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Héél véél kleurplaten
De afgelopen dagen zijn wij overstelpt met inzendingen voor de HALLO Sinterklaasprijsvraag 2009. Karlijn en Jeroen helpen hier met veel plezier mee om alle
kleurplaten uit te zoeken.

Drie ondernemers bieden 10.000 euro meer voor grond Passi

Doe mee en

Drie ondernemers uit Horst, (Van der Beele, Theelen en Collin) hebben
een bod van 62.500 euro uitgebracht op een stukje grond aan het
Lambertusplein. Het betreft de grond die door de gemeente aan John van
de Pas wordt verkocht voor de herbouw van ijssalon Passi. Het bod van de
drie ondernemers ligt 10.000 euro hoger dan wat Van de Pas er voor neer
moet leggen. De drie ondernemers willen het bedrag investeren en
daarmee het plein in zijn oorspronkelijke vorm herstellen. Het aanbod is
middels een brief aan het College en de raadsleden van Horst aan de Maas
verstuurd.

het 1e exemplaar van

Horst heeft een Passi(e) voor soaps

Na de ‘soap’ met de skatebaan
in Horst ligt er alweer een andere
affaire op de planken. IJssalon Passi
wil graag herbouwen en heeft
de toezegging van de gemeente
gekregen. Het hele proces loopt nu al
vijf jaar en eindelijk leek er schot in
de zaak te komen. Theelen, één van
de gezamenlijke bieders, laat weten

dat wanneer de ingangen van zijn
onderneming zichtbaar blijven hij kan
leven met het besluit zoals dat er nu
ligt. “Als de herbouw van Passi groter
en deels transparanter wordt heeft
dat gevolgen voor de zichtbaarheid
van onze entrees. We kunnen in het
uiterste geval nog wel naar de Raad
van State gaan maar dat heeft weinig

zin want dan staat het gebouw er
wellicht al,” zegt Theelen. Wiel Collin,
buurman van Passi en eigenaar van
Hotel Pension Sint Lambert, wil geen
reactie geven.

”Blijkbaar is er
in heel Horst
geen andere plek
voor Passi te vinden,
hoe kan dat nou? ”
Ferd van der Beele heeft zijn bedrijf eveneens aan het Lambertusplein
liggen. “Bij de gemeente wist men
eerst niet eens dat Theelen en ons

bedrijf ook bij het Lambertusplein
horen. Onvoorstelbaar, ze dachten
dat wij bij de Loevestraat hoorden.
Mijn bedrijf wordt met de bouwplannen van Passi volledig aan het
zicht onttrokken. Maar dat kan de
gemeente niks schelen. Ik heb het
idee dat er al minstens anderhalf jaar
een vies spelletje gespeeld wordt
door de gemeente. Blijkbaar is er in
heel Horst geen andere plek voor
Passi te vinden, hoe kan dat nou? Of
protesteren nog zin heeft waag ik te
betwijfelen. De politiek heeft op een
slinkse manier een spelletje met ons
gespeeld en daar wordt mijn bedrijf
de dupe van. Ik heb het helemaal
gehad met de Horster politiek.
Lees verder op pagina 08
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HERBERG DE TROOST

gesigneerd door Jack Poels

Meld je aan via onze website
www.hallohorstaandemaas.n l
Voor meer informatie zie pagina 09
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Tiende Nieuwjaarsduik
in Horst
Op 1 januari 2010 is het weer zover. Voor de tiende keer kunnen liefhebbers een duik nemen in het waarschijnlijk ijskoude water in de Kasteelsche Bossen. In 2001 vond het evenement voor de eerste keer plaats. Een klein
aantal waaghalzen durfde het toen aan. Sinds die tijd is de Nieuwjaarsduik steeds gegroeid. Steeds meer lefhebbers durven het aan. Duizenden belangstellenden volgen de activiteit op afstand.

Onze Kerststol
Heerlijk gevuld met de
allerbeste zuidvruchten
én vakmanschap!
HORST • MAASBREE

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!

Massale belangstelling in 2009
De hoofdattractie is natuurlijk de
duik. De ervaring leert dat daarnaast
elk jaar spontaan een openlucht nieuwjaarsreceptie ontstaat. Velen brengen
de beste wensen aan elkaar over. Dit
jaar gaat de organisatie weer verder.
Het gebruikelijke tentenkamp
met kleedruimtes, organisatiepost en
cateringtent wordt uitgebreid met een
groot strandpaviljoen. Vanaf 11.00 uur
staat de koffie klaar. Na de duik vindt
hier ook de after-party plaats voor
toeschouwers én duikers. Prijzen worden uitgereikt en er is een tombola.
Muziek wordt verzorgd door een dj.
Ook is er miniconcert uitgevoerd door
The Kleptomaniacs.

”De opbrengst van
de komende duik
gaat opnieuw naar
Kandiga”
Sinds jaar en dag is een goed doel
verbonden aan de Nieuwjaarsduik. Het
vorig jaar is een bedrag van 1.752 euro
verzameld voor een ontwikkelingsproject in de Ghanese stad Kandiga.
Mede hierdoor kon een waterput
worden geslagen in deze door droogte
geteisterde plaats. De opbrengst van
de komende duik gaat opnieuw naar
Kandiga. De opbrengst zal dit jaar

besteed worden aan een overdekte
ontmoetingsplaats in het dorp. Een en
ander loopt via de Stichting Vrienden
van Cristopher.
De verkoop van duikbewijzen is
vanaf 5 december van start gegaan.
De eerste 150 inschrijvers ontvangen
een unieke herinneringsspeld. Dit is
ter gelegenheid van het jubileumjaar.
Verder heeft elke deelnemer aan deze
Unox duik recht op een ijsmuts en een
kop erwtensoep. De duikbewijzen zijn
verkrijgbaar op vijf adressen in Horst.
Liefhebbers kunnen ook inschrijven
via www.coldturkey.nl. Hierop is ook
alle benodigde verdere informatie te
vinden.

Dorpsraad Hegelsom
start project
‘bouwen in eigen beheer’

lp
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Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg

www.hallohorstaandemaas.nl

Dinsdag 15 december start de dorpsraad Hegelsom het project ‘bouwen in eigen beheer in Hegelsom’,
in soos Phoenix. In het dorpsontwikkelingsplan van eind 2008 staat aangegeven dat er behoefte is
aan meer woningbouw voor starters in Hegelsom. Jongeren die zich nog aan willen sluiten kunnen zich melden
bij het secretariaat van de dorpsraad (Bosstraat 13 in Hegelsom).
Na een oproep en een tweetal
informatiebijeenkomsten blijkt dat er
momenteel door veertien jongeren

concreet belangstelling staat om aan
het project ‘bouwen in eigen beheer’
deel te nemen.

De ervaringen vanuit Lottum en
Griendtsveen worden in het project
meegenomen.

”Tussen de 30.000
en 40.000 euro
goedkoper”
Wethouder Arie Stas heeft
de toezegging gedaan vanuit de
gemeente voor het beschikbaar
stellen van de bouwgronden.
Voor de jongeren uit Hegelsom is dit
zeer aantrekkelijk, gezien het feit dat
er tussen de 30.000 en 40.000 euro
goedkoper gebouwd kan worden.
Huizen die men nog geheel naar
eigen wensen kan realiseren.
De dorpsraad vindt het belangrijk dat
de jongeren in hun eigen kern blijven
wonen.

Gourmetten
Al vanaf

met de feestdagen

71250
all-in

In december bezorgen wij
alle all-in gourmet
gratis aan huis

Vraag onze folder aan of kijk op de site
077 - 464 04 20
06 - 531 845 34

Wouterstraat 36
5966 PR America
info@slagerijhenkaarts.nl
www.slagerijhenkaarts.nl
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Let op:
kinderlokker
De Sevenumse basisscholen hebben ouders en
leerlingen gevraagd attent te
zijn op een mogelijke kinderlokker.
Een tweetal leerlingen is
vanuit een auto aangesproken. De beide kinderen
gingen hier niet op in en
waarschuwden hun ouders.
De politie is uiteraard op de
hoogte.
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Maaltijd aan huis?
Iedereen zal het beamen. Ouderen en mensen met een beperking hebben er baat bij om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Je
bouwt levensloopbestendig, dat wil zeggen geen drempels, brede deuren en gelijkvloers. Zelf voor warm eten zorgen kan ook een probleem worden.
Maaltijdservice Noord-Limburg biedt uitkomst. Dat bleek op een presentatie op woensdagmiddag 2 december in Kronenberg. De maaltijdservice is een min
of meer zelfstandig onderdeel van welzijnsinstelling Synthese. Ook welzijnsinstellingen moeten marktgericht werken en hun bekendheid vergroten.

Colofon

HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van GCH media BV
en verschijnt elke donderdag in
de gemeente Horst aan de Maas.
Oplage 18.000 exemplaren
Opscheppen voor een smakelijke maaltijd

Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Bladmanager
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
E jolanda@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Lei Spreeuwenberg (hoofdredacteur)
T 06 20 11 92 83
Eric Brouwers
T 06 53 18 56 69
Ger Willems
T 06 12 18 36 26
E redactie@hallohorstaandemaas.nl
Advertentie
T 077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Hayke Pouwels
T 06 30 71 51 14
E hayke@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
T 077 396 13 56
E dorothe@hallohorstaandemaas.nl
Frank Erren
T 077 396 13 56
E frank@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
T 077 396 13 53
E laurent@hallohorstaandemaas.nl

”Het smaakte prima”, zeiden enkele van de aanwezigen na het eten.
Ze hadden de keuze uit groente- of
tomatensoep, twee soorten vlees en
verschillende toetjes. Normaal wordt
dit koelvers thuisbezorgd voor ruim zes
euro, een keer per week op een vaste
morgen of middag. ”Dit wordt gedaan
door een van de 180 vrijwilligers. We
rijden met vijf koelauto’s en 1 vriesauto. Synthese bestrijkt de gemeenten
Mook, Gennep, Bergen, Venray, Horst
aan de Maas en Sevenum. Er wordt
gereden vanuit ons distributiepunt
in Venray”, zegt Patrick van Fessem.
Hij coördineert de activiteiten van
de maaltijdservice. Hij geniet van
het werk, ook door de vele positieve
reacties die de maaltijdservice krijgt.

De welzijnsinstellingen in en rond
Venlo en Helden en sinds kort ook in
Oost-Brabant werken ook op deze manier. De bereiding van de maaltijden
gebeurt door Culivers in Eindhoven.

”We kunnen
rekening houden met
allerlei diëten”
Frits Verstappen van Culivers
legt uit: ”We hebben maar liefst 280
hoofdgerechten per jaar en kunnen
rekening houden met allerlei diëten.
We gaan uit van de regels van het
Voedingscentrum. Bijvoorbeeld steeds
honderdvijfenzeventig gram groente
per dag”.

Te koop
Kerst
wensen
De nieuwe kerstalbums zijn er weer!
Kerstkaarten of kalenders nodig? Wilt u een eigen
ontwerp laten drukken? Vraag naar de mogelijkheden!
Bel 077 396 13 50

GCH Communicatie Groep

Stichting Het Limburgs
Landschap groeit ondanks
recessie
Het populaire programma ‘Vroege Vogels’ van de Vara heeft
afgelopen zondagochtend weer haar jaarlijkse onderzoek naar de steun
aan de Nederlandse Natuur- en Milieubescherming gepresenteerd.
Het is voor het eerst in jaren dat een aantal natuurorganisaties hun
ledenaantal ziet dalen. De kredietcrisis zou een verklaring kunnen zijn.
Het Limburgs Landschap kreeg echter te maken met een stijging.
Met een nettogroei van ruim 2,5 % was Het Limburgs Landschap een
opvallende stijger. Ruim 18.600 Limburgse gezinnen steunen nu het
werk van Het Limburgs Landschap.
Een mogelijke verklaring voor
deze groei is de binding van de leden
van Het Limburgs Landschap met hun
eigen leefomgeving. Limburg heeft
tenslotte een sterke eigen identiteit.
Geld dat aan Het Limburgs
Landschap wordt geschonken,
wordt in de eigen provincie uitgegeven. Mensen zien dus wat
er met hun geld gebeurt. Het feit
dat Het Limburgs Landschap een
stevig aantal grote opvallende
projecten uitvoert, kan ook bijgedragen hebben aan de extra steun
vanuit de Limburgse samenleving.
Natuurherstel van grote vennen,

Geboren 7 december 2009

Kees

Website
www.hallohorstaandemaas.nl
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.

Ruim vijfentwintig jaar geleden
startten projecten als ’Tafeltje dek je’.
Er werd in keukens van instellingen
gekookt. Daarna bezorgde men de
warme maaltijden thuis. Door de
invoering van HACCP en het sluiten
van instellingen werd gezocht naar

Mathëus Antonius
Tydens de sintviering zit Luuk bij Saskia op schoot. Zwarte piet is allemaal
kadootjes aan het uitdelen.Luuk zit dit te bekijken en zegt tegen Saskia:

’ Sinterklaas heeft toch wel veel plakband nodig.’
Wij hebben op sommige dagdelen nog plaatsen vrij!

Venrayseweg 19, 5961 AC Horst tel. (06) 30 46 46 56 www.huizezeldenrust.nl

alternatieven. Vanaf het jaar 2000 is
dit de koelversmaaltijd. Vriesvers is
ook mogelijk. Deze maaltijden worden
in Duitsland bereid.
Zoals elk bedrijf heeft Maaltijdservice Noord-Limburg een eigen
visie. De visie is: ”Het leveren van een
bijdrage aan het beleid van de overheid om ouderen en gehandicapten zo
lang mogelijk zelfstandig thuis te laten
wonen.” Dit gebeurt door het leveren
van goede en betaalbare maaltijden.
Aan veel is gedacht. Geen magnetron
of koelkast? De Maaltijdservice leent
deze uit. De echt ouderen krijgen het
advies om een maaltijd in tweeën te
delen, een deel voor vandaag en een
deel voor morgen. De eetlust neemt
blijkbaar af op hogere leeftijd. Op
het einde van de middag kregen de
aanwezigen een folder mee. De maaltijdservice draait zonder enige subsidie. ”Ook vrachtwagenchauffeurs en
loonwerkers maken weleens gebruik
van onze diensten”, zegt Patrick. Ook
een instelling met een maatschappelijk doel moet de markt op. Patrick van
Fessem maakte enkele jaren geleden
de overstap van een bank naar de
maaltijdservice. Enige commercie is
hem dus niet vreemd.
Zie ook: www.maaltijdservice.nu.

Zoon van

Ralf en Marian
Broos-Appeldoorn
Bakhuuske 34
5963 HD Hegelsom

aanleg van nieuw bos en grote
restauratieprojecten van monumentale boerderijen zijn er enkele voorbeelden van. Er staan nog diverse
projecten op stapel, dus vasthouden
van de steun aan Het Limburgs
Landschap is van essentieel belang
voor deze projecten. Omdat de door
het Limburgs Landschap beschermde
gebieden ook allemaal vrij toegankelijk zijn, kunnen mensen ook met
eigen ogen zien waar hun geld aan
besteed wordt. Ook door het maken
van wandelroutes en door het uitgebreide excursieprogramma wordt het
publiek bij het werk betrokken.
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Officieel gemeentenieuws vanaf 1 januari
in HALLO

Kerstboom

B
onze ekzeoek
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Picea abies

Het nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas brengt vanaf 1 januari 2010 het gemeentenieuws plus alle officiële
aankondigen van de gemeente in hun weekblad. Het contract tussen de nieuwe gemeente Horst aan de Maas en
uitgever GCH Media BV, geldt voor een jaar. Met burgemeester Kees van Rooij, voorzitter van de stuurgroep
Herindeling Horst aan de Maas neemt HALLO door hoe men tot dit besluit is gekomen.

In pot. Potmaat 26 cm.
Hoogte 120-150 cm.
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GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrijk.nl

Lenssen
Online Personeel

online

Voorzitter stuurgroep communicatie Kees van Rooij
orgaan van de nieuwe gemeente
Horst aan de Maas.”
HALLO zal vanaf 1 januari 2010
de officiële voorlichtingspagina van
de gemeente publiceren.
Hierin worden officiële bekendmakingen opgenomen, maar ook algemeen gemeentelijk nieuws. Onder
officiële bekendmakingen vallen
bijvoorbeeld alle procedures rondom
vergunningen en bestemmingsplannen die de gemeente verplicht moet
publiceren.

De stuurgroep werd
bijgestaan door een
adviescommissie
bestaande uit interne
en externe communicatiedeskundigen.
Naast de officiële bekendmakingen is er ook nog het algemeen
gemeentelijk nieuws en dat nieuws
is vrij beschikbaar is voor alle media
zoals raadsagenda’s, wegwerkzaamheden en persberichten..
Waarom het officiële nieuws in
HALLO? Van Rooij: “We hebben voor
HALLO gekozen omdat dit nieuwsblad binnen Horst aan de Maas gratis
beschikbaar is. Elk huishouden in

de regio kan de HALLO gratis in de
bus krijgen, waarmee het officiële
gemeentenieuws voor iedere burger
in de gemeente op dezelfde wijze
toegankelijk is. HALLO kent één uitgave voor de gehele fusiegemeente.
Daarmee scheppen we duidelijkheid.
Mensen die op de hoogte willen blijven van de officiële bekendmakingen weten dat zij hiervoor in HALLO
moeten kijken. En wij dragen de verantwoordelijkheid dat het hier ook
juist in opgenomen is. Bovendien
kunnen burgers ook via de website
van de gemeente alle beschikbare
informatie vinden. Wanneer in de
toekomst het publiceren van alle
gemeentenieuws op de eigen website wettelijk is toegestaan vervalt
de noodzaak tot het aanwijzen van
één officieel orgaan,” aldus Kees van
Rooij.
Met ingang van 1 januari 2010
kunnen alle inwoners van de nieuwe
gemeente Horst aan de Maas de
officiële bekendmakingen en het
algemene nieuws terugvinden in
HALLO. Het middenkatern van HALLO
zal hiervoor beschikbaar worden.
De gemeentepagina’s worden in
een geheel nieuw jasje gestoken
conform de wens van de nieuwe
gemeente. Tevens zal ook het gemeentenieuws worden opgenomen
in HALLO digitaal.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Onafhankelijk van plaats en tijd toegang tot uw
complete salaris- en personeelsadministratie.
Eenvoudig en snel via internet.
De nieuwste generatie software. Volledig webbased.
Efficiënt, betrouwbaar en veilig. Altijd automatisch
de laatste versie en geen systeemonderhoud.

Tel. (077) 398 83 27
www.lenssenadvies.nl

aandacht

resultaat

Op woensdag
kaas fondue
(de franse versie!)

of mosselen
en!

svp reserver

www.hemelsewijn.nl • De Hees 32, Sevenum (077) 467 39 61

wijnbar woensdag vanaf 19.00 uur, donderdag t/m zondag vanaf 11.00 uur
wijnwinkel donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 10.00-18.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

PROFITEER NU!

-AKTIE

BIJ AANKOOP VAN:

3

dames- of
herenslips

1 Gratis
slip

Zie voorwaarden in de winkel.

Van Rooij geeft allereerst aan
dat in de stuurgroep Herindeling
de colleges van Sevenum, MeerloWanssum en Horst aan de Maas
deelnamen.
“In de voorbereidingen naar de
nieuwe gemeente Horst aan de
Maas hebben we gesproken over de
manier waarop we het gemeentenieuws naar buiten brengen. Daarbij
hebben we geïnventariseerd welke
weekbladen er actief zijn binnen de
drie ‘oude’ gemeenten. We kwamen tot de conclusie dat de nieuwe
gemeente erbij gebaat is dat het
nieuws en de bekendmakingen zo
eenduidig en uniform mogelijk naar
alle inwoners worden gecommuniceerd. Met dat belang en met alle
ontwikkelingen in het achterhoofd
is besloten het offertetraject uit te
zetten naar een aantal weekbladen,”
aldus de voorzitter van de stuurgroep.
De stuurgroep werd bijgestaan door een adviescommissie
bestaande uit interne en externe
communicatiedeskundigen. Er werd
vooraf een aantal criteria vastgesteld
waarop offertes konden worden
ingezonden. Van Rooij: “Op basis van
die beoordeling was het advies aan
de stuurgroep Herindeling om het
nieuwsblad HALLO voor 2010 aan te
wijzen als het officiële communicatie-

Actie van 1-12-2009 t/m 31-12-2009

Kerk straat 20a , 5961 GD Horst

Tel. (077) 398 72 50
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Jan van Dijk Koninklijk
onderscheiden

Forse investeringen in
Sevenumse kom
Een passende bestemming voor het Sevenumse gemeentehuis lijkt gevonden te zijn. De gemeenteraad van
Sevenum gaf maandagavond het groene licht voor een omvangrijke investering in de kom van Sevenum.

Mogelijk een onderwijsbestemming voor dit hele gebouw?
Jan van Dijk Koninklijk onderscheiden
Maandagavond is Jan van Dijk uit
Meerlo onderscheiden als Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. Van Dijk is
raadslid voor PK Meerlo-Wanssum. Jan
van Dijk ontving de onderscheiding

uit handen van burgemeester Joep
Hahn. Naast de Koninklijke onderscheiding ontving Van Dijk ook de zilveren
erespeld van de gemeente MeerloWanssum.

Mishandeling
Grubbenvorst
Maandagochtend zijn twee
jongens van 15, 16 en twee van 17
jaar oud uit Grubbenvorst buiten op
straat aangehouden, op verdenking
van openlijke geweldpleging ten
opzichte van een 15-jarige plaatsgenoot. De vier verdachten zouden
op dinsdagavond 1 december hun
slachtoffer hebben opgewacht,
omsingeld en hem meerdere malen

hebben geschopt. De vier jongens
worden er tevens van verdacht in
de daaropvolgende week zich
enkele keren bij de woning van het
slachtoffer te hebben opgehouden
en hier eieren tegen een raam te
hebben gegooid. Alle vier zijn voor
verhoor overgebracht naar het
politiebureau. De politie onderzoekt
de zaak.

Grandioze
verbouwingsopruiming bij
Alles moet weg!
Op bijna de gehele damesen heren wintercollectie

2e artikel
voor maar

E 1,00

Op de gehele nachtcollectie

2e artikel
voor maar
of 1 artikel

E 1,00

Basisschool De Dobbelsteen
wordt verplaatst naar het achterste
deel van het gemeentehuis, rechts

van de zij-ingang. Er zal gedeeltelijk
een nieuwbouw plaatsvinden. De
totale investering in de verbouw en

nieuwbouw bedraagt 1,5 miljoen
euro. Op de plaats van de huidige
locatie van De Dobbelsteen komt
winkelruimte en zeventien appartementen. De parkeervoorziening
wordt fors uitgebreid. Dit is nodig
om aantrekkelijk te blijven voor het
winkelend publiek. Modebedrijf
Jansen-Noy verdubbelt nagenoeg
haar huidige winkeloppervlakte.
In het voorste en oudere
gedeelte van het gemeentehuis
zullen de komende maanden
enkele tientallen ambtenaren van
de nieuwe gemeente werkzaam
zijn. Het gaat hier om kantoor- en
bureauwerk. Voor een nieuw paspoort en dergelijke zal men naar
Horst moeten. Onderwijsinstelling
Dynamiek heeft laten weten voor
langere tijd interesse te hebben in dit
gedeelte van het gemeentehuis. Niet
als school, maar als kantoorruimte.
Nu werkt ze vanuit kantoren op industrieterrein Hoogveld in Horst.

‘Saam’ is nieuwe naam
samenwerkingsconcern Akkoord
en Fortior
Twee stichtingen voor onderwijs, Akkoord en Fortior hebben elkaar gevonden en gaan samenwerken onder de
nieuwe naam ‘Saam’. Openbare Basisschool (OBS) de Samensprong in Grubbenvorst en OBS de Krullevaar in
Sevenum, zijn vanaf nu onderdeel van deze nieuwe onderwijsorganisatie voor basisonderwijs.
Saam is een samenwerkingsconcern. Belangrijk uitgangspunt is dat de
identiteit van beide stichtingen Akkoord
en Fortior gewaarborgd blijven. Peter
van Eijk en Joep Derkx vormen de
gezamenlijke Raad van Bestuur. Saam
heeft 23 scholen onder haar hoede. Het
betreft katholiek, protestants-christelijk
en openbaar onderwijs in Venlo, Baarlo,
Beesel, Tegelen, Blerick, Velden, Arcen,
Lomm, Grubbenvorst en Sevenum. Het
gaat over 5.600 kinderen die elke dag
modern onderwijs genieten. En het
gaat over honderden leerkrachten die

met enthousiasme hun beroep uitoefenen. Zowel leerlingen, leerkrachten
en directeuren leren van en met elkaar,
ontwikkelen zich, maken gebruik van
elkaars talenten en zullen er ‘Saam’
voor gaan.

”Krachtig, verbindend,
kleurrijk, kundig,
creatief en lef”
Nieuwe kansen en inspirerende
uitdagingen dienen zich aan. Het

onderwijs wordt verdiept en verrijkt.
Ouders hebben een nog grotere
keuzemogelijkheid. Passend onderwijs
is mogelijk voor elk kind en expertise
wordt verder uitgebouwd. Centraal
staat het kind met zijn talenten en
mogelijkheden. Elk kind is uniek, mag
zichzelf zijn, speelt en weet zich beschermd. Rood en blauw waren al de
kleuren van Akkoord en Fortior.
Voeg daarbij groen en het
symboliseert waar Saam voor staat:
Krachtig, verbindend, kleurrijk, kundig,
creatief en met lef.

Zoekt u goederen of diensten?
In HALLO Horst aan de Maas is
het mogelijk om uw zoekertje te
plaatsen.

Vul de onderstaande bon in en lever
deze uiterlijk maandag in bij HALLO
Horst aan de Maas, Handelstraat 17 te
Horst en na betaling zullen wij voor een

goede plaatsing zorgen. Natuurlijk
kunt u ons ook mailen:
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
o.v.v. zoekertje.

25% kassakorting!

€ 4,50

Alle dames- en herenjassen
Graag tot ziens bij

+ € 1,00

halve prijs

+ € 1,00
+ € 1,00
+ € 1,00

Plaats hier uw zoekertje
Gratis parkeren voor de deur!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

Vermeld altijd duidelijk de plaatsingsdatum.
Zoekertjes worden na ontvangst van betaling in behandeling genomen.

Plaatsingsdatum:

=€

10
12

nieuws 07

Tienray en omgeving zetten
zich in voor asielzoekers
In juli van dit jaar kwamen de eerste asielzoekers naar de Tijdelijke Nood Voorziening (TNV) in Tienray.
Aanvankelijk stuitte de komst van een kleine 200 asielzoekers op verzet van inwoners van Tienray. Datzelfde verzet
heeft de Tienrayse bevolking om weten te buigen in een positieve bijdrage naar de bewoners van TNV. Zo vinden
momenteel allerlei acties en initiatieven plaats ten behoeve van asielzoekers. Bedevaartsoord Tienray, ook wel
‘Klein Lourdes’ genoemd, heeft de nieuwe bewoners in haar armen gesloten.
bakken bij een inwoonster van Tienray.
Zeven bewoners van de TNV namen
deel aan het onlangs gehouden
‘Horst aan de Maas zingt’ in Horst.
De schaakclub van Meerlo opent haar
deuren op donderdagavond voor
TNV- bewoners. Initiatieven die zijn
ontstaan in overleg met Diaconie
Horst en de stichting BE ONe Horst.
Ook Sinterklaas dacht aan de kinderen
van de TNV en een zangkoor uit
Sevenum wil graag een kerstconcert
geven voor bewoners van de TNV en
inwoners van Tienray. Een hele reeks
van activiteiten die overduidelijk
maakt dat de bewoners van de TNV
Tienray geaccepteerd zijn door de
hele omgeving.

”De bewoners geven aan dankbaar te
zijn dat zij in Tienray
worden opgevangen”

Sinterklaas had ook cadeautjes bij zich
voor de kinderen binnen de TNV Tienray
Judith van Asten, woonbegeleidster TNV Tienray en coördinatrice van
activiteiten en vrijwilligers die op de
TNV Tienray plaatsvinden, is blij met
deze ontwikkelingen. “Er is zoveel georganiseerd voor de bewoners in het
voormalig klooster, dat houd je niet
voor mogelijk. Het is fantastisch wat
vrijwilligers allemaal hebben kunnen
doen dankzij giften uit de omgeving.

“Er is zoveel
georganiseerd
voor de bewoners,
dat houd je niet
voor mogelijk”
Zo is er een ‘kledingwinkel’
opgezet waarin vrijwilligers nieuwe
bewoners elke dinsdag- en donderdagmiddag voorzien van de nodige

warme winterkleren en schoenen.
Ook is er met al het ingezamelde
speelgoed een kinderlokaal ingericht
dat, wederom dankzij vrijwilligers,
vier dagdelen in de week geopend is.
Door de grote hoeveelheid speelgoed
is het zelfs mogelijk een spelotheek
te openen, waar gezinnen speelgoed
kunnen lenen. Daarnaast is een vrijwilliger druk bezig met het repareren van
tweedehands fietsen, zodat de mobiliteit van de bewoners beter wordt. Ook
wordt er gewerkt aan een computerruimte, zodat bewoners binnenshuis
gebruik kunnen maken van internet”,
aldus van Asten.
Maar ook andere activiteiten
en initiatieven uit de omgeving
zijn noemenswaardig. Zo kwamen
onlangs alle klassen van de Tienrayse
Mariaschool, in het kader van de
Kinderboekenweek, zelfgemaakt eten
delen met kinderen in de opvang. Ook
gingen Afrikaanse vrouwen koekjes

Judith van Asten: “Het wachten na een vermoeiende reis en de
bijbehorende onzekerheid is slopend.
Mede dankzij deze giften, de werkzaamheden van onze vrijwilligers en
de mooie initiatieven en activiteiten
uit de omgeving wordt dit een stuk
draaglijker. De bewoners geven aan
dankbaar te zijn dat zij in Tienray
worden opgevangen”, vertelt de
coördinatrice.
“En we gaan door. Om de bewoners te kunnen helpen, is de TNVTienray in het bijzonder op zoek naar
winterjassen, herenschoenen maat
40+ en tassen (rugzakken, weekendtassen, etc.). Voor activiteiten met
de aanwezige vrouwen zoekt de TNV
handwerkmaterialen zoals breinaalden, haaknaalden, garen en (oude)
borduurspullen.”
De spullen kunnen worden afgegeven bij de receptie van TNV Tienray,
Kloosterstraat 10. Meer info: Judith
van Asten, jasten@coa.minjus.nl, of
0478-692 408.

DJ’s Ut Glaze Hoes Sevenum bekend
Eindelijk is dan bekend wie de vier DJ´s zijn die 20 t/m 23 december in Ut Glaze Hoes gaan plaatsnemen. Radio Reindonk organiseert, ondersteunend aan de actie van 3FM, een Glaze Hoes (Glazen Huis)
in Sevenum. De bedoeling is dat er gedurende vier dagen vier DJ´s, zonder eten, 24 uur per dag radio
maken. De opbrengst van de actie is bestemd voor het Rode Kruis ter bestrijding van malaria.
De eerste DJ heet Martijn
Berende, 39 jaar uit Melderslo.
Martijn’s motivatie mee te doen is
een combinatie van ”afzien, echt
iets doen voor mensen die het
minder hebben dan jij en vier
dagen je grootste hobby uitvoeren”. Martijn maakt bij Omroep
Reindonk ook radio en is dus geen
onbekende op dit gebied.
De volgende DJ is dat wel. Hij
weet wel heel veel over biertjes
heeft nog nooit radio gemaakt,
maar is wel zo gek als een deur

en voldeed daarom volledig aan de
voorwaarden. Zijn naam is Rob van
Lier, 27 jaar en hij woont in
Kronenberg. Normaal werkt hij bij
de Sevewaeg, maar is deze vier
dagen te vinden in Ut Glaze Hoes,
waar hij niet mag eten en bier
natuurlijk ook uit den bozen is!
Voor nummer drie gaan we
weer terug naar omroep Reindonk.
Met hart en ziel presenteert Peter
Berghs daar zijn programma. Maar
deze vier dagen gaat hij zich
volledig inzetten voor het goede

doel. Peter is 40 jaar en komt uit
Meerlo. Deze DJ zal als oudste dus
het jonge grut in bedwang
moeten houden.
De laatste in de rij is de
degene die als huis-DJ van de
Sevewaeg de bedrijfsfeesten
voorziet van een lekker muziekje.
Met 20 jaar de jongste uit het stel.
Voor velen bekend als oud
jeugdprins van Horst maar bij ons
meer als Ron Vervoort.
zie voor meer info:www.
utglazehoes.nl

Gedragscursus hond
Dierenklinieken Horst en omstreken organiseert 14 december een lezing
voor hondenbezitters bij Dierenkliniek De Oude Melkfabriek in Leunen. Er
worden twee lezingen gehouden: een lezing over de veilige omgang tussen
kind en hond en een lezing over honden met probleemgedrag.

Hoe om te gaan met een hond met gedragsproblemen?
Anja Doove, gediplomeerd
gedrag- en trainingsdeskundige, zal
een lezing houden over de veilige
omgang tussen kind en hond. Vragen
die betrekking hebben op het zorgen
voor veiligheid komen aan bod.
Maar ook wat een hond vertelt met
zijn gedragingen. En waar het mis
kan gaan. Aansluitend gaat Peter
Smeets, gedragsadviseur en trainer
voor honden met probleemgedrag,
deze avond in op vuurwerkangst
bij honden. Hij heeft een trainingsmethode ontwikkeld om de angst bij
honden af te leren. Angst wegtrainen
kost tijd en daar moet op tijd mee
begonnen worden.
Jaarlijks worden 150.000 hondenbeten behandeld door de huisarts; in
de meeste gevallen zijn de slachtof-

fers kinderen. Het schrijnende is dat
86% van de beten voorkomen had
kunnen worden.
Daarnaast weten veel mensen
zich geen raad met een hond die
zo bang is voor vuurwerk dat hij
deuren kapotkrabt en alles stuk bijt.
Maar met geduld en liefde is het
gedrag van een hond sterk positief te
beïnvloeden. Na beide lezingen is er
genoeg ruimte voor vragen.
De avond begint om 20.00 uur
en is rond 22.00 uur afgelopen.
De toegang is gratis, maar u wordt
wel verzocht zich telefonisch of per
e-mail aan te melden. Dierenkliniek
De Oude Melkfabriek, Leunseweg
22A in Leunen.
Telefoon 0478-582690, of per mail:
info@deoudemelkfabriek.nl.
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Horst heeft een Passi(e) voor soaps

Ministerie LNV vroeg
om proefproces boerderij
Wienes Hegelsom
Vorige week vrijdag moest boerderij Wienes van Toon van Rens uit
Hegelsom zich verantwoorden voor drie rechters in een uitgebreide
strafzitting in Roermond. Het ging hierbij om een proefproces. Van Rens
gebruikt uitgebogen deurtjes in de hokjes van zijn nieuwe kippenstal.
Dit leverde hem de nodige extra cm³ ruimte per hok op geheel volgens
de Europese regelgeving.
De AID (Algemene Inspectie
Dienst) dacht daar anders over. Het
Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (LNV) vroeg
aan Toon een proefproces te mogen
starten teneinde een gerechtelijke
uitspraak te krijgen in de zaak van de
uitgebogen deurtjes. De uitspraak in
deze zaak is op 18 december.

“Het gaat eigenlijk
nergens over“
IJssalon Passi wil graag herbouwen op dezelfde plek op het Lambertusplein
Wanneer twee elftallen tegen elkaar
voetballen en één van de teams de
wedstrijd met negen man uitspeelt en
de wedstrijd eindigt in een gelijkspel,
wie heeft dan gewonnen? De Horster
raad heeft vier politieke partijen waarvan er twee voor en twee tegen waren.
Wat moet ik nog meer zeggen,” aldus
een zwaar teleurgestelde Van der Beele.
John van de Pas, eigenaar van Passi,

is niet onder de indruk van de hele actie
van de drie buren.
“Ik kan hier echt niks mee. In
Nederland zijn procedures en regels en
die hebben we gevolgd. Ik ben daar nu
al vijf jaar mee bezig en het houdt gewoon niet op. Ik heb met de gemeente
een overeenkomst gesloten en die is
bindend. Ik ga er dan ook vanuit dat ik
gewoon kan herbouwen.

Alle energie die ik inmiddels in deze
affaire hebt gestopt heb, zou ik liever in
mijn bedrijf gestoken hebben,” zegt Van
de Pas. Of de gemeente ingaat op het
aanbod van de drie ondernemers valt
te betwijfelen. “Er is een mondelinge
overeenkomst gesloten met Passi en die
is bindend,” laat de gemeentevoorlichter
weten. Reageren? Ga naar
www.hallohorstaandemaas.nl.

Inbrekers CITAVERDE College
weten te haalt mijlpaal van
ontkomen 4000 studenten
In de nacht van zondag
op maandag, om 00:45 uur,
heeft er een inbraak plaatsgevonden bij een loods aan
de Molenstraat in Swolgen.
Onbekenden hebben hierbij
onder andere een grasmaaier,
een compressor en een kachel
weggenomen. Toen agenten
ter plaatse kwamen, hoorden
ze een autodeur dichtslaan en
een motor starten. Met
gedoofde koplampen reed een
blauw busje met Pools
kenteken hen tegemoet en
ging er snel vandoor toen de
agenten de bestuurder aanriep
te stoppen. Hierbij moesten de
twee agenten aan de kant
springen om niet aangereden
te worden.
De omgeving is hierna
direct afgezocht, maar zonder
resultaat. Er is een onderzoek
gestart en de politie vraagt
eventuele getuigen, of mensen
die deze nacht iets verdachts
hebben gezien of gehoord,
contact op te nemen via 09008844. Mensen kunnen ook
anoniem tips doorgeven via
Meld Misdaad Anoniem 08007000.

Dit schooljaar is CITAVERDE College
met haar zes onderwijslocaties
in de gehele provincie voor het
eerst de grens van 4000 leerlingen
gepasseerd.
In tien jaar tijd is het groene
onderwijs in Limburg gestegen
van 2500 naar 4000 studenten per
schooljaar. De 4000e student is
Wouter Leduc. Hij volgt bij Cursus
& Contract de bedrijfsgerichte
hoveniersopleiding niveau 3 via
zijn werkgever Boomkwekerij en
Hoveniersbedrijf Jack Hannen in
Herten. De opleiding is opgezet
samen met Karpos kenniscentrum.
Jan-Pieter Janssen, voorzitter
van het College van Bestuur van
CITAVERDE, is trots op het behalen
van dit groot aantal deelnemers.
“Het toont aan dat de weg naar
onze scholen steeds beter gevonden

wordt door ouders, leerlingen én het
bedrijfsleven. De successen die wij
de laatste jaren hebben geboekt op
het gebied van slagingspercentages
en de hoge doorstroomcijfers van
vmbo naar mbo en van mbo naar
hbo werpen nu hun vruchten af.

“Het toont aan
dat de weg
naar onze scholen
steeds beter
gevonden wordt”
Daarnaast spelen we met het
onderwijs van CITAVERDE in op de
vraag uit de regio. Ook dit is een
reden van de groei van ons groene
onderwijs”, aldus de voorzitter.

Eigenaar van boerderij Wienes is
Toon van Rens. Hij is benieuwd naar
de gerechtelijke uitspraak van het
proefproces dat het Ministerie van
LNV aanspande. “Het gaat eigenlijk
nergens over.“ Toen ik enige jaren
geleden een nieuwe kippenstal
bouwde met batterijhokjes, waren
die hokjes groter dan wettelijk
verplicht was. Enkele jaren later
kwam er een nieuwe regelgeving
en zouden de hokjes te klein zijn.
De ruimtes van de hokjes moesten
van 500 naar 550 cm³. Voor mijn
oude stal betekende dat, dat ik uit
elk hokje één hen moest halen. Bij
de nieuwe stal hebben we het front
naar voren gehaald zodat er meer
ruimte voor de hennen ontstond. De
deurtjes worden als het ware naar
voren geplaatst en aan de uiteinden bij de bevestigingen weer naar
binnen gebogen. Vandaar de term
uitgebogen deurtjes. Maar de AID
dacht daar anders over, en kwam
met een verschil waarbij het volgens
deskundigen niet meer om cm³ gaat,
maar om millimeters,” aldus Van
Rens.

”Het Europese
Hof zou hier een
uitspraak in moeten doen maar die
geven niet thuis”
Hoe dan ook, voor Toon zou
dat beteken dat wanneer de AID
voet bij stuk zou houden, hij 8000
hennen uit zijn nieuwe stal moet
halen. Het vreemde van de zaak

Ambachtelijke
rundvleeskroketten

Unieke KERSTCHOCO
en GESCHENKEN
ijs voor uw Kerstdiner
St. Lambertusplein 10a 5961 EW Horst
T 077 398 07 08
info@passi.nu
www.passi.nu

12 x 100 gram,
verpakt in luxe doosje

 6,95

Varkensschnitzels
5 stuks à 150 gram

 4,95

is dat de Nederlandse pluimveesector te maken heeft met Europese
regelgeving en daar houdt Toon
zich ook aan. Hij heeft tientallen
malen aan het Ministerie van LNV
om opheldering gevraagd maar
kreeg geen antwoord. Uiteindelijk
vroeg het Ministerie aan Toon of
zij een proefproces mocht starten
waarbij boerderij Wienes als ‘case’
zou dienen. Toon stemde daarmee
in teneinde een uitspraak van de
rechters te verkrijgen. Toon: “Maar
ik weet niet of die er komt. Het
Europese Hof zou hier een uitspraak
in moeten doen maar die geven niet
thuis. Het vreemde aan de uitgebogen deurtjes is wel, dat een Engelse
ondernemer voor precies dezelfde
deurtje een innovatieprijs heeft
gekregen. Het is nog maar de vraag
of de rechters uitspraak willen doen.
In feite zouden ze dit probleem bij
het Europese Hof neer moeten leggen. Wanneer dit Hof de uitgebogen
deurtjes zou verbieden, betekent dit
dat in Engeland meer dan 10 miljoen
hennen vernietigd moeten worden
en daar zal het Europese Hof zich
niet aan wagen, lijkt mij.”

”Ik houd mijn hart
vast wanneer voor
hen de uitspraak
negatief uitvalt”
Hoe dan ook, voor Toon van Rens
maakt het niet zoveel uit. Hij heeft
na Pasen in 2010 zijn hennen sowieso uit de stallen. “Ik stap over op een
nieuw systeem: het volièresysteem.
Dat is een soort scharrelsysteem
waarbij de hennen in lagen vrij kunnen rondlopen. Wanneer alles goed
gaat met de bouw kunnen de eerste
hennen daar in augustus 2010 vrij
rondlopen. Maar er zijn in Nederland
nog veel pluimveebedrijven die
nog vasthouden aan de uitgebogen
deurtjes. Ik houd mijn hart vast wanneer voor hen de uitspraak negatief
uitvalt,” zegt de pluimveehouder.
18 December kon voor veel
pluimveehouders wel eens een
spannende dag worden.

Kangaroe striploins
(rugfilet)

per kilo

 19,95

Luxe ijstaart
chocolade/vanille ± 6 personen

 6,95

Wilt u uw bestellingen met aanbiedingen op woensdag 23 of donderdag 24 december ontvangen,
dan kunt u uw bestelling t/m maandag 21 december doorgeven.

www.huubkes.nl Elke week nieuwe aanbiedingen!

10
12

nieuws 09

Ouverture ‘Herberg de Troost’ in Lignum Antiquum Broekhuizenvorst

Sfeer proeven en ultiem genieten
zoals in vroeger tijden
Op 5, 6, 7, 11,12 en 13 maart 2010 zal gelegenheidsbandje ‘Herberg de Troost’ de uit 1863 daterende
boerderij Lignum Antiquum in Broekhuizenvorst aandoen. De locatie is gekozen door cultureel projectenbureau
Witgoed en van Bontewas (Pieter-Nic van den Beuken en Fred Houben). ‘Herberg de Troost’ brengt dan gedichten van Jack Poels op muzikale wijze ten gehore. Muziek die is mede tot stand kwam door Skinnie, Mo’ Jones
(Sittard), Sjoerd Rutten (Blerick), Tren van Enckevort en Jack Poels (Sevenum en America). Kaarten voor deze
unieke avonden zijn te verkrijgen via de site www.herbergdetroost.nl

genieten van eten, drinken. Er was
altijd wel iets te beleven. We willen
de atmosfeer van een herberg uit
vroegere tijden doen herleven in de
tijd van nu,” zegt Jack. Gedichten
die Poels voor Dagblad de Limburger
schrijft zijn nu op muziek gezet.
Samen met Tren zocht hij naar een
modus om een aantal gedichten op
muziek te zetten. Het resultaat is het
album Herberg de Troost met als titel
‘Langs de weg’.

“Een belevingswereld
waarin gezelligheid
en genieten de
boventoon voert”

Jack Poels en Tren van Enckevort met het uithangbord ‘Herberg de Troost’
Herberg de Troost is een gelegenheidsmuziekgezelschap en wil de
sfeer, de beleving en het genieten

van een herberg uit vroegere
tijden weer doen herleven. Poels:
“Een herberg was toentertijd een

ontmoetingsplek waar altijd iets te
doen was. De open haard brandde,
er was een minstreel, en men kon er

Tren en Jack zien de speciale
avonden met vertrouwen tegemoet.
“De ambiance, het gevoel en de
beleving van een vroeger herberg
willen we voor even terugbrengen
onder de mensen,’licht Jack toe.
“Onder het luisteren naar de onze
muzikale gedichten moeten de
bezoekers de geur van balkenbrij of
soep opsnuiven. Een belevingswereld
waarin gezelligheid en genieten de
boventoon voert,” zegt Tren. Wanneer
dit project aanslaat, zullen we er
mee doorgaan wanneer Rowwen
Hèze ‘winterpauze’ houdt . “We
willen onze optredens van Herberg
de Troost wel in onze gemeente
Horst aan de Maas houden en er

Doe mee en win het 1e exemplaar
van Herberg de Troost

niet mee door Limburg of Nederland
trekken. Mensen die Herberg de
Troost in Broekhuizenvorst bezoeken,
worden op een zeer speciale manier
verwelkomt. Hoe dat verklap ik niet,”
zegt Poels.
Marly en Wiel Geurts, de
eigenaren van Lignum Antiquum,
zijn aangenaam verrast met de
keuze voor hun locatie. “Woensdag
9 december heeft de presentatie
van Herberg de Troost aan de pers
plaatsgevonden. Dat was voor ons
even doorbijten want op 11, 12 en 13
december houden we open dagen
bij Lignum Antiquum” zegt Marly. (zie
ook: www.lignum-antiquum.nl).
Op de vraag waarom het bureau
Witgoed en van Bontewas hun locatie
uitkozen zegt ze: “Ik denk omdat
onze locatie rust, ambiance uitstraalt
en in veel vertrekken een open haard
heeft. De sfeer van een herberg uit
het verleden is bij ons gemakkelijk te
implementeren,”zegt de eigenaresse.
De locatie in Broekhuizenvorst zal
tijdelijk als ‘Herberg de Troost’ door
het leven gaan.

IJshockeyles
op ijsbaan
Horst
Hockeyclub Horst gaat
twee middagen in december
(ijs)hockeyles geven op de
ijsbaan op het Wilhelminaplein. Volgens Per Ouwerkerk,
jeugdcoördinator bij de
Horster hockeyclub, worden de
‘clinics’ op dinsdag 22 en 29
december gehouden van
12.30 tot 14.30 uur.

”In eerste instantie
gaan we
voor de jeugd”

Jack Poels signeert 1500 genummerde limited edition CD’s

Tren van Enckevort weet van aan- en inpakken

Voor Jack Poels was er werk
aan de winkel. Liefst 1500
genummerde CD’s moest hij
signeren. Het betrof een ‘limited
edition’ van het album ‘Herberg
de Troost’ met als titel ‘Langs de
weg’.
Op de gelimiteerde versie van
de CD staan dertien Nederlandstalige
gedichten, omgezet in liedjes. In
deze CD zit bovendien een klein
gebonden boekwerk met 21 gedichten van Poels.

de pen,” lacht Tren. “Maar het was
leuk om te doen en we hoefden de
reguliere versie van het album niet
zelf in te pakken. Die is inmiddels te
koop in de winkels,”zegt Jack.

Het allereerste, gelimiteerd genummerd en gesigneerd exemplaar is via
HALLO te winnen. Wie kans wil maken
op dit unieke exemplaar kan zich vóór
dinsdag 15 december inschrijven.
Voor meer informatie kijk op www.
hallohorstaandemaas.nl. Alleen via een
bezoek aan de site van HALLO maakt
men kans op nummer 0001 van het album Herberg de Troost, Langs de weg.
Het inpakken van zoveel CD’s was
wel ongewoon werk voor Tren en Jack.
“Ik mocht inpakken en Jack bleef aan

“Ik mocht inpakken
en Jack
bleef aan de pen”
Dat HALLO het allereerste exemplaar mag weggeven via haar site

is voor beide heren logisch. ”Jullie
nieuwsblad komt uit in de nieuwe
gemeente Horst aan de Maas en
wordt ook nog eens huis aan huis
verspreidt. Daardoor maakt iedereen
evenveel kans om deze unieke CD te
winnen,” aldus de initiatiefnemers
van Herberg de Troost.
Jack Poels en Tren van Enckevort,
mannen die leven van, en voor de
muziek.
Schrijf je in op
www.hallohorstaandemaas.nl

De hockeyclub werd benaderd door Café De Lange van
Horst met de vraag of de Horster
hockeyclub daar invulling aan
wilde geven. Per: “Eigenlijk was
toen alles vrij snel geregeld. We
gaan nu inventariseren of
enkele hockeytrainers hun
medewerking hieraan willen
geven.
Het is de bedoeling dat de
jeugd vanaf 7 jaar de vaardigheden van het hockeyen wordt
bijgebracht. We zetten daarvoor
een stukje ijsbaan af en brengen
ze eerst de grondbeginselen van
het hockeyen bij. Daarna spelen
we kleine partijtjes tegen elkaar.
Mochten er ook ouderen mee
willen doen kan dat maar in
eerste instantie gaan we voor de
jeugd.”
Je hoeft geem lid te zijn van
de hockeyclub om mee te doen.
Opgeven is niet nodig, je kunt
gewoon naar de ijsbaan komen
als je mee wilt doen!
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Overstelpt met kleurplaten Verfraaiing
inkomende wegen
en slagzinnen!
De afgelopen dagen is de redactie overstelpt met honderden inzendingen voor de HALLO Sinterklaasprijsvraag 2009. De kinderen van Horst aan de Maas hebben prachtige kunstwerken gemaakt. Een aantal
daarvan kun je zien op deze pagina. Ook zijn er veel deelnemersbonnen ingeleverd van de telwedstrijd. Het
juiste totaal van de kiencijfers moest zijn: 3.286. Het blijkt wel dat veel HALLO-lezers creatieve talenten hebben,
de ingeleverde slagzinnen waren stuk voor stuk zeer origineel. Ook hiervan worden er op deze pagina enkele
afgedrukt.

Plak en kleurwedstrijd:

Leeftijd 1 t/m 5 jaar
1e prijs (€25,00 en 2 entreekaartjes Toverland): Danee Thijssen uit Horst
2e prijs (€20,00 en 2 entreekaartjes Toverland): Nine Tissen uit Broekhuizenvorst
3e prijs (€15,00 en 2 entreekaartjes Toverland): Liene Kleeven uit
Broekhuizenvorst

Leeftijd 6 t/m 8 jaar
1e prijs (€25,00 en 2 entreekaartjes Toverland): Imke Driessen uit Lottum
2e prijs (€20,00 en 2 entreekaartjes Toverland): Mirthe van Lipzig uit Melderslo
3e prijs (€15,00 en 2 entreekaartjes Toverland): Imke Heijer uit Horst

Telwedstrijd:
1e prijs (€ 164,30)
Anja Artz uit Sevenum:
Gratis de HALLO in iedere
brievenbus, is een belezen begin
van een mooie fusieklus!
2e prijs (€ 82,15)
Ine Gooren uit Horst:
Gratis de HALLO in iedere
brievenbus, dat is voor de
bezorgers een hele klus. Door weer
en wind gaan ze elke week, op
weg naar de vele brievenbussen in
deze streek.
3e prijs (€ 41,10)
El Coopmans uit Sevenum:
Gratis de HALLO in ieder
brievenbus gedeponeerd, daarop
wordt heel nieuw Horst aan de
Maas getrakteerd!
Een greep uit de mooie
slagzinnen waarvan het aantal
kiencijfers niet juist was:
Mevrouw Thielen uit Melderslo:
Gratis de HALLO in iedere
brievenbus, huis aan huis. Zo voel je
je bij de gemeente Horst aan de
Maas wel thuis!
Christa Dorssers uit Melderslo:
Gratis de HALLO in iedere
brievenbus, want meer gratis info is
een pré. Als mensen er voor moeten
gaan betalen zeggen sommigen Nee!
Anja Cuppen uit Horst:
Gratis de HALLO in iedere
brievenbus is voor menig bezorger ´n
hele klus. Maar heb je de HALLO niet
gekregen of gehad, is de service van
HALLO heel goed want ze gaan
speciaal voor jou nog ´n keer op pad.
L. Pouwels uit Grubbenvorst:
Gratis de HALLO in iedere
brievenbus en wat is er tegenwoordig nog gratis? Dus: lees voor nop
alles over Horst aan de Maas en blijf
zo op de hoogte van wat is en wat
waas.
P. Joosten uit Meerlo:
Gratis de HALLO in iedere
brievenbus voor alle inwoners van
Horst aan de Maas, zowel voor als na
Sinterklaas.
Geen prijswinnaar maar een
eervolle vermelding is er voor
Maria Thielen-Timmermans
uit Meerlo met haar ’ingezonden
gedicht’:

Leeftijd 9 t/m 12 jaar
1e prijs (€25,00 en 2 entreekaartjes Toverland): Djill Kellenaers uit Grubbenvorst
2e prijs (€20,00 en 2 entreekaartjes Toverland): Maartje Hermkens uit Sevenum
3e prijs (€15,00 en 2 entreekaartjes Toverland): Maud Vullinghs uit Kronenberg
Anouk Linders (7 jaar) uit Sevenum hebben we beloond met een extra prijs
(4 entreekaartjes Toverland) omdat ons fotomodel Karlijn (zie voorpagina van
deze HALLO) de inzending van Anouk zo mooi vond.
Prijswinnaars proficiat!! De prijzen kunnen worden opgehaald bij GCH
Communicatie Groep, Handelstraat 17, 5961 PV Horst op werkdagen tussen
8.30 en 12.30 uur en 13.00 en 17.00 uur.

Al ken ik nog gen Horsterplat
hallo, nou en… dat zuuj ok wat!
Eindelek en neejsblad dat ouw pakt
lekker duudelek en compact.
Vur elk wat wils, vur jong en alt
of ge van koke of sporte halt.
Winkel-bedrief, gemèntepraot
en plukke minse van de straot.
De limerick echt knapgemakt
alt actueel ien rijm verpakt.
Hiël veul neejs uut de gemènt
dat kost òs genne roëje cent.
Opinie, service en cultuur
ik bin blie dat ik (straks) beej olie huër!

Volop activiteit in centrum Sevenum
De wegen rond het centrum van
Sevenum ondergaan een grondige
herinrichting. Op de foto gaat het
gebied rond gemeenschapshuis
De Wingerd op de schop. De riolering
is al aangepast. Het bovengrondse
deel wordt verfraaid. De verkeersveiligheid gaat er eveneens op voor-

uit. Na carnaval vindt de aanpassing
van De Wingerd plaats.
Dit gebouw wordt vergroot.
De KBO krijgt hierin een eigen
ruimte. Momenteel wordt het
daar achtergelegen verzorginghuis
Sevenheym aangepast aan de
eisen van deze tijd.

WAARBORG OP ZORG
ZOEKT PERSONEEL
WIJ ZIJN EEN KLEINSCHALIGE THUISZORGORGANISATIE MET ZORG
AAN MENSEN VAN JONG TOT OUD. DAARNAAST HEBBEN WIJ EEN
ACTIVITEITEN CENTRUM EN LOGEEROPVANG.
In januari volgend jaar bestaat ons bedrijf 4 jaar. Ons team bestaat uit
10 personen. Door steeds meer vraag naar zorg door ons, betekent
dat er behoefte is aan uitbreiding van de formatie. Het is soms hard
werken, maar je krijgt er ook veel voor terug.

WIJ ZOEKEN:

- huishoudelijke hulp
- verzorgende c
- verzorgende ig
- spw (sociaal pedagogisch werk)
- weekend/avondhulpen, evt studenten
Die zowel zelfstandig als in teamverband goed kan functioneren.
Flexibele, creatieve en positieve werkhouding.
Goede communicatieve eigenschappen, stressbestendig.
In het bezit van eigen vervoer.

WIJ BIEDEN:
Een zeer afwisselende zelfstandige baan.
Een gezellig samenwerkend team, goede salariëring.
Vaste aanstelling en opleidingsmogelijkheden.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie brief met een cv naar:

Waarborg op Zorg t.a.v.: Mevrouw S. den Mulder
Mgr. Evertsstraat 20, 5975 BR Sevenum.
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Laatste raadsvergadering Meerlo-Wanssum
in teken afscheid
Maandag 7 december vergaderde de gemeenteraad van Meerlo-Wanssum voor de laatste maal. De vergadering die om 17.00 begon stond vrijwel
geheel in het teken van het afscheid nemen van de zelfstandige gemeente Meerlo-Wanssum. Een aantal raadsleden ontvingen een gemeentelijke
erespeld en enkele burgers en maatschappelijke instellingen werden apart in het zonnetje gezet.

Raadsleden vergaderden voor het laatst in het gemeentehuis van Meerlo-Wanssum
De erespeld in goud werd uitgereikt aan: J.J.M. Derikx, raadslid voor
het CDA van 1986 tot 2002, wethou-

der van 1998 tot april 2006 en vanaf
februari 2009.
De erespeld in zilver werd uitge-

reikt aan de raadsleden: J.T. Kuijpers,
J.A. van Dijk, T.J.E. Francken, R.P.W.J.M.
van der Heijden, F.J. Kerstjens, Mevr.

G.J.M. Knoops-Kersten, G.L. Verstraelen,
Mevr. A.M.E.G. Berkhout, J.A.J.
Coenders, en Mevr. S.V. Gielens-Hagen.

Overhandiging rapport ‘groene parels’
meer groen behouden blijft of
gerealiseerd kan worden.

”Het rapport bevat
44 groene parels,
groene plekken in
Horst die
het beschermen
waard zijn”
Zorgen voor behoud van
groen in de dorpskern van Horst
is essentieel om opmerkingen
uit de Dorpsontwikkelingsvisie
(DOV) en het -plan (DOP) en de
Groenstructuurvisie waar te maken.
In deze rapporten wordt Horst
omschreven als een woonplaats met
een dorpskarakter en dat er in Horst
per inwoner te weinig groen is.

Overhandiging rapport ‘groene parels’ aan wethouders Dings en Stas
Leden van de dorpsraad Horst en leden van de werkgroep
Groen overhandigden dinsdag 8 december een rapport aan
de wethouders Stas en Dings. In het rapport staan aanbevelingen
van groenplekken die men graag behouden of gerealiseerd ziet
in Horst.
Tijdens het jaarlijkse overleg van
de dorpsraad Horst met het College
van Burgemeester & Wethouders,
op 3 juni van dit jaar, werd de
dorpsraad opgeroepen de groene
plekken in Horst in kaart te brengen.
Welke plekken vinden de inwoners
van Horst belangrijk om ook op de
lange termijn te behouden en welke
plekken verdienen de benaming
‘groene parel’?
Om te komen tot een invulling
van de oproep zijn enkele leden
van de dorpsraad en enkele

inwoners vanuit Horst gestart
met de werkgroep Groen. Naast
eigen inbreng van de leden zijn
de bewoners van Horst gevraagd
groene parels aan te wijzen.
Alle input is uiteindelijk gebundeld
in een rapport. Het rapport bevat 44
groene parels, groene plekken in
Horst die het beschermen waard zijn.
Daarnaast heeft de werkgroep negen
adviezen opgesteld. De dorpsraad
hoopt dat door het integreren
van de adviespunten binnen het
groenbeheerplan van de gemeente,

De erespelden gingen vergezeld
van een oorkonde. Raadsleden komen
in aanmerking voor een zilveren
erespeld wanneer zij een volledige
zittingsperiode (normaal vier jaar) lid
van de raad zijn geweest. De huidige
zittingsperiode was weliswaar korter,
maar wordt gezien de herindeling en
het einde van de gemeente, toch als
een volledige periode beschouwd. Van
de nu zittende raadsleden kwamen
de heren G.J.H. Cox, en B.P.F. Minken
niet in aanmerking voor een erespeld.
Mevrouw Hamstra-Janssen ontving in
1998 reeds een zilveren erespeld.
Voorts zette burgemeester Hahn
ter gelegenheid van het einde van de
gemeente namens de inwoners enkele
mensen en maatschappelijke instellingen in het zonnetje. Zij ontvingen
een bos bloemen en een oorkonde
met een symbolische pluim. De burgemeester sprak hen allen kort toe. Het
college van B&W daagde in september
inwoners uit om kandidaten voor te
dragen, die zich voor langere tijd, en
belangeloos, hebben ingezet voor de
gemeente en daarvoor een pluim verdienen. De volgende personen werden
in het zonnetje gezet: Mevrouw M.
Hofmans-Boots, de heer H. Pijpers,
de heer C.H.G.H. Cuppen, mevrouw
M. van Uden, de Stichting Platform
Gehandicapten Meerlo-Wanssum,
de Stichting Kruisen en Kapellen,
de Heemkundevereniging MeerloWanssum en de vrijwillige brandweer
Meerlo-Wanssum.

”Veertig jaar
Meerlo-Wanssum
in beeld”
Verder ontving burgemeester Hahn
uit handen van de schrijvers/raadsleden Jan van Dijk en Rob van der
Heijden het eerste exemplaar van het
speciale jubileumboek ´Veertig jaar
Meerlo-Wanssum in beeld´. Aan de
hand van luchtfoto´s en historisch en
actueel beeldmateriaal beschrijven zij
welke ontwikkelingen elk van de zes
kernen en de gehele gemeente de afgelopen veertig jaren hebben meegemaakt. Per dorp komen verschillende
inwoners aan het woord in het boek.
Ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum biedt het gemeentebestuur dit boek als cadeau aan de
inwoners van Meerlo-Wanssum aan.

Minister prikt verkiezingsstunt CDA door
Volgens minister Verburg is de gemeente Horst aan de Maas verantwoordelijk voor de vertraagde aanleg van het fietspad tussen Broekhuizen
en Horst.
Het CDA en PvdA schoven
anderhalf jaar geleden de aanleg van
een vrijliggend fietspad tussen Horst
en Broekhuizen op de lange baan.
Het fietspad zou in delen worden
aangelegd. De afgelopen maand
bleek dat ook de gedeeltelijke
aanleg vertraging op zou lopen.
Volgens het College van B&W was
de reden van deze vertraging dat
Staatsbosbeheer, de eigenaar van

de aan te kopen grond, volledige
compensatie van de grond eiste.

“Duidelijk een
verkiezingsstunt.”
De CDA-kamerleden Raymond
Knops en Ger Koopmans stelden
daarop vlak voor de verkiezingen
Kamervragen aan minister Verburg.
“Duidelijk een verkiezingsstunt.”

Aldus SP-raadslid Spreeuwenberg.
Staatsbosbeheer is echter wel bereid
om de gronden te verkopen, blijkt
nu uit het antwoord van de minister,
maar de gemeente is niet duidelijk
geweest over de gronden.
Frank Spreeuwenberg: “Door
het plan voor een vrijliggend
fietspad op de lange baan te
schuiven, is de snelle aanleg van
een veilige fietsverbinding tussen
Broekhuizen en Horst in het gedrang
gekomen. Dit is niet de schuld van
Staatsbosbeheer, maar van CDA en
PvdA.”
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Interchalet Kasteelloop 2009
Op Tweede Kerstdag vindt ook dit jaar de traditionele Interchalet Kasteelloop plaats. Er is mogelijkheid voor
een groot aantal categorieën deelnemers. Van een trimloop van 900 meter voor jongens en meisjes tot negen jaar
tot de 9.500 meter voor de heren veteranen boven de 60 jaar. De inschrijving is al enige tijd geopend. Sinds 1993
vindt deze loop plaats in het recreatiegebied ”Kasteelpark Ter Horst”. In dit park is ook de atletiekbaan van
lopersgroep De Peelrunners te vinden.

Twee peelrunners na de Kasteelloop 2008
Steeds meer mensen gaan hardlopen, individueel of in groepsverband.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
deelname aan wedstrijden steeds groter wordt. De Kasteelloop is een goede

voorbereiding op de Venloop. Deze
vindt plaats op zondag 21 maart 2010.
Voor allerlei categorieën lopers is
er keuze. Er is een trimloop voor jongens en meisjes tot en met 9 jaar over

een afstand van 900 meter.
Er zijn twee lopen voor de jeugd.
Een voor jongens en meisjes van 10
tot en met 12 jaar en een voor de
groep van 13 tot en met 15 jaar. Beide
groepen leggen een afstand af van
1800 meter. Volwassenen kunnen zich
uitleven op de 4800 meter en de 9600
meter. In voorgaande jaren namen
honderden lopers deel.
Dit jaar staat de loop in het teken
van de actie `Sraarforlife`.
Het inschrijfgeld is door organiserende
scheidsrechtersvereniging ’Horst-Venray
e.o.’ is verhoogd met 50 eurocent
per deelnemer. Het totaal van deze
verhoging wordt door de organisatie
verdubbeld. Sraar Smits nam al
zeven keer deel aan de Kasteelloop;
tweemaal eindigde hij als winnaar.
Ook dit jaar is hij van de partij.
Zie ook: www.kasteelloop.info.

Kerst
sfeer

KERST
Over bomen
met kerst
Op tientallen plaatsen zullen dit jaar kerstbomen aangeboden
worden. Voor de een is het samen met stalletje en een beeldengroep een
verbeelding van de kerstboodschap. Voor de ander gaat het om traditie
en het doorbrengen van gezellige dagen. Voor iedereen zal de kerstboom
bijdragen aan de sfeer rond de kerstdagen en de jaarwisseling.

Kom a.s.. zondag 13 december

Agenda
★ Eerste kerstdag 25 december

Kerstbrunch

aanvang 11:00 uur.

Kerstfamiliebuffet

in de Dille & Camille, aanvang 17:00 uur
in de korenschuur, aanvang 18:00 uur

Luxe kerstdinerbuffet

aankomst tussen 18:00 en 18:30 uur

proeven van 12.00 - 17.00 uur!

★ Zondag 27 december

Feestelijk brunchen,  19,95 p.p.
★ Zondag 3 januari

Nieuwjaarsbrunch,  18,50 p.p.
Zie www.turfhoeve.nl voor het volledige
programma en openingstijden.
Middenpeelweg 1, Sevenum
T 077-4677500 ★ www.turfhoeve.nl
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22
5975 DJ SEVENUM
TEL.: (077) 467 37 77
FAX: (077) 467 24 94

Kerstdiner
1e en 2e kerstdag
l

Viergangen kerstmenu
voor e 34,50 p.p.
Kijk op onze website voor
de gerechten

COLLECTANTEN
GEVRAAGD!

7 T|m 13 fEbRuARi 2010

www.amnesty.nl/collecte

Tevens serveren wij 1e en 2e kerstdag een kerstbrunch.
l Volwassen e 22,50 p.p.
l Kinderen 5 t/m 11 jaar e 10,- p.p.
l Peuters t/m 4 jaar gratis
Voor de kinderen is er een speelhoek aanwezig

Reserveer tijdig voor deze dagen.

Informatie over tijden en gerechten kunt u vinden op
www.deflierenhof.nl of bel met 077 – 4654040

De kerstboom heeft een lange
geschiedenis. De kortste dag van het
jaar is de reden voor veel gebruiken.
In de Oud-germaanse tijd stond de
eik centraal bij de viering van de
kortste dag. Ook is de oorsprong
van de kerstboom terug te vinden
als symbool van vruchtbaarheid.
Een groenblijvende boom geeft de
vernieuwing van het leven aan. Het
christendom heeft de boom lange
tijd geweerd. De kerstboom zou met
de inhoud van het kerstfeest niets te
maken hebben en de aandacht van
het Kerstkind afleiden.
In de negentiende eeuw speelde
het Réveil een belangrijke rol bij
de introductie van de kerstboom.
Het Réveil zorgde toen voor een
opleving van het christelijk denken. In eerste instantie was de
kerstboom alleen iets voor rijkeren.
Door de zondagsschool, opgericht
vanuit Réveil, raakte de kerstboom
algemeen in gebruik. Sinds die tijd
is de kerstboom verbonden aan het
kerstfeest. De laatste jaren zie je ook
steeds meer kerstbomen in openbare
ruimtes.

”Alles kan, maar wel
even zelf uitsteken”

AmNESTY

iNTERNATiONAL

Te Koop

Kerstbrunch

De eerste kerstbomen worden aangeboden

KERSTBOMEN
Nordmann, Koreana, Blauwspar
met kluit, in pot of gezaagd
vanaf e 3,uit eigen kwekerij
decoratiegroen gratis
Iedere dag geopend
van 9.00 tot 19.00 uur
Op zondag van 9.00 tot 17.00 uur
M. Direks
Steegkamp 2, Castenray
Tel: 0478-571415

De verkoop komt na Sinterklaas
op gang en zal duren tot het
weekend voor Kerstmis. ”Dat is
het beeld dat we jaarlijks zien”,
zegt Wiel Jenniskens van het
Tuincentrum in Hegelsom. Door
omstandigheden zal hij vanaf
dit jaar geen kerstbomen meer
verkopen. In de week voor Kerstmis
wordt nauwelijks meer een boom
verkocht. Uitzonderingen zijn er
altijd. Zo herinnert Wiel zich nog
een klant die, in het nette pak om
naar de nachtmis te gaan, nog een

boom wilde kopen. ”Alles kan, maar
wel even zelf uitsteken”, reageerde
Wiel. Hij heeft altijd kerstbomen
verkocht, ook van eigen percelen.
”Vroeger rooide je 5.000 bomen op
een dag. Met de bosmaaier ging
dat snel. Nu met kluit kan een man
zo`n 300 stuks per dag uitdoen. Dat
verklaart ook het verschil in prijs. Er
is nu een tekort aan kerstbomen in
Nederland. Ongeveer 80% van de
bomen komt uit het buitenland en
komt dan via veilingen en afhaalcentra hier op de markt”, zegt Wiel.
De fijnspar (picea abies) is de
meest bekende kerstboom. Hiervan
worden er miljoenen verhandeld.
Deze boom is ook de basis voor het
vurenhout.
Ook de picia omorica (Servische
spar of blauwspar) is erg populair
en geschikt om binnen te zetten.
De picia glauca (witte spar) is weer
geschikt als kleine kerstboom in
huis. De abies nordmanniana (nordmannspar) is de koning onder de
kerstbomen en is direct een stuk
duurder. Dit komt door de langzame
groei. De naalden vallen minder
snel uit dan van de picea-soorten.
”De meeste bomen, rond de 80%,
worden met kluit verkocht”, zegt
Wiel. Er is dan minder kans op snelle
uitval van naalden en de boom kan
mogelijk in de tuin verder. ”Je ziet
nu geen percelen meer waar de te
verkopen bomen getekend worden,
alles gaat met het hele perceel
weg”, merkt hij op.
De klant heeft veel mogelijkheden; de prijzen gaan van rond de
tien tot wel honderd euro per stuk.
In de komende weken zal blijken
of de klant zich bij de aankoop iets
aantrekt van de huidige economische
problemen. Waarschijnlijk zal dit niet
het geval zijn.
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Kerstvrouw zoekt
Kerstman
In de voorbereidingen naar Kerstmis toe organiseren veel zangverenigingen Kerstconcerten of sfeerconcerten.
Zo ook de Gemengde Zangvereniging Egelsheim en Vocal Happy Sound uit Hegelsom. Het Kerst-sfeerconcert wordt
in de kerk van Hegelsom gehouden op zondag 20 december en begint om 17.00 uur.

Kerstvrouw op zoek naar een geschikte Kerstman
Sandra Vullings, Annie Smits en
Jacqueline Saris hebben dit georganiseerd. “Om bezoekers in de juiste sfeer
te brengen, worden voor de kerk vuurkorven geplaatst. Jongens en meisjes
van kinderkoor de Notenkrakers lopen
in ‘Charles Dickens’ kledij rond en
heten iedereen welkom. Ook figuran-

ten uit de tijd van Dickens proberen de
bezoekers te enthousiasmeren en in
de juiste stemming te brengen,” zegt
Sandra.
Dat voor het concert de kerk is
uitgekozen is geen toeval. “Zaal Debije
is gewoon te klein voor zo’n groots
opgezet evenement. Bovendien geeft

een kerk meer sfeer en we hebben
een mooie kerk in Hegelsom. Er kunnen maximaal zo’n 300 mensen in de
kerk, en vol is vol. We moeten ook aan
de veiligheid denken. Wanneer alle
spelers, zangers en muzikanten op het
koor staan, zijn dat er al zo’n 140,”
zegt Annie Smits.
Er worden in de kerk niet alleen
Kerstliederen gezongen. Ook sfeerliederen en er wordt een verhaal gespeeld door leden van Poespas onder
regie van Marie Anne Mittelmeijer
waarbij John Wauben de muzikale
leiding heeft.
Het verhaal dat opgevoerd
wordt is eigenlijk meer van deze
tijd. Onder de titel ‘Kerstvrouw zoekt
Kerstman’. Kerstman Christmas (de
officiële naam van de Kerstman), wil
met pensioen en heeft slechts één
dochter: ‘Merry’. De familie Christmas
zoekt over de gehele wereld naar een
Kerstman en vindt die uiteindelijk in
Hegelsom.
Jacqueline Saris: “Het spel wordt
steeds afgewisseld door muziek
en zang. We hebben alle muzikale
verenigingen uit Hegelsom er bij
betrokken. Het wordt een happening
waarbij ook acht kleine elfjes en een
opper-elf aan meedoen. Het verhaal
wordt door een vertelster gedaan en
steeds afgewisseld met het spel.”
Na afloop van het Kerst- sfeerverhaal is er in zaal Debije nog een
gezellig samenzijn met iedereen,
bezoekers en figuranten. Onder het
genot van Glühwein en Kerstbrood zit
het in Hegelsom die avond wel goed.

Unieke kerst, ontdek het zelf!
Kerst- en
Oudjaarscatering

Kerstproeverij
de luxe

(alleen op 2e Kerstdag na reservering)

Kijk op www.depaddestoelerij.nl
en stel zelf uw zorgenloze
Kerst- en Oudjaarsmenu samen.

Te koop

KERSTBOMEN
Picea Abies, Picea Amorica
en Abies Normania

* excl. drank, incl. welkomstcocktail

Fijn bij uw gasten en
niet in de keuken?

5 gangen
van 11.00 – 14.00 uur
Prijs  29,95 p.p.*
Kindermenu:  11,95 p.p.*
Kinderen tot 4 jaar GRATIS!
Bestellijsten verkrijgbaar bij
De Paddestoelerij of kijk op
www.depaddestoelerij.com
of bel 077-3661708

Limburgs sfeervolste kerstshow
ook
z
o
van ndag a.s
10.0 ope
0-17 n
.00
uur

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
van 9.00 tot 17.00 uur

De Nieuwe Lind
Venrayseweg 109 Horst
(Ingang via Lindweg)

thema 13

Kunst rond kerst
Op zondag 27 december vindt een van de laatste DAS activiteiten
plaats. Op zeven plaatsen zullen professionele en amateurkunstenaars
uit Sevenum exposeren. Het getal zeven is geen toeval. De oorsprong
van Sevenum is te vinden in de zeven heimen, die het begin van het
dorp vormden. Los hiervan staan twee kunstprojecten. Het resultaat
hiervan wordt zichtbaar op dinsdag 22 december.

De rode kastjes hangen nu nog in Sevenum
Wethouder Freek Selen zal twee
kunstwerken, of beter gezegd het
resultaat van twee kunsprojecten,
onthullen. Het zijn kunstprojecten
omdat ze door, voor en met
behulp van inwoners van Sevenum
uitgevoerd worden. Een en ander is
bedoeld als blijvende herinnering
aan het bestaan van Sevenum als
zelfstandige gemeente.

Het eerste kunstproject heeft
de werknaam
`Code Rood`.
Op zeven plaatsen in de
gemeente riepen rode kastjes op tot
het inleveren van herinneringen aan
de gemeente. Deze herinneringen
worden door kunstenares Helmie
van de Riet verwerkt in zeven stalen
kijkkasten. Deze hebben een formaat
van 50 bij 32 bij 22 centimeter. Op
17 en 18 december vinden deze
kasten hun plaats op zeven markante
punten in de kom van Sevenum.
”Ze komen niet op de plek waar

Kerstbomen
van de kweker
★
★
★
★

Nordman
Omorika (Servische spar)
Groene spar (Fijnspar)
Koreana (Koreaanse den)

- In pot, met kluit, gezaagd
- In pot geteeld
(gegarandeerd recht en vast in pot)
- Vanaf 25 cm tot 250 cm
- Mini boompjes  1,-

vroeger de zeven heimen stonden
en helaas niet in Kronenberg en
Evertsoord. De afstanden zouden dan
te groot worden”, zegt Helmie. ”We
krijgen nu een beloopbare route.
De kastjes aan de lantaarnpalen
waren bedoeld om de oproep tot
het inleveren van materiaal te
ondersteunen. Dit heeft aanleiding
gegeven tot veel discussie”.
Kunstenaar Guus van Enckevort
uit Evertsoord realiseert het tweede
kunstproject. Het gaat uiteindelijk
om een blijvende fotocollage in de
nieuwe Wingerd. Guus deed een
geslaagde oproep om digitaal foto`s
van het huidige Sevenum aan te
leveren.
”Op 22 december zijn deze
klaar in de vormen van banners,
katoenen doeken in een frame.
Deze blijven dan voorlopig te zien
voor het gemeentehuis. Later
worden deze verwerkt in het
plafond van de nieuwe Wingerd”,
zegt Guus.
Nieuwe generaties bezoekers
kunnen zich dan een beeld vormen
van het Sevenum van 2009, het
laatste jaar van de zelfstandigheid.

TE KOOP
KERSTBOMEN:
• NORDMAN spar

(bijna geen naaldverlies)
vanaf  10,00

• Amorica (servische spar)

vanaf  5,00
Dagelijks van 09.00 – 20.00 uur
(behalve zondag)

Voor vervoersgemak kunnen bomen
gratis in net gedaan worden.

Kerstbomenkwekerij

Kleefsedijk 17, 5975 NV Sevenum 077 467 22 80 info@tuincentrumsevenum.nl

Leon en Annet Coenders
Witveldweg 30, Grubbenvorst
077-366 22 36
leon.coenders@ziezo.biz

Jac Cox

Molengatweg 8, 5961 PA Horst
tel. 077 3985216 / 06 10068489
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Munckhof Horst
heeft beste reisadviseur
van Limburg
Luciënne Litjens-Weijs uit Oostrum is door vakblad Reisrevue
uitgeroepen tot ‘Beste Reisadviseur 2009 van de provincie
Limburg’. Luciënne is werkzaam als reisadviseur aan huis bij
Munckhof Personal Touch.
Reisrevue organiseert ieder
jaar de verkiezing tot ‘Beste
Reisadviseur van het jaar’ samen
met Solution Trainingen. Om deze
titel te verdienen, dienen de
deelnemers 25 weken lang elke
week een vragenlijst met reisgerelateerde onderwerpen juist te
beantwoorden. Vervolgens leggen
de beste inzenders tijdens een
Masterclass een proeve van

Dutch Pet Products bv
Horst GMP+ gecertificeerd
Aan de Venrayseweg in Horst ligt het bedrijf Dutch Pet Products (DPP). DPP is in 1996 gestart als kleine
onderneming in Deurne met het doel privat-label aquarium- en vijvervoeders te produceren. De beginjaren
kenmerkten zich door uitbreiding van het assortiment met diverse vijveraccessoires die tot op de dag van vandaag
verkocht worden.

bekwaamheid af. Vervolgens
wordt per provincie degene
gekozen die het beste reisadvies heeft gegeven. Luciënne
is hierbij als beste Limburgse
reisadviseur uit de bus gekomen.
Ze dingt tevens mee in de
eindstrijd naar de titel ‘Beste
Reisadviseur van Nederland’,
welke plaatsvindt op 12 januari
2010.

Ron Kruytzer
reikt Wii
spelcomputer uit

Minke Geurts kreeg de
Wii-spelcomputer uitgereikt door Margo Kruytzer
Onlangs kon men bij aankoop
van een kinderbril een Wii winnen bij
Ron Kruytzer Optiek en Optometrie.
Dit was een actie die samen met een
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brillenglasfabrikant georganiseerd
werd.
Minke Geurts uit Horst was de
gelukkige winnares van de Wii.

Een kijkje in de productiehal van Dutch Pet products
Het bedrijf verhuisde in 2002
naar Horst aan de Spoorweg. Vanaf
die tijd heeft het bedrijf zich steeds
verder ontwikkelt in het verpakken van een groter assortiment
diervoeders voor hengelsport,
knaagdieren,vogels, hond en kat
waardoor de locatie aan de Spoorweg
te klein werd. In 2008 werd naar een
groter pand omgekeken en dat werd
gevonden: het voormalige pand van
Lozon aan de Venrayseweg in Horst.
Eigenaar van DPP is John van Helden
uit Melderslo. Met hem neemt HALLO
een kijkje in zijn bedrijf.
“Met het verpakken van diervoeders is DPP momenteel een van de
meest flexible partijen in de markt
getuige de vele verschillende verpakkingen (emmers, potten in meerdere
vormen, zakken, karton verpakkingen, hersluitbare zakken) in diverse
formaten,” zegt Van Helden. Klanten
van DPP zijn groothandel, dierenspeciaalzaken en tuincentra in heel
Nederland. De producten van DPP
gaan voor meer dan de helft naar
het buitenland waar samengewerkt
wordt met agenten en groothandels.

Alle diervoeders moeten verpakt
worden en daar is DPP een specialist
in.
“Verpakkingen zijn erg trendgevoelig, vandaar ook onze grote
diversiteit in verpakkingen. De
levensduur van verpakkingen is heel
kort geworden en we zitten momenteel midden in het proces om ‘cradle
to cradle’ toe te passen binnen ons
productieproces,” zegt Van Helden.
Het bedrijf denkt dit jaar te groeien
naar een omzet van vier miljoen
euro.

“Momenteel een van
de meest flexible
partijen
in de markt”
Voordat John van Helden een
eigen bedrijf begon werkte hij als
assistent accountant bij Deloitte &
Touche. “Ik had er een vaste baan
maar het ondernemerschap trok
me enorm aan, dus besloot ik voor
mezelf te beginnen. Ik heb er geen
moment spijt van gehad. En eerlijk
gezegd ben ik ook wel een beetje
trots hoor.” DPP heeft geen eigen
merken maar levert onder privat-la-

bel. Zo leveren wij bijvoorbeeld huismerken van Intratuin, Garden Retail
en Boerenbond. Onlangs is bij de
Boerenbond nog ‘kippensnoep’ geintroduceerd,” aldus de ondernemer.
Kippensnoep bevat kleine zoetwater
garnaaltjes, granen, kleine stukjes
maïs, erwten en ander peulvruchten.
We produceren voor grote organisaties maar ook voor specialisten en
kunnen de hele markt bedienen, van
grote volumes tot nicheproducten.
DPP heeft enkele weken geleden
het GMP+ (Good Manufacturing
Practice) certificaat van het
Productschap Diervoeder gehaald.
Alle schakels in de productie van
diervoeders, van grondstof tot eindproduct, maar ook opslag en transport, worden gecontroleerd volgens
strenge richtlijnen. Hiermee wordt
de kwaliteit en de productveiligheid
van DPP diervoeders gewaarborgd.
“We kunnen met dit certificaat voor
iedereen in onze markt producten
verpakken” zegt John van Helden.
Bij DPP in Horst werken in totaal
vijftien mensen, tien fulltimers, vier
parttimers en een stagiaire. Omdat
ook op zaterdagen en tijdens vakanties wordt doorgewerkt wordt heeft
het bedrijf nog zo’n 23 oproepkrachten (scholieren) achter de hand.

Munckhof verwerft
zittend ziekenvervoer
Univé, VGZ, IZA en Trias
Munckhof heeft middels een Europese aanbesteding een deel van
het zittend ziekenvervoer voor Univé, VGZ, IZA en Trias verworven.
Per 1 december zal Munckhof dit vervoer verzorgen in diverse regio’s in
Zuidoost Nederland.
Tijdens de aanbestedingsprocedure hebben Univé, VGZ, IZA
en Trias onder andere gelet op
vervoerders die een hoge kwaliteit
en service kunnen bieden. In de
uitvoering van het vervoer werkt
Munckhof nauw samen met be-

kende en zeer vertrouwde partners.
Voor de regio Noord- en MiddenLimburg is dit Verstraaten
Personenvervoer uit Venray.
In zuid Limburg wordt
samengewerkt met Zorgvervoer
Limburg bv.

10
12

Expositie Art-NouveauDeco bij Florale Vormgevers
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BeautyNJoy breidt totaalpakket
uit met afslanksalon en
endermologiebehandelingen
In 2007 is Joy Arts gestart met haar schoonheidssalon in Horst. Inmiddels is het bedrijf gegroeid en werken er
vier personen, ieder met hun eigen specialisme. BeautyNJoy is gevestigd in een boerderij, in het buitengebied van
Horst. Is dat een bewuste keuze?

Expositie Art-Nouveau-Deco bij Florale Vormgevers Horst
Van 27 november tot en met 24 december vindt een Art-NouveauDeco expositie plaats in de galerie van Florale Vormgevers te Horst. De
expositie is elk weekend (vrijdag, zaterdag en zondag) te bezichtigen.
In de week voor Kerstmis zelfs elke dag. De openingstijden variëren en
zijn te vinden op de website van de Florale Vormgevers.
Zo is er een bijzondere collectie
kunst in combinatie met kerstarrangementen van Erwin Michielsen
te zien. Maar bovenal is er een
unieke verzameling van Art Nouveau
en Art Deco.

Deze komen terug in hun florale
arrangementen. Op deze wijze beïnvloedt de ene kunstenaar de andere.
Het is juist de kracht om van datgene
dat ooit is geweest een nieuwe,
eigentijdse versie te creëren.

”Terug in de sferen
van toen”

“Een uitdaging
om deze objecten
aan te kleden
met kerstdecoraties”

De Florale Vormgevers, Erwin
Michielsen en Ger Hoebers, gaan
terug in de sferen van toen. “De Art
Nouveau-objecten, zoals beelden
en vazen kenmerken zich door de
organische lijnvoering, geïnspireerd
door de natuur. Dit ligt natuurlijk
dicht bij de beleving van een floraal
arrangeur”, zegt Erwin Michielsen. De
Art Nouveau is een periode die dicht
bij de natuur staat en dus ook dicht
bij zijn vak. Neem de hekwerken
van Gaudi in Park Güell in Barcelona:
strakke patronen van waaiervormige
palmbladeren. Dezelfde bladeren
gebruiken de Florale Vormgevers om
vlechtsels en weefsels te maken.

Art Deco daarentegen brengt
vormen terug naar de geometrische
basisvormen. Twee stijlperiodes die
elkaar opvolgen in de geschiedenis,
maar ook elkaars tegenhanger zijn.
Van beide periodes staan bijzondere
objecten tentoongesteld. De door Frans
Vostermans ontworpen vazen sluiten
hierbij nauw aan. Art Deco vazen
zijn gemaakt van onder andere facet
geslepen glas. “Een uitdaging om deze
objecten aan te kleden met kerstdecoraties”, besluiten Erwin en Ger.

uitverkoop
kortingen
tot 75%
dames
heren
kinderen

goed gepast!
Hoofdstraat 14 5961 EZ Horst www.pastschoenen.nl

Joy Arts, 31 jaar geleden geboren in Merselo, vertelt enthousiast
over het ontstaan van haar bedrijf:
“In 2007 zijn we begonnen met een
nagelstudio. Ik werk al negen jaar
als zelfstandige. Vóór 2007 bij een
nagelstudio in Venray. Mijn grote wens
was om een eigen zaak te beginnen.
In Venray waren er op dat moment
elf geregistreerde nagelstudio’s. Daar
vestigen was dus geen optie. Toen
ik in de omgeving ging kijken, bleek
er in Horst op dat moment nog geen
geregistreerde nagelstudio te zijn. Na
2½ jaar zoeken zijn mijn vriend en ik
op deze locatie aan de Venloseweg
terecht gekomen. De boerderij die we
gekocht hebben, dateert uit 1912. We
wilden ons per se in het buitengebied
vestigen. Hierdoor kun je makkelijker
je werkplek combineren met wonen.
Erg belangrijk is ook dat de prijs voor
het vestigen in het buitengebied veel
lager is dan in een winkelcentrum. De
schuur, waar we nu onze salon hebben
en waar we wonen totdat de boerderij
klaar is, was helemaal ingezakt. Die

hebben we compleet afgebroken en
opnieuw opgebouwd.”

Er staat één grote
salon waar
een totaalpakket
geboden wordt
Een ander voordeel van het
buitengebied is de ruimte. Er staat
één grote salon waar een totaalpakket
geboden wordt. Joy Arts: “We hebben
een nagelstudio, een kapsalon en
een beautysalon onder één dak. In de
nagelstudio werkt Kim van Heijster,
in de kapsalon Loes Coppus en in de
beautysalon Rianne Smits. Ik heb
niemand in dienst. Iedereen werkt hier
op freelance basis en heeft zijn eigen
administratie. Kim, Loes en Rianne huren hier de ruimte en we delen samen
de vaste lasten. We maken samen
reclame onder de naam BeautyNJoy.
Doordat we alle kosten delen, zijn
onze prijzen relatief laag. Iedereen is

Ramkraak
Steenstraat Horst
In de nacht van donderdag op vrijdag, rond de klok van
04:00 uur, hebben onbekenden een ramkraak gepleegd bij
drogisterij DA aan de Steenstraat.
Aan de achterzijde van het
pand was met behulp van een
auto de deur ontzet. Binnen in
het pand was een ravage
aangericht, waarbij een nog
onbekend aantal goederen uit
de winkel zijn weggenomen.
De politie is een onderzoek
gestart en vraagt eventuele

getuigen, of mensen die deze
nacht iets verdachts hebben
gezien of gehoord, contact op te
nemen met de politie via
0900-8844.
Mensen kunnen
ook anoniem tips doorgeven
via Meld Misdaad Anoniem
0800-7000 (gratis).

verantwoordelijk voor zijn eigen deel
van ons totaalconcept. De drie meiden
die hier werken, ken ik van vroeger of
kwam ik tegen in het uitgaansleven.
Als ik iemand nodig heb, ga ik niet
geforceerd op zoek. Als de tijd rijp is,
komt de juiste persoon wel op je pad.
Ik ga wat dat betreft heel erg af op
mijn gevoel.”
Joy Arts vindt zichzelf een beetje
een dwarsligger. Haar ouders zeiden
dat ze maar een baan moest zoeken,
vanwege de zekerheid. Omdat ze
graag zelf wilde ondernemen, volgde
ze de raad van haar ouders niet op.
Om het aanbod aan diensten nog
breder te maken, start BeautyNJoy op
elf december dit jaar een afslankstudio.
Joy vertelt: “Na lang zoeken op internet
wist ik zeker dat de opzet gebaseerd
moest zijn op een koolhydratenarm
dieet. Via via kwam ik in contact met
iemand van Power Slim, waar ze hun
werkwijze gebaseerd hebben op het
minder eten van koolhydraten. Loes,
verantwoordelijk voor onze kapsalon, is
meteen begonnen met het dieet om te
kijken of het ook allemaal werkte. Zij
is in drie maanden veertien kilogram
afgevallen en heeft in die tijd geleerd
hoe om te gaan met koolhydraten.
Hierdoor blijft ze mooi op gewicht. We
hebben met z’n vieren een opleiding
gevolg bij Power Slim, zodat we mensen kunnen begeleiden die dit dieet
willen volgen.
Ook nieuw in de schoonheidssalon
is een apparaat voor endermologiebehandelingen. Dit apparaat geeft
een intensieve bindweefselmassage,
waarmee o.a. cellulitis, los vel, littekens, rimpels, brandwonden, striae
en pijnklachten behandeld kunnen
worden. Op 11 december is er bij
BeautyNJoy aan de Venloseweg 104
vanaf 19.00 uur een avond waarop
informatie gegeven wordt over hun
totaalconcept. Daar kan de huiselijke,
gemoedelijke sfeer geproefd worden.
Met name de nieuwe afslankstudio en
endermologiebehandelingen worden
onder de aandacht gebracht.
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Lady’s Night bij
Eigen Haard City Meubel
in Sevenum
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Bloemerie Broekhuizenvorst
viert 15-jarig bestaan

Op donderdagavond 10 december staan de deuren wagenwijd open
om de lady’s te ontmoeten bij Eigen Haard City Meubel aan de
Horsterweg te Sevenum. Iedere lady vanaf 18 jaar is welkom om rond te
dwalen door de in kerstsfeer aangeklede showroom. De lady’s worden
extra verwend op die avond. Zo’n twintig bedrijven uit de regio trekken
alles uit de kast om zich te presenteren. De Lady’s Night begint om 19.30
uur en duurt tot ongeveer 24.00 uur.

“Je voelt je er thuis”
Er is van alles: manicure, parfum,
bijouterieën, schoonheidsspecialist,
woonaccessoires, edelstenen en er is
een bakker. Maar ook een makelaar,
meubelstoffeerder, bloemenzaak,
een interieurtimmerman en een
deco-schilder zijn aanwezig. Om
geheel in stijl te zijn of te blijven,
vinden er modeshows plaats op
een heuse catwalk. Eigen Haard City

Meubel heet alle lady’s welkom
onder het motto: “Je voelt je er
thuis”. Dat wordt bij binnenkomst
bevestigd door twee leden van
een toneelvereniging die de Lady’s
op een bijzondere wijze zullen
ontvangen. Daarnaast zorgen drie
troubadours voor een extra sfeertje,
en als je altijd al een karikatuur
van jezelf wilde hebben, dat kan op
deze avond in Sevenum. Voor een
hapje en drankje wordt gezorgd.
Miriam Derikx in haar bloemenzaak

Moonlight Shopping
in America
Een aantal ondernemers en winkeliers uit America houdt een soort
‘Kerst-proef-informatie-idee-opdoen-avond’. Alle winkels zijn daarvoor
geheel in kerstsfeer gebracht. Een aantal ondernemers reikt op deze avond
iets extra`s uit, ze geven korting, laten hun specialiteiten proeven of delen
tegoedbonnen uit. Speciaal voor kinderen is er een poffertjeskraam waar ze
gratis poffertjes kunnen proeven. De Kerst-proef-informatie-idee-opdoenavond vindt plaats op vrijdag 18 december tussen 19.00 en 21.00 uur.
Het is voor het eerst dat ondernemers en winkeliers uit America een
soort ‘Moonlight Shopping’ organiseren. Aan de actie doen slagerij Henk
Aarts, F’acère hair & visagie, bakkerij
L. Ummenthun, van Heijster wol &
textiel, San-sierraaddesign, Ine DerksHagens foto-kado en doe het zelf,
Bouqetterie het Hofje en Spar America

mee. De organiserende ondernemers
hopen dat veel mensen de sfeer en
gezelligheid komen proeven op deze
avond. Zij willen er alles aan doen om
het jong en minder jong naar de zin te
maken. De organisatie wil de mensen
uit America en omstreken laten zien
dat America als klein dorp toch echt
iets te bieden heeft.

Wij willen u graag
uitnodigen voor onze
kerstshow op
zaterdag 19 en zondag 20 december a.s.
Onze showroom is tijdens deze dagen
geopend van 11:00 uur tot 17:00 uur.
Tijdens onze kerstshow geven wij extra
korting op een aantal jonge occasions

Miriam Derikx is 15 jaar geleden begonnen met bloemenzaak de Bloemerie aan de Ooyenseweg nummer 5 in
Broekhuizenvorst. Op 11, 12 en 13 december viert ze dit heugelijke feit met als thema ‘Winter Sfeerdagen’.
Het pand waar de Bloemerie is
gevestigd, was in het verleden de
dors- en graanschuur van opa Derikx.
Vijftien jaar geleden heeft er een flinke verbouwing plaatsgevonden en is
de huidige winkel opgezet. De eerste
twee jaar heeft Miriam alleen gewerkt.
Dertien jaar geleden is haar tante
gestart als vaste bezorgster. Derikx
vertelt: “50 tot 60 uur werken is heel
normaal voor mij. Rond kerst maak ik
nog meer uren. Dan werk ik van 7.00
uur ‘s morgens tot 22.00 uur ‘s avonds.
Om de pieken op te vangen start
er, dit jaar voor het eerst, voor kerst
een freelancer in de zaak. Hierdoor
wordt het voor mij iets rustiger”. De
Bloemerie is volgens Miriam Derikx
een echte dorpswinkel. “We moeten
daardoor wel wat meer doen om

klanten hiernaartoe te halen. In een
winkelstraat lopen mensen voorbij die
in een impuls een bloemetje kopen.
Een voordeel van een zaak in het dorp
is dat ik tijd kan besteden aan mijn
klanten, die ik over het algemeen ken.
Een ander voordeel is dat mensen voor
de winkel kunnen parkeren.”

De Bloemerie
is volgens Miriam een
echte dorpswinkel”
De Bloemerie heeft klanten uit
van Horst en Venray en alles wat
daartussenin zit. Tijdens shows komen
zelfs klanten uit Venlo. Op de vraag
hoe Miriam tot dit vak is gekomen,
antwoordt ze: “Mijn ouders had-

Menu 1

Menu 2

Geniet van onze kerstbrunch
bestaande uit diverse salades, luxe
broodsoorten, warme gerechten en
tot slotte nog een heerlijk dessert
met o.a. chocolademousse, diverse
bavarois en nog veel meer.

Onbeperkt proeven van het rijk
gesorteerde warme, koude en
dessertbuffet. Geniet van diverse
salades, visspecialiteiten, luxe
vleeswaren en nog veel meer
warme gerechten.

De brunch inclusief koffie, thee,
melk en verse jus d’orange
Voor slechts

€ 29,50 p.p.

€ 34,50 p.p
EXTRA
koffie met diverse lekkernijen
€ 5,- p.p.

Wij wensen jullie
fijne feestdagen en
een gelukkig 2010

Ed Herrmann Autobedrijf
Schoolstr 1, 5871 AG
BROEKHUIZENVORST
Tel: 077 463 1580

ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

AC Restaurant & Tulip Inn Sevenum | Kleefsedijk 29 | 5975 NV Sevenum
T: 077 - 467 20 02 | E: info@tulipinnsevenum.nl | www.ac.nl

den een tuinbouwbedrijf, waardoor
ik al binding had met groen. Na de
middelbare school volgde ik in Vught
een vakopleiding van twee jaar tot
bloembinder. Toen heb ik twee en
een half jaar in Geldrop en twee jaar
in Deurne gewerkt bij een bloemist.
Daarna ben ik voor mijzelf begonnen”.
Derikx geeft aan een perfectionist te
zijn. Kwaliteit staat bij haar voorop.
Ze gaat drie keer per week naar de
veiling om verse bloemen en planten
te halen. Ook creativiteit staat bij haar
hoog in het vaandel. Miriam Derikx
heeft al haar pijlen gericht op haar
zaak. Haar sociale leven speelt zich af
in de bloemenwinkel.
“Natuurlijk heb ik naast de winkel
nog andere dingen. Zo ben ik lid van
carnavalsvereniging de Blauwpoët
en speel ik bij de fanfare van
Broekhuizenvorst en Ooyen. Behalve in
de maanden november en december,
dan heb ik geen tijd. Ik kan alle energie kwijt in de winkel. Doordat ik alleen werk, moet ik wel altijd aanwezig
zijn. Gelukkig ben ik bijna nooit ziek.
In de afgelopen vijftien jaar ben ik
nog maar een keer ziek geweest,
waardoor de zaak kort dicht moest.
Miriam Derikx verandert haar complete
interieur minimaal twee keer per jaar.
Hierdoor kan ze goed inspelen op de
trends. “De trend op dit moment is het
klassieke rond gebonden boeket met
veel kleur. De kleuren van deze winter
zijn paars, lila en taupe. Het is leuk
om te zien dat de trend in kleuren van
kleding ook trend is in de bloemenzaak.” Miriam Derikx koopt geen grote
aantallen in. Hierdoor heeft ze de mogelijkheid om zich snel aan te passen
aan de trends en voorkomt ze dat
iedereen in Broekhuizenvorst dezelfde
versiering voor het raam heeft hangen.
Miriam Derikx werkt met veel plezier
en enthousiasme in haar zaak. “Het
is een druk leven, maar ik sta 100%
achter mijn zaak, anders houd je dit
geen vijftien jaar vol”, vertelt Miriam.
Ze gaat weer aan het werk, want de
volgende klant wacht.
Op vrijdag 11, zaterdag 12 en
zondag 13 december vinden de
‘Winter Sfeerdagen’ plaats. Dit jaar
met een feestelijk tintje vanwege het
vijftienjarig bestaan van de bloemerie.
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Inter Chalet: van grote
bouwmarkt tot shopping center
Inter Chalet heeft een flinke metamorfose ondergaan. In het weekend van 11, 12 en 13 december vindt de
heropening plaats van Shopping Center Inter Chalet.

succesvol zijn. Jan Clabbers vult aan:
“En het is belangrijk succes te kunnen
delen”. Op dit moment werken er rond
90 mensen bij Inter Chalet. Dat zijn 60
voltijdbanen (FTE’s). Jan Clabbers is een
echte ondernemer. Hij blijft met beide
benen op de grond staan, ondanks het
succes. In tegenstelling tot veel andere
ondernemers investeert hij in een economische moeilijke tijd (anti-cyclisch).

Starters
in de regio
Bedrijf

Kinderdagverblijf
Ratjetoe
Eigenaar Lambert Janssen
Adres
Peperstraat 49a
te Sevenum
Telefoon 077-4674341
E-mail
info@kdvratjetoe.nl
Sector
zorg en welzijn
Start
21-09-2009

Ratjetoe staat voor
”Ik zie ontwikkelingen ‘mengelmoes’
Activiteiten:
in de omgeving niet
Ratjetoe biedt professionele
kinderopvang voor kinderen in
als een bedreiging,
de leeftijden van 0-4 jaar (het
kinderdagverblijf) en van 4-12
maar als een kans”

Dirk Franck en Jan Clabbers
In gesprek met Jan Clabbers en
Dirk Franck, beiden verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van Inter
Chalet, blijkt dat er goed is nagedacht
over het nieuwe winkelconcept. Jan
Clabbers en de in Antwerpen wonende
Dirk Franck vullen elkaar prima aan.
Jan Clabbers (directeur) is de ondernemer en Dirk Franck de organisator.

”Hierdoor krijg je een
compleet andere
winkelbeleving dan
bij een bouwmarkt”
Jan Clabbers omschrijft het nieuwe
winkelconcept als volgt: “We zijn
overgestapt op een compleet ander
concept. Het is zo opgezet dat klanten
de producten beleven. Producten
staan niet in een steriel schap, maar
worden gepresenteerd op een manier
waardoor klanten ideeën op doen hoe
ze de producten kunnen toepassen.
Wat we willen bereiken, is dat als
mensen iets in of rond het huis willen

aanpassen, ze meteen denken ‘we
gaan naar Inter Chalet’. Vergelijk het
met een dagje uit naar een pretpark.
De wereld is erg dynamisch. Daarom
is het belangrijk dat we ons aanpassen aan de veranderingen die mensen
in een snel tempo ondergaan”. Het
winkelconcept is gebaseerd op transparantie met open brede paden en ruime
mooie professionele presentaties van
producten. Hierdoor krijg je een andere
winkelbeleving dan bij een bouwmarkt. Dirk Franck vult aan: “Voorheen
stond het technisch product centraal. In
onze nieuwe winkelomgeving staat de
klant centraal. We zijn veranderd van
een grote bouwmarkt in een shoppingcenter voor bouw, wonen en tuin. Dat
ruime, open en uitdagende karakter zie
je ook terug in onze nieuwe entree”.
Jan Clabbers: “Om succesvol te zijn,
moet je om te beginnen een goede
locatie hebben en die hebben we hier.
Het is ook belangrijk dat klanten het
juiste advies krijgen. We hebben op
elke afdeling professionals rondlopen
die uit de betreffende branche komen.
Verder hebben deze medewerkers

vaak een training gevolgd bij onze
toeleveranciers. Door de nieuwe opzet
roepen we sfeerbeelden op die klanten
een idee geven hoe ze de producten
toe kunnen passen. Ondanks de open
opzet en de mooie presentatie hebben
we dezelfde prijzen als een bouwmarkt”. Inter Chalet koopt, samen met
nog vier andere grote zelfstandige
bouwmarkten, de producten in. Franck:
“We hebben de winkel zo ingericht dat
het een inspirerend shoppingcenter is
geworden. We zijn uniek in Nederland
wat grootte en aanbod betreft. Buiten
ons zijn er maar drie winkels, die qua
grootte en aanbod met ons te vergelijken zijn.”
In de winkel zijn producten aanwezig uit het goedkope, midden- en duurdere segment. Hierdoor is er een brede
keuzemogelijkheid wat producten en
prijzen betreft. Franck: “Onze toeleveranciers hebben moeten wennen aan
de nieuwe aanpak. We vragen hun
mee te denken, over de presentatie in
de winkel en het bieden van de juiste
service. Diegenen die hierop ingespeeld hebben, zullen samen met ons

Hij vertelt: “Ik zie ontwikkelingen
in de omgeving niet als een bedreiging
maar als een kans. Veel ondernemers
zien bijvoorbeeld de tunnels richting Roermond als een probleem. Je
kunt ook zeggen dat de mensen uit
Roermond daardoor dan ook hiernaartoe kunnen komen. Ook in Venray en
Venlo zitten ze niet stil. Je moet als
regio natuurlijk wel wat te bieden
hebben, anders komen er geen mensen. En als je stil zit, lukt dat natuurlijk
niet. Ik dacht vannacht nog, we hebben het de hele tijd over dynamisch.
Een fiets heeft ook een dynamo en als
je niet doorfietst in het donker gaat
het licht uit. Door concurrentie krijg je
nieuwe mogelijkheden. Ik zie de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.
We hebben alles in huis om succes te
hebben.”
Jan Clabbers blijkt een fanatiek
sportman te zijn. Na het gesprek
vertrekt hij naar Venlo, waar hij met
de sponsoren van VVV gaat voetballen tegen een team van Willem 2.
Dirk Franck vraagt aan Jan Clabbers op
welke plek hij staat in het elftal. “In
de spits natuurlijk,” zegt Jan Clabbers,
“ik wil scoren”.
Op 11, 12 en 13 december opent
Inter Chalet nieuwe stijl haar deuren. Tijdens die dagen worden hoge
kortingen gegeven. Verder zijn er
cadeaubonnen met geldbedragen van
50 tot 200 euro te winnen, maar ook
een complete keuken, een badkamer
en een woonkamer.

KWIK-REP

het

maashotel

Cuisine de la Meuse

De herfst doet de bomen en struiken kleuren, de kachel kan weer aan. Ook dit seizoen kent
zijn hoogtepunten. Wat te denken van fazant met ouderwetse zuurkool of een heerlijk stuk
hertegebraad met een vroeg winters garnituur. Ook de wijnen veranderen van smaak en kleur:
diep rood en vol, uit Frankrijk, Spanje en Italië, een rijk assortiment vult onze wijnkaart.
Laat u culinair verwennen!

Veerweg 9-11 5872 AE Broekhuizen (Gemeente Horst aan de Maas)
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax +31 (0)77 463 28 67 info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl
Voorstel: ........... / Datum: .....................................

© Vermenigvuldigen van deze tekening of ter
beschikking stellen aan derden zonder
schriftelijke toestemming is niet geoorloofd.

ATTENTIE! Printkleuren kunnen (aanzienlijk)
afwijken van (PMS)drukinkten. Dit voorbeeld dient
uitsluitend ter illustratie en geldt niet als maatstaf.

TV defect?
Voor al uw reparaties aan huishoudelijke
apparatuur bel Kwik-Rep: 077-3216666
Willemstraat 48, Venlo

www.kwik-rep.nl

jaar (de buitenschoolse opvang
ofwel BSO genoemd). Sinds
september 2009 is Ratjetoe
gelegen aan de Peperstraat 49a
te Sevenum.

”Een aanvulling
op de opvoeding
thuis”
Centraal staat de verzorging
van de kinderen, maar ook het
creëren van een vertrouwde
omgeving waarin kinderen zich
veilig en geborgen voelen.
Hierdoor is het kinderdagverblijf
een aanvulling op de opvoeding
thuis, wat erg belangrijk is.
De kinderen krijgen de
ruimte die ze nodig hebben om
zich te ontwikkelen en dus de
ruimte om binnen en buiten te
spelen. Wij kijken naar het kind
en bieden spel en materialen
aan, die voor het kind op dat
moment prikkelend en uitdagend zijn.
Ons Radjetoeteam bestaat uit
zeer enthousiaste, ervaren,
gediplomeerde of in opleiding
zijnde medewerkers, die graag
het beleid van Ratjetoe naar
buiten willen brengen.
Doelgroep:
Kinderen van 0 tot 12 jaar.

”Wij staan open
voor diversiteit”
Onderscheidend vermogen:
Dat is de flexibiliteit van
Ratjetoe. Met name voor de
mensen die in de zorg, horeca of
in ploegendiensten werken. Bij
Ratjetoe kun je opvang voor
variabele dagen en uren
aanvragen. Ratjetoe staat voor
‘mengelmoes’. Dit geeft precies
aan waarom deze naam zo
passend is voor ons. Alle
kinderen uit de omgeving
Sevenum, groot of klein, arm of
rijk, blank of gekleurd, in welke
hoedanigheid dan ook, zijn
welkom. Wij staan open voor
diversiteit. Door het hanteren
van o.a. verticale groepen, een
open- deuren-beleid en flexibele
opvang geven wij hier uiting
aan.
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The Bluebeans in
Kleinkunst Tour in Sevenum café De Buun
Petit Bataille

Sevenum wordt de halteplaats voor Petit Bataille Kleinkunst Tour. Een
bijzonder programma vol Limburgs talent; ervaren en gelauwerde artiesten, maar ook jonge opkomende artiesten. Zondagmiddag 13 december
vindt een en ander plaats in Café-zaal Metieske, Markt 12 te Sevenum.
Reserveren kan via 077 467 37 83. Aanvang Kleinkunst Tour: 15.00 uur.
Initiatiefnemer en medeorganisator Ger Bertholet: “Een mooi
programma, vol gelauwerde, nieuwe
en jonge artiesten die veel kleinkunstdisciplines zullen laten passeren. Met zang, cabaret, sketches
en woordkunst. We willen een breed
publiek aanspreken en enthousiast
maken met kleinkunstmaatwerk. Er
is in Limburg veel talent, maar het
lijkt soms wel alsof we dat als een
vanzelfsprekendheid beschouwen en

er is dan ook weinig zorg voor de ontwikkeling van dat talent. Er zijn weinig
speelplekken om te laten zien wat je
in huis hebt. Vandaar ook dit kleinkunstinitiatief.”
In Limburg zijn ‘de buutereedners’
waarschijnlijk de bekendste kleinkunstenaars. “Van vroeger uit had
de naam kleinkunst een beetje een
denigrerende kant, het werd door de
culturele elite niet als hoogcultuur
gezien, omdat het tegen het amuse-

ment aanhangt. Maar ik heb het nooit
als denigrerend gezien, iedereen
heeft weleens van Toon Hermans
gehoord, van Freek de Jonge en van
Youp van ´t Hek. Cabaretiers als Theo
Maassen en Herman Finkers zijn ook
pure kleinkunstenaars, die geen enkel
onderwerp uit de weg gaan”, zegt
Bertholet. In Sevenum treedt een
selectie op bestaande uit Zjer Bataille
& MEN (Sittard), Sanne Verdonck
(Beesel), Harrie Sevriens & Wiebe
de Vries (Heerlen), Annie Schroeders
(Susteren), Erik Fikken (Weert),
Veronica Juhasz & Jorg Dautzenberg
(Maastricht), Wim Joosten (Haelen),
Gilbert Petit (Ulestraten) en de zwerfpoëten Stelten & Vollema (Sittard).

Zondag 13 december treden de Bluebeans uit Baarlo op in café de Buun
in Horst. De aanvang van het concert is om 18.30 uur en de entree is vrij.

The Bluebeans treden op in café De Buun

Expositie Galerie Judy Straten
Van 13 december tot en met 24 januari 2010 organiseert Galerie Judy Straten te Horst een expositie met
werken van de kunstenaar Roel Sanders. Er wordt werk gepresenteerd uit een samenwerkingsproject van twee
muzikanten: Scrmn & Noelson. De opening van de tentoonstelling is op zondagmiddag 13 december om 15.00 uur.
Roel Sanders schilderde tien jaar
lang portretten van mensen. Niet de
gelaatstrekken waren van belang,
maar de menselijke houding. Door het
weglaten van details in het gezicht
werd het portret een beeld van stemmingen. Hier lijkt hij zich nu los van
te maken. De thema’s in zijn nieuwe
werken zijn niet veel anders dan in

het verleden, maar de verbeelding
van die thema’s zijn meer divers.
Landschappen en verwijzingen naar
locaties versterken de sfeer.
Realiteit is nu nog duidelijker aanwezig, maar voert niet de boventoon.
Scrmn & Noelson staat voor Anders
Meisher en Mical Noelson. Zij maken
deel uit van de rockband ‘The Stutters’.

Tijdens hun muzikale time-out zijn ze
zich meer bezig gaan houden op andere artistieke vlakken. Op geheel eigen wijze laten zij hun gedeelde passie
voor illustraties zien. De unieke, bizarre
wereld die ze hebben ontwikkeld,
vindt haar vertaalslag in de T-shirts,
tekeningen, beschilderd porselein,
prints en andere absurde objecten.

De band Bluebeans is in 1991
opgericht door Paul Boonen en begon
als een traditionele bluesband. De
naam is afgeleid van Paul Boonen
ook wel ‘De Blauwe’, maar dan in het
Engels (met een beetje fantasie). Hun
repertoire is gevarieerd. Naast Blues
speelt de band ook oude Rock &
Roll en stevige jaren 60-muziek met

alternatieve jaren 70-countrymuziek.
De band heeft al diverse
optredens achter de rug in cafés en
jongerencentra in de regio.
De bandleden zijn: Paul (Blue
Bean) Boonen (gitaar en zang), Frits
Peeters (gitaar en bluesharp), Rein
Kornson (basgitaar) en Geert Geurts
(drums, zang).

Cambrinus
Toneelstuk Winteravond
van Hugo Claus
Op woensdag 16 december is Cambrinus in Horst voor een keer niet
het podium voor de zoveelste muziekgroep, maar voor een toneelstuk
van Hugo Claus. De voorstelling ‘Winteravond’ begint om 20.00 uur en
reserveren is verplicht. Voor meer info en reserveringen: 077-398 3009.
U kunt ook terecht op de site cambrinusconcerten.nl.
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ZIT U ’S-WINTERS
OOK LIEVER OP DE BANK?
… het najaar is aangebroken, het is koud en guur weer.
Het wordt dus weer tijd om optimaal te genieten van uw
eigen woning.
En wellicht is het ook tijd om uw interieur eens onder de loep
te nemen. Een andere vloer, gordijn of raamdecoratie maakt
het direct veel gezelliger. Wat zal het worden?

Laat u vrijblijvend en gratis adviseren door
onze binnenhuisarchitecte.
Op afspraak komen we bij u aan huis om samen uw
interieurwensen te bespreken.
Kijk dat is nog eens ouderwetse service.
Bij ons zit u ook in de wintermaanden comfortabel!
A.s. zondag 13 dec. EXTRA KOOPZONDAG van 11.00u tot 17.00u!
Gebr. Wijnhoven
Expeditiestraat 4
5961 PX Horst, Nederland
T 077 - 396 17 77, F 077 - 396 17 78
info@gebrwijnhoven.nl,
www. gebrwijnhoven.nl
vloer- & raamdecoratie, zonwering, kozijnen, afdaken, rolluiken en horsystemen
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‘Winteravond’ is door Hugo Claus
gesitueerd in een café. De Tilburgse
theatergroep ‘Torenspelers’ neemt
deze locatieaanduiding heel erg
letterlijk. Een vrouw op leeftijd is
jarig en krijgt geen bezoek. Ze besluit
naar het café te gaan, waar haar
zoon haar alsnog blijkt te vinden.
Duidelijk is dat het niet botert.
Dit toneelstuk met zijn typische
Clauswendingen speelt zich af in het
café tussen het publiek en maakt
dat publiek daardoor tot decor.
Winteravond gaat over de moeizame
relatie tussen een moeder en haar
zoon en de vergeefse moeite daaruit
los te komen. Uit angst dat zijn
goedverborgen geheimen aan de
oppervlakte komen, doet hij alsof er
niks aan de hand is. Maar de situatie
loopt net iets anders dan gehoopt.
Winteravond is een tragikomedie
over angst, schuld en geheimen. Het
toneelstuk wordt geregisseerd door

Iris van de Pol en de cast bestaat uit
de acteurs Pauline van Hoek, Gerard
Opstelten, Yvonne van den Ende,
Patrick van den Brand en Wim van
der Schoot.

Toneelstuk van Hugo Claus in
Cambrinus (foto: Hollands Hoogte)
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Eerste kunstexpositie in
Kortenbos
MBC Meerlo

cultuur 19

Vroege tekenen van bewoning in Horst

In het nieuwe Kortenbos
Mental Balance Center te
Meerlo wordt voor de eerste
keer een expositie gehouden.
De expositie is zaterdag 12 en
zondag 13 december telkens
van 13.00 tot 16.00 uur. De
toegang is gratis.

”Iets gezamenlijk
zien, voelen en
beleven”
Er worden beelden en
schilderijen geëxposeerd van
beeldend kunstenares Astrid
Huisman-Biemans. Zij is docent
Beeldende Kunst en Vormgeving.
De kunstenares schildert vooral
mensen die duidelijk vriendschap
uitstralen, iets gezamenlijk zien,
voelen en beleven. Ze gaat
steeds nieuwe uitdagingen aan in
haar beeldend werk. De samenwerking tussen Kortenbos MBC en
de kunstenares berust op een
toevalligheid. Begin september
vond bij het nieuwe centrum van
Iris Teulings in de Meerlose buurtschap Kortenbos een open dag
plaats. De kunstenares was daar
te gast en was erg onder de
indruk van wat Kortenbos MBC te
bieden heeft. Kortenbos MBC is
een unieke plek om te logeren in
een ambiance van luxe en puur
en omringd door welness en
weelde. De werken van Astrid
Huisman-Biemans sluiten
naadloos aan op de uitstraling
van Kortenbos MBC.
Zie ook: www.kortenbos.nl

Op de Veemarkt zou ook een smidse gestaan hebben

In Museum de Kantfabriek in Horst zijn in een vitrine opgegraven spullen van de Veemarkt te zien. Dankzij het
enthousiasme en het werk van Xavier van Dijk zijn heel vroege levenstekens gevonden in Horst. De informatie die
tot nu beschikbaar is over de opgraving ligt er ter inzage. Het museum is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag
van 14.00 tot 17.00 uur. Het museum is gesloten op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Vanaf 1 januari 2010 is het
museum ook op dinsdag, woensdag en donderdag geopend.

Bij de opgravingen trof Xavier
ook aardewerk aan. Sommige resten
aardewerk hebben in die tijd gezien
een zeer lange weg afgelegd om ons te
bereiken. Van ongeveer 1100 tot 2009.
En dat is niet het enige wat Van Dijk
met zijn onderzoek aan de Veemarkt
heeft blootgelegd. Bij de opgravingen
trof hij ook brokken oerijzer en slakken
aan, resten van waterputten en een
greppel (met daarin stukken aardewerk). Ook ontdekte hij delen van een
mergelstenen gebouw, een bakstenen
vloertje, waterkuilen en een grote
hoeveelheid ijzerslakken. Slakken is wat
je overhoudt als ijzer wordt gewonnen
uit oerijzer of ijzererts. Op de Veemarkt
komt en kwam ijzer van nature niet
voor dus het is daar naar toe gebracht.
Eigenlijk een vreemd idee dat 800
jaar geleden al mensen in Horst op de
Veemarkt ijzererts smolten en zaten te
smeden. Misschien deden ze dit wel
om eenvoudige landbouwwerktuigen te
kunnen maken. Feit is dat in Horst een
metaalbewerkersgilde bestond vanaf
1524, het St. Eligiusgilde. Een beeld van
deze heilige staat in de Lambertuskerk.
Hoewel de voorwerpen op zich al
mooi en curieus zijn, is het belangrijkste
natuurlijk dat ze ons iets vertellen over
hoe mensen leefden in Horst (toen nog
Berkele) zo’n 500 tot 900 jaar geleden.

Theatrale Ierse folk Cabaretduo
in Cambrinus
‘Schudden’ in Horst
Zondag 13 december betreedt
de zesmansformatie KNIJN om 16.00
uur het Cambrinuspodium in Horst.

Al tweemaal eerder speelden
ze voor een honderdkoppig publiek
in Cambrinus en wisten ze al na
tien seconden de eerste handen op

elkaar te krijgen. KNIJN is in 1980
ontstaan als straatband en is intussen
uitgegroeid tot een volwassen en
graag geziene folkgroep op festivals,
culturele centra en kleinere theaters.
Het meest opvallend tijdens hun
optredens zijn de deels zelfgebouwde
instrumenten.

Zondag 13 december is cabaretformatie Schudden voor de derde keer
te gast in Horst. Het theaterduo speelt dan ‘Ruis’. Het tweetal staat
bekend om de uitvoering van het fysieke cabaret, dat leunt op creativiteit, visuele vondsten en vindingrijkheid. De voorstelling wordt gegeven
in ‘t Gasthoes en begint om 20.00 uur.

Allura Beauty&Spa
Tienrayseweg 2, 5961 NL Horst
T (077) 397 60 06
E info@allura.eu I www.allura.eu

Cabaretduo Schudden zetten
dertig typetjes neer tijdens de voorstelling

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

In het programma ’Ruis’ maakt
het duo doeltreffend gebruik van
de verbeeldingskracht van het
publiek. Het decor verbeeldt een
appartementencomplex waarin de
cabaretiers letterlijk alle bewoners
spelen. Er zullen maar liefst dertig
typetjes de revue passeren. Dat betekent weer veel korte scènes, met
als resultaat ontroerende hilariteit
en lachwekkende treurigheid. Dat
kwantiteit wel degelijk gepaard kan
gaan met kwaliteit, is te lezen in een

recensie van de Volkskrant:
“Het is verbluffend hoe De Jong en
Van Santen ook in ontmoetingen
van een minuut of minder met veel
humor en fysiek spektakel een zinnig verhaal weten te vertellen”. De
voorstelling ‘Ruis’werd genomineerd
voor de Poelifinario 2009. Dat is dé
prijs voor de theatermaker(s) met
het meest indrukwekkende cabaretprogramma van het seizoen. Meer
informatie en kaarten reserveren kan
via www.kukeleku.com.
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‘Kerst’ tips
van de brandweer
• Koop een boom die niet te groot is
voor uw kamer
• Houd vluchtwegen vrij en zorg voor
voldoende en veilige loopruimte
• Een boom in een met water
gevulde speciale standaard of in
een emmer met nat zand is veel
veiliger dan een boom die niet
bevochtigd wordt
• Gebruik geen kerstverlichting met
beschadigde bedrading
• Moeilijk brandbaar versieringsmateriaal beperkt de kans op brand
• Doe de kerstverlichting uit (stekker
uit het stopcontact) als u van huis

gaat of als u naar bed gaat
• Wilt u echt op safe gaan, koop dan
een moeilijk brandbare (kunststof)
boom
• Houd stoffering, versiering en
(brandbare) (feest)kleding op
veilige afstand van warmtebronnen
• Wees voorzichtig met kaarsen
en waxinelichtjes, zorg voor een
stevige houder en zet kaarsen op
een vlakke ondergrond
• Laat kinderen en huisdieren nooit
alleen in een ruimte met brandende kaarsen, ook niet voor een
paar minuten

Extra
cadeaupakketten
verkrijgbaar
Op initiatief van de gemeente
Sevenum heeft Afscheidscomité DAS
een boek, een film op DVD en een
muziek-CD uitgebracht. Deze prachtige herinnering aan uw gemeente
Sevenum is onlangs of wordt binnenkort als een cadeaupakket gratis
huis-aan-huis verspreid.
Wilt u in het bezit komen van
een extra pakket?
Dat is mogelijk. Vanaf vrijdag 11

december 2009 is het pakket verkrijgbaar bij de Heemkunde Vereniging
Sevenum voor de prijs van € 25,=
per pakket. U kunt hiervoor elke
zaterdag tussen 10.00 uur en 12.30
uur terecht in de Spinde, de locatie
van de Heemkunde Vereniging, Mgr.
Evertsstraat 11 in Sevenum.
Vrijdag 11 december is er een
extra openstelling van de Spinde van
13.30 uur tot 16.00 uur.

Regiotaxi tijdens kerst en
nieuwjaar: eerder reserveren!
Nog even en dan staan de feestdagen weer voor de deur.
Voor Regiotaxi Limburg zijn dit drukke dagen. Heel veel reizigers gaan
dan op familiebezoek. Regiotaxi Limburg streeft er naar om alle
klanten tijdig op hun bestemming te brengen en ook weer op de
gewenste tijd op te halen. Daarnaast willen de taxibedrijven graag op
tijd weten hoe druk het wordt, zodat ze de verstrekking van verlof
op deze feestdagen goed kunnen afstemmen met de hoeveelheid werk
dat gedaan moet worden.
De reizigers van Regiotaxi kunnen zèlf meehelpen om de planning
van de ritten zo goed mogelijk te
laten verlopen. Hoe eerder de ritten
worden gereserveerd, hoe beter.
Daarom vragen wij onze reizigers
met klem om de ritten voor de
kerstdagen uiterlijk op woensdag
23 december vóór 17:00 uur te
reserveren. Ritten voor oudejaarsavond en nieuwjaarsdag kunnen

worden gereserveerd tot uiterlijk
woensdag 30 december 2009. Het
reserveringsnummer is: 0900 0699
(lokaal tarief).
Tijdens de kerstdagen en
nieuwjaarsdag zijn de openingstijden van Regiotaxi als op zondag.
Oudejaaravond gaan we eerder
dicht. De laatste ritten vertrekken
dan om 22:00 uur. Regiotaxi Limburg
wenst u fijne feestdagen!

10
12

De Energie-Prestatie-Norm (EPN)

Samen werken
aan energiebesparing
in de nieuwbouw
In Nederland worden steeds meer maatregelen genomen om het
energieverbruik te verlagen en zo de CO2-uitstoot terug te dringen. Eén van
deze maatregelen, die is vastgelegd in het Bouwbesluit, is dat nieuwbouw
moet voldoen aan een minimale Energie Prestatie Norm (EPN). Deze norm
wordt uitgedrukt in de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) en geeft aan hoe
energiezuinig een gebouw is.
Alle woningen waarvoor een
vergunningsaanvraag wordt ingediend,
moeten momenteel aan een EPC van
0,8 voldoen. De gemeente Horst aan
de Maas gaat de komende tijd strenger toezien op naleving van deze eisen
uit het Bouwbesluit.
Het is belangrijk dat een gebouw
aan de EPN voldoet omdat dit betekent dat er zuinig wordt omgegaan
met energie. Door energie te besparen
en duurzame energie toe te passen,
beperken we de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie en gas.
Dit vermindert de uitstoot van CO2.
Daarbij neemt het woongenot toe
omdat er is een betere geluidsisolatie

is, het binnenmilieu verbetert en de
bewoner lagere stookkosten en dus
minder woonlasten heeft. Een hoger
kwaliteitsniveau zal bovendien een
pand in waarde doen stijgen.
Wetgeving
U moet altijd voldoen aan de EPC
die in het Bouwbesluit staat. De overheid richt zich voor de nieuwbouw op
aanscherping van deze normen. Voor
woningbouw gaat de EPC in 2011 van
0,8 naar 0,6.
Gemeentelijke controle
Bij het aanvragen van een bouwvergunning, moet u bij de gemeente
aangeven welke maatregelen u gaat
treffen om aan de EPC te voldoen.

Helaas blijkt vaak achteraf dat de
EPN niet wordt gehaald, doordat
er uit kostenoverwegingen wordt
afgeweken van de maatregelen in de
bouwvergunning. Keuze voor andere,
goedkopere materialen levert vaak
een slechtere energieprestatie. De
gemeente vindt het belangrijk dat een
gebouw de EPN wél haalt. Daarom
gaan we hier extra op letten bij het
bouwen van nieuwe woningen.
Aangezien de EPN de minimale
wettelijke eis is voor de energieprestatie van het gebouw, treden wij
handhavend op als blijkt dat u daaraan
niet voldoet. U zult dan aanvullende
maatregelen moeten nemen om toch
aan de EPN te voldoen.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan
contact op met Erik van Dommelen
van gemeente Horst aan de Maas. Hij
is te bereiken via telefoonnummer
(077) 477 95 28.

Laatste ceremoniële raadsvergadering
gemeente Sevenum
met aansluitend Heilige Mis
Het einde van het laatste
zelfstandige jaar van de gemeente Sevenum nadert. Met ingang
van 2010 vormt de gemeente
Sevenum samen met de gemeente Horst aan de Maas en drie
kernen van de gemeente MeerloWanssum de fusiegemeente Horst
aan de Maas. Bij het einde van
onze gemeente hoort ook een
laatste ceremoniële raadsvergadering met aansluitend een Heilige
Mis. U bent van harte welkom om
daarbij aanwezig te zijn om maandag 14 december 2009.

Laatste raadsvergadering
De laatste ceremoniële
raadsvergadering vindt plaats
op maandag 14 december van
19.00 – 20.00 uur. Vanwege de
verwachte drukte wordt u verzocht
om niet naar het gemeentehuis te
komen. Op die avond is er een
rechtstreekse televisieverbinding
in café de Gaper. Daar wordt u in
de gelegenheid gesteld de
vergadering ´live´ te volgen.
Vanaf 18.30 uur bent u welkom in
café de Gaper. U wordt ontvangen
met koffie en gebak.

Heilige Mis
Op initiatief van de gemeente
Sevenum organiseert Afscheidscomité DAS (Denken Aan
Sevenum) aansluitend aan de
laatste ceremoniële raadsvergadering om 20.30 uur een
Heilige Mis in de kerk van
Sevenum H.H. Fabianus en
Sebastianus.
Het thema van deze Heilige
Mis is Loslaten & Verwachten. Ook
voor deze Heilige Mis nodigen wij
u van harte uit.

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?
Vrijdag 11 december
• Inzameling restafval omgeving
America en Griendtsveen
Zaterdag 12 december
• Inzameling oud papier Griendtsveen,
Hegelsom en Melderslo
• Inzameling oude metalen Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken
12.00-16.00 uur
Maandag 14 december
• Inzameling restafval omgeving
Hegelsom en Horst (Kapellerhof)
Dinsdag 15 december
• Inzameling restafval omgeving
Woensdag 16 december
• Inzameling restafval Horst-West
Donderdag 17 december
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 18 december
• Inzameling restafval Horst-Noord

Zaterdag 19 december
• Inzameling restafval America en
Griendtsveen (i.p.v. 1e Kerstdag)
• Inzameling oud papier Horst-Zuid,
Lottum en Meterik
• Inzameling oude metalen
Norbertusparochie
• Tuinafval gemeentewerken
12.00-16.00 uur
• KCA gemeentewerken
10.00-14.00 uur
Afvalcontainers
De afvalcontainers dienen uiterlijk
07.00 uur aan de openbare weg te
staan.
Inzameling tuinafval
Iedere zaterdag van 12.00 tot
16.00 uur kan er tuinafval gebracht

worden naar gemeentewerken,
Americaanseweg 43. Het tuinafval
dient zelf afgeladen te worden, denk
eraan het benodigde gereedschap
daarvoor ook zelf mee te brengen.
Inzameling KCA
Iedere eerste en derde zaterdag
van de maand van 10.00 tot 14.00 uur
kan er klein chemisch afval gebracht
worden naar de chemokar bij gemeentewerken. Om te kunnen zien in welk
deel u woont kunt u de weekkalender
van Horst aan de Maas raadplegen.
Vragen ?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen met de gemeente,
077 477 97 77 of raadpleeg internet:
www.horstaandemaas.nl.
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Tweede
vaccinatieronde
Mexicaanse
griep

Arie Stas verlaat politiek
”Ik ga niet niks doen, hoor!”

In opdracht van de minster
van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) zijn de GGD en GHOR
Limburg-Noord gestart met de
vaccinatiecampagne tegen
Nieuwe Influenza A (H1N1)
oftewel Mexicaanse griep.
Deze vaccinatie is bedoeld voor:
alle kinderen van 6 maanden
tot en met 4 jaar (geboren na
23 november 2004 en vóór 23
mei 2009)
• alle huisgenoten van kinderen
van 0 tot 6 maanden (geboren
na 22 mei 2009).
Géén nieuwe uitnodiging
Voor de tweede prik worden
géén nieuwe uitnodigingen verstuurd. De registratiekaart voor de
tweede prik zit bij de uitnodiging
die half november is verstuurd.
Wanneer
De tweede vaccinatieronde
vindt plaats in de week van 14 t/m
18 december van 9.00-13.00 uur én
van 14.00-18.00 uur. Van 13.00 tot
14.00 uur is er pauze. Het oproepschema blijft vrijwel gelijk aan dat
van de eerste week. Raadpleeg het
oproepschema voor de exacte dag,
het tijdstip en de locatie www.ggdlimburgnoord.nl/mexicaansegriep.
Eerste prik gemist?
Haal tijdens de ‘gewone’
prikronde in december de eerste
prik. In de week van 11 januari
komt er een inhaalronde. De
inhaalronde is bedoeld voor de
kinderen en huisgenoten die door
overmacht (bijvoorbeeld meer dan
38 graden koorts) in november
geen prik konden halen. Tijdens
en na de tweede vaccinatieweek
wordt het oproepschema voor
de inhaalronde bekend gemaakt.
Er kan gewoon gebruik gemaakt
worden van de registratiekaart bij
de uitnodigingsbrief.
Praktisch
• Neem per persoon één registratiekaart mee naar de priklocatie;
• zorg voor gemakkelijke kleding
zodat de prikplek snel ontbloot
kan worden;
• kinderen van 6 maanden tot
1 jaar worden geprikt in het
bovenbeen;
• kinderen vanaf 1 jaar en volwassenen in de bovenarm.
Meer informatie
Kijk op www.ggdlimburgnoord.
nl/mexicaansegriep. Daar staan
ook veelgestelde vragen over de
vaccinatiecampagne Mexicaanse
griep. Of bel de GGD LimburgNoord, telefoonnummer 077 850
48 48. Raadpleeg voor overige
vragen www.grieppandemie.nl of
bel 0800 1100 (Postbus 51).
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‘Jammer dat ik Hof te Berkel niet heb kunnen afronden’
Arie Stas (58), wethouder van Horst aan de Maas stopt per 1 januari
2010 zijn werkzaamheden bij de gemeente Horst aan de Maas. 22 Jaar was
Arie actief als wethouder. Van 1982 tot 1989 en van 1994 tot 2001 als
wethouder van Horst, en van 2001 tot en met 2009 als wethouder van Horst
aan de Maas.
In de periode 1989-1994 was
hij naast PvdA- raadslid in Horst ook
ambtenaar in dienst van de gemeente Venray en jurist bij de FNV.
Op politiek vlak was Arie Stas 35 jaar
geleden al actief door namens het
PAS (Progressief Aksie Sentrum) als
gemeenteraadslid in de toenmalige
gemeente Horst. Maar nu is het tijd
voor wat anders, nieuwe uitdagingen
aangaan en vooral ook dingen ondernemen samen met zijn vrouw Marjo
Kessels. HALLO kijkt samen met hem
terug en vooruit.

”Als binnen de
landelijke politiek
de PvdA de wind
tegen heeft,
is dat ook voelbaar
in de lokale politiek”
Wethouder Stas zit er relaxed
bij. Hij weet dat 1 januari met rasse
schreden nadert en hij verheugt zich
op wat komen gaat. Maar eerst kijken
we met hem terug. “Het begon allemaal in de jaren 60 en 70. Er moest
wat veranderen in ’t katholieke Horst
met z’n monocultuur. Dat gaf me
toentertijd een benauwend gevoel en
we wilden de zaak wat openbreken.
PAS werd opgericht en daarmee begon
mijn politieke carrière. In 1974 maakte
ik als eenmansfractie deel uit van de
raad. Onze eerste actie was gericht
tegen de sluiting van het toenmalig
Sint Antonius ziekenhuis in Horst. We
kregen 1000 mensen op de been maar
uiteindelijk werd het ziekenhuis toch
gesloten,” aldus Stas.
In 1977 werd de PvdA- afdeling
Horst opgericht en deed in 1978 voor

het eerst mee aan de verkiezingen in
Horst. Stas kijkt tevreden terug naar
al die jaren. “Ik heb een goed gevoel
bij de plannen rond Hof te Berkel.
Alleen jammer dat ik dit niet heb
kunnen afronden. Ook het ruimhartige
minimabeleid zoals we dat in onze
gemeente kennen geeft me voldoening. Maar ook het re-integratiebeleid,
het nieuwe afvalsysteem en infrastructurele aanpassingen zijn zaken waar
ik trots op ben,” zegt de vertellende
wethouder.

Wanneer ik hem vraag naar de
nederlaag bij de verkiezingen van
november dit jaar zegt hij: “Als binnen
de landelijke politiek de PvdA de wind
tegen heeft, is dat ook voelbaar in
de lokale politiek. D’66 had de wind
nu mee. Die landelijke tegenwind zie
ik als belangrijkste reden voor het
verkiezingsresultaat,”zegt Stas.
Over zijn toekomstige opvolger
zegt Stas: “Ik hoop dat hij of zij een
goede plek weet te creëren in het
beleid voor minima en gehandicapten,
wonen, welzijn en zorg. Dat hij/zij
daarin investeert, evenals in de kernen
opdat mensen langer in hun eigen
dorp kunnen blijven wonen. Verder
spreek ik de wens uit dat mijn opvolger na de eerste ambtstermijn zegt:
‘Hof te Berkel is een geweldig mooi
plan. Ik ben blij dat er volop gebouwd
wordt in Hof te Berkel. Dementerende
ouderen hebben daar inmiddels een
mooie nieuwe huisvesting gevonden.’
De komende dagen zal ook
wethouder Arie Stas evenals collega
Marcella Dings zijn kamer ontruimen.
“Maar ik ga niet niks doen hoor. Ik
heb al een aanbod van het FNV in
Weert om twee dagen per week als
procesjurist (arbeids- en sociale zekerheidszaken) te komen werken. Verder
zei mijn vrouw dat er nog de nodige
klusjes in en rond ons huis op me te
wachten staan. En ik ga samen met
Marjo veel fietsen want wij hebben
geweldig mooie plekjes binnen onze
gemeente.”
Arie Stas, een man die zich op
de achtergrond op allerlei gebied wil
blijven inzetten voor de gemeenschap,
bij niet politieke instellingen of verenigingen. In de luwte genietend van zijn
gezin en zijn omgeving.

Afscheid Meerlo-Wanssum
als zelfstandige gemeente
Vrijdag 18 en zaterdag 19 december nemen de inwoners van MeerloWanssum afscheid van hun gemeente. Een afscheid waarbij de jeugd van
Meerlo-Wanssum niet vergeten wordt.
Bij het afscheid is ook aandacht
voor de kleintjes en de jeugd. De
avond wordt met een knallend
vuurwerk in de gemeente MeerloWanssum afgesloten. Zo zijn op
zaterdagmiddag de kleintjes tot
tien jaar aan de beurt. Er worden
theatervoorstellingen gegeven in
drie rondes, telkens voor de kinderen
uit twee dorpen. De jeugd van groep
7 en 8 van de basisschool en 1 en
2 van de middelbare school wordt
eveneens niet vergeten. Voor hen
is er een indoor zeskamp. Teams
van zes personen kunnen aan de
zeskamp deelnemen die duurt van
18.00 tot 21.00 uur.
De spelleiding wordt verzorgd
door leerlingen van een sportopleiding. Opgeven kan nog bij Twan
Kleeven 0478 691283.
De prijsuitreiking wordt gedaan

door Wout Poels, beroepswielrenner
uit Blitterswijck. Deze feestelijkheid
wordt ondersteund door de fanfares
uit de gemeente Meerlo-Wanssum.
Aansluitend zal burgemeester
Joep Hahn een kort woordje tot
iedereen richten waarna een fraai
vuurwerk de gemeente zal uitknallen.

”Alle activiteiten zijn
gratis toegankelijk”
Daarna gaat de muziek los:
Snormaal en Trade Mark treden op in
de zaal van ’t Brugeind (Meerlo), en
troubadour Peter van de Water zorgt
voor rustiger muziek in het café.
Deze dag zijn alle activiteiten
gratis toegankelijk. Voor meer informatie: Marlies Janssen 0478 697270
of Trudy Steeghs 0478 690293.

Voor openbare bekendmakingen zie
www.horstaandemaas.nl www.sevenum.nl www.meerlo-wanssum.nl

Gemeenteinformatie
Horst aan de Maas
Bezoekadres
Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Postadres
Postbus 6005
5960 AA Horst
Telefoon
077 477 97 77
E-mail
gemeente@horst.nl
Algemene Openingstijden
maandag t/m vrijdag
09.00 – 12.00 uur
maandagmiddag
14.00 - 19.00 uur
Afd. Burgerzaken voor het aanvragen van een
reisdocument
Woensdagmiddag
13.30 – 16.15 uur
uitsluitend op afspraak
hiervoor een afspraak maken via
het callcenter
(Telefoon: 077 477 97 77) of via
www.horstaandemaas.nl

Meerlo-Wanssum
Bezoekadres
Beatrixstraat 2
5864 AH Meerlo
Postadres
Postbus 1400
5864 ZG Meerlo
Telefoon
0478 69 92 22
E-mail
info@meerlo-wanssum.nl
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.00 uur
donderdag van 17.00 - 19.00 uur
(afdeling Bevolking zonder
afspraak, andere afdelingen op
afspraak).
Wilt u op een ander tijdstip
langskomen? Maak dan eerst
een afspraak.

Sevenum
Bezoekadres
Raadhuisplein 1
5975 BK Sevenum
Postadres
Postbus 6812
5975 ZG Sevenum
Telefoon
077 467 75 55
E-mail
gemeente@sevenum.nl
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.00 uur
Extra
Bevolking & Burgerlijke Stand
dinsdagmiddag
16.00 - 19.00 uur
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Vernieuwend initiatief Meterikse zangvereniging

Sfeerconcerten Meriko Carnaval als
plusevenement
13 december
Op 13 december wordt twee keer een sfeerconcert uitgevoerd door de Meterikse zangvereniging Meriko.
’s Middags om 14.00 uur vindt het eerste sfeerconcert plaats en ’s avonds om 19.30 uur het tweede. De concerten
vinden plaats in MFC de Meulewiek. Per concert kunnen 80 à 90 gasten ontvangen worden.

Carnaval komt steeds dichterbij. De eerste prinsen hebben zich al
aangediend. In het kader van de herindeling worden zogenaamde plusevenementen georganiseerd. Nu is de elfde van de elfde een van de vele
markante data in de carnavalstijd. Als het gaat om een plusevenement ligt
het voor de hand om voor de twaalfde van de twaalfde iets te organiseren.
Onder het motto ’Vastenaovend
same in Horst aan de Maas’ vindt op
zaterdag 12 december in de Torrekoel
in Kronenberg een groots opgezette
gemeenschappelijke avond plaats.
Bijzonder is dat alle carnavals- en
Gekke Maondigvereinigingen uit de
nieuwe gemeente deelnemen. Vanuit
elke vereniging worden optredens
verzorgd. De volgorde van deze optredens ligt nog niet vast. Dit wordt,
op een ludieke manier, op de avond
zelf geregeld. Afsluitend is er een

optreden van DaMaZoë. De organisatie verwacht zo’n 450 aanwezigen.
Omgerekend zijn dit 30 personen
per vereniging. De avond heeft een
besloten karakter. Ook in het komend
jaar zal nog een aantal plusevenementen plaatsvinden. Mogelijk
draagt deze bijeenkomst bij aan een
geslaagd carnaval. Het blijkt zo te
zijn dat een herindeling bijdraagt aan
de eigen identiteit van de samen te
voegen dorpen. Carnaval leent zich
daar in het bijzonder voor.

Groot Dictee
der Nederlandse Taal
Tijdens de sfeerconcerten zal ook een kinderkoor optreden
Sinterklaas is nog maar net vertrokken, of de opmaak voor Kerstmis is
in volle gang. Een uitgelezen moment
voor Meriko om een concert te organiseren. Helemaal toegespitst op een in-

tieme en warme decembersfeer, die bij
dit jaargetijde past. Gezellig bij elkaar,
met muziek en zang in verschillende
vormen door het koor, groepjes, duo’s
en solisten. Met een kinderkoor en met

gedichten en voordrachten. Het belooft
een zeer afwisselend programma te
worden, met tal van (romantische en
sfeervolle) verrassingen. Maar daarover
wil de organisatie verder niets kwijt.

Geïnteresseerden in taal kunnen
ook dit jaar weer deelnemen aan het
Groot Dictee der Nederlandse taal.
Het Dictee wordt gehouden op
15 december in de bibliotheek Horst.
Dit jaar is gekozen voor een thema
over de gemeentefusie Horst aan de
Maas, Sevenum en Meerlo-Wanssum.

Evenals voorgaande jaren wordt het
dictee samengesteld door Ger Gubbels.
Hij zal het dictee ook voorlezen.
De winnaar ontvangt een mooie vulpen.
Aanvang 20.00 uur, entree gratis.
Aanmelden voor het dictee kan
via aanmeldingen@biblionu.nl of
telefonisch: 077 398 23 39.
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Uilenballen kijken in Horst
Op dinsdag 15 december is er een bijeenkomst van IVN De Maasdorpen
in ’t Zoemhukske te Horst. Tijdens de bijeenkomst krijgen belangstellenden
uitleg over uilenballen en wat men daar zoal in aantreft. Natuurgids
Peter Thönnissen geeft die avond uitleg. De toegang is gratis en begint
om 20.00 uur.

“Uilen zijn fascinerende dieren.
Ze vliegen vrijwel alleen ’s nachts.
Als je ooit het voorrecht gehad hebt
in de schemering of duisternis een
uil volstrekt geruisloos voorbij te zien
glijden, zal dat magische beeld voor
altijd op je netvlies gebrand blijven.
Of misschien heb je een uil weleens
recht in zijn ogen gekeken; een blik
waar je verlegen van wordt.”

verenigingen 23
D’n Dreumel

Pronkzittingen
Op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag(middag) 10 januari zijn de pronkzittingen van carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst. Deze vinden
plaats in de grote zaal van cultureel centrum ’t Gasthoês. De voorverkoop
van kaarten start op 12 december.

”Een blik waar je
verlegen van wordt”
Uilen jagen op kleine zoogdieren
zoals muizen, die onder bescherming
van de duisternis tevoorschijn komen.
Ze slikken hun prooi in het geheel in,
verteren de zachte delen en braken
alles wat onverteerbaar is (beenderen,
gebit, haren) weer uit in een bal. Deze
uilenballen zeggen natuurlijk het een
en ander over de uilen zelf, maar vaak
is het nog interessanter na te gaan
welke prooidieren de uil vindt in zijn
territorium. Zo kan een analyse van de
braakballen van de uil de onderzoeker
informatie geven over welke soorten
muizen in een gebied voorkomen en
welke niet.

Uilenballen pluizen in ’t Zoemhukske te Horst
Peter Thönnissen is natuurgids
bij IVN Niers en Maas. Al jaren heeft
hij een passie voor uilen. Ze kwamen
altijd al voor op zijn melkveebedrijf.
Eerst de steenuiltjes en later, na het
hangen van uilenkasten, ook de
kerkuilen. Hij kent de uilenballen van

binnen en van buiten en hij zal de bezoekers op 15 december gidsen naar
het geheim van de uilenbal. Na een
korte inleiding kunnen bezoekers zelf
aan de slag om een bal uit te pluizen
en te zien wat daar allemaal in zit.
Natuurgids Peter Thönnissen:

Geopend vanaf
27 november!
Openingsactie
l

l

Mini Loempia’s
Babi Pangang
Saté Ajam

Voor 2 personen

Gebr. Van Doornelaan 80
5961 BD Horst
Telefoon: 077-3988008
Fax: 077-3971653
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
van 16.00 – 21.00 uur
Zaterdag en zondag
van 12.00 – 22.00 uur
(Dinsdag gesloten,
behalve op feestdagen)

Foe Yong Hai
l Hong Kong Kai
l

e14,50

Luxe lopend kerstbuffet
l
l

1e Kerstdag van 16.00 - 18.30 uur
2e Kerstdag van 18.30 - 22.00 uur

e14,95 p.p.

kinderen van
2 t/m 11 jaar

8.95 p.p.

Elk weekend lopend buffet
l

ristische act brengt met als thema de
Horster actualiteit. De presentatie van
het programma is in handen van Vorst
Iemus. De Reulsberger Muzikanten
nemen de muzikale omlijsting voor
hun rekening. Zaterdag 12 december start de voorverkoop. Om 10.00
uur worden volgnummers uitgereikt
in café De Lange. Deze bepalen de
volgorde waarop men plaatsbewijzen
kan kopen. De verkoop is aansluitend in café De Lange tot 12.00 uur.
Eventueel nog beschikbare toegangskaarten zijn nadien te koop de sites
van D’n Dreumel, De Lange, De Beurs
en café ’t Centrum.

Poespas Hegelsom

Maandaanbieding
l

Zoals gebruikelijk tijdens
pronkzittingen van D’n Dreumel, kan
men weer genieten van een zeer
gevarieerd programma. In de buutton
verschijnen Pierre van Helden, Marlon
Kicken en Ton Donders. Verder komen
de winnende schlagerzangers, het
kolderieke duo de Two Petjes, de
gardegroepen van D’n Dreumel en
de Venlose schlagerzangers Bram en
Ruud (LVK winnaars 2008) aan bod.
Aan het einde van de avond verschijnen ‘Doorgestoake kaart en de Fàtse
Twië’ voor het eerst in deze hoedanigheid. Een groep rasechte Horster
artiesten die een muzikale en humo-

30% korting op alle gerechten t/m 24 december 2009
(zowel bij afhalen als in ons restaurant)

l

Bram en Ruud tijdens de pronkzitting van D’n Dreumel

vanaf 17.00 uur

e12,95 p.p.

kinderen van
2 t/m 11 jaar

7.95 p.p.

Vanaf 10 personen catering en bezorging,
informeer vrijblijvend naar de diverse mogelijkheden.

Carnavalskledingbeurs
Toneelvereniging Poespas uit Hegelsom organiseert op zaterdag
9 januari van 10.00 tot 11.30 uur een carnavalskledingbeurs in zaal Debije te
Hegelsom. De toneelvereniging vraagt aan de inwoners van Hegelsom om
hun koffers of carnavalsdozen na te kijken of er iets bij zit wat aangeboden
kan worden: kinderkleding, kleding voor volwassenen en voor groepen.
Inleveren van kleding en accessoires kan op vrijdag 8 januari van
19.30-21.00 uur in zaal Debije, Pastoor
Debijestraat te Hegelsom. Voor inlichtingen en het afhalen van stickers kan
men terecht bij Mieke Keizers op 28, 29,
en 30 december en op 4 en 5 januari
’s avonds van 18.30 tot 19.30 uur,

Bakhuuske 2, telefoon 077 398 4429.
Kleding mag aangeboden worden door
zelf een prijs te bepalen (70% is voor
de aanbieder en 30% is voor de organisatie). Per deelnemer mogen maximaal
20 artikelen aangeleverd worden. Meer
informatie is te vinden op de site van
Poespas, onder het kopje activiteiten.

Nieuwe website Dun Ezelskop Sevenum

Kennismakingsavond
carnavalsverenigingen
fusiegemeente
Op 12 december komen alle
carnavalsverenigingen van de
nieuwe gemeente Horst aan de
Maas samen om kennis te maken
met elkaar. Dit vindt plaats in De
Torrekoel in Kronenberg en begint
om 20.11 uur. Op deze twaalfde
van de twaalfde zal tevens de
nieuwe website van Dun Ezelskop
uit Sevenum te bewonderen zijn.
Zie ook: www.ezelskop.nl
Carnavalsvereniging Dun Ezelskop
uit Sevenum is een actieve vereniging met méér dan 150 leden. Een

vereniging die niet stilzit. Vooral
tussen de 11e van de 11e en op
Aswoensdag bruist het er van energie. Per 1 januari 2010, wanneer de
herindeling met Horst aan de Maas
een feit is, wil deze vereniging nog
sterker naar buiten treden om Ut
Ezelsriëk een plek op de kaart te
geven. De geschiedenis én toekomst
van de Sevenumse carnavalsvierders
wil de vereniging blijven waarborgen. Dit wil ze doen door reportages,
nieuws, historie en foto’s op de
nieuwe website te plaatsen.
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Politiek
tegen zendmast Meerlo
Wethouder Jac Derikx
beloofde maandagavond tijdens
de commissievergadering Ruimte
en Economie dat hij de gemeente
Horst aan de Maas op het hart zal
drukken om de umts-mast van
KPN niet te plaatsen op de locatie
van het voormalige jeugdhonk
aan de Mgr. Jenneskensstraat.
De afgelopen weken zorgde het
principebesluit van de gemeente
Meerlo-Wanssum, om aan KPN
toestemming te verlenen voor het
plaatsen van een umts-zendmast
aan de Mgr. Jenneskensstraat in
Meerlo, voor een storm van protest.
Niet alleen de politiek maakte zich
ernstig zorgen over de mogelijke
komst van de mast, recht tegenover
de school, de kinderopvang en de
peuterspeelzaal, ook de dorpsraad,
de oudervereniging en de medezeggenschapsraad van de school
stonden – vanwege het mogelijke
gevaar dat de kinderen worden
blootgesteld aan schadelijke straling
– op hun achterste benen. Derikx
toonde zich gevoelig voor de kritiek
op de beoogde locatie van de zendmast van KPN/Ericsson. Ook over
de hoogte van de mast gaat hij met
Horst aan de Maas praten.
Reageren? Maak gebruik van
www.hallohorstaandemaas.nl.
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Onze arbeidsmigranten I
Ze lijken er inmiddels helemaal bij te horen. Onze voornamelijk Poolse
arbeidsmigranten zijn langzamerhand een bekend deel van onze leefgemeenschap geworden. De huisvesting is veel beter geregeld dan voorheen.
De migranten rijden in vergelijkbare of betere auto’s dan Nederlanders.
Als je nu iemand op een oude fiets ziet, mag je veronderstellen dat het een
student of een arbeidsmigrant is. De bussen van Grand Tours Venus regelen
het vervoer van en naar Polen. Al deze veranderingen zijn niet zonder meer
tot stand gekomen.
In Nederland zijn naar schatting
150.000 Polen en anderen uit de
MOE-landen werkzaam. MOE staat voor
Midden- en Oost-Europa. In de nieuwe
gemeente verblijven naar schatting
2.500 Polen. De meesten van hen werken in de agrarische sector, een klein
aantal in de bouw.
De Polen vormen 1% van de totale
Nederlandse bevolking en 1,5% van
onze beroepsbevolking. Het juiste
aantal migranten is niet bekend omdat
ze niet allen geregistreerd staan. Wel
vallen ze met hun werk onder onze
collectieve arbeidsovereenkomsten.
”Pools personeel vanaf € 14,35 per
uur, direct beschikbaar”, zo is op
internet te vinden. In theorie is er
geen concurrentie met Nederlandse
werknemers. De werkelijkheid is vaak
anders, zoals uit een aantal incidenten
is gebleken. Er zijn malafide uitzendbureau’s. Het gebrek aan kennis van
de migranten en hun taalproblemen
hebben tot onwenselijke situaties
geleid. De problemen lijken de laatste
jaren minder te worden. De migranten

zijn beter in staat voor zichzelf op te
komen en de vakverenigingen zetten
zich voor hen in. Ook de `factor 4` zal
in de toekomst een rol gaan spelen.
Het loonniveau in Polen is nu nog op
een vijfde van Nederland. Als dit hoger
komt, op een kwart, dan is het minder
aantrekkelijk om elders werk te zoeken. De toenemende welvaart in Polen
gaat dan een rol spelen.
Huisvesting is een belangrijk punt
van aandacht. Uitgangspunt is dat de
werkgever hiervoor verantwoordelijk
is. De werkgever is nu meestal het
uitzendbureau. Zij regelen de werving
in Polen en het werken hier.

”Waar laat ik mijn
seizoensarbeiders
overnachten?”
In 2002 schreef Oogst, het blad
van de landbouworganisaties, het
volgende: ”Waar laat ik mijn seizoensarbeiders overnachten? Een vraag die
veel telers op dit moment bezighoudt.

KOOPZONDAG
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Polen aan het werk onder zomerse omstandigheden

”In wooncontainers
op het erf”
Er zijn mogelijkheden te over: op
campings, in vakantieparken of zoals
de gemeente Horst aan de Maas (L)
sinds kort toestaat, in wooncontainers
op het erf.” Sinds die tijd is er veel
veranderd. Aan schrijnende huisvestingstoestanden is nagenoeg een
einde gekomen. De gemeenten in
onze regio hebben samen richtlijnen
voor acceptabele huisvesting opgesteld. Het is begrijpelijk dat arbeidsmigranten in ’het meest kwetsbare deel
van de woningvoorraad’ terechtkomen, zoals men dat ambtelijk uitdrukt.
Woningcorporaties hebben ook met
vraag naar woningen van Polen te
maken. In de grotere steden ziet men

het ’huisjesmelken’. In een stad als
Den Haag verblijven bijvoorbeeld rond
de 20.000 Poolse arbeidskrachten.
Dan de sociale kant. Polen staan
bekend als relatief harde werkers.
Normen over drank en gedrag in het
verkeer liggen in Nederland anders
dan in Polen. Horst aan de Maas voert
samen met Wonen Horst een actief
beleid dat erop gericht is dat Polen en
Nederlanders elkaar zo veel mogelijk
begrijpen. De Polen willen niet echt
opgenomen worden in de gemeenschap. Hun verblijf hier is meestal
tijdelijk. Alleen vast werk en de liefde
houden hen langer hier.
Inmiddels is er een parochiegemeenschap in Meterik, waar men elkaar treft. Ook is daar een servicepunt.
Van daaruit kijken we de volgende
week verder.
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Ingezonden brief

Reactie op ingezonden brief van de PvdA-fractievoorzitter Meerlo-Wanssum
in het Tienders Krantje en in diverse andere perspublicaties

Cactus
Column

Min-punt

Hoewel de plaatselijke
verkiezingen al weer enige
weken achter ons liggen
komen nu al de eerste apen uit
de mouw.
Uit die van D’66
bijvoorbeeld. Daarvoor pakken
we de verkiezingsfolder die
zelfs tot aan de kassa van de
Plus-super verkrijgbaar was. De
retoriek van de inleiding gaat
over het kiezen voor vooruitgang betekent bewuste keuzes
maken voor de toekomst”. En
”D’66 neemt mensen serieus en
maakt dat waar”. Schitterend,
maar de werkelijkheid is anders
als je het over de kandidatuur
hebt.
Dat Jos Gubbels geen
raadslid wilde worden maar wel
lijstduwer met de mogelijkheid
om wethouder te worden was
een eerlijke zaak. Hij had dit
tevoren aangekondigd. De
kiezers hadden daar begrip
voor. Anders is het met de
nummer twee op de lijst ,
mede-directeur van deze grote
buurtsuper die pas ná de
verkiezingen waarbij hij veel
voorkeurstemmen kreeg,
melding maakte van het feit
dat de werkzaamheden in zijn
bedrijf zijn aanwezigheid
volledig vereisten. Je vraagt je
dan af wat of de werkelijke
intentie van de D’66 kandidaat
was. Hoe diep was zijn geloof in
het raadslidmaatschap ? En
waren de zakelijke problemen
niet van tevoren te overzien
geweest?
De politiek heeft weer een
deukje opgelopen, de geloofwaardigheid van een overigens
gerespecteerd lid van de
gemeentelijke samenleving èn
van zijn partij is in het geding.
Dit duidelijke min-punt kan niet
anders tot gevolg hebben dan
dat D’66 het bewijs van
lidmaatschap invordert en over
gaat tot de orde van de dag!
Juist het belazeren van mensen
geeft onze nationale“Mozart
Kugel “ongewild de vrije
teugel! Dit stukje is pijnlijk
maar moest worden geschreven.

Democratie is niet
iets om lichtvaardig
mee om te gaan!
Waar staat anders in D’66 die
“D” voor?
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Dat mensen teleurgesteld raken over zaken binnen het politieke
bedrijf, is van alledag. Mevr. Gielens zou de moed moeten hebben eens
goed in haar eigen spiegel te kijken in plaats van de zwartepiet naar
anderen, in dit geval naar de PK, toe te spelen.
De feiten op een rij: Mevrouw
Gielens wist al voordat ze door
de kandidatencommissie werd
uitgenodigd dat het een lijst met
PvdA– en PK-leden zou worden.
Nadat bekend werd dat ze op plek
tien stond, heeft ze uit zichzelf besloten zich terug te trekken. Daar heeft
geen PK’er mee van doen gehad.

Dat mevrouw Gielens moeite had
met het oorspronkelijke PK-standpunt inzake de fusiediscussie, is ons
bekend. Ze doet echter aan geschiedvervalsing. Immers, is het uiteindelijke
voorstel van het toenmalige college
niet met algemene stemmen en dus
met 13-0 door de raad aangenomen?
Over democratie gesproken! Dat

woord staat voor mevrouw Gielens
kennelijk synoniem voor ‘het gelijk en
blind volgen van de grootste schreeuwers’. Inzake sportpark noord had en
heeft de PK inderdaad een andere
mening, enerzijds vanwege de planologische problemen, anderzijds omdat
het een financieel gedrocht was. Geen
enkele onderneming, geen enkele
overheid, geen enkel raadslid met
verantwoordelijkheidsgevoel voor het
beheerst inzetten van middelen c.q.
gemeenschapsgelden, kon en mocht
naar eer en geweten handelend,

hier ‘ja’ tegen zeggen. Met de
verkiezingen voor de boeg had de
huidige coalitie, onder wie mevrouw
Gielens, niet de moed om nee te
zeggen. Dat mag, maar het feit dan
zij geen respect op kan brengen
voor een minderheidsstandpunt en
daarmee geen respect toont voor
de democratie, maakt haar politiek
volstrekt ongeloofwaardig. Tienray
verdient in onze ogen beter dan
een steeds van partijpolitieke kleur
verschietende knipperbol.
PK – Meerlo-Wanssum

Bespreking Poll week 48

Om zo veel mogelijk draagvlak in het bestuur van de nieuwe gemeente te
krijgen, moeten de wethouders door drie partijen geleverd worden?
Met deze stelling was 58% het eens. Van 42% van de stemmers
mogen twee partijen aan de slag.
Zoals te verwachten, bleek de combinatie van CDA en Essentie geen
probleem. Samen hebben ze 11 van de 27 raadszetels. De verschillen tussen de verkiezingsprogramma’s van beide partijen zijn niet groot. Ook
zijn er waarschijnlijk nauwelijks principiële verschillen. Deze eerste stap is
waarschijnlijk niet moeilijk geweest.
De volgende stap is het nagaan of andere partijen zich hierbij willen

aansluiten. Gezien de moeilijke beslissingen die onder andere op financieel
gebied genomen moeten worden, is een college met een breed draagvlak
vereist. Drie partijen in de oppositierol is wel erg veel. Het kan ook dat een
partij het collegeakkoord onderschrijft en geen wethouder levert.
In de nieuwe ronde met minimaal drie partijen aan tafel zal eerst
weer over de inhoud gesproken worden. Later komt de bezetting van de
wethouderszetels aan de orde. Volgens de norm zou de nieuwe gemeente
uit mogen gaan van 5,5 zetel. Gezien de noodzaak van bezuinigen zal
waarschijnlijk ook naar dat aantal gekeken worden.

De huis-aan-huiscollectes dienen vooraf gegaan
te worden door een schriftelijke opgave
van de goede doelen waaraan men wil geven
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Het blijkt steeds moeilijker om voor het collecteren aan de deur genoeg
mensen op de been te krijgen. Huis-aan-huiscollectes brengen ieder jaar minder
op. Daarbij hebben veel mensen een jaarlijkse vaste overboeking naar een
liefdadigheidsinstelling. Een en ander blijkt uit een landelijk onderzoek dat is
uitgevoerd door de Vrije Universiteit van Amsterdam in opdracht van de Stichting
Collecteplan.
Van het totaal dat de Nederlander geeft, komt 4,8% uit collectes aan de
deur. De beschikbaarheid van collectanten liep de laatste jaren al terug. In
Amerika bestaat het systeem als sinds de jaren vijftig niet meer. Toch steeg daar
het totaal aan giften voor goede doelen. Dit zien we ook in Nederland. Ondanks
de economische malaise geeft de Nederlander meer. Overigens is het wel zo dat

door de huis-aan-huiscollecte het geven aan goede doelen in zijn algemeenheid
bevorderd wordt. Als men de inspanningen van de collectanten ziet, is men
meer geneigd tot geven. In het rapport zijn aanbevelingen opgenomen om huisaan-huiscollectes te moderniseren. Een van de aanbevelingen is om meer samen
te werken.
Mensen zouden een opgave op papier kunnen doen van de goede doelen
waaraan ze het komend jaar willen geven. Met collecteren kan hiermee rekening
gehouden worden. In sommige kerkdorpen van de nieuwe gemeente gebeurt dit al.
Geef uw mening weer via de website. Ook nodigen we u uit om uw uitgebreide reactie daar weer te geven.
Maak gebruik van www.hallohorstaandemaas.nl.

Uitslag vorige week (week 49) > De overheid doet voldoende om problemen rondom het illegaal produceren van drugs
in Horst aan de Maas te voorkomen en op te lossen? > eens 31% oneens 69%

ElkE vrijdag
wEEkEnd kick-off
ZaTErdag 12 dEc
’jEoPardY’&
’30 PaST 7’ livE!
ZaTErdag 19 dEc
”HEadlifE”
EigEnTijdSE rock

rESErvEEr Tijdig
voor 2E kErSTdag
& niEuwjaarSdag
cHEck onZE wEbSiTE
voor allE info
wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl
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Huiskamerconcert ‘Early
Adaptors’ bij burgemeester

Kerstmarkt basisschool
de Doolgaard
Op basisschool de Doolgaard in Horst vindt op 17 december een Kerstmarkt plaats. De Kerstmarkt vindt plaats van
18.30 tot 20.00 uur en wordt georganiseerd door alle leerlingen (500) van de Doolgaard en hun veertig leerkrachten.

Burgemeester van Rooij werd getrakteerd op een
huiskamerconcert plus het eerste exemplaar van ‘Stereotype This’
Afgelopen zondag werden door
de Horster band ‘Early Adaptors’
dertien huiskamerconcerten gegeven
ter promotie van hun nieuwe
cd. Bram Jacobs, Victor en Sean
Verstraelen en Jack Baeten hebben
in de slechts anderhalf jaar dat
hun band bestaat al opgetreden
in Paradiso te Amsterdam en op
de Zomerparkfeesten in Venlo.

Daarnaast waren zij live te horen op
radio 3FM. De ‘huiskamerconcerttoer’
begon om 12.00 uur in de huiskamer
van burgemeester Kees van Rooij.
Komende zaterdag staan de
‘Early Adaptors’ in de finale van
de prestigieuze Grote Prijs van
Nederland. Na afloop van het concert
ontving Kees van Rooij het eerste
exemplaar van ‘Stereotype This’.

Tim Neven

Student en ondernemer in één
Tim Neven komt uit Sevenum. Hij is 19 jaar oud en volgt een opleiding
Bloem&Vormgeving op het Helicon in ’s-Hertogenbosch. Het is een opleiding om bloemist/ondernemer te worden. Naast zijn studie heeft Tim het
bedrijf ‘Bloem&Decor, the taste of creation’ opgezet. Van 10 tot en met 13
december houdt Tim een kerst- & sfeershow in de zaal van Restaurant
Nieuw Kronenbergerhof te Kronenberg. Op 10 en 11 december vanaf 14.00
uur en op 12 en 13 december vanaf 11.00 uur.

Tim Neven met een collega op bezoek bij expositie
Tim Neven is een actieve jongeling
met een ondernemersgeest. Naast zijn
studie geeft hij ook nog cursussen aan
particulieren en bedrijven. Maar hij
weet ook alles van het opmaken van
eigen potten of schalen met beplanting
of bloemen met groenmaterialen. Tim
kan niet stil blijven zitten en loopt voor
zijn studie stage op zijn eigen bedrijf.
“Dat is inderdaad uniek. Momenteel
volg ik een blokstage, dat is een aaneengesloten periode van hele weken
waarin je stage loopt. Nu drie weken
vóór en twee weken na de kerstvakantie. Zo kon ik mooi het project ‘kerst- &
sfeershow’ opzetten. Een spannende
tijd voor me, want wie weet wat er
allemaal op me afkomt”, aldus Tim.
De jeugdige Sevenummer wil met de
kerst- & sfeershow laten zien wat een
student kan.

“Het wordt een show met
hoogwaardig kwaliteitsbloemwerk,
innovatief, een beetje kunst, en sfeervolle kerst- en winterproducten. Kijken
mag en kopen kan ook”, lacht Neven.

”Hoogwaardig
kwaliteitsbloemwerk,
innovatief
en een beetje kunst”
De student beschikt over een
minimaal startkapitaal maar weet met
leuke middelen en producten zijn project aan te kleden. Het ondernemen
zit Tim in het bloed en we zullen in de
toekomst nog ongetwijfeld meer van
hem horen of zien.
Zie ook: www.bloemendecor.nl

Leerlingen van de Doolgaard maken nestkastjes voor de Kerstmarkt
De opbrengsten van de Kerstmarkt
zijn bestemt voor de Plankinderen
(Maria, Elsa en Salifou), vroeger
bekend onder de naam Foster Parents.
Deze drie kinderen komen uit Latijns
Amerika, Afrika en Azië. De leerlingen
van de groepen 1 tot en met 3 hebben
Maria geadopteerd, groep 4 tot en
met 6 heeft de zorg van Elsa op zich
genomen en groep 7 en 8 trekken zich
het lot van Salifou aan.
Door een looproute te volgen,
aangegeven door pijlen, komen de
bezoekers in de klassen terecht waar
de leerlingen hun zelfgemaakte
producten te koop aanbieden. Men kan
overigens op verschillende plaatsen
beginnen. De verkoop en activiteiten
spelen zich zowel op de begane grond

alsook op de bovenverdieping af. Op
enkele plaatsen in de gangen zijn
verkooppunten waar de bezoekers
bonnen kunnen kopen bij de oudere
leerlingen. Met deze bonnen kunnen zij dan de zelfgemaakte creaties
kopen en afrekenen met de makers/
maaksters van de producten. In de
gangen zijn ook enkele leerlingen
actief en trakteren de gasten met
hun kunsten op klarinet en gitaar. De
kleinsten spelen het Kerstverhaal. De
looproute brengt de bezoeker op een
bepaald moment naar buiten waar
in een tent soep, worstenbroodjes,
wafels, Brownies, chocolademelk,
ranja en Glühwein wordt verkocht. Om
helemaal in de Kerstsfeer te geraken
kan de bezoeker zich warmen bij één

van de vuurkorven. Nadat hij of zij zich
lichamelijk heeft gesterkt en verwarmd, voert de looproute weer naar
binnen. Op plekken waar iets te koop
wordt aangeboden hangt een prijslijst
waarop in bonnen staat aangegeven
wat een bepaald product kost.

Over de prijs kan
niet onderhandeld
worden maar meer
geven mag.
De Kerstmarkt is in de eerste plaats
bedoeld voor alle ouders en opvoeders,
opa’s en oma’s maar andere geïnteresseerden zijn ook welkom.
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15
VRAGEN
Mies&Flo
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.

Column aan Jeroen Schobers

It’s getting
Hot in here
Een fluweel zachte huid, hoe
doen die royalities dat toch?
Met zachte appelwangetjes en
een huid zonder craquelé staan
de celebrities elke week weer
fris en goed verzorgd op de rode
loper. Hun schoonheidsgeheim:
Spa’s & Sauna’s. Dat willen wij
ook!
Als echte diva’s gingen wij
hooggehakt, met tien laagjes
mascara en met onze mooiste
bikini’s naar de sauna. Een flinke
tegenvaller was de veryunfashionable-oma-badjas met
slippers-maat-boot die we aan de
balie meekregen. Geen sprake van
dat wij ons hierin gingen
vertonen! Snel omkleden waarna
wij elkaar een goedkeurend knikje
gaven, toen we ons nog even snel
voor de spiegel stonden te
bewonderen in onze mooiste
bikini’s. Al snel kregen we de
schrik van ons leven: een naakte,
ja helemaal-naakt, en behaarde
man die ons wijdbeens tegemoet
kwam lopen. Dit is toch zeker niet
normaal!? Giechelend vervolgde
wij onze weg richting de sauna,
maar nog geen twee seconden
later werd dat bruut verstoord
door een oorverdovend fluitsignaal. Meneer-de-badmeester
stond driftig naar het kleedlokaal
te wijzen: “Badkleding is hier
strikt verboden, dat moet uit!”
Een beetje zenuwachtig en
onwennig zaten we (ja, naakt!)
eindelijk in de sauna. Na een
kleine twee minuutjes wisten we
niet hoe snel we de deur moesten
openzetten om even lucht te
happen. Hoe houdt een mens dit
vol!? Na veel commentaar
maakten we de deur toch maar
snel dicht. Gelukkig stond er ook
nog een grote kom met water. Dan
daar maar onze toevlucht zoeken,
dachten wij. Maar toen een van de
andere saunagangers een schep
water pakte en deze over de
gloeiend hete kolen goot, in plaats
van over zichzelf, gingen bij ons
toch de alarmbellen rinkelen. Dit
overleven wij nooit! Snel liepen
we terug richting kleedkamer,
waar we nog tegen een Griekse,
en jawel ook naakte, God botsten.
Flirterig keken we hem aan maar
een flirterige terugblik ontvingen
we niet. Na een blik in de spiegel
snapten wij ook waarom. Rood
hoofd, uitgelopen mascara en
bezweet! De combinatie beauty en
sauna begrijpen wij niet helemaal,
wij het houden het wel bij de opde-reclame-aangeboden-schoonheids-crèmepjes en onze favoriete
maskertjes, gewoon thuis, met
kleding, zonder zweet!
Mies&Flo

Jeroen wil later iets gaan doen in sport
Naam, leeftijd, woonplaats
Mijn naam is Jeroen Schobers, ben 18
jaar oud en woon in Hegelsom.
Waar zit je op school?
Ik doe de ALO op de HAN in Nijmegen.
Wat is je favoriete muziek?
Op dit moment luister ik veel naar
muziek van John Mayer en van Paolo
Nutini. Er is niet veel veranderd in
de loop der jaren. Het hangt ook van
het moment af; tijdens uitgaan ga ik
natuurlijk lekker los op een beat.
Wat is je favoriete film?
Film kijken is en blijft leuk. Er is geen
film die er duidelijk bovenuit springt.

Een goede thriller op zijn tijd, af en toe
een vette horror. Of één van de vele
High School- en Epic-movies zijn ook
leuk om te kijken. Een filmserie als
Band of Brothers blijft natuurlijk mooi.
Wat wil je later worden?
Vroeger wilde ik altijd piloot worden,
maar laten we reëel blijven. Op dit
moment ben ik aan het studeren
voor gymleraar. Ik ben veel bezig
met sport en dan natuurlijk met het
overbrengen ervan. Al lijkt me iets met
(sport)fysiotherapie ook erg interessant. Het duurt in elk geval nog een
hele tijd.

Wat is je favoriete drankje?
Een lekker koud pilsje afkomstig uit
Arcen.
Waar ga je uit?
Op vrijdag ben ik meestal te vinden
in de Lange. Erg gezellig, maar dan
alleen omdat er veel bekenden zijn.
Zaterdag is altijd verschillend, dan zijn
er wat meer feestjes en verjaardagen.
Af en toe een keertje naar de Time-out
of naar Palladio. Anders lekker film
kijken of gezellig ergens een biertje
drinken.
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Wat héél veel ouders zouden willen
van hun ‘schatjes’, wat meer ‘die
eigen troep’ opruimen.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
Doordat Hegelsom niet aan de al te
grote kant is, is het wel vaak héél erg
gezellig. Carnaval vieren in de zaal of
een themafeest in het ‘seuske’.
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Er is veel weggegaan de laatste jaren,
maar er is vrijwel niks voor in de
plaats gekomen. Dit had ik graag wat
anders gezien.
Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Met een rugzakje naar alle fijne
plekjes van de wereld om je lekker
te mengen tussen de gewoontes en
gebruiken van de lokale bevolking.
Uitzonderingen daargelaten…
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
Dat moet ik even spieken, dat zijn er
375. Het is leuk om bij te houden en af
en toe een krabbeltje bij vrienden te
plaatsen.
Wat is je favoriete eten?
Casa di Mama; je hoeft niet meer naar
de pizzeria voor een lekkere pizza.
Welke hobby’s heb je?
Het is altijd leuk om met vrienden bij
elkaar te zijn. Verder speel ik tafeltennis, dat is dan ook mijn sport, muziek
luisteren, uitgaan, gitaar spelen en ..
uitslapen.
Naam van je favoriete (huis)dier?
Ik heb nu geen huisdier dus doe dan
maar een hond. Zo’n fijne, die luistert.

Idiot Night
in OJC Canix
Lottum
Zaterdag 12 december vindt
in OJC Canix Idiot Night XXVIII
plaats. Het thema van deze
avond is ‘Dark Ages: The
Galloping Medieval Knight’s
Edition’. De aanvang van deze
editie Idiot Night is om 20.00 uur.
Het is een themafeest van OJC
Canix is al meer dan 13 jaar toneel
met een ‘uit de hand gelopen’
grap. Een compleet nieuw thema
deze keer: de middeleeuwen. Denk
hierbij aan ridders, prinsessen,
draken, jonkvrouwen, Robin Hood,
maliënkolders, tovenaars, enzovoorts.
De muziek op deze avond komt
voor rekening van het Idiot Night
DJ Team: Tammi, Luc, And Many
More, Tom en Ser. De organisatie
verwacht weer creatieve outfits van
haar bezoekers.
Voorverkoopadressen zijn: Canix
Lottum, Cafetaria ’t Pumpke Lottum
en Mikroshop Horst.

Idiot Night staat in het teken van
de middeleeuwen

Café Het Centrum presenteert

Festival

der hartverwarmende bieren
Van het fust
o.a.
La trappe
Gouden Carolus
Maredsous
Kasteelbier
St. Feuillien
Corsendonk
Brigand

Op 12 en 13 december

staan bij ons de mooie winter/kerst bieren centraal.

Zaterdag 12 dec. van 14.00 tot 22.00 uur.
Zondag 13 dec. van 11.00 tot 19.00 uur.

Biercuisine:

- Bier en kaas
- Koken met bier
- Bier bij het kerstmaal
- Gratis recepten
Gratis entree, proefkaart 5 bieren  7,50

Meer dan 10 extra bieren van het fust!

Wilhelminaplein 13 Horst
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GEPLUKT

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

Alah Hakimi

“Ik kook ook wel
Nederlands hoor,
maar niet zo vaak”

Koken met
Jan Cremers

Hobby’s van Alah zijn fitnessen,
tuinieren en koken. “Ik kook ook wel
Nederlands hoor maar niet zo vaak.
Spruitjes vind ik niet lekker maar
Nederlandse kaas daarentegen weer
wel. Wij eten thuis geregeld rijst,
maar dat zijn we van vroeger uit zo
gewend. Trouwens, groenten en fruit
uit Afghanistan smaakt lekkerder dan
uit Nederlands. Maar dat is persoonlijk, wellicht heeft het ook te maken
met het klimaat. Er is altijd veel zon
in Afghanistan en dat doet groentenen fruitproducten natuurlijk goed,”
zegt Alah.
Televisie kijken doet ze ook.
Haar favoriete programma is Goede

Wekelijks stelt Jan Cremers,
chefkok van het Maashotel in
Broekhuizen, een recept samen
met goede en eerlijke producten
uit de eigen regio. Hiermee
maakt u een (h)eerlijke maaltijd,
waarvan de smaak van de
producten optimaal naar boven
komt.

Aardappelgratin
Benodigdheden: (4 personen)
1 kg aardappelen
halve l room
halve l melk
peper & zout
1 teen knoflook
Bereiding:
• neem een pan en doe er de
melk en room in, kruiden met
peper en zout en even laten
opkoken;
• de knoflook fijn snijden en bij
de melk/room voegen;
• neem een mandoline (of rasp/
schaaf) en snijd de
aardappelen fijn, niet meer
wassen;
• maak daarna laagjes in de
ovenschotel, deze telkens
kruiden met peper en zout en
zachtjes aandrukken;
• giet de melk/room over de
aardappelen tot deze net
onderstaan;
• zet de ovenschotel 40 minuten
in de oven op 180 graden;
• als men er graag kaas op
heeft, dit pas doen na 25
minuten.

Serveertip:
bij wild- en stoofschotels

een land waar het veilig was. Op 14
augustus 1994 kwamen we terecht in
een asielzoekerscentrum in Slagharen.
Daar hebben we 21 maanden gezeten
en daarna zijn we naar Sevenum
verhuisd. Weer tien jaar later zijn we
naar Horst verhuisd en daar wonen
we nu nog steeds,” zegt Alah.
Haar man werkt bij een Pannings
bedrijf als bouwkundig ingenieur.
Twee dochters van haar hebben het
ouderlijk huis inmiddels verlaten. Haar
oudste dochter woont in Duitsland
en de op één na oudste in Engeland.
De andere drie kinderen wonen nog
thuis.

Tijden Slechte Tijden. Ook kijkt ze
geregeld naar de Afghaanse tv en zo
kan ze alle ontwikkelingen in haar
geboorteland volgen. “Het is jammer
dat het land zo onveilig is. Ik hoop
dan ook dat er een toekomst is voor
Afghanistan waarin mensen op een
veilige manier kunnen werken en
wonen,” zegt ze.
Maar terug naar haar geboorteland wil ze niet meer. “We zijn er al
zolang weg, alleen een zus van mij
en mijn schoonmoeder wonen nog
in Kaboel. Wel wil ik er ooit nog eens
op vakantie gaan maar dan moet het
er veilig zijn, maar dat geldt ook voor
alle andere landen in de wereld,”
zegt de Horsterse.

“We zijn in
Nederland goed
opgevangen”
Alah kan het goed vinden met
haar buren en heeft van niemand last.
“We zijn in Nederland goed opgevangen. De mensen hier zijn allemaal
aardig maar dat heeft natuurlijk ook
te maken hoe je jezelf opstelt. En als
ik al een bloemetje mocht weggeven
aan iemand, zou ik aan één bos zeker
niet genoeg hebben. Ik zou een hele
oplegger vol nodig hebben,” lacht ze.
Alah Hakimi, ‘geplukt’ door HALLO,
een nieuwsblad dat ze wekelijks
leest. “Leuke krant,” zegt ze “met
mooie foto’s en bijna allemaal in
kleur,” besluit ze haar verhaal.

Alah Hakimi hoopt op een wereld waarin iedereen zich veilig voelt
In Horst loopt een mevrouw
met een boodschappentas.
Zij wordt deze week door HALLO
‘geplukt’. Alah Hakimi uit Horst is
49 jaar oud en woont in de wijk
De Riet. Ze is getrouwd met
Mohammed Zaman Hakimi (51) en
samen hebben ze vijf kinderen,
vier dochters en een zoon. Het
gezin is in 1994 vanuit Afghanistan
naar Nederland gevlucht vanwege
de oorlog.

“Ja, het was een
moeilijk besluit om
mijn geboorteland
te verlaten
maar het ging
niet anders”
Aanvankelijk is Alah een beetje
terughoudend, maar aan de andere
kant vindt ze het ook wel leuk om
geïnterviewd te worden en begint
ze haar verhaal. “Ja, het was een
moeilijk besluit om mijn geboorteland
te verlaten maar het ging niet anders.
We zijn Afghanistan ontvlucht vanwege het oorlogsgeweld. Wij wilden
onze kinderen laten opgroeien in

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: vlag van Sevenum onder de hamer

Ván de waek urges in Zeerum,
Goëide eemus va aengst zien beer um.
“Ze houwe op vlaage,
Ik gaj ’t ni waage,
Kiek mar oêt, ik smeer um”.

Vang duizend
euro terug!

Installatiebedrijf J. van de Lisdonk
St. Odastraat
11,
0773981266
St. Odastraat
11 Horst/melderslo,
Horst - Melderslo
Tel. 077-3981266 Internet:
www.vdlisdonk.nl
info@vdlisdonk.nl,
www.vdlisdonk.nl
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PDV De Valk America
bestaat 40 jaar

sport 29

Volleybalclub Set-Up
uit Meerlo succesvol
met jeugdopzet
Veel verenigingen kampen met een terugloop van het aantal leden.
Vooral het krijgen en behouden van jeugdleden is moeilijk. Bij volleybalclub Set-Up in Meerlo is dat niet het geval integendeel. Wat is het
geheim achter het succes?

PDV De Valk bestaat 40 jaar
Postduivenvereniging De Valk uit America bestaat 40 jaar. Op vrijdag 11 december start een feestweekend met
een receptie van 20.00-21.00 uur bij Café Boems Jeu. Tijdens deze receptie worden vijf jubilarissen gehuldigd.
In 1969 kwamen enkele
duivenliefhebbers op het idee om
in America een duivenvereniging
op te richten. Ze sloten zich aan bij
de afdeling Oost-Brabant om zo aan
wedvluchten deel te kunnen nemen.
Om aan geld te komen, werden bij
de plaatselijke cafés loterijen en
wedstrijden georganiseerd. Na een
aantal keren vergaderen werd ‘De
Valk’ geboren.
Aangesloten bij Concours
Combinatie (CC) Peel en Maas werden
door de leden van De Valk door de
jaren heen mooie resultaten geboekt
en nog steeds weten de duivenliefhebbers hun mannetje te staan.
Ook op nationaal niveau wisten

meerdere leden op fondvluchten een
vermelding op teletekst te behalen.
Pauw Philipsen wist zelfs twee jaar
geleden een vlucht van 1.000 km te
winnen en plaatste hiermee De Valk in
één keer op de kaart. Een mooie dag
voor Pauw en zijn familie, maar ook
voor de leden van de vereniging was
dit een bijzonder mooie belevenis.

”Door de jaren heen
is er veel veranderd
in de duivensport”
Voorzitter Jac Tielen van De
Valk: “Door de jaren heen is er veel
veranderd in de duivensport. Ook

hier heeft het elektronisch tijdperk
haar intrede gedaan. Toch is één ding
hetzelfde gebleven: het verzorgen en
genieten van alles wat er in en rond
ons duivenhok gebeurt (het duivenmelken). Daar is niets aan veranderd.
Voor velen is het zelfs nog mooier
dan vroeger en hier draagt De Valk
als een echte vriendenclub zeker haar
steentje aan bij,” aldus de duivenliefhebber.
Na veertig jaar heeft de vereniging vijf jubilarissen die in het zonnetje worden gezet: Piet Swinkels en Jac
Derix, medeoprichters van De Valk en
Pauw Philpsen, Jan Hofmans en Frans
Roelofs die al vanaf het prille begin
lid van de vereniging zijn.

Grubbenvorster
tennistalent
3e op Masterstoernooi
De 15-jarige Floris Boers
uit Grubbenvorst heeft op het
Masterstoernooi in Almere een zeer
verdienstelijke derde plek gehaald.
Door dit resultaat staat hij nu op de
nationale ranglijst voor tennissers tot
en met 16 jaar op de vierde plaats.

Op dit moment heeft
Set-Up 88 jeugdleden, verdeeld over
veertien teams.
Opmerkelijk is dat de club ook
een groep heeft met vier tot vijf
jarigen. Het volleyballen begint in
Meerlo dus al op zeer jonge leeftijd.
Nathalie Thiesen, lid van de jeugdcommissie vertelt: “We benaderen
de leerlingen op de lagere school
van groep een tot en met drie in het
begin van het schooljaar, met de
vraag of ze zin hebben om te komen
volleyballen. Er hebben zich vorig
jaar erg veel jeugdleden aangemeld,
zoveel zelfs dat deze actie dit jaar
niet nodig was. Het loopt goed bij
de jeugdafdeling de laatste jaren.
Dat is waarschijnlijk ook een van
de redenen dat er veel kinderen
geïnteresseerd zijn en we een grote
toeloop hebben”. Om succesvol te
zijn, heb je binnen een vereniging
een of meerdere drijvende krachten
nodig. Bij de jeugd van Set-Up is dat
Angelique Crins. Nathalie Thiesen:
“Ze vervult de rol van jeugdcoördinator en heeft het jeugdvolleybal bij
Set-Up de afgelopen periode geweldig goed op de rails gezet. Angelique
is een van de oprichters van een
volleybalschool voor talenten in de
regio en dus geen onbekende in de
volleybalwereld”.

”De kleinste jeugd
mag om beurten
‘meedoen’ met het
eerste damesteam”
Floris Boers presteert goed op de
Nederlandse tennisvelden

Set-Up biedt de jeugd, naast
de trainingen en de wedstrijden,
ook vertier buiten het volleybal. De
activiteitencommissie organiseert

allerlei activiteiten om de jeugd te
boeien en te binden. Bijvoorbeeld de
aanwezigheid van Sinterklaas en zijn
Pieten tijdens de trainingen rond vijf
december, een carnavalsavond, een
speurtocht met Pasen en het organiseren van een kamp. De kleinste
jeugd mag om beurten ‘meedoen’
met het eerste damesteam. Ze zijn
dan speler van de week, doen mee
met de warming up, serveren de
eerste bal en krijgen een klusje in
het bijhouden van wat statistieken.
Op deze manier maken ze kennis
met hun toekomst bij Set-Up.
Een grote jeugdafdeling vergt
ook veel trainers en begeleiders.
Nathalie: “Het krijgen van trainers
en begeleiders is niet zo gemakkelijk. Zeker als er tussentijds teams
worden toegevoegd. Tot nu toe lukt
het om de jongere en de oudere
jeugd respectievelijk een en twee
trainingsavonden per week aan te
bieden. Dit jaar zijn we gestart met
het begeleiden van de trainers.
Tijdens bijeenkomsten geven we
ze informatie over bijvoorbeeld de
technieken die we de jeugd willen
leren. Op deze manier krijgen we
meer uniformiteit, waardoor er bij
een trainerswissel in het jaar daarop
geen andere technieken aangeleerd
hoeven te worden. Ook worden de
trainingen enkele keren per jaar
bezocht door onze jeugdcoördinator
Angelique, die dan hulp biedt op die
vlakken waar ondersteuning nodig
is. De jeugdteams worden tijdens de
wedstrijden gecoacht door ouders.
Bij de senioren loopt het -wat
het aantal spelers en speelsters
betreft- wat minder soepel. De seniorenteams moeten vaker aangevuld
worden met jeugdspelers.
Als de jeugdafdeling van Set-Up
zich zo blijft ontwikkelen, is het een
kwestie van tijd dat dit probleem
opgelost is. De jeugd heeft de
toekomst.
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Kerken in Horst aan de Maas

Heilige Odakerk in Melderslo
Kerken zijn opvallende gebouwen. Ze hebben een grote historische waarde. In de reeks ‘kerken in Horst aan de
Maas’ wordt de geschiedenis van deze grote vaak prachtige gebouwen verteld. Deze week de H. Odakerk in
Melderslo.

Zoekt u een passend kado
voor uw tuin?
Voederhuisjes van 15, 20, 25 en 28
euro; nestkastjes vanaf 6 euro, bij 3
stuks 12 euro; pottafeltje 13 euro;
voedertafeltje 13 euro. Ger Poels,
Bakhuuske 10
Hegelsom tel. 077-3981553.
Wilt U ook in 2010 Uw oppas blijven
belonen voor de opvang van uw
kinderen d.m.v. de kinderopvangtoeslag, meldt U dan z.s.m. aan, zodat
wij kunnen zorgen dat Uw gastouder
zonder eigen kosten aan de eisen
voor 2010 kan voldoen, (ook als de
opvang pas in 2010 gaat starten).
Aanmelding na 31 december 2009
houdt in dat de gastouder zelf de
kosten voor een EVC-traject moet
betalen. Voor meer info: Heleen van
de Laak, tel. 0628564164 www.roodkapjehorstaandemaas.nl

In 1917 werd tijdens de opening
van de lagere school in Melderslo de
wens uitgesproken een eigen kerk te
bouwen. Tot die tijd moesten de bewoners uit Melderslo naar Tienray of
naar Horst om aan de zondagsplicht
te voldoen. Pas in 1921 kreeg rector
Mulder toestemming om te bouwen.
Nog in datzelfde jaar werd de kerk
in gebruik genomen. De inmiddels
groter gemaakte kerk werd in 1933,
tegelijk met de consecratie door
Mgr. Lemmens, verheven tot parochie.
Tot die tijd was de kerk een rectoraat.
In 1944 bliezen de terugtrekkende
Duitsers de kerk op. Een Duitse officier
had de pastoor beloofd dat de toren
niet opgeblazen zou worden. Om te
voorkomen dat er springladingen in
de toren geplaatst zouden worden,
versterkte de plaatselijke smid de
deuren met een ijzeren paal. In
tegenstelling tot wat de Duitse officier
beloofd had, bliezen de Duitsers
de toren in de nacht van 22 op 23
november toch op. Zij beschadigden
daarbij ook de rest van de kerk. De
plaatselijke Bondszaal diende als
noodkerk. De resten van de kerk
werden gesloopt. De pastorie en het
jeugdhuis werden hersteld. Architect

Boosten kreeg in 1945 al de opdracht
om een heel complex te ontwerpen,
waarin een kerk, een meisjesschool,
een bewaarschool, een parochiehuis,
een zusterklooster en een winkel
voor de boerenbond moesten zitten.
Boosten stierf in 1950 en maakte de
realisatie niet meer mee. In 1951
kreeg de firma Beelen en Cuppen
uit Horst de opdracht om de kerk te
bouwen en in datzelfde jaar legde deken Debije de eerste steen. In eerste
instantie bouwde men de kerk zonder
toren. De bouwpastoor was
L. Teeuwen. Op Beloken Pasen in
1952 werd de kerk in gebruik genomen en op 23 augustus 1953 werd
de kerk geconsacreerd door Mgr.
Lemmens. Het ontwerp van de torenspits is van J. Colsen uit Venray en het
lijkt erg veel op het ontwerp van de in
1950 gestorven architect Boosten. Het
dak is in 1973 na stormschade hersteld en heeft tussen 1992 en 1995
een groot onderhoud ondergaan.
In 1960 plaatste de Gebr.
Vermeulen uit Weert het huidige orgel
ter vervanging van het orgel dat in
1944 verloren ging. Op dit moment is
de kerk in gebruik als RK-kerk van de
H. Oda parochie in Melderslo.

Kerkdiensten
Parochie
America
Broekhuizen
Broekhuizenvorst
Evertsoord
Grubbenvorst
Hegelsom
Horst (Lambertus)
Horst (Norbertus)
Kronenberg
Lottum
Meerlo
Melderslo
Meterik
Swolgen
Sevenum
Tienray

zaterdag
12 december
dienst
tijd

zondag
maandag
13 december
14 december
dienst
tijd
dienst
tijd
Heilige mis 10.00
Heilige mis 10.00

Heilige mis

19.15

Heilige mis
Heilige mis

19.00 Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis

19.00
19.15

10.00
09.30
10.30 Heilige mis

dinsdag
15 december
dienst
tijd

woensdag
16 december
dienst
tijd

18.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 09.25

donderdag
17 december
dienst
tijd

18.30 Heilige mis
Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

17.30

Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis

18.00

10.00
09.00
Heilige mis

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

18.30 Heilige mis

18.30

08.30

Heilige mis 09.00
Rozenkrans 17.45

08.30

09.00
10.30
Heilige mis 19.00
09.30 Rozenkrans 18.00 Rozenkrans 18.00
Heilige mis 18.30 Heilige mis 18.30

“Daar trekken
we niet
meer
aan”

vrijdag
18 december
dienst
tijd

Rozenkrans 18.00 Heilige mis
Heilige mis 18.30 Heilige mis
Heilige mis

19.00

KETELACTIE

OSRAMACTIE

18.00
18.30

10
12

Huisarts en apotheek
America

Lottum-Broekhuizen

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vrij 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Buiten de gebruikelijke tijden kunt u
voor spoedgevallen op recept terecht
bij een centrale dienstapotheek
T 0478 58 48 77

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

Grubbenvorst

Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vrij 08.30-12.00 uur
en 16.30-17.00 uur

Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 06 30 33 15 70
ma t/m vrij 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vrij 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
Openingstijden:
ma t/m vrij 08.00 - 17.00 uur

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vrij 08.00 - 17.00 uur
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vrij 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Sevenum

AGENDA

Groot Dictee
der Nederlandse Taal

service 31
Melderslo

Keramiek en museumweekend

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl)

di 15 december 20.00 uur
Organisatie: biblionu
Locatie: bibliotheek

America

Uilenballen kijken

za 12 december 14.00 uur
zo 13 december 14.00 uur
Org: streekmuseum De Locht
Locatie: streekmuseum De Locht

di 15 december 20.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ’t Zoemhukske

Meterik

Receptie 40 jarig jubileum
PDV de Valk
vr 11 december 20.00-21.00 uur
Org: Postduivenvereniging De Valk
Locatie: Café Boems Jeu

ZenZation

Sfeerconcert
Expositie met werken van
kunstenaar Roel Sanders

vr 11 december 21.00 uur
Organisatie: Station America
Locatie: Station America

zo 13 december t/m
zo 24 januari 2010
Org: Galerie Judith Straten
Locatie: Galerie Judith Straten

Proud 2B Fout!

Expositie Art-Nouveau-Deco

za 12 december 20.00 uur
Organisatie: Station America
Locatie: Station America

vr 27 november t/m do 24
december onder openingstijden
Organisatie: Florale Vormgevers
Locatie: Florale Vormgevers

Broekhuizenvorst
Concert Con Brio

zo 13 december 14.00 uur
Organisatie: Con Brio
Locatie: Kasteel Ooijen

Grubbenvorst
Kerstconcert

wo 16 december 20.00 uur
Org: Grubbenvorster Mannenkoor
Locatie: Parochiekerk

Horst

Kerstvoorstelling:
Een Warme Kerst
met Bea de Groote

Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
van 08.00 - 12.00 uur

Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vrij 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur

Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur

Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
Spreekuur:
ma t/m vrij 08.00 - 12.20 uur

za 12 december 22.00 uur
Organisatie: Café Babouche
Locatie: Café Babouche

Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
Openingstijden:
ma t/m vrij 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur
zondag 11.00 – 12.00 uur
feestdagen 11.00 – 12.00 uur

Happy Hardknor

zo 13 december 14.00 uur
Org: zangvereniging Meriko
Locatie: MFC de Meulewiek

Open atelier in de Hof van
Meterik in Kerstsfeer
za 12 december 11.00-16.00 uur
Organisatie: Hof van Meterik
Locatie: Hof van Meterik

Sevenum
Lady’s Night

Lottum

do 10 december 19.30 uur
Org: Eigen Haard City Meubel
Locatie: Eigen Haard City Meubel

za 12 december 20.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: OJC Canix

Tapzingen

Idiot Night

Kronenberg

zo 13 december 14.30 uur
Organisatie: de Balkers
Locatie: de Sevenwaeg

Kerst & Sfeershow

Petit Bataille Kleinkunst Tour

do 10 december vanaf 14.00 uur
vr 11 december vanaf 14.00 uur
za 12 december vanaf 11.00 uur
zo 13 december vanaf 11.00 uur
Organisatie: ‘Bloem&Decor the
taste of creation’
Locatie: Restaurant Nieuw
Kronenbergerhof

zo 13 december 15.00 uur
Organisatie:
Locatie: Café Metieske

Death by Stereo III
za 12 december 20.00 uur
Organisatie: OJC Walhalla
Locatie: OJC Walhalla

do 10 december 20.00 uur
Organisatie: Puur Cultuur
Locatie: Kasteelboerderij

The Three Amigos

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

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

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Huisartsenpost Venray
(alleen na telefonische afspraak)
Leunseweg 20 5809 AA Leunen
T 0900 88 18
Openingstijden: werkdagen
ma t/m vrij van 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vrij 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur
www.cohesie.org

Jeopardy
za 12 december 22.00 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

za 12 december 21.00 uur
Organistie: OJC Knor
Locatie: OJC Knor

Theatrale Ierse folk
zo 13 december 16.00 uur
Organisatie: Cambrinus Concerten
Locatie: Cambrinus

The Bluebeans
zo 13 december 18.30 uur
Organisatie: café de Buun
Locatie: café de Buun

Festival De Lange:
open podium
zo 13 december 19.00 uur
Organisatie: café De Lange
Locatie: café De Lange

Murphy’s Quiz Night
zo 13 december 18.00 uur
Organisatie: grand-café Liesbeth
Locatie: grand-café Liesbeth

Cabaretduo Schudden
zo 13 december 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ’t Gasthoes

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

openingstijden showroom:
ma t/m vrij
9.00-12.00 en 13.00-17.30 uur
za 9.00-13.00 uur

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

www.interchalet.nl
www.interchalet.nl
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KOM NAAR HORST EN
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Inter Chalet is Nederlands grootste
shoppingcenter op het gebied van bouwen,
wonen en tuin

1 PRIJS
E

KEUKEN
T.W.V. 5

Meer dan 30.000 m2 meubels, keukens, sanitair, veranda’s,
sfeerhaarden, cadeaus, hout, gereedschap, ijzerwaren,
zonwering, verf… En ga zo maar door!

3000.-

2E PRIJS
BADKAMER
T.W.V. 5

Lekker eten en genieten van een heerlijk
kopje koffie in Brasserie Intermezzo

2000.-

Welkom bij Budget Wonen Store
De nieuwe trendy formule voor
wonen, werken, slapen en koken

3E PRIJS
WOONKAMER
T.W.V. 5

1000.-

CADEAUBON

U ONTVANGT EEN UNIEK NUMMER.
HIERMEE MAAKT U OP ELKE AFDELING
KANS OP EEN INTER CHALET CADEAUBON.

T.W.V. 5 50.- 5 100.-

BUDGET WONEN
XXL STORE IS GEVESTIGD
BINNEN INTER CHALET

EN 5 200.-

Openingstijden:
Ma. t/m do. 9.00 - 20.00 uur. Vrijdag 9.00 - 21.00 uur. Zaterdag 9.00 - 18.00 uur.
Witveldweg 100, 5961 ND Horst, Tel.: 077-3999333, www.interchalet.nl
BUDGET WONEN
XXL STORE IS GEVESTIGD
BINNEN INTER CHALET

met wel 400 parkeerplaatsen

