper houdt Harrie bijvoorbeeld
rekening met bestaande meubelen. Deze combineert hij
met nieuwe meubels, materialen en interieurproducten
van zeer gerenommeerde merken. Klanten kunnen

daarnaast kiezen voor begeleiding tijdens het
vervolgtraject, van aansturing tijdens de bouw tot de
complete interieurstoffering of aanschaf van nieuwe
meubelen.
Ontzorgen en persoonlijke begeleiding zijn
sleutelwoorden in Harrie zijn werkwijze. Hij luistert naar de
wensen van zijn klant, leeft zich in en laat zich inspireren
door het karakter van de klant. Ook werkt Harrie met
deskundige partners. “Ik beloof een interieur dat u op het
lijf geschreven is.”

Beekstraat 66, 5981 NV Panningen, 06 29 55 31 96
www.harriehunnekens.nl
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World of Fame Records

Start nieuw dancelabel in Horst
John van Dongen uit Horst startte afgelopen najaar het dancelabel World of Fame Records. Samen met Ron van
den Beuken en Ruben Houben is hij nu druk bezig om dance-artiesten te contracteren. En dat lukt al aardig,
vertellen John en Ron.

en distribueren van hun eigen liedjes
en die van artiesten of producers die
bij hun onder contract staan. Een van
de nieuwste aanwinsten van hun label
is dj Rudi Feral, beter bekend als Ruud
Feltkamp, die in Goede Tijden Slechte
Tijden speelt. “Zelf zijn we ook altijd
bezig met het produceren van muziek
en het maken van eigen materiaal”,
vertelt John.

Persoonlijke
contacten belangrijk
“Ik ben lang dj geweest en heb
in heel Europa en ook daar buiten
gedraaid, dus alle belangrijke mensen
uit de dance-scene ken ik wel.” Ron
voegt toe: “Het allerbelangrijkste bij
het opzetten van een eigen label, zijn
je persoonlijke contacten. Uiteindelijk
moet je bereiken dat de nummers
gedraaid worden op de grote radio
stations zoals 538 of SLAM!FM of door
bekende dj’s. Daar ligt het grote geld.”

Regionaal talent
John, dj Tatana uit Zwitserland en Ron van den Beuken
“Wij kennen elkaar al heel lang”,
zegt Ron van den Beuken. Begin jaren
90 werkten Ron en John van Dongen
voor het eerst samen. John: “Onze
eerste hit was een cover van Nobody’s

Wife van Anouk. Dat nummer brach
ten we uit in een dance-jasje.” Zo’n
twintig jaar later werken de mannen
nu samen aan het dancelabel van John,
waar ook Ruben Houben uit Tienray

aan meewerkt. “We willen talent uit de
hele wereld een kans en een platform
bieden.”
Als label houden de mannen zich
bezig met het begeleiden, promoten

De mannen werken niet alleen met
artiesten over de hele wereld, maar
ook regionaal talent geven ze een
kans. John: “Op het moment werken
we bijvoorbeeld samen met Demi
Thomassen, een jong meisje uit Tienray
met heel veel talent. Samen hebben

Oh, zit dat zo!

we een cover opgenomen van Set Fire
to the Rain van Adele.” Ron voegt toe:
“Het zou ontzettend leuk zijn als we
een regionaal talent heel groot kunnen
maken. Dat zou Horst wel echt op de
kaart zetten.”
Dat het dancelabel gevestigd is in
Horst en niet in een grote stad zoals
Amsterdam, levert geen moeilijk
heden op voor de mannen. “Het maakt
helemaal niet uit van waaruit je werkt,
zolang je maar een internetverbinding
hebt. Vroeger was het nog wel eens
lastig, dan moesten we iedere vrijdag
op en neer reizen naar Hilversum om
onze platen te promoten. Tegenwoordig
gaat alles online”, vertelt John.
Wat willen John en Ron bereiken
met het platenlabel? John: “We wil
len mee kunnen doen met de grote
jongens in de dance-scene. Succes en
herkenbaarheid, dat is voor ons belang
rijk. We willen overal het maximale
uit halen. En het zou natuurlijk heel
mooi zijn om een grote hit in Amerika
te scoren, dan ben je binnen.” Dat zou
ook zomaar eens kunnen gebeuren,
schatten ze. Ron: “Dat is zeker niet
ondenkbaar met de tracks die we nu
uitbrengen. Op het moment zijn we
al bezig met buitenlandse labels voor
licenties. En de kans dat je het maakt
binnen de muziek is groter dan dat je
de loterij wint.”

www.man-menswear.nl

Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

Kerstbomen
in de rechtszaal
Door: Niek van de Pasch
Sint stoomt weg, het haardvuur knappert en de ballen blinken. Voor
veel mensen is het elk jaar weer een klein feestje op zich: de kerstboom
versieren. Die klus markeert het begin van een fijne tijd. Maar ook
ondernemers kunnen er wat van. Kerstbomen van bv’s optuigen, welteverstaan. En dat loopt lang niet altijd even feestelijk af.
Rechtszaak
Een rechtszaak laat dat goed
zien. Venturix is een concern met
allerlei vennootschappen. Buffel
Outdoor is één los bv’tje. Ze bieden
samen outdoor-activiteiten aan in de
Ardennen. Venturix schiet links en
rechts wat dingen voor en factureert
die door aan Buffel. Sommige bedragen blijven onbetaald. Uiteindelijk
start Venturix Nederland alleen
een gewone procedure en samen
met Venturix België alvast een kort
geding.
Kerstboom
De rechter in dat kort geding
moet nagaan of de claim van
Venturix zó zeker is, dat de rechter in
de normale zaak die later waarschijnlijk wel zal toewijzen. Als dat
inderdaad zo is, dan moet Buffel nu
al meteen betalen. Daar gaat het

Gratis advies
De rechter plaatst zijn vonnis
op internet en zet daar een korte
samenvatting bij: “Consequenties
blijven voor vennootschappelijke
kerstbomen die inconsequent factuCreativiteit
reren aan klanten.” Geniet dus rustig
Blijkbaar snapt Venturix het zelf
van uw boom thuis, maar laat uw
ook niet meer. Was het nou Nederland, bedrijfsstructuur altijd controleren
België of zelfs Midden, een derde loot door een advocaat. Neem gerust
aan de stam? Misschien is het fiscaal
eens contact met ons op voor een
allemaal heel slim, maar juridisch
gratis en vrijblijvend adviesgesprek.
schiet Venturix zichzelf met al die
creativiteit dus wel in de voet. Op zitting zegt Venturix nog dat zij binnen
haar concern best wil schuiven met de
aanspraken op Buffel, tot de realiteit
aansluit bij de procedure. De rechter
noemt dat “een moedige poging
Patersstraat 15-17, 5801 AT Venray
om het tij te keren”, maar vindt het
T 0478 - 55 66 73 | www.putt.nl
uiteindelijk toch onmogelijk. Venturix
vandepasch@putt.nl
verliest.
mis. De rechter is genadeloos. Het is
voor hem “volstrekt onduidelijk welke
van de vele vennootschappen uit de
kerstboom van Venturix Holding iets te
vorderen heeft van Buffel.”

1 stuk
2 stuks

30%
40%

Korting
Korting

PMELEGEND GSTAR CUCKOO’SNEST ANERKJENDT KUYICHI
CASTIRON REPLAY MATINIQUE SCOTCH&SODA REIGN
ELVINE

Kiest u voor kwaliteit?

dealer van

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl
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GEPLUKT Bert Korsten

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.

ik eerst naar Venlo gegaan, toen naar
Amsterdam en weer terug naar Venlo.
Ook heb ik even in Den Haag gewoond
en zit nu in Sevenum.”

Spirituele tijd

Hij heeft op verschillende plekken in het land gewoond, maar heeft geen voorkeur voor een stad of dorp.
Momenteel woont hij in Sevenum waar hij bezig is met het opzetten van een spirituele praktijk. Hij houdt ook van
verschillende vormen van kunst en wandelingen in de omgeving. Deze week wordt Bert Korsten (66) geplukt.
Bert Korsten werd in 1948 in
Maasbree geboren. “Ik kom uit een
groot boerengezin. We waren met tien
kinderen thuis. Ik heb mijn jeugd in het
buitengebied doorgebracht en vond het
fijn in de natuur en met de dieren op
onze boerderij.” De omslag was daarom
ook groot, toen Bert naar de lagere
school ging. “Ik zat opeens tussen
vreemde mensen in een klaslokaal. Dat
was voor mij erg benauwend en voelde
aan als een kooi. Ik wilde maar één
ding en dat was zo snel mogelijk weer
uit die schoolbanken.” Bert volgde de
timmeropleiding aan de LTS in Helden.
“Ik ben lang timmerman geweest en

Bert is altijd al spiritueel geweest,
maar hij kwam er voor het eerst echt
mee in aanraking tijdens een spirituele
avond in Helden vijftien jaar geleden.
“Een numeroloog, iemand die aan de
hand van cijfers dingen kan zien, vond
dat ik aanleg had voor spiritualiteit
en zei dat ik er iets mee moest doen.
Ik ben toen naar een paranormale
beurs in Venray gegaan en heb daar
helderziende waarnemingen gedaan.
Het ging erg goed en mensen dachten
dat ik het al jaren deed.” Volgens Bert
heeft iedere helderziende een eigen
publiek. “Ik ga mensen niet vertellen of
ze rijk worden, maar geef advies over
het leven en de toekomst.”
De spirituele tijd, die vooral naar
voren kwam in Venlo en Amsterdam,
zakte weer wat weg toen Bert vijf
jaar geleden naar Sevenum kwam. “Ik
moest weer vanaf het begin begin
nen. Nu ben ik bezig met het opzet
ten van een praktijk. Wanneer ik daar
precies mee begin, weet ik nog niet,

heb jonge mensen opgeleid. Maar na
een aantal jaren vond ik het steeds
minder leuk en dan werkt het niet
meer.”

KOOPZONDAG

Riolering

28 december van 12.00 tot 17.00 uur

SALE

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

PUZZEL

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

Sudoku
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Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaande
maas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

Magere stooflapjes
Gekookte achterham

Oplossing vorige week:
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Momenteel zijn nog zes van Berts
broers en zussen in leven. “Ik heb daar
niet heel veel contact mee, omdat ik
altijd al op een ander denkniveau zat
dan zij. Ik had wel een goede klik met
mijn jongste broertje. We hadden aan
een half woord genoeg en zaten qua
denken op hetzelfde niveau. Helaas is
hij overleden.” Een ander persoon die
hem momenteel erg gelukkig maakt,
is zijn vriendin Marianne. “Ze komt uit
Rotterdam en we bezoeken elkaar in
de weekenden en soms doordeweeks.
De latrelatie bevalt erg goed. Ze is het
beste wat me ooit overkomen is. We
zijn echte zielsverwanten”, besluit Bert.

www.bekro.nl

Met kortingen tot 50%!
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We zijn echte
zielsverwanten

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

Zelf geleerd
Bert ging zich vervolgens verdie
pen in verschillende artistieke vormen.
“Ik heb een soort zelfmanagement
voor kunst gedaan. Veel dingen heb
ik mezelf geleerd.” Zo schrijft Bert
gedichten, maakt foto’s en filmpjes
en componeert muziek. Ook is hij een
tijdje fotomodel geweest. De kunste
naar heeft deze kunstvormen op ver
schillende plekken bedreven. “Zo ben

maar ik denk tamelijk snel. Met mijn
praktijk wil ik mensen een hulpmiddel
bieden en nieuwe inzichten verschaf
fen.” Ondanks dat Bert gepensioneerd
is, is hij altijd bezig. “Ik hou ervan om
wandelingen te maken in de natuur
en foto’s te maken. Daar maak ik
dan weer bijpassende gedichten bij.
Sevenum is hier een ideale plek voor.
Het is een mooi en groen dorp met
vriendelijke mensen.”

500 gram € 7,80

v/h scharrelvarken 100 gram

€ 1,95

Wij hebben alles in huis voor een geslaagde
jaarwisseling. Loop maar eens binnen.
Prettige jaarwisseling en een gezond 2015
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

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

Wat
zeg je?
Kerstmis betekent voor velen gezellig
samen zijn met gezin en familie. Lekker eten
en misschien cadeautjes onder de boom. Het
overgrote deel van de inwoners van Horst aan
de Maas, 93 procent, viert kerst. Kerst heeft
voor 48 procent een religieuze betekenis en
30 procent gaat ook daadwerkelijk naar de
kerk tijdens de kerstdagen. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Kerstmis kun je op diverse manieren vieren.
Eten met familie of vrienden staat met stip
bovenaan. Maar ook een concert of museum
bezoeken, kan tijdens de kerstdagen worden
gedaan. Anderen gaan juist liever helemaal
weg met kerst en bijvoorbeeld een paar dagen
op wintersportvakantie. Natuurlijk zijn er ook
mensen die geen vrij hebben tijdens Kerstmis en
gewoon moeten werken.

24
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TipHorstaandeMaas.nl

‘Het is een gezellig familiefeest’
Iets minder de helft van de inwoners geeft
aan dat Kerstmis voor hen ook een religieuze
betekenis heeft. “Voor mij in elk geval wel, maar
voor veel mensen staat Kerstmis voor luieren,
veel en lekker eten en drinken en niks doen.
Kortom, de essentie van
Kerstmis vieren is al
lang in een vergeethoek
gekomen van alles wat
zich katholiek noemt”,
zegt een van de respon
denten. Sommigen storen
zich dan ook aan de in hun
ogen vercommercialisering van Kerstmis. “Ik geef
aan de voedselbank, niet aan winkels voor het
zoveelste vreetgebeuren”, laat een ander weten.
Met kerst naar de kerk gaan, doet 30 procent
en 16 procent daarvan gaat vaker dan alleen
met Kerstmis, bijvoorbeeld ook met Pasen en

Nee
7%

Pinksteren. Meer dan de helft, 64 procent, laat
de kerk links liggen tijdens de kerstdagen. “Toen
ik jong was ging ik wel naar de kerk. Maar ik ga
met kerst niet schijnheilig zitten doen”, zegt een
van hen stellig. Er zijn ook mensen die vinden dat
geloven niets te maken
heeft met hoe vaak je
naar de kerk gaat. “Religie
zit in het hart of het is er
niet”, vindt iemand. En
een ander laat weten:
“Je kunt je geloof niet
ophangen aan het wel of
niet bezoeken van een kerkdienst. Geloof zit van
binnen.”
Voor meer resultaten of aanmelden voor
de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren? www.hallohorstaandemaas.nl

‘Kerstmis is geen
vreetfestijn’
‘Lekker luieren’
‘Ik moet werken’

Ja
93%
Vier jij kerst?

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. 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

Piest het Hôrster hundje buiten het potje?
Misschien vindt u mij een eersteklas zeikerd, maar ik moet toch wat
kwijt dat enorm bij me drukt. Ik kan namelijk maar niet wennen aan het
mislukte beeld van het beroemdste en meest markante hondje uit de
Horster historie. Wat zit me dwars en doet in feite afbreuk aan een
magnifiek opgeknapt Lambertusplein?
De tekst op de sokkel van het
beeld: ‘Hedde Dôrs? / Godde noar Hôrs
/ Dao hebbe ze en hundje / Dát pist
ôw in ’t mundje’. De tekst zou moeten
luiden: ‘Hedde dôrs? / Dá godde noar
Hôrs: / doa stiët en Hundje / dát pist

ow in ut mundje.’ De conclusie moet dan
ook zijn dat de onnatuurlijk aandoende,
zittende plashouding van het hondje
totaal geen recht doet aan de in de
volksmond gebruikelijke, traditionele
versinhoud. Ooit gehoord dat een

Hôrster hundje zevert in een straal? De
taalongevoeligheid wordt nog verder op
de spits gedreven: het op het monument
‘vergeten’ Dá in regel twee, waarvan de
klank als beginrijm terugkomt in dát van
de laatste regel, draagt sterk bij aan het
ritme van het rijmpje. Klank en ritme
zorgen voor het kunnen onthouden van
de tekst. Daarom overleeft een vers
generaties. De verantwoordelijken voor
het ‘monumentje’ geven bovendien
blijk elk gevoel te missen voor het

karakter van het vers en de aard van
het Hôrster hundje zelf. Het rijmpje is
namelijk dubbelzinnig op te vatten: je
wordt quasi-gastvrij uitgenodigd om in
Horst je dorst te gaan lessen, maar je
komt op het Lambertusplein van een
koude kermis thuis: je wordt in je muil
gepist door een beest. Dat dier is dus
op zijn minst ondeugend, zeker stout en
misschien wel kwaadwillend. Het beeld
van een straatjoekel met een brutale en
kekke uitstraling verrijst.

Niets van dat interessante en
spannende karakter komt in het
huidige beeld van de hond terug.
Nee, Horst wordt afgescheept met
het ‘monument’ van een zittende,
aaibare en poeslieve jachthond. Die
interactieve knuffel heeft niets van
doen met een dierbaar Horster icoon.
Wat mij betreft wordt dit bastaardHôrster hundje vervangen door een
rasechter exemplaar.
Jan Duijf, Horst

Sfeervol wonen in Horst aan de Maas

NIEUW IN VERKOOP!
6 STARTERSWONINGEN
Verkoopprijzen vanaf € 175.000,- v.o.n.

DAAROM NIEUWBOUW
o.a. goede isolatie, eerste jaren
nauwelijks onderhoud en energiezuinig
(energielabel A+).

Karakteristieke hoevewoningen

Comfortabele patiobungalows

Karakteristieke herenhuizen

• Vrijstaand (geschakelde) woningen met
blijvend vrij uitzicht op beekzone
• Gezinswoning (landelijk) of levensloopbestendige woning (klassiek of royaal)
• Veel privacy
• € 8.500,- koopsubsidie gemeente
Horst aan de Maas van toepassing**
• Verkoopprijzen vanaf € 243.000,- v.o.n.

• Woonkamer met open keuken
• Standaard slaap- en badkamer op de
begane grond
• Patiotuin van ca. 25 m²
• Incl. berging
• € 8.500,- koopsubsidie gemeente
Horst aan de Maas van toepassing**
• Verkoopprijzen vanaf
€ 204.000,- v.o.n.***

• Ruime woningen met blijvend vrij uitzicht
op beekzone
• Standaard erker, bijkeuken, dakkapel en
garage
• 3 slaapkamers, badkamer met douche,
ligbad, toilet en 2 wastafels
• Diverse kopersopties
• Verkoopprijzen vanaf € 315.000,- v.o.n.

*** incl. koopsubsidie

*

BOUW GESTART*
* informeer voor welke woningen dit geldt
** informeer naar de voorwaarden

www.deafhangfase2.nl
T: (077) 398 90 90

T: (0478) 51 37 00

T: (077) 260 00 00

BINNENKORT START BOUW*
informeer voor welke woningen dit geldt
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De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. 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

Jaarkalender gemeente Horst aan de Maas
Het moet de fotograaf toch wel pijn hebben gedaan. Zijn kwaliteitsfoto’s zijn dit jaar afgedrukt op een kwaliteit papier die grenst aan dat van
krantenpapier.
Mijn oma knipte van krantenpapier
in vroeger jaren keurig rechthoekige
exemplaren. Die legde ze vervolgens
in een sigarenkistje en daar veegde
zij haar bips mee af. Zij deed dit uit
dezelfde overweging als de gemeente
dit nu doet, uit zuinigheid. Alleen

was het zo, dat zij daar alleen last van
had, want bezoekers mochten van het
gewone toiletpapier gebruik maken.
In dit geval hebben alle bewoners van
de gemeente Horst aan de Maas hier
last van. Mijn kalender heb ik dit jaar
ook op het toilet opgehangen. Helaas

verdient deze kalender geen betere plek
in het huis. Ik moet zeggen dat ik als
inwoner van de gemeente Horst aan de
Maas altijd blij was met deze kalender.
Maar ogenschijnlijk is er geen bud
get meer voor een ijzeren draadje en
fatsoenlijk papier. Ik ben bang, dat deze
kalender dit jaar niet meer gebruikt
wordt, maar in veel gevallen recht
streeks belandt bij het oud papier. Voor
het volgend jaar een wijze les, heren

ambtenaren of wellicht wel burge
meester. Eén dienstreisje minder en
we hebben weer een kalender die we
ook daadwerkelijk kunnen gebruiken
en die we aan nieuwe inwoners met
trots kunnen toesturen. Ik vind dit echt
een verkeerde bezuinigingsmaatregel
en met mij volgens mij vele inwoners
van onze gemeente Horst aan de
Maas.
Henk Nellen, Horst

Crist Coppens
Gourmet compleet
€12,50 p.p.
Zie barbecuehorst.nl/gourmet

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Alzheimer Café
Horst aan de Maas
wenst iedereen

www.coppens.keurslager.nl

fijne kerstdagen
en een gelukkig 2015
Medewerkers en directie PLUS Lucassen

2de kerstdag zijn wij geop
end
van 11 tot 17 uur

www.plus.nl

ﬁjne feestdagen en
een liefdevol 2015
Graag bedanken wij onze vrijwilligers,
bezoekers, sponsoren, vrienden
en iedereen die het Alzheimer Café
een warm hart toedraagt!

Lucassen | Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 90

Bespreking Poll week 50

Een vuurwerkverbod gaat te ver
Door een oproep op vuurwerkcrew.nl reageerden met name vuurwerklief
hebbers uit het hele land op deze stelling. Een algeheel verbod op vuurwerk
gaat hen veel te ver. Een van deze liefhebbers reageert op onze site: “Ik vind
omdat het maar één keer in het jaar is dat je de jeugd dat plezier moet gunnen.
De meeste mensen houden zich 364 dagen in en de dag dat ze mogen knallen
moet dan weer verpest worden, omdat een aantal mensen niet één dag een
ander plezier gunnen.”
De voorstanders lijken dus in de minderheid te zijn. Ook zij hebben

gereageerd op onze website. Zo zegt Peter Rechsteiner uit Horst:
“Een vuurwerkverbod heeft mijn instemming. Alleen nu al wordt op onbepaalde
tijden vuurwerk afgestoken op Weltersweide. En geen kleine knallen ook!
Dus wie controleert dat dan? Niemand denk ik. Dit heet dan gedogen!”
Evalien Vermeulen uit Swolgen sluit zich bij hem aan. “Hopelijk snel een
verbod. Ik zelf woon achteraf met dieren, moet mijn huis uit en in een caravan
gaan zitten met mijn honden. En mijn paarden moet ik elders onderbrengen.
Dat brengt mij op extra kosten.”

Ik wil voorrang voor binnenlandse goede doelen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Je kunt er niet omheen: ook dit jaar heeft 3FM een actie op touw gezet in het
kader van Serious Request. Vanuit het Glazen Huis op de Grote Markt in Haarlem
vragen drie dj’s aandacht voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van sek
sueel geweld in conflictgebieden. In Horst staat ook een Glazen Huis, onder de
naam Ut Glaze Hoês. De opbrengst van deze actie gaat naar een lokaal goed doel,
namelijk Stichting Vrienden van Hospice Horst aan de Maas. Ziet u liever de steun
voor een binnenlands goed doel?
Met name op kanalen als sociale media klinken tegengeluiden. ‘In
Nederland zijn ook veel hulpbehoevenden. Waarom steunen we hen niet in de

eerste plaats?’ De crisis heeft de afgelopen jaren flinke gevolgen gehad voor
Nederlanders, die ook steun kunnen gebruiken.
Op de website van 3FM Serious Request laat de organisatie weten: ‘3FM
Serious Request is in 2004 ontstaan met het idee om aandacht te vragen en
geld in te zamelen voor een ‘stille ramp’ ergens op de wereld, waar niet de hulp
voor handen is die we in Nederland kennen.’ Zo kunnen hulpbehoevenden in
Nederland bijvoorbeeld terecht bij instanties als de voedselbank of het Leger des
Heils.
Ik wil voorrang voor binnenlandse goede doelen. Wat vindt u?

opinie 13
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Tradities
Nu het Sinterklaasfeest
door sommigen verketterd is,
vestig ik mijn hoop op een
mooie kerst voor iedereen.
Sinterklaas was op 6 december
vergeten en de kerstmuziek
schalde al door de winkels. Ik
zie kerst als het volgende feest
dat in het teken staat van
cadeautjes, decoraties,
gezelligheid en te veel eten.
Wie kerst zegt, zegt veel uren
in de keuken of een bezoek
aan een restaurant met
vrienden en familie.
Kerst is een religieus feest,
echter ben ik niet erg religieus
ingesteld. Een bezoek aan de
kerk op kerstavond is dan ook
voor mij niet weggelegd.
Normaal gesproken is kerstavond dan ook een doorsnee
avond. Afgelopen jaar had ik
echter wel een bijzondere
kerstavond. Bij mijn ArgentijnsHorster vriend thuis vierden we
samen met familie en vrienden
kerstavond Argentinian style. Na
vier gangen raakte ik de tel
kwijt en nog nooit heb ik zo
uitgebreid gedineerd. Opeens
lagen er om middernacht
cadeautjes onder de kerstboom,
tot grote verbazing van de
allerkleinsten. Waar ik vooral
verbaasd over was, was de
enorme energie die ze nog
hadden na een lange dag en
veel eten. Bij mij was de
afterdinnerdip enkele uren
eerder al ingetreden. Na het
uitpakken van de cadeaus
bedankten we de Kerstman. Tot
slot brachten we samen een
toost uit. Dit jaar pak ik kerst
anders aan dan voorgaande
jaren. Daar waar kerstavond
jarenlang geen speciale plek in
nam voor mij en we altijd met
het gezin traditiegetrouw lekker
dineerden op eerste en tweede
kerstdag, zit ik dit jaar op een
andere fijne plek op deze
aardbol: Barcelona. Hier vierde ik
kerstavond en vier ik kerst op
een niet-Nederlandse manier. Ik
zet de traditie van vorig jaar
door, voor mij wordt het dit jaar
drie dagen feest. Mijn doel van
deze vakantie is om zo veel
mogelijk kerstmarkten af te
struinen. En behalve zo goed
mogelijk de sfeer te proeven,
laat ik mij de Spaanse lekkernijen ook goed smaken. Hopelijk
is dit bezoek aan Barcelona de
start van een nieuwe, hele
aangename traditie.
Nicky
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 51) > Meer wijkagenten maakt een bureau overbodig > eens 27% oneens 73%

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
24 december 2014
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Openingstijden gemeentehuis
tijdens de feestdagen
Bekendmakingen

Het gemeentehuis is tijdens de feestdagen geopend op:
Kerst
- gesloten donderdag 25 december 2014
(1e Kerstdag);
- gesloten vrijdag 26 december 2014
(2e Kerstdag).

tot gemeentewerken die niet uitgesteld
kunnen worden, mag u het storingsnummer
06 - 23 49 82 49 bellen. Het gaat hier dus
uitsluitend om dringende meldingen, waarbij
direct gevaar voor de omgeving dreigt.

Nieuwjaar
- geopend maandag 29 december 2014;
- geopend dinsdag 30 december 2014;
- geopend woensdag 31 december 2014 tot
12.30 uur;
- gesloten donderdag 1 januari 2015
(Nieuwjaarsdag);
- gesloten vrijdag 2 januari 2015;
- gesloten dinsdag 6 januari 2015 vanaf
15.00 uur (Nieuwjaarsreceptie personeel).
- balies Burgerzaken gesloten woensdag
7 januari 2015 (technische werkzaamheden)

Ook in het jaar 2015 gelden de volgende
openingstijden:
Telefonische bereikbaarheid op maandag t/m
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur (op maandagen
tot 20.00 uur).
Opening van de publieksbalies: op maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Daarnaast
is alleen de afdeling Burgerzaken op maandag
geopend van 9.00 tot 20.00 uur.

Voor dringende meldingen met betrekking

Snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs kan
van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie afgehaald
worden.

Voor dringende meldingen met betrekking tot zorg en ondersteuning
• Levensbedreigende situaties bel 112
• Niet levensbedreigende situatie, maar wel acute medische hulp belt u in het weekend en
tussen 17.00 en 8.00 uur de huisartsenpost 0900 - 88 18
• Huiselijk geweld en/of kindermishandeling of vermoedens daarvan belt u “Veilig Thuis” 0800 - 2000
• Spoedeisende hulp voor jeugd tot 18 jaar belt u de Crisisdienst van bureau jeugdzorg
- Tijdens kantooruren (8.30 – 17.00 uur): 088 - 007 29 50
- Buiten kantooruren: 077 - 354 8888
• Dringende zaken (die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag) op het gebied van
ondersteuning en zorg 06 – 42 78 45 69

Vuurwerk afsteken?

Voortaan alleen op oudejaarsavond
van 18:00 tot 02:00 uur

Vuurwerk afsteken?

Voortaan alleen op oudejaarsavond
van 18:00 tot 02:00 uur

urwerk afsteken?

De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te
raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking
op het volgende.
America
Lorbaan 6
Lisdodde Sectie L perceel 1748
Midden Peelweg 4
Broekhuizen
Maasoever Broekhuizerweerd
Evertsoord
Slenkenweg 15
Grubbenvorst
Ursulinenweide 5
Hegelsom
Kogelstraat 35
Horst
Fruitweg 4
Americaanseweg 43
Hamweg 7a

Horst aan de Maas
Vaststelling diverse belasting- en
legesverordeningen 2015
Vaststelling Verordening
kwijtschelding gemeentelijke
hefﬁngen 2015
Vaststelling Beheersverordening
algemene begraafplaats
Grubbenvorst 2015
Vaststelling Archiefverordening
gemeente Horst aan de Maas
Vaststelling Financiële verordening
Horst aan de Maas 2015,
Controleverordening Horst aan
de Maas 2015 en Verordening
onderzoeken doelmatigheid en
doeltreffendheid Horst aan de
Maas 2015
Vaststelling verordeningen in het
kader van de Participatiewet
Wijziging Mandaatregister Horst
aan de Maas

Kronenberg
Heuvelsestraat 14
Lottum
Zandterweg 14
Meerlo
Pluisbergweg 1
Sevenum
De Hees 32
Beatrixstraat kavel 6
Molenberg 4

Bestuur en medewerkers gemeente Horst aan de Maas

wensen u
fijne feestdagen
en een
goed en gezond 2015
Nieuwjaarsreceptie
Op 1 januari 2015 willen we u van harte uitnodigen voor de Nieuwjaarsreceptie,
die gehouden wordt in de gemeente 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 het eerste lustrum van de gemeente Horst aan de Maas. Een cabareteske terugblik op
het dan voorbije jaar 2014 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.

taan alleen op oudejaarsavond
8:00 tot 02:00 uur

Namens het bestuur van gemeente Horst aan de Maas,
Burgemeester ir. C.H.C. van Rooij
Gemeentesecretaris, drs. J. van der Noordt MMO

Aanmelden is niet nodig.

kom!

RAADSFEITEN
EDITIE 24 DECEMBER 2014

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Raadsvergadering 16 december 2014

De laatste raadsvergadering van 2014 blijkt ook een van de langste van het afgelopen jaar te zijn. Twee van de 21 agendapunten namen ruim 90% van de vergadertijd in beslag, namelijk het
bestemmingslan Klaver 11 en de verbouwing van sporthal Kruisweide in Sevenum.
Klaver 11
De invulling van het gebied Klavertje Vier blijft de
raad bezighouden. De voorgenomen vestiging
van mestvergistingsbedrijf RMS op Klaver 11 kan
leiden tot verkeersoverlast, zo concludeert de
heer Beurskens (Essentie) tijdens de behandeling
van het bestemmingsplan Klaver 11. Hij spreekt
hierover, mede namens omwonenden, zijn zorgen
uit en dient een motie in, tezamen met PvdA en
CDA. In de motie vragen de partijen het college
om tijdig een bypass te realiseren, om verkeershinder te voorkomen.
De heer Van der Weegen voegt eraan toe dat zijn
partij zich zorgen maakt over de mogelijke toename van ﬁjnstof in het gebied als gevolg van meer
verkeersbewegingen, wat consequenties heeft
voor de gezondheid van mens en dier. Hij meldt
dat het gebied rond Klavertje Vier de slechtste
score van Europa heeft, waar het ﬁjnstof betreft.
Hij dient namens PvdA een motie in, waarin hij
het college oproept om de raad een visie over
biovergisting voor te bereiden. Gezien de omvang
van het geplande mestvergistingsbedrijf maakt
de heer van der Weegen zich ook zorgen over
de stankoverlast. Hiertoe dient PvdA een tweede
motie in waarin het college wordt opgeroepen
eventueel bovenwettelijke maatregelen te treffen
tegen RMS om stankoverlast te voorkomen.
De heer Kemperman onderkent het economisch
belang van de vestiging van bedrijven in Klavertje
Vier. Hij vraagt zich af of het mogelijk is een gedoogconstructie op te zetten, wanneer een bedrijf
eigenlijk niet agri business gerelateerd is.
De heer Coppus wordt ‚niet vrolijk’ van de vraag
van de heer Kemperman. Sowieso is zijn partij
geen voorstander van grootschalige ontwikkelingen in het gebied. De plannen, zoals die
nu ter tafel liggen bevestigen volgens hem de
vrees. Zo verwacht hij dat de vestiging van een
mestvergistingsbedrijf de vestiging van grote
bedrijven in de hand werkt. Zijn partij zal tegen het
bestemmingsplan stemmen.
De heer Weijs (CDA) ziet ook in dat bedrijvigheid in het gebied resulteert in een verkeerstoename . Verder stelt hij dat agribusiness een ruim
begrip is, waarvan de interpretatie volgens hem
uitlegbaar moet blijven .
Wethouder Vostermans reageert dat bij de bypass
al uitgebreid wordt stilgestaan. Hij wil, als de
vergunningen voor de bedrijven, die zich in Klaver

De gemeenteraad
van
Horst aan de Maas
wenst
u ontspannen
Kerstdagen toe!

uit de factsheet

11 willen vestigen, onherroepelijk zijn, zo snel
mogelijk de procedures opstarten. Hij steunt dan
ook de motie. Met betrekking tot de ﬁjnstof meldt
de wethouder dat de toetsing van de normen
in het vergunningstraject wordt meegenomen.
De heer van der Weegen vraagt of de initiatieven
in omgeving, zoals de vestiging van het NGB
integraal bij toetsing betrokken kunnen worden.
Voorzitter Kees van Rooij grijpt in en stelt dat dit
geen politieke kwestie is, maar binnen de commissie besproken moet worden. De heer van der
Weegen vindt het wel degelijk politiek en de heer
Coppus valt hem bij. De wethouder geeft aan de
initiatieven rondom Klaver 11 erbij te betrekken.
Verder stelt hij dat de Gemeente kan handhaven,
wanneer een bedrijf niet meer voldoet aan de
agrobestemming van het gebied.
De kwestie rond mestvergisting moet volgens de
wethouder regionaal bekeken worden. Hij wil het
meenemen in de visie op landelijk gebied en biedt
de raad aan een factsheet te maken van de lokale
situatie, zodat de raad een eigen afweging kan
maken. Hij ontraadt de motie om een eigen visie
te ontwikkelen. Over de mogelijke stankoverlast
geeft hij aan dat deze binnen de wettelijke normen
moet blijven. Hij wil geen bovenwettelijke maatregelen, maar handhaven op wettelijke toetsen.
De heer Van der Weegen wil vasthouden aan de
mogelijkheid van bovenwettelijke maatregelen.
Hij kan meegaan met de reactie wethouder met
betrekking tot mestvergisting en besluit het woord
visie in de motie te vervangen door discussienota.
De heer Weijs is het niet eens met de heer
Coppus over de toename van intensieve veehouderij. Zijn partij steunt de moties van de PvdS
niet, daar het wettelijk al goed geregeld is.
Wethouder Vorstemans houdt vast aan een
factsheet, waarop de heer Beurskens vraagt wanneer de raad deze krijgt. In verband met het grote
belang zegt de wethouder toe deze zo spoedig
mogelijk aan de raad voor te leggen.
Het gewijzigde bestemmingsplan wordt vastgesteld, alleen de SP stemt tegen. De motie
over de bypass wordt met algemene stemmen
aangenomen. De motie over de discussienota bio
vergisting wordt aangenomen en de motie over
stankoverlast niet.
Kruisweide
De behandeling van het voorstel tot het instemmen met aanpassing Sportaccommodatie
De Kruisweide in Sevenum leidt tot een ware
beproeving voor wethouder Ger van Rensch.
Bij de procedure zijn volgens een aantal raadsfracties diverse fouten gemaakt. De partijen
zijn vooral verbaasd over de forse overschrijding van het budget en het feit dat de raad niet
tijdig hierover is ingelicht. Bovendien vallen de
verschillende fracties over het feit dat de voorzieningen voor een goede toegankelijkheid van
De Kruisweide, met name voor mensen in een
rolstoel, onvoldoende zijn.
De heer Kemperman zegt zich misleid te voelen
en dient samen met de SP, namens D66 een
motie van treurnis in. De heer Coppus voelt zich
voor een voldongen feit gesteld, net zoals het
destijds, volgens hem met de plannen voor het
Gasthoês is gegaan. Hij vraagt zich af of zijn
partij in deze wel een keuze heeft. Hij hoopt in
een uitzending van Bananasplit te zitten, maar
concludeert dat het niet zo is.
De heer Brouwers (CDA) zegt dat de kans op een
herhaling voorkomen moet worden. Ook de heer
Kerstjens (Essentie) zegt dat dit geen verhaal is,
waar je trots op kunt zijn. Namens zijn partij dient
hij een amendement in waarbij nog goed wordt

In de raadsvergadering van
16 december
werd afscheid
genomen van
Thijs Coppus,
fractievoorzitter
van de SP
gekeken naar de kosten van de toegankelijkheid
van het gebouw.
Wethouder Van Rensch geeft in zijn pleidooi toe
dat er fouten zijn gemaakt in dit dossier. Hij geeft
toe dat hij de raad tijdig had moeten informeren
over de budgetoverschrijding, maar dat het geen
opzet was om dat niet te doen. De wethouder
heeft grote moeite met de term misleiding. Hij stelt
dat alles in openheid is besproken en geen sprake
is van achterkamertjespolitiek. Hij zegt nu vooral
vooruit te willen kijken. Hij kan leven met het
amendement. De alternatieven met betrekking tot
de toegankelijkheid van De Kruisweide worden
onderzocht.
De heer Kemperman snapt de reactie van de
wethouder en legt uit wat hij met misleiding heeft
bedoeld. Hij neemt het echter niet terug en wil
hij toch een motie van treurnis indienen om een
herhaling te voorkomen. Volgens de heer Bouten

(PvdA) voegt de motie niets toe.
De heer Coppus vindt het goed dat de
wethouder de fouten toegeeft, maar vindt dat de
verantwoordelijkheid bij het college ligt. Zijn partij
is er echter niet gerust op dat het in de toekomst
niet weer fout zal gaan. Hij vindt dat de raad meer
betrokken moet worden, wanneer er iets fout
dreigt te gaan in een procedure.
De heer Brouwers geeft ook aan: eens maar nooit
meer. Het hoeft echter niet met een motie van
treurnis bekrachtigd te worden. Volgens hem zijn
de gesproken woorden voldoende.
De heer Hendriks snapt de pijn bij wethouder
maar er zit ook pijn bij de raad. Hij wil graag een
analyse van wat er fout is gegaan, zodat men
ervan kan leren. Ook zijn partij ziet niets in de
motie van treurnis. Uiteindelijk neemt de raad het
raadsvoorstel aan, de motie van treurnis haalt
het niet.

Alle feiten op een rijtje
Ook in 2014 brengt de Grifﬁe gemeente Horst aan de Maas weer een factsheet uit
met daarin de wederwaardigheden van de Gemeenteraad in het afgelopen jaar. Het
biedt iedereen, die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van de Gemeenteraad de
mogelijkheid om een kijkje achter de schermen te nemen. Het thema van de factsheet
is dit jaar “Verandering” .
De factsheet verhaalt ondermeer over het afscheid van de oude en de installatie van de
nieuwe raadsleden. Aan de hand van korte artikelen leert de lezer hoe bepaalde beslissingen
in de raad tot stand komen en hoe gewerkt
wordt aan verbetering van processen binnen
de raad. De reportages over de verschillende
excursies van raadsleden zijn gelardeerd met
foto’s met begeleidende -vaak ludieke- bijschriften.Ook de verschillende activiteiten,
zoals de jeugdraadsvergadering komen aan
bod.In de verschillende statistieken is te
zien hoeveel moties en amendementen zijn
ingediend tijdens de vergaderingen.
En tussen de foto’s, cijfers en letters door
staan tweets van raadsleden, waarbij af
en toe geen blad voor de mond wordt
genomen.
De 28 pagina’s tellende factsheet is een
luchtig en prettig te lezen document
geworden, waarmee de Grifﬁe het jaar
afsluit, die typerend is voor de sfeer binnen de Gemeenteraad. De factsheet is
te lezen op de website van de gemeente
Horst aan de Maas.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

De samenleving verandert
In de laatste dagen van 2014 kijken we terug op het afgelopen jaar.
Een jaar waarin de nieuwe gemeenteraad werd gekozen en er een nieuw
coalitieprogramma kwam te liggen. Een jaar ook waarin de zorgen van
mensen groter zijn geworden, zorgen van mensen over het behoud van
hun baan en zorgen van ondernemers over het voortbestaan van hun
bedrijf.
Er zijn ook grote zorgen over de
zorg. Veel mensen vragen zich af
wat de veranderingen in 2015 gaan
brengen en of bezuinigingen nog
verder doorgevoerd worden. We leven

in een uiterst onzekere tijd en voor ons
allemaal blijft de vraag wanneer het tij
gaat keren. In het coalitieprogramma
dat we nu aan het uitvoeren zijn, heb
ben wij oog voor deze zorgen. De titel

‘Werken aan werk en zorgen voor zorg’,
dekt de lading volledig. Het is zaak
dat we als gemeente de juiste dingen
doen. Achteroverleunen en wachten op
betere tijden past daar niet bij. Op een
verantwoorde manier verder gaan met
investeren en initiatieven faciliteren
waar dat kan, dat is een houding die
past bij deze tijd.
Dat is ook een houding die vertrou
wen uitstraalt en dat is een taak van de
overheid. Als bestuurders zijn gewend

om te sturen vanuit controle en beheer
sing. Het is belangrijk dat we zaken
durven los te laten en ruimte geven
aan initiatieven. Dat hoort bij deze
tijd, een tijd waarin de samenleving
verandert.
Voor dit moment wens ik u,
namens alle mensen van het CDA, hele
fijne feestdagen en de beste wensen
voor 2015.
Rudy Tegels, fractievoorzitter
CDA Horst aan de Maas

‘Laten we vooral naar de toekomst kijken’
De standaardzin van het CDA als er problemen zijn of ernstige fouten
zijn gemaakt. Het CDA wil vooral geen (zelf)kritiek. Zo ging het ook in het
debat over De Kruisweide, de sportaccommodatie in Sevenum. Opvolgende
colleges hebben hier een rommeltje van gemaakt.
Het college had in 2012 circa
430.000 euro gevraagd voor de
verbouwing. De raad stemde hiermee
in. Recentelijk bleek de wethouder
zonder melding bijna 900.000 euro(!)
te hebben uitgegeven en hij vroeg
de raad nog eens twee ton om
De Kruisweide af te kunnen maken.
Onder verantwoordelijkheid van de

wethouder waren voorzieningen voor
mindervaliden simpelweg weggelaten.
Pas later snapte het college dat dit
schandalig was. Natuurlijk moet dat
gerepareerd worden.
Begrippen als investeringen,
reserveringen en exploitatie
werden op een hoop gegooid en
via kronkelredeneringen werd een

rookgordijn opgetrokken. Door scherp
opletten van de D66-fractievoorzitter
werd dit duidelijk en moest het college
met de billen bloot. Rapporten zoek
of niet? Uiteindelijk werd duidelijk hoe
groot de kostenoverschrijding was.
D66 wil dat de gemeente in goede
voorzieningen investeert. Extreme
kostenoverschrijdingen, zeker zonder
melden, zijn een ernstig teken van
gebrek aan professionaliteit. Maar
minstens zo erg is dat er opnieuw werd
gespeeld met cijfers. Of dit een poging
tot misleiding was of puur geklungel,

werd niet duidelijk. Wel dat er een
puinhoop van was gemaakt.
Omdat het CDA het college kritiek
loos steunt en liever ambtenaren de
schuld geeft dan de verantwoordelijk
wethouder, was het niet verrassend dat
ze in de laatste raadsvergadering vooral
‘naar de toekomst wilde kijken’. Wil je
leren, moet je ook achterom kijken. Het
CDA vermijdt dat.
Even opmerkelijk was de houding
van Essentie en PvdA. Eerst zware
kritiek, ‘doodzondes’. Toen het erop
aankwam, zette men niet door. Liever

redden van de coalitiewethouder
dan een transparant en professioneel
gemeentebestuur. Zo blijven de twee
oppositiepartijen in de praktijk de
enige die het college controleren.
Essentie en PvdA blaffen voor de
bühne maar bijten niet.
Kom met ons spreken. Elke eerste
zaterdag van de maand zijn we in
de bibliotheek in Horst van 11.00 tot
12.00 uur.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Klaar voor betere zorg in 2015
Nog maar een paar dagen en het is 2015. Vanaf 1 januari worden
gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg
aan langdurig zieken en ouderen. Een aantal van die taken ligt ook nu al
bij de gemeenten. Daarnaast gaan de gemeenten een aantal taken
overnemen van de Rijksoverheid, de zogenaamde decentralisatie.
Ook Horst aan de Maas krijgt er
een aantal zorgtaken bij. Uitdaging
hierbij is: Kan de gemeente betere
zorg verlenen tegen minder kos
ten? De regels moeten zo eenvou
dig mogelijk zijn en inwoners met

ingewikkelde problemen moeten bij
één aanspreekpunt terecht kunnen.
Om dit alles te realiseren zijn er in
onze gemeente drie ‘gebiedsteams’
in het leven geroepen: team Peel,
team Midden en team Maas. Elk team

bestaat uit een verpleegkundige, maat
schappelijk werker, een gezinscoach en
een zorgconsulent van de gemeente.
Allemaal zorgprofessionals die speciaal
hiervoor getraind zijn, personen die
zorgen dat er snel de juiste ondersteu
ning en zorg geleverd gaat worden aan
de inwoners.
Uiterst belangrijk daarbij is dat één
medewerker van het gebiedsteam de
gezinscoach wordt in een gezin. Korte
lijntjes die de niet alleen de zorg op

maat positief zal beïnvloeden, maar
zeker ook goed voor het vertrouwen
tussen de professional (de zorgverle
ner) en de zorgvrager.
Dat het allemaal erg leeft in de
gemeenschap, bleek wel tijdens de
diverse informatieavonden die gehou
den werden. In totaal kwamen er meer
dan duizend belangstellenden op af.
Gewoon belangstelling in het algemeen
voor de decentralisatie, anderen met
specifieke vragen. Nu is het bijna zover

en natuurlijk zal er wel eens iets
misgaan, zeker in het begin, maar
het team van Horst aan de Maas is er
klaar voor. Mocht je toch nog ergens
mee zitten? Een kijkje op de web
site van de gemeente geeft wellicht
uitkomst of neem telefonisch contact
op uw gebiedsteam.
Fijne feestdagen!
Frans Kerstjens,
gemeenteraadslid Essentie

Rechtgezet
In HALLO Horst aan de Maas van donderdag 18 december is bij de politieke inzendingen per abuis het logo van de SP geplaatst bij het ingezonden stuk van D66. De schrijver, Andries Brantsma, rea
geerde laconiek: “Kan gebeuren. Misschien beginnen ze allemaal aan me te trekken. Nu proberen ze me in te lijven bij de SP, net zoals ik een blij gezicht bij het CDA zag, toen per ongeluk bij mijn naam
kaartje het CDA als mijn partij werd genoemd. Dat blije gezicht moest ik teleurstellen.”

Openingstijden feestdagen:
Wo 24 dec
Do 25 dec
Vrij 26 dec
Zat 27 dec
Zon 28 dec

07.30-17.00
gesloten
10.00-16.00
08.00-19.00
11.00-17.00

Ma 29 dec
di 30 dec
Wo 31 dec
Do 1 jan
Vrij 2 jan

08.00-20.00
08.00-20.00
08.00-17.00
gesloten
08.00-21.00

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Monaghan Champignons BV is per direct op zoek naar:

ASSISTENT TEELT m/v
Functieomschrijving:
De Assistent Teelt is samen met de Teeltman verantwoordelijk voor de teelt
en de controle van de champignons op de kwekerij en implementeert de beste
methodes om een optimale opbrengst en kwaliteit te produceren.
Functie-eisen:
• achtergrond in de champignonteelt;
• flexibele werkmentaliteit, beschikbaar
in het weekend;
• zelfstandig kunnen werken;
• oog voor detail;
• beheersing van Nederlandse en/of
Engelse taal.
CV en een begeleidende brief
kunnen gestuurd worden naar: vacatures@monaghan-champignons.com

Banden - Accu’s - Carwash

WINTERBANDEN
155/65R14 v.a. E 49.00
175/65R14 v.a. E 53.00
185/65R15 v.a. E 60.00
195/65R15 v.a. E 60.00
205/55R16 v.a. E 72.00
225/45R17 v.a. E 79.00

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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Jeugdprins Dreumel Horst
Jeugdcarnaval D’n Dreumel viert op zondag 11 januari de proclamatie van de Horster jeugdprins. Wie de prins
gaat worden, daar hint vorst Sideris over in het jaarlijkse prins(ver)raoje.
Mit de fiëstdaag nag in
’t vuroêtzicht, is ’t alwer tiêd um
’t jaorlijkse preensraoje neej laeve
in te blaoze. De maillots zien al
gestreke en de vaere al geplukt
um d’r vur te zurge dát ok ozze
achtenvieftigste jeugdpreens d’r
pico-bello opstiët.

Iën ding stelt meej in ieder geval
al gerust. Ozze neeje jeugdpreens zal
ziene maond ni gauw vurbeej praote,
zoëdát heej zelf in ieder geval gen
stökske zal staeke vur ’t laote slage
ván enne betoëverende middaag.
Wao ik wal de juks ván krieg, is vaan
zien iërste reactie naodaat ‘ie wist

dát ‘ie dit jaor veurop mog gaon in
de polonaise. ’n Bitje onhendig wist
‘ie zich fkes genne raod, waat vur
meej wal behuurlijk ontgoocheld
aoverkwaam. Waat dát zal beteikene
vur de proklamasie op zondág
11 januari? Ik haop in ieder geval, dát
‘ie ze dá alle 11 op ’n reejke haet.

verenigingen 17
Maandelijkse vogelmarkt Meerlo
Vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o. organiseert
op zondag 28 december weer haar maandelijkse vogelmarkt. De markt
duurt van 09.30 tot 12.00 uur en vindt plaats in Sport- en Feestzalen
complex ’t Brugeind in Meerlo.
Op de vogelmarkt kan iedereen
vogels kopen, maar ook zelf verkopen.
Er zijn diverse vogelhandelaren aanwe
zig. Ook kan men er terecht voor alle
vogelbenodigdheden, zoals vogelvoer

en nestkastjes. Duiven en kwartels
zullen niet worden toegelaten. Twee
vogels per kooi is het maximum. Voor
meer informatie, neem contact op met
M. van Osch via 0478 53 12 21.

Jubilerend Hovoc organiseert
Jeu de boules Winter
verlovingsbal D’n Dreumel
fest in Swolgen
Volleybalclub Hovoc Horst heeft in 2015 de organisatie van de boerenbruiloft in handen. “Opvallend detail is dat
Hovoc aankomend jaar 5x11 jaar bestaat”, aldus Rob Derix, voorzitter van de boerenbruiloftcommissie binnen
Hovoc. Op zaterdag 3 januari komt het boerenbruidspaar van Horst uit tijdens het verlovingsbal.
“Via sociale media en onze website
is er een filmpje verspreid dat een
eerste tipje van de sluier oplicht, maar
welk duo ons paar vormt, blijft nog
even een verrassing”, laat Rob Derix
weten. Gedurende de avond staan
er carnavaleske optredens op het
programma, zoals performances van

de liedjeszangers van D’n Dreumel en
enkele live-acts. Daarnaast vindt de
presentatie van het nieuwe Horster
boerenbruiloftslied plaats, afkomstig uit
de koker van Hovoc-lid Koen Hendrix.
“We speelden al langer met de
gedachte om een lied te componeren
speciaal voor de Horster boerenbruiloft.

Dit was het geschikte moment om
dat uit te werken en te presenteren”,
vertelt Koen Hendrix.
Om 20.11 uur gaat de avond in
Froxx in Horst van start. Meer informa
tie over het Horster verlovingsbal en
de boerenbruiloft is te vinden op
www.boorebrullef.nl

Cursus Literatuur in Limburg
Traditiegetrouw organiseert LGOG Kring Ter Horst in de wintermaanden een cursus. Ditmaal is het thema
literatuur in Limburg. De cursus wordt gegeven op drie dinsdagavonden in januari en februari van 19.30 tot
21.30 uur in Museum De Kantfabriek in Horst.
Op 20 januari bijt dr. Lou Spronck
het spits af. Hij zal in grote lijnen
schetsen wat er op letterkundig gebied
tussen 900 en 1815 in de Maasgouw,
en daarna in Limburg, te beleven viel,
zowel in het Nederlands en dialect als
in de vreemde talen, met de nadruk
op het Frans. Op 3 februari is Rob
Molin te gast. Hij publiceerde in mei
2014 een biografie over Bertus Aafjes
(1914-1993). Deze dichter, schrijver,

essayist, vertaler en (reis)journalist
heeft de helft van zijn leven in Limburg
gewoond, eerst in Hoensbroek en later
in Swolgen. Wat was zijn band met
Limburg? Ton van Reen sluit de cursus
op 10 februari af. Van Reen schreef
meer dan vijftig boeken, waaronder
romans, verhalen, reisverslagen,
gedichten en jeugdboeken. Zijn oeuvre
voor volwassenen speelt zich af in
Noord-Limburg, de streek waar hij

opgroeide. Van Reen zal vertellen over
(het ontstaan van) zijn werk en zijn
bezieling voor het schrijverschap.
Opgave voor deelname is mogelijk
tot 14 januari bij de heer Jan Vissers,
secretaris van LGOG Kring Ter Horst,
bij voorkeur via e-mail secretariaat@
lgogterhorst.nl of anders via 077 398
41 40. Inschrijving gaat op volgorde
van aanmelding. Voor meer informatie,
zie www.lgogterhorst.nl

Jeu De Boulesclub Swolgen (JDBS) organiseert op zaterdag 27 december voor de tweede keer haar Über Geile Winterfest. Tientallen Swolge
naren nemen het vanaf 18.30 uur op de petanquebaan van café-zaal
Wilhelmina tegen elkaar op.
Het thema is een mix van
Oktoberfest en Kerstmarkt. Er is
dan ook glühwein, worst en Duitse
muziek. Ook is er livemuziek. Daar
naast wil JDBS de sfeer van het eve
nement vergroten door ten opzichte
van de vorige editie meer aandacht
te besteden aan de aankleding. Vorig

jaar streden 26 teams van twee per
sonen om de Winterfest-trofee. Onder
toeziend oog van negentig toeschou
wers ging Mini & Maxi er toen met
de prijs vandoor. De finale werd om
03.00 uur ’s nachts gespeeld, iets wat
de organisatie deze keer wil voorko
men door eerder te beginnen.

Derde winterwandeling Kronenberg
De derde winterwandeling vindt zondag 28 december in Kronenberg
plaats. Wie na de kerstdagen even behoefte heeft aan beweging of frisse
lucht, kan vanaf 12.30 uur vanaf het sportpark aan de Meerweg starten
voor een wandeling door de omgeving.
De wandeltocht voert langs de
open velden van Kronenberg en wordt
voortgezet door de nabij gelegen bos
sen van het sportpark. Tijdens de wan
deling kunnen deelnemers nog enkele

vragen beantwoorden waarmee
prijzen te winnen zijn. De wandeling is
ongeveer zeven kilometer. Inschrijven
kan tot 14.00 uur. Na afloop staat in
de kantine erwtensoep klaar.

*tenzij anders aangegeven.

28 december koopzondag van 12.00 -17.00 uur
AUTOBEDRIJF

WINTERCOLLECTIE

HALVE PRIJZEN*
speciale
aanbiedingen
met kortingen
tot wel 70%!

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

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2015

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

WIJ WENSEN IEDEREEN PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN GELUKKIG 2015

L

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

De beste wensen voor 2015!

Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

It’s Clean

Bedankt al haar klanten voor het gestelde vertrouwen
in het afgelopen jaar

Ook in 2015 staan wij weer voor u klaar!
It’s Clean, een schone zaak
Steeg 7 5975 CD Sevenum 0642825513
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Joosten hoofdtrainer
VV Hegelsom
Math Joosten is met ingang van volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van voetbalvereniging Hegelsom.
Hij volgt Henk de Bijl op. Voor Horstenaar Joosten is het zijn eerste klus als hoofdtrainer.

Set Up wint
in Sint Anthonis
Door: Stephanie van Dijck, volleybalvereniging Set Up
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Set Up uit Meerlo had
zaterdag 20 december de laatste wedstrijd van dit jaar tegen Somas
Activia DS4 in Sint Anthonis. Daar wonnen ze met 4-0.
In de eerste set was het span
nend. Somas Activia kwam erg dicht
in de buurt en de Meerlose vol
leybalsters speelden niet hun eigen
spelletje. De passing ging niet goed
en er waren veel servicefouten. De
tegenstander kreeg daardoor kans om
in te lopen. Door nog een paar goede
servicereeksen wonnen ze de set
uiteindelijk met 22-25.
De tweede set begonnen met een
goede servicereeks, waardoor Set Up
meteen voorstond met 7-0. De dames

speelden beter en de passing ging
steeds beter. Ze gingen steeds meer
hun eigen spel spelen, en wonnen
dan ook met 12-25. De derde set
verliep weer goed en werd gewonnen
met 14-25. Het begin van de vierde
set was goed. Ze hadden een grote
voorsprong maar door wat slordig
heidjes lieten ze de tegenstander
dichterbij komen. Het einde van de
set was overtuigend, waardoor Set Up
met 22-25 won en vijf punten mee na
Meerlo nam.

Oxalis verliest
spannende wedstrijd
Joosten heeft ervaring als
jeugd- en tweede elftaltrainer bij
Wittenhorst. Onder De Bijl is er de
afgelopen drie jaar gewerkt aan

doorstroming van jonge spelers naar
het eerste elftal. Zijn team staat
op dit moment achtste in de zesde
klasse.

Het eerste elftal van Hegelsom
start volgend jaar als gevolg van de
opheffing van de zesde klasse een
klasse hoger.

Geniet van
van het
het mooiste
Geniet
mooiste
siervuurwerk!
Geniet
van het
siervuurwerk!

mooiste
Tsiervuurwerk!
OT
TO
T

20
%
20%

TOT

VOORVERKOOP
VOORVERKOOP
VOORVERKOOP

KORTING
KORTING
Bestel je
je vuurwerk
vuurwerk op
op GOEDVUURWERK.NL
GOEDVUURWERK.NL of
Bestel
of in
in de
de winkel
winkel
en
profi
teer
van
deze
korting.
Geldig
t/m
28
december
en profiteer van deze korting. Geldig t/m 28 december 2014.
2014.

Bestel je vuurwerk op GOEDVUURWERK.NL of in de winkel
en profiteer van deze korting. Geldig t/m 28 december 2014.

SEVENUM Horsterweg
Horsterweg 68
68 Tel.:
Tel.: 077
077 -- 4672222
4672222

Door: SV Oxalis
Vorig seizoen zaten er nog twee niveaus tussen SV Oxalis uit Horst en
JES uit Venhorst. Nu staan ze samen in de overgangsklasse, Oxalis als
gepromoveerde ploeg uit de eerste klasse, JES als degradant uit de
hoofdklasse. Zondag 21 december stonden ze tegenover elkaar in de
sporthal in Sevenum.
Oxalis opende de score via een
afstandsschot. De gasten hadden
hier snel een antwoord op, waardoor
de stand gelijk werd. Even later
zorgde JES voor de 1-2 en de 1-3
op het scorebord. Oxalis wist weer
aan te haken, wederom met een
afstandsschot. Het ging tegen elkaar
op. JES scoorde en Oxalis bleef
achtervolgen door telkens aan te
haken. Met een 3-6 stand werd de
rust ingegaan. Oxalis-trainer Bart van
der Burgt sprak de dames tevreden
toe, maar ook met een duidelijke
boodschap voor de tweede helft:
scherp blijven en doorgaan.
De tweede helft vertoonde een
zelfde spelbeeld als de eerste helft.

Oxalis maakte het eerste punt maar
het gehaaide JES wist steeds uit kleine
kansjes te scoren. Oxalis kon redelijk
bijblijven maar kon niet voorkomen
dat JES uitliep, waardoor de eindstand
8-12 werd. Het was een wedstrijd
waar de ervaring in de hoofdklasse
uiteindelijk zegevierde.
Tijdens de wedstrijden van
de eerste twee seniorenteams
doneerden de speelsters en coaches
tien cent per doelpunt voor Ut Glaze
Hoês in Horst. In beide wedstrijden
werden in totaal 39 doelpunten
gescoord. Dit leverde een bedrag van
70,75 euro op, dat voorzitster Marieke
van Asten overhandigde aan Ut Glaze
Hoês.

Nieuwe trainer
AVV America
Roel Verberk wordt vanaf seizoen 2015-2016 de nieuwe hoofdtrainer
van AVV America. Hij volgt daarmee Erik van Asten op.
Van Asten had de selectie van
America in totaal zes seizoenen onder
zijn hoede. Komend seizoen neemt
Verberk het van hem over.
Dit wordt de eerste vereniging

Wij
wensen
iedereen
Fijne
Feestdagen
en een

waar Verberk als hoofdtrainer aan
de slag gaat. Als jeugdtrainer deed
hij jarenlang ervaring op bij onder
andere Sportclub Irene, FCV-Venlo en
Sparta ’18.

KEI VET 2015!
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Gerenoveerde kantine SV Kronenberg
geopend
Een goede kantine is een wezenlijk onderdeel van een sportvereniging. Dat vond ook SV Kronenberg, en daarom
onderwierp de club haar kantine aan een grondige renovatie. Er kwam onder meer een nieuwe keuken, fris
meubilair en een kersverse geluidsinstallatie. Ook is er een Wall of Fame ingericht. Op zondag 21 december was de
heropening.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Met vragen over
opvoeden en opgroeien
kunt u voortaan terecht
bij de gemeente
De gemeenten Horst aan de Maas en Venray hebben samen een Centrum Jeugd en Gezin
(CJG). Jongeren, ouders en professionals kunnen bij het CJG terecht voor informatie en
advies, themabijeenkomsten en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. Het zorg- en
welzijnswerk in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray wordt vanaf 1 januari 2015
anders georganiseerd. Het CJG bestaat dan niet meer.
Vanaf 1 januari 2015 worden de taken van het
CJG overgenomen door de gebiedsteams in
de gemeente Horst aan de Maas en door de
gezinscoaches in Venray. Vanwege de komst
van deze teams en gezinscoaches wordt het CJG
opgeheven.
Waar kunt u met vragen terecht?
Met vragen over opvoeden en opgroeien kunt u
bij de gemeente terecht. In deze column
staan de contactgegevens.
Daarnaast kunnen ouders/verzorgers en jongeren
nog steeds terecht bij het consultatiebureau en de
schoolarts van de GGD en andere, vertrouwde
plekken zoals de huisarts, de jongerenwerker in
de wijk, op school en het kinderdagverblijf.

Ook kunt u informatie en tips vinden op
www.opvoeden.nl en kinderen en jongeren zelf
kunnen terecht op www.infovoorjou.nl
Gemeente Horst aan de Maas:
gemeente@horstaandemaas.nl of (077) 477 97 77
Maandag t/m vrijdag 8.00 – 17.00 uur.
Of kijk op de website van de gemeente:
http://www.horstaandemaas.nl/Inwoners/
Veranderingen_in_zorg_welzijn_en_werk_in_2015
Gemeente Venray:
(0478) 52 33 33, kies in het keuzemenu voor toets 1
Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur
Vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur
Of kijk op de website van de gemeente:
www.venray.nl/jeugdhulp

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00
(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)

De kantine is een plek waar
sporters na hun trainingen en wed
strijden bij elkaar komen, waar wordt
nagepraat en soms een derde helft
’gespeeld’ wordt. Het bestuur van SV
Kronenberg ziet daarnaast nog een
belangrijk punt. “In de kantine wordt
het geld verdiend”, zegt secretaris Henk
Selen. Volgens Selen heeft het even
geduurd voordat de nieuwe kantine
klaar was. De keuken alleen al duurde
twee jaar om te realiseren. “Voordat je
het geld bij elkaar hebt ben je zo twee
jaar verder”, vertelt Selen.
Op het moment dat het officiële
gedeelte van de opening begint, zijn er
zo’n 75 mensen in de kantine aanwe
zig. Een van de bezoekers is Pieter van
de Goor, die betrokken is bij de jeugd
afdeling van de voetbalclub. Hij ziet
de voordelen van de nieuwe keuken.
“We kunnen nu ook friet en frikadellen
halen. Ook zijn de mensen makkelijker
te bedienen”, zegt Van de Goor.
Van de Goor is een neef van profes
sioneel voetballer Paul Verhaegh, die
in Kronenberg geboren en getogen is.
Verhaegh voetbalde in de jeugd van
de club. Zijn voetbalschoenen en een
shirt dat hij droeg in Oranje hangen
aan de nieuwe Wall of Fame. Ook is

er een sjaal van zijn huidige club FC
Augsburg te zien. Daarnaast hangen er
onder andere diverse ingelijste foto’s
van kampioensteams uit de historie van
de club.
De veranderingen in de kantine
stemmen tot tevredenheid van de
bezoekers. “Eerst zag het er wat verou
derd uit allemaal. Nu is het sfeervol”,
zegt Bram Wijnhoven. Hij is al een paar
jaar niet meer in de kantine geweest
omdat hij inmiddels bij de buren in
Sevenum voetbalt. “Een kantine is
belangrijk. Het zorgt ervoor dat de
spelers na een wedstrijd langer blijven
hangen en dat brengt weer inkomsten
met zich mee”, aldus Wijnhoven.
Ondertussen hangt Paul Verhaegh
aan de telefoon. Iedereen luistert mee
via de nieuwe geluidsinstallatie. “Het
is leuk om te horen dat mijn shirt aan
de Wall of Fame hangt. Ik volg SV
Kronenberg nog steeds van afstand.
Het was erg leuk om te horen hoe in
Kronenberg de Oranjegekte leefde”,
zegt Verhaegh.
Tijdens de middag wordt ook een
nieuwe app gelanceerd. Met de app,
in de clubkleuren van SV Kronenberg,
kunnen spelers de actuele uitslagen en
standen van hun teams zien.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2015!
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Knallende kortingen enn
spannende aanbiedinge
zondag
4 januari 2015

KOOPJES
zondag
Koopzondag
12.00 - 17.00 uur

GRATIS
PARKEREN

Buitengewoon compleet!
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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

Isabel Heldens
16 jaar
Broekhuizen
Gilde Roermond,
Verpleegkunde

Waar ben je trots op?
Ik ben trots dat ik in dames 1 van
Brovoc sta en dat mijn team het zo
goed doet. We staan op dit moment op
de eerste plaats en hopen dit vast te
houden en dan te promoveren naar de
tweede klasse.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
De herinnering aan mijn ongeluk van
twee jaar geleden bezorgt me nog
steeds kippenvel. Ik zat op de fiets en
werd van achter aangereden door een
auto. Ik had een hersenschudding en
heel veel kneuzingen en schaafwon
den. In het ziekenhuis zei de dokter
dat het een wonder was dat ik er zo
goed van afgekomen was. Ik heb wel
een nacht in het ziekenhuis moeten
blijven, maar gelukkig mocht ik de

volgende dag alweer naar huis. Daarna
moest ik nog een weekje rust houden
en toen heb ik het met halve dagen
opgebouwd.
Waar en wanneer voel je je echt
thuis?
Bij ons thuis in de woonkamer op de
witte bank met een rode fleecedeken.
Ik vind het echt heerlijk om daar onder
te liggen en dan voel ik me echt thuis.
’s Avonds lig ik vaak samen met mam
lekker op de bank een film te kijken.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou heel graag stage willen lopen
in het buitenland. Dit kan ik in het
derde of vierde leerjaar gaan doen en
als ik hiervoor in aanmerking kom,
zal ik die kans zeker grijpen. Ik doe
nu Verpleegkunde op het Gilde in
Roermond en zit in mijn eerste jaar.
Wat is je favoriete moment in de
week?
Dat is op zaterdag. Dan kan ik eerst
uitslapen en daarna een volleybalwed
strijd spelen en hopen dat we winnen

aan
Isabel Heldens

natuurlijk. Daarna ga ik meestal nog
uit met vriendinnen. Meestal is dit met
een vast groepje, maar ik ga ook vaker
met iemand anders.
Ik kan niet zonder …
Mijn vriendinnen. Ze staan altijd voor
me klaar, vrolijken me op en we doen
vaak leuke dingen samen.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Om toch de opleiding Verpleegkunde
te gaan doen. Ik kreeg een brief vanuit
het Gilde in Venray dat ik de opleiding
daar niet kon gaan doen omdat het vol
zat. In Roermond kon het wel. Eerst
dacht ik dat ik er alleen heen moest en
het is best ver reizen. Toch wilde ik het
heel graag omdat het me zo leuk leek.
Later bleek dat er ook een meisje uit
Lottum bij me in de klas zit, dus hoef ik
gelukkig toch niet alleen te reizen. En
er zit ook nog een meisje uit Lomm op
de opleiding, dus daar kan ik ook nog
samen mee reizen.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Ik zou heel graag een keer naar
Amerika willen en dan het liefst naar
New York. Dit vind ik een mooie stad
en je kunt er goed winkelen. Het lijkt
me echt een ervaring die ik mee wil
maken. In Europa ben ik wel al in veel
landen geweest, maar ik zou graag ook
wat van Amerika zien.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind deed ik me het liefst verkle
den. Ik trok dan leuke truien, jurken
en rokken aan, met het liefst ook nog
hoge hakken erbij.
Waar geef jij je laatste 50 euro aan
uit?
Aan uitgaan. Dit vind ik het leukste om
samen met mijn vriendinnen te doen.
Meestal gaan we op vrijdagavond naar
De Lange in Horst.
Hoe wil je graag gezien worden?
Als een vrolijk en behulpzaam meisje.
Ik denk dat de meeste mensen me ook
wel zo zien. Ik ben namelijk meestal
wel vrolijk en niet vaak verdrietig. Als
er iets met mijn vriendinnen is, sta ik
voor ze klaar en wil ik ze helpen. Dat
weten ze gelukkig ook.
Wat is het grootste vooroordeel over
jou?
Dat ik een dom blondje ben. Ik heb
soms niet de slimste opmerkingen,
maar dat wil niet zeggen dat ik ook
echt dom ben.
Gevoel of verstand?
Gevoel, want ik ga altijd op mijn
eerste gevoel af. Ik heb al heel vaak
meegemaakt dat als je toch nog gaat
twijfelen, je dan alsnog de verkeerde
keuze maakt.
Binnen of buiten?
Buiten. Ik vind het heerlijk om met
mooi weer aan het zwembad te liggen
of met mijn vriendinnen een terrasje
te pikken. In de winter vind ik snow
boarden in Oostenrijk ook heel leuk.
Maar in Nederland is de sneeuw en
de kou wat minder. In Oostenrijk is het
veel mooier weer, hier is het meteen
zo vies.
Chatten of bellen?
Chatten, dit gaat snel en je kunt met
meerdere mensen tegelijkertijd een
gesprek voeren. Ik gebruik Whatsapp
dan ook heel erg veel.

Wij wensen iedereen

prettige feestdagen
en een gelukkig 2015
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Henk Bovee Horst
Handelstraat 13 • 5961 PV Horst • T 077-3979000 • I www.bovee.nl

Ons installatiebedrijf is
gesloten van
ma. 23 december 2014
t/m vr. 3 januari 2015.
De balie is GESLOTEN
van maandag
23 december 2014
t/m woensdag
1 januari 2015.
Bedankt voor het
in ons gestelde
vertrouwen.
Fijne Feestdagen
en een
Voorspoedig 2014 !!
De storingsdienst is
telefonisch
dag en nacht bereikbaar:

Tel. 0478-544 200

www.keijsersmanders.nl

Stekelig
gevaarte
Kerst, de tijd van
sfeerverlichting op straat, het
ene kerstdiner na het ander en
dj’s die zich opsluiten in een
glazen huis en daar overleven
op een sapkuur voor het goede
doel.
Maar kerst is ook een
stekelig groen gevaarte in de
woonkamer. Hiervoor begeeft
men zich naar de dichtstbijzijnde
kerstbomendealer of sleurt een
uitvouwbaar exemplaar van
zolder. Het uitzoeken van een
‘echte’ boom is nogal een
gedoe. Je moet er op tijd bij zijn,
anders heb je alleen keus uit de
kneusjes onder de kerstbomen
(te klein of juist hoger dan het
plafond, met een eigenaardige
geur of met bruine naalden in
plaats van groen). Maar vooral
ook nu met de vogelgriep, want
die geveugelde monsters
schijten niet alleen op daken en
auto’s, ook in bomen hoor.
Het vervoeren gaat niet
zonder problemen. Zo hebben
we ooit allemaal gebukt in de
stoel moeten zitten omdat de
boom zo groot was dat hij van
de kofferbak tot de voorruit
kwam. Daarna is de
dennenboom nog niet over de
deurdrempel of de naalden
beginnen zich al spontaan te
verspreiden over de vloer. Het is
precies te zien welke route hij
heeft afgelegd door het huis.
Stofzuigen is maar een tijdelijke
oplossing. De naalden zullen
deze strijd winnen. Ze vormen
clubjes die zich verstoppen
onder meubels en achter
gordijnen. Het kan zijn dat je
rond Pasen opeens zo’n hoopje
aantreft.
Maar als de boom eenmaal
volledig betuigd is met bij elkaar
passende kerstballen en lampjes
die ook daadwerkelijk
functioneren - na het uren
uitelkaar peuteren van het
lichtsnoer - kan de kerst echt
beginnen. De gezelligheid die de
den uitstraalt, was alle moeite
zeker waard.
Rosanne

24
12

cultuur 21

Kerstliederen houden gemengd koor
Ratatouille bij elkaar
Het doek viel eind 2011 voor gemengd koor Ratatouille. Doordat enkele leden stopten, was het aantal te
laag om door te gaan met het zingen van middeleeuwse liederen. Ratatouille treedt echter nog verschillende
keren op tijdens de kerstperiode. HALLO Horst aan de Maas sprak hierover met lid Wietje Selen uit Kronenberg.

iedereen leuk bleef. In september
beginnen we met wekelijkse
repetities. We hebben gemiddeld
zeven optredens tussen Sinterklaas
en Kerstmis.” Enkele leden die
destijds stopten, zijn teruggekomen.
Het ledenaantal is nog minimaal.
Inmiddels is de samenstelling van
Ratatouille drie jaar stabiel, maar ze
zien graag nog enkele leden erbij
komen.

Presentatie wordt
gewaardeerd

“Nadat we eind 2011 stopten
met het koor, werd er een optreden
van ons geveild door gemengd
koor Carmina Servata, met wie
we regelmatig samenwerkten.

We besloten het jaar daarop dus
eenmalig op te treden. Dit beviel
ons zo goed, dat we door wilden
gaan”, vertelt Wietje. Verschillende
leden hadden andere verplichtingen,

waardoor ze het niet meer konden
opbrengen om het hele jaar te
repeteren en optreden. “We spraken
daarom af om bij elkaar te blijven
voor de kerstperiodes, zodat het voor

Ratatouille staat bekend om
hun Oudnederlands en middel
eeuws repertoire. “Dit is zo ontstaan
omdat de oprichter, de dirigent,
van deze muziek hield. Daarna is
bijpassende kleding aangeschaft.
Omdat we alleen optreden rond de
kerst, beperken we ons nu tot de
kerstnummers. We proberen wel
elk jaar de muziek te vernieuwen.
Juist de presentatie zorgt ervoor dat
optredens gewaardeerd worden door
het publiek.”
Wietje: “Mensen weten wat
ze te zien krijgen wanneer ze ons
boeken. We hebben geen website,
dus we worden geboekt omdat men

ons via anderen kent. We krijgen
niet alleen boekingen voor optre
dens, maar ook voor kerstmarkten.
Dan lopen we in onze kledij rond op
de kerstmarkt en stoppen hier en
daar om te zingen.” Naast binnen
komende boekingen gaat het koor
ook zelf op zoek naar plaatsen om
op te treden. Zo hebben ze dit jaar
zelf een optreden geboekt op een
kerstmarkt in Duitsland.
“We doen het vooral omdat
we het leuk vinden, niet voor het
geld. Meestal vragen we wel een
onkostenvergoeding, maar het
gaat ons vooral om het vermaken
van publiek. Als we een aanvraag
krijgen die we zelf niet leuk vinden,
dan doen we het niet.” Ratatouille
verzorgde dit jaar op 23 december
ook een programma voor dorps
dagvoorziening ‘De Kompeniej’ in
De Torrekoel in Kronenberg. Het
programma bestond uit verschil
lende liederen, afgewisseld met
onder andere de voordracht van
gedichten in het Sevenumse dialect
door Mien Wijnhoven. “We zien dan
dat we het publiek veel plezier doen
en dat is voor ons het belangrijkst.
Hierdoor hebben we er zelf ook veel
plezier in.”

Kerst in een verzorgingshuis

‘Ze bezorgen mij een fijn kerstgevoel’
Elk jaar slaan medewerkers en vrijwilligers van verzorgingshuis Sevenheym in Sevenum de handen ineen
om de bewoners een echt kerstgevoel te bezorgen. Dat doen zij onder andere met het organiseren van een
kerstmarkt. Maar ook in huis wordt gewerkt aan een kerstsfeer.

opbrengst. Met dit geld worden
activiteiten voor de bewoners in de
toekomst mogelijk gemaakt.

Activiteiten met
een kerstthema
Naast het organiseren van de
kerstmarkt wordt er hard gewerkt
om een huiselijke kerstsfeer neer
te zetten in het verzorgingshuis.
Zo sponsport stichting Vrienden
van Sevenheym kerstbomen en
helpen vele vrijwilligers mee met
het versieren. Ook past men de
activiteiten voor de bewoners aan
het kerstthema aan. Zo maakt men
kerststukjes, klinkt er kerstmuziek
en wordt de geheugentraining in
kerststijl gegeven. De dag voor
Kerstmis is er voor de bewoners een
speciale mis onder begeleiding van
mannenkoor Die Sevensanghers.
Daarnaast mag iedereen op eerste
kerstdag aanschuiven voor een luxe
kerstdiner in het restaurant. Tijdens
dit kerstdiner zorgt Hay Fleuren voor
gitaarmuziek.

Dankbaarheid
Na het succes van de
eerste kerstmarkt besloot de
activiteitencommissie van
verzorgingshuis Sevenheym dit
jaar opnieuw een kerstmarkt te
organiseren. Via een advertentie

verzamelde de organisatie
kerstspullen. Daarnaast leverden
vrijwilligers en bewoners
zelfgemaakte kerststukjes en
lekkernijen aan. Al deze zaken
verkocht men vorige week op de

Truus Cox (54) uit Hegelsom
en Annemie Coenders (55) uit
kerstmarkt onder het genot van
Horst, werkzaam bij Welzijn, zijn
kerstmuziek. Zo waren de Sevenumse ontzettend dankbaar voor de hulp
vocalgroep Vocal Connexion en Jo
van de vele vrijwilligers. “Zonder de
Geurts met zijn draaiorgel aanwezig.
hulp van de vrijwilligers is het niet
Na afloop verdubbelde stichting
mogelijk om het echte kerstgevoel
Vrienden van De Zorggroep de
bij de bewoners te brengen. Met z’n

allen willen we bijdragen aan het
welzijn van de bewoners en hun in
deze dagen een kerstsfeer bieden.
De bewoners zijn echt dankbaar
voor al deze warmte. Hier doen we
het voor”, aldus beide dames.

‘Licht hoort bij
Kerstmis’
Een van de bewoonsters van
Sevenheym, de 73-jarige mevrouw
Peulen uit Blerick, ondersteunt
deze woorden: “Ze doen erg veel
om je een fijn kerstgevoel te
bezorgen. Zo ben ik vorige week
naar de kerstmarkt geweest en
heb ik ook meegedaan met de
geheugentraining in kerststijl. Ik kijk
erg uit naar de mis met het mooie
gezang van Die Sevensanghers. Alle
versiering versterkt de kerstsfeer.
Licht hoort immers bij Kerstmis.” Het
allermooiste geschenk is volgens
mevrouw Peulen haar dochter die
op eerste kerstdag met haar komt
genieten van het kerstdiner. Meneer
Nellen (94) uit Sevenum is ook
tevreden. “Ze zorgen hier inderdaad
voor een kerstgevoel. Ik ben met
mijn dochter naar de kerstmarkt
gegaan en ik ga ook mooi meedoen
met de mis.” Met Kerstmis blijft
hij echter niet in Sevenheym. “Ik
vind het fijner om het met familie
te vieren. Zeker omdat ik nu bijna
95 jaar ben. Daar sta ik deze kerst
wel eventjes stil bij”, besluit hij.
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Kerstwandeling door
bossen Horst
Stichting Landschap Horst aan de Maas organiseert op zaterdag 27 december haar traditionele kerstwandeling
door Kasteelpark Ter Horst in Horst. De route is ongeveer drie kilometer lang. Deelnemers kunnen tussen 18.00 en
19.30 uur starten vanaf de parkeerplaats van sportpark Ter Horst.

Nieuwjaarsconcert
Meterik
Muziekvereniging Concordia en Meriko Vocaal verzorgen op zaterdag
3 januari een nieuwjaarsconcert in MFC De Meulewiek in Meterik.
Het programma bestaat uit
optredens van de drumband van
MV Concordia, Meriko Vocaal en de
fanfare van MV Concordia. Na afloop is

er gelegenheid voor een drankje. Het
concert begint om 19.30 uur.
De toegang tot het nieuwjaarsconcert
is gratis.

Kerst bij De Locht
Rond kerst en nieuwjaar heeft Museum De Locht uit Melderslo diverse
activiteiten georganiseerd. De kerstsfeer is tijdens deze dagen nadrukkelijk aanwezig in het museum.

De paden in de bossen zullen
verlicht zijn met vele lichtjes, fakkels en
vuurkorven. Tijdens de wandeling is er
chocomelk en glühwein te verkrijgen.
Ook zijn er optredens van het Horster
Mannenkoor, joekskapel Kleffe Zök,
joekskapel Op Tied Muuj, muziekkapel
Didymos en vocalgroup Hoor’s. Ook

straattheater Salivette is van de partij.
Voor kinderen is er een verkleed
wedstrijd. Er is geen thema, dus
iedereen mag zijn of haar fantasie
de vrije loop laten. Iedereen kan net
zoals andere jaren op de foto met de
liefdesboom.
De wandeling is gratis, maar een

vrijwillige bijdrage wordt wel op prijs
gesteld. De organisatie raadt aan om
een zaklamp mee te nemen, om op
smalle paadjes met boomstronken wat
bij te schijnen. Vanwege de beperkte
parkeerruimte worden deelnemers
gevraagd te voet of met de fiets te
komen.

Kerst

In Museum De Locht in Melderslo
wordt op tweede kerstdag een
middag met livemuziek en liederen in
kerstsfeer behouden. Zaterdag
27 december is het museum open en
is er van 13.00 tot ongeveer 18.00
uur een kerstbridgedrive. Om hieraan
deel te nemen, neem contact op met
Wim Ambrosius via 077 398 49 68.
Volgens oude traditie worden
zondag 28 december nieuwjaarsplat

sen gebakken. De smederij is dan ook
in bedrijf. Op zondag 4 januari is
worden er demonstraties gehouden
van diverse ambachten. Ook is een
aantal wisselexposities te bezichtigen
zoals Het Hemelrijk, een verzameling
heiligenbeelden, Het Groene Kruis en
de Klokkenexpositie met een aantal
bijzondere klokken van klokkenmaker
Jean Wilmar. Kijk voor meer informa
tie op www.museumdelocht.nl

Twee concerten
Renée van Wegberg
Café Cambrinus in Horst organiseert op zaterdag 27 december en op
zaterdag 3 januari om 20.30 uur een optreden van Egbert Derix met Renée
van Wegberg. De optredens maken deel uit van de serie Egbert Derix
ontmoet.

uukrijgt
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!!!
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ter waarde van
van

20%
20%
van uw aankoop
van uw aankoop
geselcteerde artikelen
opop
geselecteerde
artikelen

openingstijden
24-dec
25-dec
26-dec
27-dec
28-dec
29-dec
30-dec
31-dec

9.30-16.00
gesloten
12.00-17.00
9.30-17.00
gesloten
13.00-18.00
9.30-18.00
9.30-16.00

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

meubel

Egbert Derix en Renée van Wegberg
kennen elkaar al lang. Renée volgde les
bij Egbert, waarna de twee elkaar ble
ven volgen. In 2007 werkte Renée voor
haar solo-EP You Will Find Me samen
met Egbert en ze brachten samen een
kerstlied uit.
In Cambrinus hebben de twee
talenten enkele keren samen met band
opgetreden. In de serie Egbert Derix
ontmoet komen een aantal vertrouwde
muzikale elementen terug, maar wordt
het publiek ook verrast als Egbert
en Renée de comfortzone verlaten.
Wordt het pop of wordt het theater?

Een glimlach van Egbert Derix maakt
duidelijk dat het antwoord pas op deze
twee avonden wordt gegeven. “Het zal
anders zijn”, antwoordt Derix.
In de nog jonge serie ontmoe
tingen van Egbert Derix was Maurice
Hermans, zoon van Toon Hermans, zijn
eerste gast. Uit deze ontmoeting is een
nieuwe samenwerking ontstaan tussen
Hermans en de Horster componist en
pianist. Na Renée van Wegberg staat
komende seizoen ook Frans Pollux op
het programma. Kijk voor meer infor
matie op www.cambrinusconcerten.nl
(Foto: Janey van Ierland)

24
12

cultuur 23

Jubileum nieuwjaarsduik
De nieuwjaarsduik in Horst is de oudste en grootste nieuwjaarsduik van Limburg. Op donderdag 1 januari is het
strand bij het Parkhotel het decor voor de vijftiende editie van dit winterse evenement.

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

Een gelukkig kerstfeest
en een voorspoedig 2015
Loonbedrijf

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

De nieuwjaarsduik in 2013
Op nieuwjaarsdag viert stichting
Cold Turkey als organisator van de
duik haar derde lustrum. Tijdens deze
jubileumduik wordt gerekend op een
recordaantal deelnemers. De organi
satie hoopt een grote reünie van de
grond te krijgen met iedereen die ooit
deel heeft genomen aan de nieuw
jaarsduik in Horst. Met de aanstaande
nieuwjaarsduik blikt de organisatie

ook terug op de historie van het
evenement. Het thema van de duik is
dan ook ‘Vroeger waas alles baeter’.
De deelnemers wordt gevraagd hun
kleding op het thema aan te pas
sen. De best verklede duikers maken
kans op een prijs. Voorafgaand aan de
duik vindt voor de echte bikkels nog
de zogenaamde ‘Alderwetse zwem
wedstrijd’ plaats. Om 12.00 uur lost

burgemeester Van Rooij het startschot
voor de heldenduik. Het carnavalsduo
Neet oet Serum zorgt voor muzikale
begeleiding. Net als vorig jaar biedt het
Parkhotel onderdak aan het evene
ment. De deelnemers kunnen daar
gebruikmaken van een verwarmde
kleedruimte. Na afloop vindt in het sou
terrain van het hotel de aprèsduikparty
plaats met erwtensoep.

www.haardstede.nl

Eindejaarsvoorstelling

Tovri speelt Een rits te ver
Toneelvereniging Tovri uit Meterik speelt ook dit jaar weer haar eindejaarsvoorstelling. Tovri speelt Een rits te
ver, een komedie geschreven door Jon van Eerd. De voorstelling is te zien op zaterdag 27 en zondag 28 december in
MFC De Meulewiek en zondag 11 januari in ’t Gasthoês in Horst en begint om 20.15 uur.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

Het verhaal speelt zich af op
camping De Wielewaal, die in haar
bestaan bedreigd wordt. De gemeente
heeft een grote inspectie aangekon
digd, omdat er klachten zijn binnen
gekomen over de hygiëne en de
morele wantoestanden. De eigenaar
van de camping doet er alles aan om

de sluiting van zijn levenswerk af te
wenden. De man heeft een hart van
goud, hoewel dit niet altijd blijkt uit zijn
impulsieve, soms hectische manier van
reageren. Samen met zijn dochter en
een seizoensmedewerker exploiteert
hij deze drukke camping, waar kam
peerders gastvrij worden ontvangen en

door het personeel van alle gemakken
voorzien. Als op de dag een brief van
de gemeente wordt bezorgd, slaat de
aanvankelijk ongedwongen sfeer om in
een ware crisis.
De regie is in handen van Esther
Jacobs, die hiermee haar regiedebuut
maakt in het volwassenentoneel.

Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
Al mee ar
a
j
0
dan 2 st!
in Hor
Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01
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Kerstverhalen van schrijfclub
Een keer per kwartaal komt in Horst een schrijfclub met naam Kwartaalcafé bij elkaar. Aan de hand van een thema schrijven de leden verhalen en lezen die aan elkaar
voor. Speciaal voor deze editie lieten drie van hen zich inspireren door het thema kerst. Hun bijdragen zijn hier te lezen.

De betoverende klanken van kerst
Door: Yvonne Hermkens
Na een lange laatste dag voor Kerst was de winkeldeur eindelijk op slot. Alle kerstpakketten waren
bezorgd en het magazijn was zo goed als leeg. Moe maar voldaan bedacht ze zich dat er een paar vrije dagen
voor de deur stonden. Twee dagen zonder verplichtingen! Haar ouders waren voor het eerst een paar dagen
weg met kerst en haar zussen en broer waren al lang uitgevlogen en hadden hun eigen kerstplanning.
Natuurlijk was ze bij iedereen welkom maar ze had alle uitnodigingen heel vriendelijk doch beslist afgeslagen.
Ze trok haar eigen plan. En dat bestond, om te beginnen, uit een luie kerstavond.
Voor haar deze kerst geen
verplicht bezoek aan de kerk. Geen
nachtmis en ook geen herdertjesmis.
Gewoon geen mis. Eerst lekker in
bad en daarna met de hond op de
bank voor de tv. Samen genieten van
een avond zonder de gebruikelijke
huisregels, maar met een zak chips

en wat cola. Het bad was heerlijk
ontspannend. En lekker uitgerust
zette ze, veel later dan gepland, de
attributen voor de relaxte avond
klaar. Toen bedacht ze dat het
misschien wel handig zou zijn om
de hond nog even uit te laten. Zo
gezegd, zo gedaan. Tijdens het

ommetje, onder toezicht van een
wat gesluierde maan, hoorde ze
vaag de eerste tonen van de twaalf
kerstliederen. De fanfaremuzikanten
waren bezig hun instrument warm
te blazen. Klaar voor het jaarlijkse
kerstconcert. En toen gebeurde er
iets wat ze niet had verwacht. Waar

ze gewoon niet aan had gedacht.
Ze werd gegrepen door de mooie
klanken van de blaasinstrumenten.
En voor dat ze er erg in had, had
ze zich bedacht. De hond werd
naar huis gebracht, het bankkloffie
verruild voor zondagse broek en dito
trui. Geen zin meer in lui. En in no
time stond ze tegen al haar eigen
verwachtingen in toch in de kerk.
Volop te genieten. Van rozen die
midden in de nacht ontsprongen,
herdertjes die bij nachte lagen,
roffels geproduceerd door een
trieste drummer boy, de cavalerie
die gestopt moest worden maar

vooral van een stille nacht die door
de betoverende klanken uitgroeide
tot een heilige nacht. Niet door het
verhaal van dat bijzondere kindje
dat 2.000 jaar geleden in Bethlehem
geboren was en het koud had in
een stal. Maar door het gevoel van
saamhorigheid in dat kleine kerkje
vol met mensen die net als zij met
volle teugen genoten. En die bij het
naar huis gaan heel onverdroten,
maar oh zo gemeend, elkaar een
zalig kerstfeest wensten. Dat was
zoals Kerstmis bedoeld moest
zijn: samen, aandacht, warmte.
Gewoon fijn!

lijkt te slapen. Ze bukt zich en legt
haar munt voorzichtig op de andere
in het bekertje, maar hij heeft
het lichte gerinkel toch gehoord.
“Hohoho”, gromt hij. Ze glimlacht
en wil opstaan, maar hij houdt
haar tegen: “Wacht, eerst je wens!”
“Mijn wens?” vraagt ze verbaasd.
“Ja, natuurlijk! Je mag een wens
doen!” Ze kijkt hem niet begrijpend
aan. “Je zult toch wel een wens
hebben”, zegt hij vriendelijk. Ja,
denkt ze, maar die kan ik hier
echt niet hardop zeggen. Al haar
wensen lijken zo nietig nu. Ze
glimlacht, maar de hele dag blijft
ze nadenken over wensen.

De volgende dag zit de
zwerver er niet meer. Haar blik
zoekt de overkant van de straat
af totdat ze een vrolijk “Hohoho”
vanuit de winkelboulevard
hoort. Een Kerstman met rode
jas en kerstmuts staat daar de
voorbijgangers met een grote
glimlach te begroeten. Het is de
zwerver. Met zijn lange grijze
baard ziet hij er fantastisch uit.
Een man buigt zich naar haar
toe en zegt: “Geweldig toch?
Alle winkeliers van de boulevard
hebben iets bij elkaar gelegd.
En nu hebben we een echte
Kerstman!”

me. Amytryn tegen ‘neuropatische
pijnen’. Fluoxetine was een antidepressivum en Atenolol een
bètablokker. Bloeddrukverlagend
en hartslagvertragend. Ineens
kreeg de vrolijke foto een wat
serieuzere uitstraling. De ruimte
maakte kennelijk onderdeel uit van
een verzorgingsinstelling. Ik wist
dat ze dit soort plekken gingen
bezoeken. Je kunt geen betere
indruk krijgen van wat ‘helpende
handen’ betekenen, dan het aan
den lijve ondervinden en ter plekke
ervaren. Zien wat er allemaal
bij komt kijken, bij de opvang,
verzorging en het onderwijs van
weeskinderen bijvoorbeeld. Of

bejaarden en zieken. Hier en daar
zelf een helpende hand bieden. En
vooral zien hoeveel andere mensen
dat daar ook doen. Uit het hart
en vanzelfsprekend. In dat teken
stond zijn reis naar India en in dat
teken staat daarom onze kerst dit
jaar. Stichting Helpende Handen
en het Dendron college boden
Mees deze kans, die hij met beide
handen heeft aangegrepen. Maar
hóe aangegrepen zal hij zelf zijn?
Hoeveel kantjes na die zestien
heeft hij nog geschreven? Heeft hij
z’n gele zonnebril nog? Daar ben
ik benieuwd naar. Straks komt hij
door de gate. Op kerstavond. Terug.
Gelukkig… kerstfeest!

De kerstwens
Door: Uta Halbreiter
Hij zit op een stuk karton schuin voor de ingang van de winkelboulevard. Zijn rode winterjas is versleten,
zijn gympen te dun voor het schrale winterweer. Ze haast zich met gebogen hoofd voorbij, haar handen diep in
de zakken van haar warme jas.
Als ze terugkomt, zit hij er nog.
De passant voor haar gooit een
muntje in het plastic bekertje dat
voor hem staat. “Hohoho”, zegt
de zwerver zonder op te kijken. Ze
heeft haar handen vol tassen met
kerstinkopen en loopt gauw verder.
De volgende dag regent het en
heeft de man zijn stuk karton verder
richting de ingang geschoven. Zijn
benen heeft hij opgetrokken, zodat
zijn schoenen droog blijven. Hij

slaapt, tegen de muur geleund,
terwijl het regenwater onder zijn
stukje karton loopt. Ze ziet een
grijze onverzorgde baard en dito
haar onder een groezelige wollen
muts tevoorschijn komen. Morgen
geef ik hem iets, denkt ze.
Op weg naar haar werk ziet ze
zijn bekertje op het trottoir liggen,
omgestoten door een passant, leeg.
Zij raapt het op en zet het weer voor
zijn voeten neer. Pas dan beseft ze

dat ze alleen een muntje van 5 cent
en een briefje van 50 euro in haar
portemonnee heeft. Ze kan geen
van beide in het bekertje doen.
Verlegen glimlacht ze naar hem
en mompelt: “Sorry, ik heb geen
gepast geld.” Hij glimlacht terug en
zegt: “Toch bedankt, hoor.”
In haar jaszak heeft ze nu een
los muntje van 2 euro. Als ze de
winkelboulevard nadert, ziet ze de
man met zijn rode jas al zitten. Hij

Terug
Door: Geert van den Munckhof
Dit jaar is kerstavond anders dan anders. Op 24 december landt er omstreeks 19.00 uur in Düsseldorf een
vliegtuig dat onze Mees weer thuis brengt. Met twee andere Dendron-leerlingen en twee leerkrachten is hij
dan terug van twee weken India. Voor stichting Helpende Handen hebben ze verschillende projecten, locaties
en instellingen bezocht. Mees heeft ter plekke gezien en gevoeld hoe het is om in een land te leven dat totaal,
maar dan ook totáál, anders is dan Nederland. Zonder twijfel is hij onder de indruk van alle ervaringen. Onze
kerst staat in het teken van zijn belevenissen. En daar verheug ik me op.
Twee weken geleden werd Mees
z’n avontuur werkelijkheid. Ons
contact verliep vanaf dat moment via
korte whatsapp-berichtjes. ‘Ik vertel
wel in detail over wat ik meemaak,
als ik thuis ben’, schreef hij in één
van zijn eerste berichtjes. En na twee
dagen was de zin ‘ik heb al zestien
kantjes volgeschreven’ ook heel
veelzeggend. Af en toe verscheen

er een foto op zijn Facebook-pagina.
Bijvoorbeeld van een kleine, ik schat
twee- of driejarige Indiër, die een
grote gele zonnebril omgekeerd op
z’n neus zette. Onderschrift: ‘Kleine
Indiër weet niet hoe bril werkt’.
Het was een speelse foto, met dat
vrolijke ventje in het middelpunt
van de belangstelling. Achter het
kereltje een kast, waarin een tiental

plastic bakken te zien was. Gevuld
met snoep leek het. ’Begrijpelijk
dat het jongetje vrolijk gekkigheid
uithaalt met die gele zonnebril
van onze Mees’, dacht ik. Toen ik
wat beter keek, zag ik wat er in
grote letters op de bakken stond.
‘Amytryn’ kon ik lezen. En daarnaast
‘Atenolol’ en ‘Fluoxetine’. Het
waren medicijnen, leerde Google
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Wandelen naar de kerstengel in Hegelsom
Meer dan vierhonderd enthousiaste wandelaars togen op zondag 21 december door de natte, donkere straten
van Hegelsom. Vijf kilometer met verschillende tussenstops legden zij af om de kerstwandeling tot een goed einde
te brengen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

rookontwikkeling op gang. De rookbom
die één van Hegga’s assistenten
afsteekt, zorgt voor een overvloedige
walm.
In de stal van boerderij Wienes
spelen een aantal kinderen op hun
blaasinstrument. Ze staan opgesteld
bij een kerststal. In de overige stallen
van het gebouw kijken de paarden en
geiten toe. Er staat ook een ezel. Een

vrouw voert het beest. “Wij hebben het
er bijna opzitten. Het was nat maar wel
leuk”, zegt de moeder van de vrouw,
Katinka Coenen. Zij en haar dochter
zijn bijna toe aan de erwtensoep en
het broodje knak dat in de dorpszaal,
het eindpunt van de tocht, geserveerd
worden. “Ook al hebben we de
kerstengel nog niet gevonden”, besluit
Coenen.

Optreden Otherwise
en Eva Wijnen
De band Otherwise speelt samen met zangeres Eva Wijnen op vrijdag
26 december bij café Kleuskens in Meterik. De aanvang van het optreden
is om 20.30 uur.

Mensen met fluorescerende hesjes
en paraplu’s bezetten de binnenplaats
van boerderij Wienes aan de Hagel
kruisweg in Hegelsom. Het is een van
de tussenstops van de kerstwandeling
die voor de tweede keer in het dorp
gehouden wordt. De wandelaars die in
de lange rij staan op de binnenplaats
willen allemaal één ding: die beker
warme chocomel die hen het regenach
tige weer voor even doet vergeten.
Suzan Knops staat ook in de rij.
Zij is net over de helft van de wandel
tocht. “Ik denk dat ik nog zo’n twee
kilometer te gaan heb”, aldus Knops.
Ze vindt de boerderij leuk aangekleed.
Die aankleding bestaat onder andere

uit een enorme verlichte kerstboom.
In de boom hangen kaartjes met
kerstwensen: ’Vrede op aarde’, ’een
fijn 2015’. Aan de zijkant van de bin
nenplaats is een portiek omgedoopt
tot kerststal. Zelfgeknutselde poppetjes
staan in het hooi en dennentakken
sieren de muren en dak. Kerstliedjes
schallen uit de met vuilniszakken
bedekte speakers.

Er is een kerstengel
gestolen
Even daarvoor zat de Sint
Hubertuskerk tjokvol. De kerk vormde
het startpunt van de wandeltocht.

Liederen van het koor en een toneel
stukje wisselden elkaar daar af. Het
toneelstuk was ook de inleiding voor de
wandeling: er is namelijk een kersten
gel gestolen. De vraag is waar deze
gebleven is. De wandelaars vinden het
antwoord op deze vraag door de hints
die ze tijdens de wandeling vinden.
Een van die hints wordt gegeven
door Hegga de Ziener. Hij staat bij
één van de tussenposten achter een
tafel. Op de tafel staat zijn glazen,
lichtgevende bol. Ook liggen er
waarzegkaarten. Op het moment dat
één van de wandelaars een kaart
uitkiest en Hegga hem van een spreuk
bedient, komt er plotseling een enorme

Zangeres Eva Wijnen uit
Melderslo treedt deze tweede
kerstdag op samen met de jongens
van de band Otherwise. Ze spelen
samen stevig werk, maar ook meer

Klikgebit en Kunstgebit

Verstappen Verpakkingen ontwerpt en produceert kunststof
verpakkingen. Het assortiment bestaat uit verpakkingen
voor zowel de food- als non-foodindustrie.
Verstappen Verpakkingen is een familiebedrijf dat sinds 1979
bestaat en is uitgegroeid tot een onderneming met ongeveer
50 medewerkers. Inmiddels is ook de tweede generatie van de
familie werkzaam in het bedrijf.

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

In verband met de verdere groei van onze organisatie,
willen wij graag ons team versterken en zijn wij op zoek naar

Technisch tekenaar /
werkvoorbereider

(M/V)

Fulltime MBO+/HBO niveau WTB

Assistent
teamleider

(M/V)

Fulltime MBO-niveau

Proces operator
extrusie
(M/V)

Fulltime MBO-niveau

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

harmonieuze rock. Het publiek kan
luisteren naar covers van onder
andere Fleetwood Mac, The Doobie
Brothers, Stevie Wonder en Randy
Crawford.

Heb jij belangstelling
voor een van deze vacatures
of wil je meer informatie hierover?
sinds 1927

Bezoek ons dan op
www.verstappenverpakkingen.nl

Prettige feestdagen
en een gelukkig en
waterdicht 2015

Heb jij interesse in een van deze vacatures ?
Stuur je CV met motivatiebrief vóór 12 januari 2015 naar:
Verstappen Verpakkingen B.V.
t.a.v. mevrouw M. Verstappen
Broekveldweg 2, 5961 NP HORST
Of per e-mail naar
sollicitatie@verstappenverpakkingen.nl

Noordsingel 11, Horst

www.thdak.nl
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Agenda

Horst

Kerst met Mistr T

Optreden
Little Devil Allstars

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

wo 24 december 22.00 uur
Locatie: zaal De Lange

za 27 december 22.30 uur
Locatie: Blok10

Big Christmas party

Fifa-gametoernooi

do 25 december 22.00 uur
Locatie: Blok10

za 27 en zo 28 december
Organisatie: Movies5 en RKsv
Wittenhorst
Locatie: kantine RKsv Wittenhorst

America

Aprèsskiparty
wo 24 december 20.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Darttoernooi
vr 26 december 14.00 uur
Locatie: Station America

XMas Raw met
Nachtburgemeesters
do 25 december 22.00 uur
Locatie: zaal De Lange

Winterwandeling

Optreden Proost!

zo 28 december 12.30 uur
Locatie: start sportpark
De Heesbergen

do 1 januari 20.00 uur
Locatie: café Kleuskens

Lottum

Optreden Chapter
wo 24 december 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

Sevenum

100% Loco – Xmas Eve
wo 24 december
Locatie: Croes Moeke

Oliebollenquiz

Swingparty

Optreden Tio Gringo
en Original Red

zo 28 december 20.00 uur
Locatie: grand café Liesbeth

do 25 december 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

vr 26 december 21.30 uur
Locatie: OJC Walhalla

Optreden Soul Brothers

Kerstopenstelling

Popquiz

ma 29 december 21.30 uur
Locatie: grand café Liesbeth

vr 26 december 13.00-17.00 uur
Locatie: Houthuizer Molen

za 27 december 21.30 uur
Locatie: De Sevewaeg

Karaoke: Oet de Klapper

Filmmarathon

Discoavond op schaatsbaan

di 30 december 21.30 uur
Locatie: grand café Liesbeth

za 27 december 12.30 uur
Locatie: OJC Canix

za 27 en di 30 december
18.00 uur
Locatie: De Schatberg

22e Kasteelloop
After Christmas Party
za 27 december 19.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

vr 26 december 10.00 uur
Organisatie: scheidsrechters
vereniging Horst-Venray
Locatie: kasteelpark Ter Horst

Optreden
The Very Very Nervous

Kerstconcert Loek Kleeven

do 1 januari 17.00 uur
Locatie: Station America

vr 26 december 18.00 uur
Locatie: café De Buun

Broekhuizenvorst

Akoestisch optreden
Bryan & Gijs met
Karin van Stunning Suzy

New Years Ball
Kerstwandeling

vr 26 december 13.00 uur
Organisatie: MC Vors
Locatie: start café ‘t Dörp

vr 26 december 20.00 uur
Locatie: pretcafé De Beurs

Optreden Fajah Lourens

Evertsoord

Historische kerkgroep
bezichtigen
wo 24 december 20.30 uur
Locatie: kerk OLV Onbevlekt
Ontvangen

vr 26 december 22.00 uur
Locatie: zaal De Lange

Meerlo

wo 31 december
21.00-04.00 uur
Locatie: Mèrthal

Vogelmarkt

Mega Sylvester Party
met Woody Johnson

zo 28 december 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging
De Gevleugelde Vrienden
Locatie: zaal ’t Brugeind

wo 31 december 22.00 uur
Locatie: De Lange Horst

New Years Eve

vr 26 december 22.30 uur
Locatie: Blok10

wo 31 december
20.00-04.00 uur
Locatie: OJC Merlin

do 1 januari
02.00-09.00 uur
Locatie: OJC Niks

Melderslo

Nieuwjaarsduik

Hegelsom

Kerstmanifestatie:
Gerrit Christiaens
wo 24 december 20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix

Live in the basement:
The Naked Sweat Drips
vr 26 december 20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix

Kerstwandeling
za 27 december 18.00 uur
Organisatie: Landschap Horst aan
de Maas
Locatie: kasteelpark Ter Horst

do 1 januari 18.00 uur
Locatie: De Lange Horst

za 27 december 20.30 uur
Locatie: café Cambrinus

Optreden Campaign

Beerfest
ma 29 december 20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix

za 27 december 21.00-03.30 uur
Locatie: De Lange Horst

Tafelvoetbaltoernooi

Liesbeth’s muzieklokaal

di 30 december 20.00 uur
Locatie: OJC Phoenix

za 27 december 21.30 uur
Locatie: Liesbeth’s grand café

vr 26 december 20.00 uur
Locatie: café ‘t Paradijs

Optreden Left-over

Egbert Derix ontmoet
Renée van Wegberg

Saturday Night Fever
met dj Rob Zelen

Kersttoepen

do 1 januari 12.00 uur
Organisatie: stichting Cold Turkey
Locatie: kasteelpark Ter Horst

Optredens dj’s
Paul van der Laar en Rico

do 1 januari 20.30 uur
Locatie: café ‘t Paradijs

Meterik

vr 26 december 20.30 uur
Locatie: café Kleuskens

Kronenberg

Toneelvoorstelling
Een rits te ver

wo 24 december 18.00 uur
Organisatie: KJEM
Locatie: jeu de boulesbaan

wo 31 december 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

NYE – Back to Basic
wo 31 december
Locatie: café Metieske

Swolgen
Das JDBS Übergeile
Winterfest
za 27 december 18.30 uur
Organisatie: Jeu de Boulesclub
Swolgen
Locatie: naast café-zaal
Wilhelmina

Optreden Otherwise

do 1 januari 19.00 uur
Locatie: café D’n Tap

Levende kerststal

zo 28 december 19.30
Organisatie: Stichting Vrienden
van Christopher
Locatie: De Wingerd

NYE Dansvoer

NYE 2015
Super Swing Christmas Party
met dj Canta

Ghanapresentatie

za 27 en zo 28 december
20.15 uur
Org: Toneelvereniging Tovri
Locatie: MFC De Meulewiek

winter sale

Alle dames- en
herenschoenen 50% korting*
*m.u.v. nieuwe collectie

volg ons ook op

Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
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Medische Religie
zorg
America

Huisarts en apotheek
Horst
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Sevenum
Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

woensdag kindje wiegen 16.30
		
gezinsmis
17.30
donderdag hoogmis
09.30
bezichtiging en gebed tot 16.00
zondag
Heilige mis
11.00

Broekhuizen
woensdag
donderdag
		

Nachtmis
hoogmis

21.00
11.00

Broekhuizenvorst
woensdag nachtmis
20.30
donderdag hoogmis
09.30
bezichtiging en gebed 14.00-16.00
zaterdag
Heilige mis
19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

bezichtiging en gebed 14.00-17.00
zondag
Heilige mis
09.30

Horst (Lambertus)
woensdag Dichterbij
15.30
		
Gezinsmis
17.30
		
Nachtmis
23.00
donderdag hoogmis
11.00
bezichtiging en gebed 14.00-17.00
vrijdag
hoogmis
11.00
bezichtiging en gebed 14.00-17.00
zaterdag
Heilige mis
18.00
zondag
Heilige mis
10.30
maandag
Heilige mis
18.30
		
Boeteviering 19.00
dinsdag
Heilige mis
09.00
		
Aanbidding
09.25
woensdag Heilige mis
18.00
donderdag Heilige mis
10.30

Grubbenvorst

Kronenberg

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

zaterdag
		

Hegelsom
woensdag gezinsmis
18.30
		
woorddienst 22.00
donderdag
bezichtiging en gebed 14.00-17.00
vrijdag
happy sound 10.30

Heilige mis

19.15

Lottum
woensdag gezinsmis
18.30
donderdag woorddienst 09.30
bezichtiging en gebed tot 12.00
bezichtiging en gebed 14.00-16.00
vrijdag
hoogmis
09.30
bezichtiging en gebed tot 12.00
bezichtiging en gebed 14.00-16.00

zondag

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
10.30

Meerlo
donderdag
zondag
		

Melderslo
woensdag Gezinsmis
19.30
donderdag Hoogmis
11.00
bezichtiging en gebed 13.00-17.00
vrijdag
bezichtiging en gebed 13.00-17.00
zaterdag
Heilige mis
17.30
		

Meterik

woensdag kinderviering 18.30
		
nachtmis
20.00
donderdag hoogmis
09.30
bezichtiging en gebed voor en
na vieringen
zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen
zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
		

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

09.00
19.00

dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

woensdag Heilige mis
zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

19.00
18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

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

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum

Sevenum

T
18.00
09.30
18.00
18.30

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

Huisartsenpost
Venlo

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

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

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

Oliebollen tanken
bij VISSERS OLIE

Tandarts

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

●

ORMINSPECTI

E

w w w. t r a a s . n l

Blitterswijck

Autobedrijf

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

Spoedgevallendienst
24 t/m 28 december 2014
Tandartspraktijk Meerlo
De Kievit 8a, Meerlo
T 0478 69 24 65
29 december 2014 t/m 1 januari 2015
Eijkemans G
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

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

Verloskundige zorg
Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
W verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44

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

di 30 dec. 10.00 - 17.00 uur
wo 31 dec. 10.00 - 17.00 uur

ESSO VISSERS HORST

Wij wensen u
een gezond
2015!

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

di 30 dec. 08.00 - 17.00 uur
wo 31 dec. 07.00 - 17.00 uur

ESSO VISSERS LEUNEN

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

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

28

cultuur

24
12

Een eeuw Wilhelmus
tijdens jaarwisseling
In Meerlo wordt al een eeuw lang tijdens de jaarwisseling het
Wilhelmus gespeeld. Dit jaar wordt het Wilhelmus voor de honderdste
keer gespeeld door iemand uit de familie Wijnhoven.
Bij de jaarwisseling van 1914 op
1915 begon de elfjarige Jan
Wijnhoven met het spelen van het
Wilhelmus op zijn bugel. Jan
Wijnhoven, in de volksmond
Diekmans Jan, was een fanfaremens
in hart en nieren. Tot in 1969 speelde
hij ieder jaar het Wilhelmus tijdens de
jaarwisseling. In 1970 zette zijn zoon
Sjaak Wijnhoven de traditie voort op
zijn saxofoon. En dat zelfde jaar kwam
Bart Derksen in Meerlo wonen en
sloot zich meteen met zijn trompet bij
Sjaak aan.

Bij het honderdjarig bestaan in
1990 van fanfare Eendracht speelde
de fanfare het Wilhelmus en vanaf die
tijd komen er al vijftien jaar meer dan
tien leden van fanfare Eendracht het
Wilhelmus spelen op het dorpsplein.
Ereleden van de fanfare Sjaak en Bart
zijn daarbij nog steeds aanwezig. De
komende jaarwisseling wordt het de
honderdste maal dat het Wilhelmus
wordt gespeeld door iemand uit de
familie Wijnhoven. Deze gebeurte
nis is ook de aftrap van het 125-jarig
bestaan van fanfare Eendracht.

Historische
kerstgroep
In Evertsoord is tijdens de kerstdagen de historische kerstgroep weer
te zien in de kerk. De kerstgroep werd in 2009 gerestaureerd en is al
55 jaar oud.
De groep is gemaakt van
papier-maché en werd tussen
1957 en 1958 gemaakt onder
leiding van frater Piet Kleuskens
uit America. Enkele novicen van
het klooster van de Paters Oblaten
deden het eerste werk, zoals het
kneden van het papier. Piet vormde
vervolgens de beelden en werkte
ze in detail af. Kenmerkend voor de
kerstgroep is dat de drie koningen
werden uitgebreid met mensen uit
de missiegebieden van de Paters
Oblaten. De kerstgroep werd zo een
uiting van verschillende volksculturen,

waarin alle werelddelen zijn
vertegenwoordigd. Nadat modernere
beelden hun intrede deden in de kerk
van Evertsoord, werd de kerstgroep
lange tijd niet meer gebruikt. Veel
van de beelden hadden door hun
kwetsbaarheid ook schade opgelopen.
In 2009 werd de groep gerestaureerd
en sinds die tijd is de groep weer
iedere kerst aanwezig in de kerk van
Evertsoord. Onder andere tijdens
de kerstviering op 24 december om
20.30 uur en op tweede kerstdag van
14.00 tot 16.30 uur is de groep te
bewonderen.

Kerstconcert Loek
Kleeven
In muziekcafé De Buun in Horst vindt op vrijdag 26 december een
kerstconcert van Loek Kleeven plaats. Het concert begint om 18.00 uur.
Loek Kleeven is een vertolker van
romantische muziek en bespeelt deze
avond de concertvleugel. Vanwege zijn
interpretaties wordt hij ook wel de
‘Horrowitz van Noord-Limburg’
genoemd. Als uitvoerend pianist is

Loek Kleeven cum laude afgestudeerd
aan het conservatorium van Maastricht.
Kleeven speelt nocturnes, ballades en
etudes van Chopin, ballades van Liszt,
de Mondschein Sonate van Beethoven
en stukken van Albéniz en Ginastera.

Winterwandeling
Meerlo
De Kammeräoj van carnavalsvereniging De Vöskes uit Meerlo
organiseren op zondag 4 januari voor de dertiende keer een winterwandeling voor jong en oud. Er zijn wandelingen uitgezet van 5, 10 en
15 kilometer en de deelnemers kunnen zich van 10.00 tot 13.30 uur
inschrijven.
De winterwandeling is een
sportief en recreatief evenement dat
traditioneel na de feestdagen plaats
vindt in Meerlo. Tijdens de wandeling
zorgt de organisatie er ieder jaar voor
dat er op een bijzondere plaats wordt
gepauzeerd. Dit jaar is dat bij het
oud-boerenbruidspaar Anja en Eugéne

Peelen, dat in 1998 op carnavals
dinsdag in het onecht trouwde. Hier
krijgen wandelaars een glas glüh
wein, koffie of warme chocolademelk
met iets lekkers.
De start van de wandeling is
traditioneel bij café Oud Meerlo. Hier
is ook het eindpunt.

