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IJspret met vallen
en opstaan
Afgelopen dinsdag zijn enkele tientallen bewoners van de tijdelijke noodvoorziening (TNV) in Tienray te voet naar Horst gewandeld om kennis te maken met het
schaatsen op de ijsbaan. Héél voorzichtig, met veel vallen en opstaan, werd de ijsvloer verkend. De bewoners van TNV Tienray hadden de schik van hun leven op de ijsbaan en
keerden na het middaguur weer te voet huiswaarts, een leuke ervaring en wellicht spier- en achterwerkpijn rijker.

Nellie Mulders-Ummenthun ontvangt Speld van Verdienste
Op zondag 27 december heeft Nellie Mulders-Ummenthun de Speld van Verdiensten van de gemeente Horst
aan de Maas uitgereikt gekregen in de Bondszaal in America.
Nellie Mulders-Ummenthun kreeg
de onderscheiding uitgereikt tijdens de
receptie, naar aanleiding van 4 X 11
jaar Jeugdcomité Carnaval America van
carnavalsvereniging de Turftreiërs.

Ze heeft de speld
gekregen vanwege
haar vele verdiensten
voor de jeugdcarnaval
en andere vrijwilligersactiviteiten in America.

Nellie Mulders-Ummenthun
werd, op 14 jarige leeftijd, in 1970
lid van de Jeugdcarnaval van
America. Ze is onder andere grondlegger van de playbackshow voor de
jeugd van de basisschool en van de
playbackshow voor de oudere jeugd
en volwassenen.
Ze begeleidt het uitkomen en alle
andere activiteiten van de jeugdprins
en jeugdprinses. Verder is ze bestuurslid van de stichting Jeugdcomité
America. Nellie Mulders-Ummenthun
organiseert middagen voor ouderen in
Berkele Heem waar de playbackacts
van America worden getoond. Sinds

1993 is ze actief als vrijwilligster bij
allerlei activiteiten die in America
worden georganiseerd zoals de
jaarmarkt, de braderie en het
jaarlijkse slotconcert van Rowwen
Hèze. Sinds 2006 is Nellie vrijwilligster bij de Stichting Werkgroep Oud
America. Nellie Mulders-Ummenthun
is in 2010 40 jaar actief als kartrekker van de jeugdcarnaval in America.
Ze heeft aangegeven in 2010
langzaam haar taken over te
dragen aan enkele nieuwe, jonge
en frisse leden. Nellie is gehuwd met
Hay Mulders en samen hebben zij
3 kinderen.
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Sevenum is nu bijna ’UM’
Nieuwe directeur
Rabobank Maashorst
Vanaf 1 januari a.s. wordt Rob Knoops (40) de nieuwe Voorzitter van
het Directieteam van Rabobank Maashorst. Hij is daarmee de opvolger
van Jacques van der Linden (57) die tot 1 november 2009 leiding gaf aan
de bank.

Afgelopen zaterdagavond zette Sevenum de nagenoeg laatste stap naar het einde van een periode van
zelfstandigheid van 173 jaar. Om klokslag acht uur begon op het Raadhuisplein een show met afwisselend
videofragmenten, zang, optredens van harmonie en fanfare, sketches, een toespraak van de burgemeester en
een groots vuurwerk als afsluiting. Dit alles voor en op het gemeentehuis.

Vuurwerk was er ook in de
kerktoren toen het opblazen van
de kerktoren op 22 november 1944
nagebootst werd. Het optreden van
het ’sprengkommando’ ging hieraan
vooraf.

Net als alle andere
activiteiten was het
een feest van, voor
en door mensen uit
Sevenum.

Rob Knoops trad op 1 maart 2009
in dienst bij de Rabobank Maashorst
als Directeur Commercie. Hij ziet
zijn benoeming als een uitdagende
vervolgstap in zijn carrière binnen
de Rabobank Groep, die begon in
1992. De laatste 10 jaar vervulde hij
diverse directiefuncties. De procedure
voor de opvolging voor de functie
Directeur Commercie is inmiddels

in gang gezet. Zodra de opvolger
benoemd is, worden de leden en
klanten hierover geïnformeerd.
De Raad van Commissarissen,
Ledenraad en medewerkers zijn
ervan overtuigd in de persoon van
Rob Knoops een zeer kundige en
enthousiaste opvolger te hebben
gevonden, die zijn nieuwe functie
uitstekend zal invullen.

Witte ballonnen maakten een
rondgang langs de grenzen van de huidige gemeente. Bij de spoorwegovergang naar Horst bleven ze lang hangen
om daarna weer naar Sevenum terug
te keren. Na de eerste videobeelden
werden de vier ballonnen binnengedragen. Ook waren verstilde beelden
van willekeurige mensen uit heel
Sevenum te zien. Via een tijdsbalk
kwam de geschiedenis van Sevenum
in beeld. De talrijke burgemeesters
met de naam Everts passeerden de
revue. Een aantal mensen vertelde
over de geschiedenis van de gemeente. De innige band tussen pastoor en

Het Sevenums volkslied wordt ingezet
burgemeester, het ontstaan van het
toedem, veel kwam aan de orde. Ook
de afspraken over de grens tussen
de gemeente Horst en de gemeente
Sevenum werd genoemd.
Historische filmbeelden van de
harmonie gingen soepel over in
een liveoptreden van de huidige
Harmonie Unie. Op dezelfde manier
werd een optreden van Fanfare Monte

Corona ingeleid. Er was zang en dans.
Uiteindelijk werd nog eens gezamenlijk het Sevenums volkslied gezongen.
Burgemeester Paul Mengde herhaalde
het nog eens in zijn afsluitende toespraak: de gemeente wordt dan wel
opgeheven, voor de gemeenschap
geldt dit niet. Een groots vuurwerk
sloot het theatraal avontuur af.
Sevenum is bijna ’om’.
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Wethouder Huub Dinghs
houdt van hectiek
Voor Huub Dinghs uit Evertsoord tikken de laatste uren van het jaar, en daarmee die van zijn wethouderschap in
Sevenum, weg. Hij vindt het van een kant wel jammer dat hij geen wethouder in de fusiegemeente wordt, maar
van de andere kant wil hij jongeren met politieke ambities de kans geven. Huub Dinghs is verslaafd aan de
politieke hectiek en dat maakt stoppen er niet gemakkelijker op.
Huub Dinghs (60), is gehuwd met
Mia Pubben (59) en samen hebben zij
drie dochters. Mariëlle (36), Ellen (34)
en Dion (29). Het echtpaar DinghsPubben heeft vier kleinkinderen:
Lynn (7), Jip (5), Giel (4) en Ties (3).
Allen wonen in de fusiegemeente
Horst aan de Maas. Huub Dinghs is
van oorsprong agrariër en heeft dit
beroep prima weten te combineren
met zijn wethouderschap. Hij was drie
periodes als wethouder actief binnen
de gemeente Sevenum. “Ik heb altijd
alles kunnen combineren en wanneer
ik thuis het werk niet afkreeg of er
geen tijd voor had, besteedde ik dat
uit”, zegt Huub.

“Ik heb altijd alles
kunnen combineren”

Ten aanzien van de herindeling
zegt hij: “Natuurlijk zitten er ook nadelen aan de komende fusie, maar de
voordelen wegen voor mij zwaarder.
We hebben een aantal zaken versneld
uit willen voeren. Denk daarbij aan
centrumontwikkeling, zoals ondernemers de ruimte bieden om uit te
breiden. Daarmee creëer je kwaliteit
voor de toekomst, plus activiteit.
Maar ook de Brede Maatschappelijke
Voorziening (BMV) in Kronenberg, daar
gaan we een multifunctioneel centrum van maken. Ook de verbouwing
van de Wingerd en diverse infrastructurele zaken (fietspaden) hebben we
nog geaccordeerd het afgelopen jaar.”
Wat Dinghs nog altijd is bijgebleven, is het feit dat de aanleg van riolering in het buitengebied in 2005 nogal
wat weerstand van bewoners opriep.

Huub Dinghs wil graag inzetbaar blijven
want hij is verslaafd aan politieke hectiek

Hoe dan ook, de klok tikt door ook
voor wethouder Dinghs, die in een
bijna lege wethouderskamer zit.
“Ik heb naar mijn idee alle dossiers
goed overgedragen aan de ambtenaren in Horst. Maar ik ben altijd bereid
om toelichting te geven wanneer iets
niet duidelijk is. Verder ben ik blij dat
het gemeentehuis hier in Sevenum
niet leeg komt te staan. Het gebouw
wordt in tweeën gesplitst, waarbij
school de Dobbelsteen een deel
betrekt. Het andere deel biedt ondernemers ruimte om kantoor
te houden”, zegt Dinghs.
Maar einde wethouderschap of
niet, Huub Dinghs blijft actief op allerlei fronten. Hij heeft een enorme
kennis van zaken betreffende de
reconstructie platteland en plattelandsontwikkeling. Hij is voorzitter van de
reconstructiecommissie Maasduinen
en dat blijft hij ook na 1 januari 2010.
Huub Dinghs spreekt de taal van agrariërs en begrijpt waar zij mee zitten.
Dat is zijn kracht. Dat is ook een kracht
die niet verloren mag gaan binnen de
lokale en regionale politiek.
“Ik weet dat dossierkennis belangrijk is.
Ik weet ook dat veel zaken specialisme
vereisen en het prijst me gelukkig dat
ik mijn kennis mocht en mag inzetten
binnen de plattelandsontwikkeling”,
zegt Dinghs.
Het jaar is om. Wat wil je de
mensen van Sevenum nog zeggen?
Huub: “Ik weet dat de gemeente forse
financiële bezuinigingen moet doorvoeren, dat is een zware opgave. Bij het
zelfstandig blijven van Sevenum was
dat niet anders geweest. Dat moeten de
mensen van Sevenum goed begrijpen,
het is geen gevolg van de herindeling,
al wordt dat door sommige mensen wel
zo geventileerd. Het nieuwe gemeentebestuur wil ik meegeven contact te
houden met burgers en de kernen te
behouden. Daar zou men de komende
vier jaren in moeten investeren. Richting
aangeven opdat kernen zichzelf kunnen
sturen”, zegt Dinghs tot slot.

Vuurwerkbrillen te
koop ter
voorkoming
oogletsel

Inzegening nieuwe
ramen kerk Meerlo

Op verschillende plekken in
Limburg kunnen mensen
vuurwerkbrillen kopen. Die
moeten oogletsels voorkomen
bij het afsteken van vuurwerk.
Ook het Laurentiusziekenhuis in
Roermond verkoopt de brillen.
Ze kosten 4 euro per stuk.
De helft daarvan gaat naar een
goed doel, een stichting die
oogaandoeningen in ontwikkelingslanden bestrijdt. Kijk ook op
www.vuurwerkbril.nl voor meer
verkooppunten.

In 2008 heeft een werkgroep uit
Meerlo het initiatief genomen om
geld bij elkaar te brengen voor het
realiseren van nieuwe ramen. Pastoor
Verheggen opende de actie op een
ludieke manier door van de kerktoren
te tokkelen. Ook de gemeente MeerloWanssum, de provincie en het bisdom
hebben een financiële bijdrage geleverd. Glazenierbedrijf Flos heeft, in
samenwerking met bouwbedrijf Van
de Ven, de klus geklaard. De ramen
waren in slechte staat, waardoor er
een grondige renovatie nodig was.
Tijdens de werkzaamheden konden

Op nieuwjaarsdag worden de nieuwe ramen van de Johannes de
Doperkerk van Meerlo ingezegend.
de kerkdiensten gewoon doorgaan
doordat vrijwilligers de kerk voortdurend schoonhielden. De werkzaamheden aan de ramen zijn een week voor
Kerstmis afgerond. De kerk is er lichter,
rustiger en mooier door geworden.
De parochie ontving voor de nieuwe
ramen in de kerk de Wilhelmina
Sangers Cultuurprijs. Pastoor
Verheggen zegent de ramen in op
nieuwjaarsdag tijdens de viering om
10.30 uur. Na afloop van de viering
vindt er een ontmoeting plaats voor
geïnteresseerden onder het genot van
een kop koffie.

Het jaar
afsluiten

Met de lekkerste
oliebollen natuurlijk!
HORST • MAASBREE

Wij wensen iedereen een cool 2010!
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Wij wensen
iedereen een gezond
en gelukkig 2010!
077 - 464 04 20
06 - 531 845 34

Wouterstraat 36
5966 PR America
info@slagerijhenkaarts.nl
www.slagerijhenkaarts.nl
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Bloemenveiling Venlo naar het Duitse Herongen
In oktober 2010 gaan de veilingen FloraHolland in Venlo en Landgard in
Herongen (Duitsland) op in een nieuwe veiling. Alle veilingactiviteiten van
de bloemenveiling in Venlo worden in Herongen ondergebracht. Onder de
nieuwe naam Veiling Rhein-Maas gaan dan acht veilingklokken in
Herongen draaien.
De nieuwe bloemen- en plantenveiling is een joint venture
van Landgard en FloraHolland en
vormt een bundeling van drie veilingactiviteiten in de regio Rhein-Maas.
De bestuursorganen van Landgard en
van FloraHolland hebben afgelopen
periode positief besloten over de
definitieve oprichting van de nieuwe
veiling in Herongen. De meldingsprocedure met de Nederlandse
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Mededingingsautoriteit (NMa) is
positief afgerond. In juli 2009 werd
een onderzoek aangekondigd naar de
mogelijkheid om de veilingactiviteiten
van FloraHolland in Venlo en die van
Landgard in Lüllingen en Herongen
samen te brengen in Herongen.
Dit onderzoek is nu afgerond.
Het heeft geresulteerd in de concrete
invulling van de meest belangrijke
aspecten en een positieve besluitvorming in beide organisaties.

In oktober 2010 zal
het bedrijf volledig
operationeel zijn.

In oktober 2010 worden geen bloemen meer geveild in Venlo

Bij Landgard zijn momenteel zo’n
3000 leden/tuinbouwbedrijven aangesloten. Zij leveren hun producten aan
bij de operationele werkmaatschappijen Landgard Blumen & Pflanzen en
Landgard Obst & Gemüse. De productgroepen van Landgard zijn potplanten,
snijbloemen, groente en fruit en tuin-

en bloemisterijbenodigdheden. Onder
Landgards klanten bevinden zich zowel
de groothandel alsook de detailhandel.
De jaaromzet van Landgard bedroeg in
2008 in totaal 1,26 miljard euro.
De coöperatieve bloemenveiling
FloraHolland heeft een netwerk van

zes (inter)nationale marktplaatsen.
Ze zijn te vinden in Aalsmeer,
Naaldwijk, Rijnsburg, Venlo, Bleiswijk
en Eelde. FloraHolland heeft een
landelijk opererende bemiddelingsorganisatie en een internationaal actieve
afdeling Import.

Commotie in Tienray rond sneeuwbalincident
Tijdens de nachtmis afgelopen donderdag op kerstavond, zijn er sneeuwballen tegen de glas-in-loodramen van de kerk in Tienray gegooid.
Twee jongens en één meisje van vijftien werden direct aangehouden door de kerkmeester en een andere vrijwilliger van de kerk.
In afwachting van de politie
werden ze op de eerste rij van de
kerk gezet. De politie arriveerde
na de mis en stuurde de jongeren
donderdag met een waarschuwing
naar huis, omdat er niets vernield
was. De politie onderzoekt nog of
de drie verantwoordelijk zijn voor de
sneeuwballen die dinsdagavond zo’n

zestig ruitjes van de kerk vernielden.
Uit een reactie van de vader van
het meisje uit Grubbenvorst bleek
dat hij vindt dat vrijwilligers van de
kerk wel erg hardhandig hebben
gehandeld. Volgens hem zijn de drie
jongeren lomp naar binnen gewerkt
en heeft een van de jongens zelfs een
klap gekregen. Zijn dochter zou hier-

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

door de hele nacht gehuild hebben en
niet hebben kunnen slapen. De ouders
van de jongeren zijn dan ook boos op
de pastoor van de kerk. Veel inwoners
van Tienray zijn het hier echter niet
mee eens en steunen de pastoor in
zijn handelswijze.
Volgens de Tienrayse pastoor Ruud
Verheggen zelf heeft het sneeuwbalin-

Wonen in de Risselt in Horst?

Advertentie
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Als wereldwijd grootste veilingorganisatie verwerkt FloraHolland
jaarlijks 11,1 miljard bloemen
en 1,3 miljard planten.
Bij FloraHolland werken circa 4.500
medewerkers. De jaaromzet is zo’n
4 miljard euro.

Te koop 2 onder 1 kap woning.
Meer weten? Bel 077-3988558
of www.mooiewoning.nl
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.
Verloren in Horst: Herenhorloge Olympic
met op de achterkant de inscriptie
28-08-02. Tel. 077-3984489
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Vakkundig uw schaatsen
laten slijpen?

e 8,- per paar
van ’t Groenewolt Tweewielers
Kerkstraat 30
Broekhuizenvorst

Tel: 077-4631323
www.tweewielers.nu

cident een mooie kerstmis verpest.
Het sneeuwbalincident van dinsdagavond heeft bij sommige vrijwilligers
voor veel boosheid gezorgd, waarmee
het gebeuren van donderderdagavond
de bekende druppel was die de
emmer deed overlopen. Verheggen
hoopt dat dat de drie jongeren iets van
het gebeuren geleerd hebben.

Onderzoek
overval
Grubbenvorst
De politie onderzoekt een
gewapende overval die dinsdagmorgen omstreeks 7.00 uur
werd gepleegd op een supermarkt aan de Kloosterstraat.
Nadat drie medewerkers
naar binnen gingen, kwamen
twee gewapende en gemaskerde mannen de winkel in.
Ze bedreigden het personeel om
geld te geven. Daarna renden ze
met een nog onbekende buit
weg richting de Veestraat.
Mogelijk zijn er getuigen die
dinsdagmorgen of in de dagen
hiervoor iets verdachts hebben
gezien bij de supermarkt.
De politie heeft een buurtonderzoek ingesteld en daarnaast is
sporenonderzoek verricht.
De politie vraagt getuigen om
contact op te nemen via
telefoonnummer 0900-8844 of
Meld Misdaad Anoniem via
0800-7000.
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Vernielingen
met vuurwerkbom

Winterwandeltocht
in en rond Meerlo

Woensdagavond 23 december
is een ruit van de deur van het
gemeentehuis van Horst aan de
Maas vernield door een zelfgemaakte vuurwerkbom.
Dinsdagochtend zijn twee
jongeren van 14 en 16 jaar oud
uit Melderslo en Hegelsom
aangehouden op verdenking van
deze vernieling. Na het incident
startte de politie een onderzoek
en kwam bij het tweetal uit.
Zij hebben inmiddels bekend.
Tegen het tweetal is procesverbaal opgemaakt.

De Kammeräöj van Carnavalsvereniging de Vöskes organiseren op
zondag 3 januari voor de zevende maal een winterwandeltocht. Deze
tocht wordt traditioneel gehouden op de eerste zondag na nieuwjaarsdag. De organisatie staat garant voor een sportieve wandeling door de
prachtige natuur in de Gemeente Horst aan de Maas en Venray. Start en
opwarmplek is café ‘Oud Meerlo’, bij de kerk, tevens begin en eindpunt
van de tocht. Inschrijving van 10.30 tot 13.30 uur.

Politie zoekt
getuigen
vernielingen
Grubbenvorst
Zaterdagavond zijn er om
ongeveer 23.45 uur vernielingen
aangericht bij het voormalige
gemeentehuis aan het Pastoor
Vullinghsplein. Onbekenden
hebben die avond de vlaggenmast afgebroken en door een
ruit van het gebouw gegooid. De
politie is een onderzoek gestart
en vraagt mensen die deze
avond iets verdachts hebben
gezien of gehoord, contact op te
nemen via 0900-8844. Mensen
kunnen ook anoniem tips
doorgeven via Meld Misdaad
Anoniem 0800-7000 (gratis).

De Kammeräöj van de Vöskes
en kinderen mogen gratis deelnemen. Van alle andere deelnemers
wordt een bijdrage van 1 euro
gevraagd. Er zijn wandelingen
van circa 5, 10 en 15 kilometer
uitgezet. In de route is een pauze
opgenomen waar wandelaars gratis van een glas glühwein, koffie
of warme chocolademelk kunnen

genieten, met gebakken wafels.
Dit jaar is de pauzeplaats op
de Tienrayseweg 15 bij Ald Prins
Noud I van carnavalsvereniging de
Vöskes. Onderweg is het vooral genieten van de mooie afwisselende
landschappen en monumentale
gebouwen in en rond Meerlo.
Meer info: Jan Poels, tel. 0478691900.

Zondag
3 januari

geopend

v a n 11 . 0 0 t o t 1 7 . 0 0 u u r

Jan Leenders Vijverlaan 2, 5961 DJ Horst T 077 398 08 55 jan.leenders@hetnet.nl

De wens van alle wandelaars:
sneeuw en een mooie omgeving

Weerbaarheidstraining goed voor
groep 5 tot en met 8 van de basisschool
Op donderdag 7 januari start op de Doolgaardschool een training weerbaarheid. Een paar dagen later, op
maandag 11 januari start zo’n zelfde cursus op de Weisterbeekschool. De training bestaat uit tien lessen van elk
één uur. Aanmelden kan tot en met 3 januari. Alle jongens en meisjes van de groepen 5 tot en met 8 kunnen
deelnemen aan de training weerbaarheid/sociale vaardigheden. Ook kinderen van andere basisscholen kunnen
aan deze naschoolse training deelnemen. Kinderen die anderen overheersen en/of pesten zijn niet op een goede
wijze weerbaar en weten vaak geen goede houding aan te nemen. Ook voor hen is deze training uitermate
geschikt.
De training op de Weisterbeekschool wordt gegeven door Mariet
Weijs en op de Doolgaardschool door
Jos Slots.
Er wordt gewerkt met korte gesprekjes,
en men is actief bezig met de
werkvormen lichaamswerk, rots- en
wateroefeningen en zelfverdedigingstechnieken.
Het doel van de training is het
vergroten van het zelfvertrouwen.
Onderwerpen die aan bod komen,
zijn: ‘het onderkennen en uiten van
gevoelens’ en ‘lichaamstaal’. Verder
is er ook aandacht voor wat te doen
wanneer men lastiggevallen wordt en
voor vragen als ‘waarom valt iemand
een ander lastig of pest hij of zij een
ander?’ Aandacht is er ook voor het
leren voelen van grenzen en voor het
respecteren en verdedigen daarvan.
Ook leren hulp te vragen en te geven
en leren je in te leven en rekening te
houden met de ander. Daarnaast wordt
gekeken naar hoe stevig iemand met
beide benen op de grond staat (letterlijk en figuurlijk). Wat kan een leerling
goed en wat maakt hem of haar sterk?
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Al onze klanten bedankt
voor het vertrouwen in 2009
en iedereen een gezond 2010!
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www.anjaloek.nl
Hoofdstraat 8, 5961 EZ Horst

DE ACTIE VAN DEZE WEEK:

Gezinszakfriet
met 2 kroketten en
2 frikadellen voor

tel.: 077 398 33 64


00

6,

Wij zijn op zoek naar
leuke collega’s voor in onze cafetaria
voor 15 tot 38 uur per week
Voor meer informatie bel met 077-3983203

Jos Slots geeft training aan kinderen op de Doolgaardschool
Ook wordt aandacht geschonken in de
training aan het geven en ontvangen

van complimentjes. Zie ook:
www.weerbaarheidnoordlimburg.nl.
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Nieuwe cursus bijen
houden in februari
Onlangs werd aan zeven cursisten, die in het bijenseizoen van
februari tot oktober 2009 de opleiding ‘Basiscursus imkeren’ volgden,
een diploma uitgereikt. Joep Verhaegh, bijenteeltleraar en voorzitter
van imkervereniging Horst en omstreken, overhandigde de oorkondes
aan de cursisten. Plaats van handeling was ’t Zoemhukske, het praktijkcentrum voor bijenteelt.

Allen ontvingen een diploma ‘bijen houden’
Begin december is een vervolgcursus ‘bijen houden’ van start
gegaan met zeventien deelnemers.
Het doet de imkervereniging goed
dat er zich steeds meer belangstel-

lenden, onder wie een groeiend aantal vrouwen, met bijen houden willen
bezighouden. Vanaf begin februari
2010 volgt een nieuwe basiscursus
‘bijen houden’.

Eindejaarsbijeenkomst Vrienden van Floriade 2012

Een culinaire smaakbeleving
Tijdens de zesde bijeenkomst van Vrienden van Floriade 2012 werd kort teruggeblikt op een prachtig
Floriadejaar, maar er werd vooral ook vooruit gekeken naar het nieuwe jaar.
Drs. Bert van Wanrooij, programmamanager Floriade van Rabobank
Nederland, sprak over het foundership van de Rabobank en de kansen
die de Floriade met zich meebrengt
voor het bedrijfsleven in de Regio
Venlo. De eindejaarsbijeenkomst
vond plaats in het Maashotel in
Broekhuizen, tevens Vriend van
Floriade 2012. De borrel werd aangevuld met exclusieve, culinaire proeverijtjes onder leiding van Jules Peeters,
eigenaar en patron cuisinier van het
Maashotel. Vrienden werken samen
en dat was ook hier weer terug te
zien in de aankleding, verzorgd door
Nizza Bloembinders uit Venlo.

Actie tegen vuurwerkoverlast
op scholen
Politie, basisscholen en de peuterspeelzalen in de gemeentes Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum en Sevenum
pakken vuurwerkoverlast aan. Zij voeren actie om de toenemende schadepost als gevolg van het afsteken van
vuurwerk in de omgeving van de scholen en op schoolpleinen te verminderen. Door middel van voorlichting, een
posteractie en gerichte surveillance wordt aandacht gevraagd voor vuurwerkoverlast.
Tijdens de afgelopen jaarwisseling
was er gelukkig nauwelijks nog sprake
van overlast op de basisscholen,
de schoolpleinen en de omgeving
van de peuterspeelzalen. Dynamiek
Scholengroep en brigadier Hans
Nillissen van Politie Limburg Noord
gaan ook dit jaar weer samen aan de
slag om de vuurwerkoverlast op deze
plekken zo veel mogelijk te beperken.

Zondagmorgen rond 08.00 uur is het rustig op de ijsbaan in het
centrum van Horst. Enkele vrijwilligers van zangvereniging Egelsheim
uit Hegelsom houden toezicht. Het ijs moet nu weer harden, om
10.00 uur gaat de baan weer open. De ijsbaan, een cadeau van
de gemeente Horst aan de Maas aan de inwoners van de nieuwe
gemeente, is nog te gebruiken tot en met zondag 3 januari.
Dan vindt om 15.00 uur de prijsuitreiking plaats van de tekenwedstrijd die de ondernemers in het centrum tijdens de schaatsperiode
georganiseerd hebben. Kinderen tot 12 jaar kunnen meedoen aan
deze kleurwedstrijd. Zie ook www.samenhetijsop.nl. Hier zijn ook
kleurplaten te vinden.

Vrienden van de Floriade voor het laatst
bij elkaar in het Maashotel

Elk jaar wordt er
veel vernield en is
daar flinke overlast
door het afsteken
van vuurwerk.
Landelijk zijn in de afgelopen
jaren 29 basisscholen getroffen door

brandstichting, ernstige vernieling of
baldadigheid en in het ergste geval
ging een totale basisschool zelfs helemaal in vlammen op. In 2009 kon een
aantal basisscholen op de eerste dag
na de kerstvakantie niet starten, omdat de beschadigingen en vernielingen
niet of onvoldoende hersteld konden
worden.
Na het sinterklaasfeest wordt op
alle scholen aandacht besteed aan
dit onderwerp. De leerlingen wordt
duidelijk gemaakt dat het verboden is
om op 31 december vuurwerk op het
schoolplein af te steken.
De politie controleert met twee
surveillances intensief of er kinderen
op de speelplaatsen zijn. Verder
noteert de politie de namen van kinderen die bezig zijn met het afsteken
van vuurwerk. Zij worden aansluitend

uitgenodigd door de school om de
veroorzaakte rommel op te ruimen of
worden aangesproken op aangerichte
schade. Als kinderen hier geen
gehoor aangeven, wordt doorverwezen naar bureau HALT. Ook treedt
de politie op, onder het motto ‘een
gewaarschuwd mens telt voor twee’.
Bij de scholen en peuterspeelzalen
zijn grote waarschuwingsposters
opgehangen.

Niemand kan dus
achteraf zeggen:
“Dat wist ik niet”.
Samen met alle betrokkenen wil de
politie ervoor zorgen dat scholen en
peuterspeelzalen in 2010 goed van
start kunnen gaan.

Ut Glaze Hoês
succesvol afgesloten
Uitgever GCH media wil alle lezers
en adverteerders bedanken voor het
vertrouwen in het nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas. In 2010
bezorgen wij u weer veel leesplezier.

Wij wensen u een gezond
en voorspoedig 2010!

Rond half elf ’s avonds
gingen de deuren van Ut Glaze
Hoês in Sevenum weer open.
Dit gebeurde op woensdag
23 december.
De vier dj’s Peter Bergs, Martijn
Berende, Rob van Lier en Ron
Vervoort konden weer gaan
genieten van hun vrijheid en

lichamelijk op verhaal komen.
De actie bracht het mooie
bedrag van 13.588 euro op.
Dit werd op donderdag voor
kerst naar het ’grote’ glazen
huis van 3FM in Groningen
gebracht. Op het podium waren
tijdens de afgelopen vier dagen
tientallen activiteiten.
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SP: vijf wethouders is te veel
Op woensdag 23 december
maakte CDA-lijsttrekker Leon
Litjens via zijn Twitter bekend dat
CDA, Essentie en PvdA een akkoord
hebben bereikt over de vorming
van een nieuw college. Volgens
Litjens gaat het nieuwe college uit
vijf wethouders bestaan.
De SP is verbaasd over de omvang van het nieuwe college.

“In Venlo kan men de stad besturen
met vier wethouders, maar CDA,
PvdA en Essentie kunnen deze klus
blijkbaar alleen met vijf mensen
aan. Het ontbreekt het nieuwe college blijkbaar aan het vermogen
om de nieuwe gemeente met een
kleine ploeg fatsoenlijk te besturen.
Hiermee jagen CDA, PvdA en Essentie
de burgers van de nieuwe gemeente

al meteen op kosten”, aldus SPfractievoorzitter Michael van Rengs.
Het CDA krijgt in het nieuwe college drie wethoudersposten. PvdA en
Essentie ieder een. Hiermee krijgt het
CDA in het nieuwe college een absolute meerderheid. “Opmerkelijk,”
zegt Van Rengs. “Blijkbaar moet duidelijk zijn wie de baas in het nieuwe
college is, het CDA dus. Ik heb de

indruk dat er vooral is gekeken naar
de machtsbasis van het CDA. Een
oppermachtig CDA is voor PvdA en
Essentie dus geen probleem; de rekening hiervoor wordt zonder enige
moeite bij de burgers gelegd.”
De drie coalitiepartijen hebben
eerder al aangegeven te gaan werken
aan een slanke gemeentelijke organisatie. Michael van Rengs: “Dit geldt

niet voor het bestuur. Ik vind het
maar vreemd, want neem bijvoorbeeld de gemeente Venlo. Deze
gemeente krijgt meer dan 100.000
inwoners, toch kan het nieuwe
college het af met vier wethouders.
Blijkbaar ontbreekt het in Horst aan
de Maas aan kwaliteit.”
Michael van Rengs, SP

Ingezonden brief

‘Ouwe politiek’
Zes weken geleden werden in
onze (fusie)gemeente Horst aan de
Maas (of beter: Horst in Limburg)
gemeenteraadsverkiezingen
gehouden. De uitslag was helder:
het CDA steeg van 9 naar 11 zetels,
de SP bleef gelijk op 5 zetels. De
PvdA ging terug van 5 naar 3 zetels
en verloor daarmee dramatisch.
Essentie deed het met 6 zetels (ruim
20% van de stemmen) als relatieve
nieuwkomer erg goed. D66 haalde
2 zetels. Je zou denken: de vorming
van een nieuwe coalitie kan vlot
verlopen.
De beide centrumpartijen CDA

en Essentie haalden samen 17 zetels
en dat is ruim 60% van de stemmen.
Een coalitie van beide partijen leek
binnen handbereik te liggen. En dat
bleek ook zo te zijn. Binnen twee
weken waren beide partijen het in
grote lijnen met elkaar eens over
een collegeprogramma. Een snelle
formatie van een nieuw college was
te verwachten, CDA twee en Essentie
een wethouder.
Maar wat bleek? Het CDA wilde
een nog bredere coalitie en méér
wethouders. Dit in verband met te
verwachten ‘zware tijden’ en om
een goed contact met de bevolking

mogelijk te maken. In mijn beleving
een staaltje ‘ouwe politiek’. “Verdeel
en heers en zorg tegelijkertijd voor
zoveel mogelijk politieke mist in de
verwachting dat burgers de ware beweegredenen achter het politieke spel
niet meer zien”. Het vervolg bevestigt
mijn voorgevoel. Als derde partij voor
de te vormen coalitie komt de PvdA
uit de (tover)hoed, juist de grote
verliezer van deze verkiezingen. Dit
gedrag van ‘de politiek’ verklaart voor
mij de lage opkomst bij (regionale of
gemeentelijke) politieke verkiezingen.
Zó gaat het immers niet meer om de
essentie (het echte belang van burger

en gemeente), maar om partijpolitieke en of persoonlijke belangen en
je stem is niet meer van bepalende
betekenis. Net voor kerstmis volgt
de ontknoping: het CDA sleept drie
politieke wethouders uit de onderhandelingen, Essentie en PvdA elk
één. Gerekend in formatieplaatsen
komen er 4¼ wethouders, jaarkosten € 425.000 (€ 100.000 per ‘hele’
wethouder).
Ik hoop vurig dat de ledenvergadering van Essentie deze bijzondere
creatie afwijst.
Jan Verheijen, Horst

Welkom Horst aan de Maas met muziek uit alle windstreken

Oliebollenactie raadsleden zaterdag 2 januari
Om de start van de fusiegemeente Horst aan de Maas te bevorderen zullen raadsleden van de nieuwe gemeente op zaterdagmiddag 2 januari gratis
oliebollen uitdelen op en rond de ijsbaan in het centrum van Horst. Ook zal de nieuwe huisstijl van de fusiegemeente gepresenteerd worden. En kan men
ook nog een gratis fleecemuts bemachtigen met het logo van de nieuwe gemeente. Om het saamhorigheidsgevoel te benadrukken zullen vier joekskapellen uit de verschillende windstreken van de nieuwe gemeente deze happening opluisteren. Reden genoeg om op zaterdag 2 januari tussen 12.00 en 16.00
uur het centrum van Horst te bezoeken.
Tijdens de officiële Nieuwjaarsontmoeting op vrijdag 1 januari in
’t Gasthoês wordt het officiële
startsein gegeven voor de fusiegemeente Horst aan de Maas. Ook wordt
tijdens deze openbare bijeenkomst de
nieuwe huisstijl gepresenteerd. Maar
de fusiegemeente wil ook meer naar
buiten treden, juist in deze eerste

dagen van de nieuwe gemeente.
Op en rond de ijsbaan zal ook de
nieuwe huisstijl van de gemeente
gepresenteerd worden en delen de
raadsleden naast oliebollen ook gratis
speciale fleecemutsen uit met het
logo van de nieuwe gemeente.
Wat de muziek die middag op
het Wilhelminaplein betreft zijn alle

windstreken uit de nieuwe gemeente
vertegenwoordigd. Maar liefst vier
joekskapellen dragen hun steentje bij
aan de feestvreugde: Ieder Vur Zich
uit Meterik, Labberjoeks uit Sevenum,
Kloar Taal uit Melderslo en Baeter
Aas Niks uit Meerlo. Tussen 12.00 en
16.00 uur zullen deze gezelschappen
in willekeurige volgorde voor muzi-

kale feestvreugde zorgen.
Ook op deze manier wil de fusiegemeente benadrukken dat we op weg
zijn om een hechte gemeenschap
te vormen. In de toekomst wil de
gemeente vaker een beroep doen op
de verschillende muzikale, sportieve
en/of culturele activiteiten die onze
gemeente rijk is.

Bespreking Poll week 51

Geen verhoging ozb gewenst
Een verhoging van de gemeentelijke belastingen zoals de ozb is
verantwoord als daardoor de gemeentelijke dienstverlening op peil blijft.
Naar aanleiding van deze stelling brachten 44 mensen een stem uit.
Hiervan bleek 45% het eens en 55% het oneens te zijn met deze stelling.
Het aantal uitgebrachte stemmen lag hoger dan andere weken.

Dat betekent dat het onderwerp wel leeft. Er is een kleine voorkeur voor het
niet verhogen van de ozb. Ook al zou daardoor de dienstverlening van de gemeente minder worden. Volgens de verkiezingsprogramma’s speelt de dienstverlening door de gemeente een grote rol. Daarnaast is er echter de noodzaak
tot bezuinigen door de lagere uitkeringen uit het gemeentefonds. Kortom: de
komende maanden zullen belangrijke keuzes gemaakt worden.

In de nieuwe gemeente nemen de juiste partijen deel
aan de coalitie
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Vorige week dinsdagavond is een akkoord bereikt over de coalitie, die de
komende jaren in de nieuwe gemeente aan de slag gaat. Een coalitie van CDA,
PvdA-PK en Essentie. De SP en D66 komen daardoor in de oppositie terecht. Deze
laatste bezetten 7 zetels, de coalitie kan uitgaan van 20 zetels. Dit ziet er redelijk
en voor de hand liggend uit. De PvdA-PK verloor echter fors.
Op haar website is de SP kritisch over de samenstelling van het toekomstig
college: ”De drie coalitiepartijen hebben eerder al aangegeven te gaan werken
aan een slanke gemeentelijke organisatie. Michael van Rengs: Dit geldt niet voor
het bestuur. Ik vind het maar vreemd, want neem bijvoorbeeld de gemeente
Venlo. Deze gemeente krijgt meer dan 100.000 inwoners, toch kan het nieuwe

college het af met vier wethouders. Blijkbaar ontbreekt het in Horst aan de Maas
aan kwaliteit.”
Op maandag 4 januari wordt de eerste raadsvergadering in de nieuwe
gemeente gehouden. Op de agenda staat onder andere het beëdigen van de
nieuwe raadsleden, het kiezen van de wethouders en het aanbieden van het
coalitieprogramma.
Onze vraag aan u is: bent u het eens met de samenstelling van de nieuwe
coalitie? Geef uw mening via de website. Ook nodigen we u uit om uw uitgebreide reactie daar te geven.
Maak gebruik van www.hallohorstaandemaas.nl.

Uitslag vorige week (week 52) > Het afsteken van vuurwerk dient verder aan banden te worden gelegd > eens 74% oneens 26%

Cactus
Column

2010

Het nieuwe jaar begint voor
Horst aan de Maas zeer spectaculair. Een sterk vergrote gemeente, nieuwe inwoners, een nieuwe
gemeenteraad en een idem
college. Dat belooft wat!
Ook alle inwoners zullen aan
elkaar moeten wennen, hoewel.... We deden toch al boodschappen in elkaars dorpen,
vooral als het , soms vermeende,
exclusiviteit betrof. En ook de
problemen zullen overal hetzelfde blijken te zijn. Maar hoe
dan ook, de nieuwe (tijdelijke)
ijsbaan in het dorp Horst was een
welkome verrassing. Het ijs
tussen de verschillende raadsleden was al snel gebroken en de
leden van het college begaven
zich meteen rap op glad ijs. Het
rijden van een scheve schaats is
echter niet afhankelijk van de
winterperiode, dat kan zelfs bij
zeer hoge zomer temperaturen!
Gegarandeerd dat deze columnist
dit in de gaten houdt! We zullen
aan het begin van het nieuwe
jaar de bestuurders onbevangen
tegemoet treden en ze de kans
geven de werkzaamheden te
verrichten die ze aan hun kiezers
hebben beloofd. Maar ze mogen
zeker niet uitsluitend voor eigen
parochie preken, ze vertegenwoordigen nu één groot dorp!
Het nemen van besluiten “omdat
de fractiediscipline“ dat nu
eenmaal vereist ook al weet je
niet waar het precies over gaat ,
is laakbaar en onjuist.
Een krachtige, aimabele
leider in het nieuwe geheel en
daarbij voor iedereen aanspreekbaar is ongetwijfeld de huidige
burgemeester. Horst aan de Maas
heeft geen behoefte aan een
Rooyse Wissel! Met de wens dat
iedereen naar gelang de
godsdienstige overtuiging een
Zalig, Gelukkig of Voorspoedig
Nieuwjaar heeft gaan we Horst
aan de Maas nieuwe-stijl
beleven!
Proost!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Nu het jaar 2009 ten einde loopt is de tijd van terugkijken en vooruitblikken begonnen. Wij zijn benieuwd naar wat de mensen in de kernen van Horst aan de Maas in 2009 heeft bezig gehouden
en hoe zij vooruitkijken naar 2010. Uit elke kern hebben we daarom iemand de volgende vragen voorgelegd. Wat was voor jou het hoogte- en dieptepunt van het afgelopen jaar? Wat zijn jouw
voornemens voor het nieuwe jaar en wat verwacht je van het nieuwe jaar?

Bart Engels (25), America
Bart Engels; 25 jaar oud.
Tot en met de kleuterklas
gewoond in Sevenum, nu
wonend in America. Na Dendron
en een studie bedrijfswetenschappen in Nijmegen werkzaam
op basis van detachering,
voornamelijk bij de Rabobank.
Bart is met veel zaken bezig en
hij is aanstaand lid van de
gemeenteraad. Hij is al zestien
jaar lid van de fanfare. Onlangs
schakelde hij over van trompet
naar bariton. Af en toe speelt hij
tennis bij Tennisclub America.

Als inwoner van America kijk ik
tevreden terug op het afgelopen jaar.
In 2009 is in ons dorp veel tot stand
gekomen, mede door inzet van de
inwoners zelf. Denk aan het project
‘America in ’t Groen’ en aan de
nieuwe veilige fietsverbindingen.
Ook kunnen ouderen op
computercursus en is er sinds kort
sfeerverlichting. Een absoluut
hoogtepunt is het jaarlijkse
slotconcert van Rowwen Hèze. Door
de goede organisatie en de vele
vrijwilligers werd dit weer een succes.
Voor mij persoonlijk waren de

gemeenteraadsverkiezingen het
hoogtepunt. Door de steun die ik
hiervoor heb gekregen, mag ik
de komende vier jaar in de raad
plaatsnemen. Het is voor mij een
uitdaging om op deze manier iets
voor anderen te kunnen betekenen.
Dieptepunten in 2009 zijn de
gevolgen van de economische crisis.
Alhoewel niet iedereen hiervan
last ondervindt, hebben sommige
bedrijven en gezinnen het moeilijk.
Bijvoorbeeld in de land- en tuinbouw.
Deze sector is ruim aanwezig in
America. Persoonlijk heb ik met mijn

werk in de financiële sector ook de
onzekerheid van de crisis ervaren.
Graag zet ik me het komend
jaar in voor de gemeenschap onder
andere via mijn raadslidmaatschap.
In 2010 verwacht ik opnieuw
inzet van inwoners en bedrijven om
met nieuwe initiatieven te komen.
Op deze manier houden we een
leefbaar America, waar we trots op
mogen zijn. Persoonlijk zal ik hier in
de gemeenteraad aan bijdragen. Ten
slotte wens ik dat we terug kunnen
kijken op een gelukkig jaar als 2010
voorbij is!

lang in San Francisco, Los Angeles, Las
Vegas, Miami en New York City geweest.
Het was er helemaal top! De sfeer, het
land, de mensen, het uitgaan, echt
helemaal top! Ik bedoel, tien dagen
voor niets in Las Vegas vertoeven in het
Bellagio hotel kan ik niet echt slecht
noemen.
Een dieptepunt daarentegen was
een kleine aanraking met het behalen
van rijbewijs A. Iets te enthousiast erin
gevlogen en al snel (tot twee keer toe)

in het begin al gelijk afgekapt. Het halen
van dit rijbewijs in het nieuwe jaar staat
dan ook hoog op de agenda. Ik wil
het rijbewijs graag halen zodat ik eens
lekker kan gaan vlammen. Hopelijk zal
dit niet al te ’langdradig’ gaan worden
en anders verlopen dan in 2009.”
“Wat het nieuwe jaar verder gaat
brengen is hopelijk mijn afstuderen
aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen. Ik dat ik kan beginnen aan
een ’professionele loopbaan’, zoals dat

Bram van Helden (22), Hegelsom
Uit Hegelsom komt Bram
van Helden. Bram is 22 jaar oud
en heeft een vriendin, Marloes Weijs,
en zij is 21 jaar oud. Bram houdt van
fitnessen en squashen en van
uitgaan. In zijn vrije tijd werkt hij als
duizendpoot bij Blok 10 in Horst.
“Het absolute hoogtepunt van het
afgelopen jaar was voor mij de rondreis
die ik heb gemaakt door de Verenigde
Staten van Amerika. Ik ben vier weken

Har Wilms (50), Evertsoord
Har Wilms; 50 jaar oud.
In 1967 kwam hij van Maasbracht
naar Evertsoord. Hij is getrouwd
met Zaneta, samen hebben ze drie
kinderen: Tina, Sanna en Tom.
Har is volop actief als veehouder,
voornamelijk in de melkveehouderij. Voor zijn bedrijf heeft
hij een duidelijke strategie naar
de toekomst uitgezet.
”Het hoogtepunt voor mij was
de verbouwing en de installatie van
het automatisch melken. Dat bevalt
me heel goed. Het levert veel sociale
vrijheid op. Ook de lichamelijke
belasting door het wegvallen van het
melken is veel minder geworden”,

zegt Har. Ook is hij erg te spreken over
het feit dat er nu wel gedraineerd mag
worden in de omgeving van Mariapeel.
Eerder was dit niet toegestaan. Door
de inzet van de werkgroep Agrarische
Belangen Mariapeel en de zogenaamde
Koopmansgelden is dit bereikt.
De viering van het 50-jarig bestaan
van Evertsoord in september van dit jaar
noemt Har eveneens een hoogtepunt.
De gemeenschap in Evertsoord is
hecht. Het grijpt Har dan ook steeds
aan als iemand uit de gemeenschap
overlijdt of ernstig ziek wordt.
”In 2010 ga ik me nog meer
inzetten voor gezin en bedrijf; de prijzen
zijn nu laag. Daarom moet het technisch
resultaat goed zijn”.

”Mijn hoop en verwachting is
dat de opbrengstprijzen komend jaar
wel hoger zullen liggen dan in het
afgelopen jaar. Om goed voorbereid te
zijn voor de komende jaren, hebben we
samen met een adviseur een visie op
de toekomst van ons bedrijf opgesteld.
Langs die weg werken we nu. Dit geeft
ons rust en zekerheid.
Daarnaast hopen we dat iedereen
een gezond en plezierig 2010 tegemoet
gaat”, besluit Har.
Ook de honger in de wereld
laat hem als producent van voedsel
niet ongemoeid. Hopelijk komt daar
een keer een eind aan. Net als aan
oorlogen. Oorlog en honger gaan vaak
samen.

Kim van Heijster (24), Melderslo
Kim van Heijster is 24 jaar en woont in Melderslo met haar vriend
Luc Erprath, die 34 jaar oud is. Kim heeft een zoontje van vier jaar oud,
Michael. Haar grote hobby’s zijn paardrijden, dansen en squashen.
Kim heeft een eigen bedrijf en is daar vreselijk trots op.
“Het hoogtepunt van afgelopen
jaar was om voor mijzelf te
beginnen bij BeautyNjoy als
nagelstyliste en visagiste. Ik merkte
al snel dat, toen ik mijn zoon
Michael kreeg, het vrij lastig was
om in de horeca te blijven werken.
Aangezien mijn ouders in 2008
Café De Sport verkocht hebben en

er in de avond moeilijk een vaste
oppas te krijgen was, werd het tijd
om aan iets nieuws te beginnen.
Het is fijn dat ik nu mijn planning
zo kan afstemmen dat ik Michael
iedere dag zelf naar Basisschool De
Brink kan brengen en hem ook zelf
kan ophalen. De middagen die hij
vrij heeft, kunnen we besteden aan

leuke dingen.
Mijn dieptepunt van afgelopen
jaar was het overlijden van opa Hay
Martens op 6 december van 2009.
Opa was een man die veel voor
ons en de gemeenschap van Horst
betekend heeft.
Oud Horst in het nieuws,
Veldkruisen en Kapellen, oud
kerkhof, de Kasteelruïne en
carnavalsvereniging D’n Dreumel
hebben op zijn bijdrage mogen
rekenen. Tevens bleef zijn grote
passie voor ‘Mercedes’ niet

onopgemerkt. Opa was een actief
mens die voor iedereen behulpzaam
was en absoluut geen onrecht
verdroeg. Al met al een man die
een groot voorbeeld was voor veel
mensen.”
“Mijn voornemens van het
nieuwe jaar zijn om mijn werk
nog verder uit te breiden in de
schoonheidsbranche samen met de
rest van het team. En dat 2010 ons
verder veel goeds mag brengen, niet
alleen voor mij en m’n team maar
voor alle mensen die me lief zijn.”

dan zo mooi genoemd wordt. Dat
zal voor mij veel veranderingen met
zich meebrengen. Het is dan ook het
eindresultaat waarvoor ik vijf jaar hard
heb gewerkt. Al met al zal 2010 een
jaar worden met veel veranderingen
en veel afsluitingen. Tegelijkertijd
zal het een jaar worden waarin veel
nieuwe deuren geopend gaan worden
voor mij. Ik wens iedereen een fijn
en gezond 2010 toe”, aldus Bram van
Helden.
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Marleen Theeuwen (62), Horst
Wie Marleen Theeuwen uit
Horst kent, weet dat het gesprek
vrij snel over de Peelkabouters zal
gaan. Marleen 62 jaar, is gehuwd
met Theo die 63 jaar oud is.
Samen zetten zij zich volledig in
voor de Peelkabouters. Omdat
Theo al enige tijd ziek is gaat het
echtpaar binnenkort verhuizen
naar Melderslo. Daar huren ze een
huisje waar alles gelijkvloers is.
In 2011 hopen Marleen en Theo
een woning te betrekken in Horst
(Plan Douven). Tot die tijd zijn ze
te gast in Melderslo. Marleen en
Theo hebben geen kinderen maar
wel heel veel Peelkabouters.

“Het hoogtepunt van het
afgelopen jaar was wel dat het
sprookje van de Peelkabouterbeelden
nu samengevoegd zijn midden in
het centrum dankzij de gemeente.
Ze staan nu op een mooie plek die
ze verdienen. Een dieptepunt op
privégebied was uiteraard de ziekte
van Theo, mijn man. Dan weet je in
één keer weer hoe betrekkelijk het
leven eigenlijk is.”
“De voornemens voor het nieuwe
jaar zijn, dat wij privé een beetje
zonneschijn krijgen.
En dat we daarnaast ook een goed
Peelkabouterjaar krijgen. Dat we
veel geld voor CliniClowns weten

Joke Steeghs (60), Griendtsveen

Echt bijzondere hoogtepunten en
dieptepunten waren er niet in 2009.

”Door de tijd die vrijkwam door mijn
vroegpensioen heb ik wel een lange

binnen te halen. Dat hoop ik van
ganser harte, want alles wat met
zieke kinderen te maken heeft, daar
ligt ook mijn hart.
Wat ik verder van het nieuwe
jaar verwacht en hoop, is dat we
een geweldige gemeente Horst
aan de Maas krijgen met veel
vrijwilligers. Vrijwilligers die zich
allemaal inzetten voor verenigingen
en goede doelen en niet te vergeten
de senioren die kunnen wel wat
aandacht gebruiken. Mijn verdere
wensen zijn dat we ook volgend jaar
weer een ijsbaan in het centrum
krijgen en dat we geen kerstkaarten
meer sturen maar dat geld doneren

voor de ijsbaan, dan hebben alle
kinderen weer dolle pret.
En natuurlijk dat we onze
Burgemeester Kees van Rooij in
onze gemeente kunnen houden
die er altijd is voor iedereen.
Wat ik me verder wens is dat de
mensen, als we weer winter krijgen
met veel sneeuw, de stoep beter
schoonmaken en naar de buren
kijken of die wat hulp kunnen
gebruiken.
Ik heb verschillenden mensen
zien vallen in het centrum, dit hoeft
toch niet te gebeuren? Tot slot wens
ik iedereen een gelukkig en gezond
2010 toe”, aldus Marleen Theeuwen.

Geboren in Meterik en nu wonend in Griendtsveen. Voorheen docente bodemkunde aan de HAS in Den Bosch.
Dit betekende de afgelopen tien jaar bijna dagelijks een retourtje met de trein. Sinds de zomervakantie van dit jaar
met vroegpensioen. Nu actief op allerlei terrein zoals voorzitter van de dorpsraad Griendtsveen en secretaris van de
plaatselijke KBO. Tevens is ze actief binnen een schoolproject voor het Peelmuseum.
vakantie in Nieuw-Zeeland kunnen
houden. Dat is me prima bevallen”,
zegt Joke.
Een klein dieptepunt, dit heeft
betrekking op het dorp, is de
afsluiting van het bruggetje voor
de kerk in Griendtsveen. Dit geldt
voor een gedeelte van het verkeer.
Door achterstallig onderhoud wordt
het gevaarlijk voor zwaar verkeer.
In 2008 is het project ‘Kanalen
en lanen’ afgerond. Deze waren
dus in orde in 2009. ”Graag zou
ik nog meer elan in de dorpsraad

willen hebben. We zoeken steeds
nieuwe mensen. Nu de herindeling
een feit is, moeten we meer
voor onszelf opkomen”, aldus
Joke. Uit de onlangs gehouden
leefbaarheidsenquête kwamen geen
bijzondere knelpunten naar voren.
Vanuit haar werk voor de
dorpsraad hoopt Joke dat de
dorpsraad een duidelijke plek krijgt
binnen de nieuwe gemeente.
Samen met wethouder Marcella
Dings evalueerden de dorpsraden
begin december hun functioneren

Kopenhagen”.
“Mijn voornemen is om veel
meer tijd te nemen voor mijn gezin,
mijn Spaans weer op te halen en
weer een trip met de auto door
Spanje te maken. Mijn vrouw en ik
zijn echte ‘Spanjofielen’, zoals we dat
zelf noemen.”
Ik hoop dat de overheid meer
gaat investeren in decentrale

energieopwekking, vooral door
lokale ondernemers en ook door de
burgers zelf, want de macht van de
grote energiemonopolisten moet
worden doorbroken om echt iets te
veranderen .
Ik verwacht dat daar in Nederland
weinig van terechtkomt, want juist
die genoemde grote partijen bepalen
hier het overheidsbeleid.

Joep Hermans (62), Swolgen
Joep Hermans, 62 jaar oud, woont in Swolgen en is voorzitter van
Vereniging Innovatief Platteland en Carnola. De Vereniging Innovatief
Platteland heeft als doel, om vanuit agrarisch perspectief, invulling te
geven aan de wensen van de consument en maatschappij op het gebied
van voedsel, ruimte, water, milieu en welzijn. Carnola is een coöperatie die
de belangen behartigt van aangesloten agrariërs die koolzaad verbouwen.
“Het hoogtepunt van 2009 vond
plaats op 20 januari, toen Obama
werd beëdigd en Bush van het

toneel verdween. Het dieptepunt
van 2009 is voor mij het mislukken
van de klimaatconferentie in

Jan Poels (58), Meerlo
Jan Poels; 58 jaar, in Meerlo geboren en getogen, een Meerlonaar
in hart en nieren. Jan is gehuwd met
Trudy Poels-Hendriks, die werkzaam is als apothekersassistente
bij Medisch Centrum VieCuri. Samen
hebben zij twee kinderen en twee
kleinkinderen waar ze vreselijk trots
op zijn. Jan is 34 jaar werkzaam
in het onderwijs, momenteel als
teamcoördinator facilitaire zaken op
het Valuascollege te Venlo.
“Buiten het werk en gezin
vind ik het belangrijk om ook tijd
vrij te maken voor het sociaal
maatschappelijk leven. Zo had en
heb ik diverse bestuursfuncties,
momenteel onder andere als
voorzitter van de Stichting Truckrun.

Voor de Meerlose kerk ben ik actief als
lector en lid van de avondwake groep.
De restauratie van de Sint Josef kapel is
reeds voltooid, die van de Mariakapel
staat nog in de steigers. Ik spreek de
wens uit dat de voltooiing hiervan in
2010 mag plaats vinden.
De splitsing van de gemeente
Meerlo-Wanssum vind ik jammer, maar
het kan ook nieuwe kansen bieden.
De naam van de nieuwe gemeente
mag voor mij Horst aan de Maas blijven.
Ik hoop wel dat ieder dorp zijn
eigen identiteit kan blijven behouden,
maar ook open staat voor een
onderlinge samenwerking.
Hoogtepunt voor de Meerlose
gemeenschap vind ik het realiseren
van de kerktorenverlichting en de
nieuwe glas in lood ramen in de kerk.

De mensen die zich hiervoor hebben
ingezet, Chapeau!
Mijn persoonlijke hoogtepunten
vind ik in de directe kring van gezin,
familie en vrienden. Ik vind het
belangrijk om te kunnen relativeren,
open te staan voor de node van een
ander en iets te betekenen voor die
ander. Het zou mooi zijn als ieder mens
iets deed voor de medemens of de
gemeenschap. De enige manier van tijd
hebben, is tijd te nemen. Vele vormen
van vreugde en verdriet kleuren ons
leven in en vormen samen toch een
mooi geheel. Kortom tijd nemen om te
genieten van de vele kleine dingen in
het leven.
Als laatste wens ik iedereen
gezondheid en een gelukkige tijd toe
voor 2010.”

binnen de oude gemeente en
keken vooruit op hun plaats in de
nieuwe grote gemeente.
Ook hoopt ze dat veel mensen uit
Griendtsveen zich in gaan zetten
om van het 125-jarig bestaan van
het dorp een succes te maken.
Dit jubileum wordt in mei 2010
gevierd. Joke besluit:
”Denk niet alleen aan jezelf maar
ook aan anderen. Ervan uitgaan
dat anderen, net als jezelf, de
beste bedoelingen hebben. Dat
helpt je vaak verder”.
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Mimi Clabbers (67), Broekhuizenvorst
Mimi Clabbers; 67 jaar oud,
woont in Broekhuizenvorst. Mimi
heeft jaren in de lokale politiek
gezeten en heeft in december
van dit jaar afscheid genomen als
gemeenteraadslid van Horst aan
de Maas. Mimi Clabbers vervult
veel functies als vrijwilligster.
“Mijn hoogtepunt dit jaar was
zonder twijfel de ingebruikname
van de nieuwe ruimte voor de
stichting BeOne in Horst”. BeOne
is gelegen aan Groenewoudstraat
1-3 en is een stichting die
buitenlanders helpt, die om welke
reden dan ook naar Nederland zijn
verhuisd. Andere hoogtepunten
waren de vlooienmarkt van

Zij-Actief (die plaatsvond in
Broekhuizenvorst, waar het gezellig
samenwerken de sfeer bepaalt) en
het winterconcert van Con Brio, waar
ik aan mee mocht werken. Het was
sfeervol en goed bezocht en het
programma was erg goed.”
Het dieptepunt voor Mimi
Clabbers is de problematiek rondom
de accommodatie in Broekhuizen en
Broekhuizenvorst.
Mimi Clabbers: “Ik vind het jammer
dat deze twee dorpen niet wat meer
eensgezind zijn. Het plan om een
multifunctionele accommodatie voor
Broekhuizen en Broekhuizenvorst
te realiseren, was een unieke
kans. Hiermee zou een uitstekende
huisvesting voor alle verenigingen

en voor alle activiteiten voor de
toekomst gewaarborgd kunnen
worden”.
“Ik wil graag veel energie
stoppen in de Stichting BeOne en
verder lekker doorgaan met overige
vrijwilligersactiviteiten. Privé wil ik
graag met mijn man Herman veel
gaan fietsen, lezen en reizen.”
“Verwachten niet zo veel,
hopen des te meer! Ik hoop dat de
toekomst er wat de economie betreft
wat zonniger uit gaat zien. Dat alle
mensen in eensgezindheid leven
met elkaar, dat de armoede uit de
wereld verbannen zal worden en dat
oorlogen beëindigd worden.
Dat eenieder vrede en geluk ten deel
mogen vallen.”

Peter Relouw (41), Grubbenvorst
Peter Relouw; 41 jaar oud,
woont in Grubbenvorst en heeft
een rijdende winkel. Hij is verantwoordelijk voor de pr van
Schutterij St. Jan uit Grubbenvorst.
“Het hoogtepunt voor mij het
afgelopen jaar was natuurlijk 11 juli
2009, de dag dat we als schutterij
St. Jan voor het eerst in de historie
het Oud Limburgs Schuttersfeest
hebben gewonnen in Neer. Een
droom kwam uit en het feest daarna
was onbeschrijfelijk. Als ik nu zie hoe
de voorbereidingen lopen, dan geeft
mij dat een fantastisch gevoel.”

“Het dieptepunt voor mij het
afgelopen jaar had te maken
met mijn werk. Toen ik na de
vakantie mijn rijdende winkel ging
halen bij de garage, na een dure
reparatie, wilde ik de koeling weer
inschakelen. Maar wat bleek: de
achterwandkoeling was helemaal
kapot en dus moest ook nog een
nieuwe achterwandkoeling en motor
geplaatst worden. Hierdoor kon ik
gelijk de eerste dag na de vakantie
mijn klanten niet bedienen en kwam
er onverwachts ook nog een fikse
kostenpost bij. Maar mijn motto is
kop op en moed houden, daar is mijn

vak veel te leuk voor.”
“Mijn goede voornemen voor het
nieuwe jaar is dat ik wil proberen
om het advies van mijn huisarts
maar eens goed op te volgen.
Dat wil zeggen dat ik eigenlijk
heel wat kilo’s af moet vallen
en dat ik eigenlijk elke dag een
halfuur extra moet bewegen voor
mijn gezondheid. Ik ben namelijk
familiair belast met een verhoogd
cholesterolgehalte en om dit een
beetje op het juiste peil te houden,
zijn bovengenoemde zaken van
essentieel belang.”
“Ik verwacht het komend jaar

een heel erg druk jaar in verband
met het Oud Limburgs Schuttersfeest
in Grubbenvorst op zondag 4 juli
2010. Maar het is fantastisch mooi
om hieraan mee te mogen werken,
zeker als je ziet met hoeveel
enthousiasme dit door iedereen
wordt opgepakt. Verder hoop ik ook
nog, dat onze medeschutters die de
laatste maanden geveld zijn door
ernstige ziektes, deze ziektes weer
te boven komen en samen met ons
mogen genieten van een prachtig
schuttersfeest, zoals Grubbenvorst
en heel Limburg nog nooit hebben
meegemaakt.”

Hier zaten we als enige Limburgers
tussen duizenden supporters van
Heerenveen, geweldig! De laatste
penalty was raak: een schitterend
moment. Later op de avond waren we
te laat voor de huldiging in het
Abe Lenstrastadion. Dan maar de kroeg
in en de overwinning vieren met de
‘stugge’ Friezen. Die kunnen echt wel
feestvieren. Ook konden we onze
helden nog begroeten.
Als tweede noemt Sef de slotavond
van DAS op vrijdag 27 november.
”Een halfjaar ben je bezig met de
voorbereiding. Je hoort veel: Moet dat

allemaal met gemeenschapsgeld?”.
Dan ga je in de kerk naar het
voorafgaande schitterende
minipromsconcert. Je vraagt je af:
”Kunnen al deze mensen wel in
De Wingerd?” Daar volgde een
geweldige avond. Je krijgt veel
positieve reacties ook op het boek,
de cd en de dvd. Het niet verlengen
van mijn arbeidscontract was voor mij
een klein dieptepunt. ”Je bent bijna 59
jaar en dan moet je op zoek naar werk.
Gelukkig heb ik nu een jaarcontract van
20 uur per week.” Ook vindt Sef het
jammer dat Zaerum aan Horst aan de

Maas wordt gekoppeld. Maar: “Zaerum
blieft Zaerum”, zoals velen zeggen.
“Mijn voornemen is om weer net
zoveel vrijwilligerswerk te doen bij
crisisopvang ‘t Raayke in Tienray.
Hier begeleid ik jongvolwassenen.
Verder hoop ik dat het geweld
in het openbaar vervoer minder
wordt. Ook hoop ik dat hulpverleners
ongehinderd hun werk kunnen doen.
Ik blijf altijd optimistisch en verwacht
dat het eind 2010 beter gaat met
de economie. Hiervoor is hulp van
iedereen nodig: er moet weer geld
uitgegeven worden.”

Ton Verstraelen (65), Lottum
Ton Verstraelen net 65 jaar
oud geworden, woont in Lottum
en is bestuurslid van de Stichting
Houthuizer Molen. Ton Verstraelen:
“Meestal bewaar ik de beschouwingen voor de laatste dag van het
jaar! En dan blijft het bij: “Het was
een mooi jaar en dat we ook het
komend jaar weer gezond mogen
blijven.” Maar ja, daar wil jij Hallo
niet mee in denk ik. Dus...”
“Het hoogtepunt was de feestelijke opening van de Houthuizer Molen,

met een echt Lottums dorpsfeest.”
“Het dieptepunt is dat het er na vijf
jaar klagen op lijkt dat de gemeente
eindelijk iets gaat doen tegen de
stankoverlast rond het varkensbedrijf
aan de Zandterweg.”
“Mijn goede voornemen is om zo
veel mogelijk te gaan fietsen.”
“Ik verwacht dat er zuinig omgesprongen wordt met ons kwetsbaar
buitengebied en dat we de groene
ruimtes niet overal volbouwen.
Ik hoop dat we verlost blijven van de
megastallen aan het Witveld.”

Sef Janssen (59), Sevenum
Geboren en getogen in Sevenum,
59 jaar en werkzaam in een drukkerij.
Daarnaast is Sef intensief betrokken
bij het Jongerengilde in Sevenum,
lid van het Oranjecomité en de
vereniging van oud-brandweerlieden
Naat en Druuëg. Ook is hij vrijwilliger
bij het Raayke in Tienray. Verder is hij
fan van sc Heerenveen.
Op de eerste plaats de spannende
bekerfinale sc Heerenveen FC Twente. We reisden naar Heerenveen
en van daaruit gingen we met de
supporterstrein naar De Kuip.
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Pieter Joosten (47), Meterik
Pieter Joosten woont in
Meterik, hij is 47 jaar oud en
gehuwd met Conny van Rens die
43 jaar oud is. Samen hebben zij
twee jongens, Sem en Juul. Pieter
zijn grote hobby is muziek en nog
eens muziek. Ook kijkt hij graag
sport en zit hij graag achter de pc.
Actief sport bedrijven is niet voor
hem weggelegd.
“Extra zonnige gebeurtenissen
op persoonlijke vlak uit mijn
afgelopen jaar hebben vooral te
maken met mijn voornaamste
liefhebberijen: mijn gezin en
muziek. Kippenvelmomenten
tijdens en na het plaatjes-draaien

in de Meulewiek met Carnaval.
Twee dagen naar Concert at Sea en
op mijn verjaardag een uur lang in
een speedboot over het Garda-meer
scheuren. Kippenvelmoment kreeg ik
eveneens tijdens het luisteren naar
de begintonen van ‘Shannon Song’,
gespeeld tijdens Percussion Proms,
echt geweldig! Verdere hoogtepunten
waren een muzikaal project waar ik
bij betrokken was en muziek draaide
tijdens een dance-event in Dubai
en de kerstrapporten van mijn twee
zonen.”
“Ik weet niet of je het als een
dieptepunt mag beschouwen maar
mag je een paar regenachtige
dagen in een verder zonnig jaar een

dieptepunt noemen? Ook wanneer je
weet dat er mensen zijn, die af en toe
een zonnige dag hebben tussen de
regen-, hagel- en onweersbuien door?
Ik denk van niet.”
“Nationaal gesproken zullen
de beelden van de aanslag tijdens
Koninginnedag niet snel uit mijn
geheugen verdwijnen.”
“Wereldschokkende voornemens
heb ik niet. Minder roken, meer
sporten, vaker iets ondernemen met
vrienden, dat soort dingen.”
“Ik hoop dat in 2010 niet (nog
steeds) de goede vertegenwoordigers
van een bevolkingsgroep de
dupe worden van enkele slechte
vertegenwoordigers. Niet alle jongeren

zijn raddraaiers omdat er een stuk of
twintig gekken op een beachparty
rondlopen. Niet alle moslims zijn
terroristen omdat een aantal dat
wel is. Niet alle buitenlanders zijn
schorriemorrie omdat een aantal
Marokkanen een buurt onveilig
maakt. Verder hoop ik dat ik aan het
einde van 2010 met volle overtuiging
hetzelfde kan beweren als waar ik dit
stukje mee begon: een overwegend
zonnig jaar met af en toe een buitje.”
“Tenslotte wil ik iedereen een
fantastisch 2010 wensen, veel
geluk en plezier met alles wat je
onderneemt en wat op je pad komt
en vergeet niet om er ten volle van te
genieten!”

Peter Huijs is 34 jaar oud,
gelukkig getrouwd met Helga
en vader van Tim (4 jaar).
In zijn vrije tijd is hij Vorst van
Carnavalsvereniging de Krey.
Beroepsmatig is hij werkzaam als
lasser en laserlastechnicus bij NTS
Hermus in Venray.

jaar de reorganisatie bij ons op het
werk. Van 21 collega’s hebben we
helaas afscheid moeten nemen en dat
op een totaal van 75. Dat was echt
heftig. Ik zelf heb het geluk gehad
dat ik mocht blijven, ondanks het feit
dat ik er nog maar een jaar werkte.
Het voelt dan erg dubbel wanneer
collega’s vertrekken moeten die er al
veel en veel langer werken. Nee, dit
gun je niemand. Gelukkig zijn we met
z’n allen -de collega’s die overblevenredelijk goed het jaar doorgekomen.”
“Eigenlijk heb ik met oud en
nieuw zelden voornemens. Met goede
voornemens wacht ik meestal niet

Peter Huijs (34), Broekhuizen

“Een echt hoogtepunt was er niet
volgens mij, ik kan me tenminste geen
echte ‘klapper’ herinneren. Gelukkig
heb ik wel genoeg leuke momenten
kunnen beleven tijdens carnaval, thuis,
op het werk en op de crossbaan.”
“Een dieptepunt was begin dit

Piet Kurvers (64), Kronenberg
Geboren en getogen in Kronenberg. Na een druk leven is hij nu
met vroegpensioen. Voorheen was Piet 20 jaar, van 1974 tot 1994,
actief in de politiek binnen de gemeente Sevenum. De laatste acht
jaar van deze periode was hij wethouder voor de PKS. Piet is nu
ondermeer actief als voorzitter van de Raad van Toezicht van
Dynamiek scholengroep.
Hoogtepunt in het afgelopen
jaar was het besluit van de
gemeenteraad om te komen
tot een brede Maatschappelijke
Voorziening in Kronenberg.
De combinatie van schoolgebouw,
sportzaal en gemeenschapshuis zal

voor de komende tientallen jaren
een grote bijdrage leveren aan de
leefbaarheid. Ook de prestatie van
fanfare Monte Corona op het WMC
in Kerkrade beschouwt Piet als een
hoogtepunt. Het dieptepunt ligt
voor Piet op een heel ander vlak.

Dat is voor hem het nagenoeg
mislukken van de klimaatconferentie
in Kopenhagen. Dit is slecht voor de
komende generaties. Piet hoopt dat
er snel een volgende stap gezet kan
worden. Zoals het nu gaat, is het niet
goed en dat geeft een slecht signaal
af naar de wereldbevolking.
”Ook in 2010 blijf ik me inzetten
en zal ik me verder inzetten om als
burger zo goed mogelijk met het
milieu om te blijven gaan.
Dat betekent voor mij bijvoorbeeld
dat ik blijf fietsen”, zegt Piet.

Toos de Jong (72), Tienray
Toos de Jong komt uit
Tienray. Toos is 72 jaar en
gehuwd met Laurens die 68 jaar
oud is. Beiden hebben twee
dochters, Nancy en Debby en
twee kleinkinderen, Sara en
Jody. Ook de schoonzonen
Pascal en Martijn maken deel
uit van het gezin. Toos heeft als
hobby’s linedance, puzzelen en
haar twee kleinkinderen waar
ze graag mee optrekt.
“In maart van 2009 kregen we
te horen dat de longtumor bij mijn
man zo goed als verdwenen was.

Een hele opluchting en het
begin van een periode van een
beetje meer rust. We hebben
genoten van een heerlijke zomer.
Lekker gefietst en genoten van
de dingen die we wel konden
doen. Wat me blij verrast heeft
afgelopen jaar is de zorg van onze
kleinkinderen voor mij en mijn man.
Heerlijk om de onwetendheid van
kinderen, de leuke en grappige
opmerkingen in zo’n tijd te horen.
Een dieptepunt bleef niet lang
uit. Eind november kregen we
helaas wederom slecht nieuws.
Er zijn uitzaaiingen gevonden in

de lymfe. Uiteindelijk heeft het
afgelopen jaar in het teken gestaan
van kanker en heb ik me dus vooral
bezig gehouden met de situatie bij
mij thuis. Chemokuur, bestraling en
de onzekerheid staan weer voor de
deur. Zo gaan wij het nieuwe jaar in.”
“Wij hopen wederom op een
goede uitslag van alle onderzoeken
zodat we ook de komende zomer
weer met z’n tweetjes kunnen
genieten op de fiets en van de
kinderen en kleinkinderen. Verder
hopen we in december 2010 ons
40-jarig huwelijksfeest te mogen
vieren”, aldus Toos de Jong.

Voor het komend jaar is de hoop
dat in de politiek het
‘wij en zij-denken’ ophoudt. Het
populisme gaat langzamerhand
de boventoon voeren. Dat is een
slechte ontwikkeling. We zullen er
steeds samen uit moeten komen.
Het beledigen van elkaar is zinloos
en moet stoppen. Dingen die fout
zijn, moeten natuurlijk wel benoemd
kunnen worden. Daarna zoeken we
samen naar een oplossing.”

tot 31 december; ik neem het liefst
meteen actie. Momenteel heb ik het
voornemen om een gezellige carnaval
in het nieuwe jaar te beleven,
wellicht van te voren nog de zolder te
vertimmeren en wat voor mij het hele
jaar geldt is: genieten met mijn gezin
in m’n vrije tijd.”
“Ik verwacht een gezellige
skivakantie in Oostenrijk met ons
gezin en vrienden, meteen na de
carnaval, daar kijken we elk jaar
naar uit. Verder hoop ik weer een
gezond jaar tegemoet te gaan waar
we vooral veel plezier in zullen
beleven.”
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Probin Verhaeg draagt
keuringsactiviteiten over
aan Tienrays bedrijf
“In tijden van crisis ontstaan de beste ideeën”, aldus Jo Janssen van Probin Verhaeg uit Venray en Ivo van
Summeren van IvS Keuringen & Service uit Tienray. Intensief overleg tussen beide bedrijven heeft tot resultaat dat
de keuringsactiviteiten van Probin Verhaeg met ingang van het nieuwe jaar zijn overgedragen aan IVS Keuringen
& Service in Tienray.

Jo Janssen van Probin Verhaeg en Ivo van Summeren
van IvS Keuringen & Service bekrachtigen de samenwerking
Probin Verhaeg is actief als professionele toeleverancier voor bouw en
industrie. Het bedrijf heeft sinds het
invoeren van de verplichte keuringen

van elektrische gereedschappen en
klimmateriaal de klanten veel service
gegeven op dat gebied. Mede in combinatie met de servicewerkplaats heeft

Probin Verhaeg op locatie en in het
bedrijf keuringen verricht, met daaraan gekoppeld de nodige reparaties.
De reparatiewerkplaats blijft in stand.
Talrijke reparaties van elektrische
gereedschappen worden er dagelijks aangeboden en uitgevoerd. De
keuringen zorgen echter voor een te
grote belasting van de organisatie van
Probin Verhaeg en passen niet meer
in het beeld dat het bedrijf voor de
toekomst heeft.
Probin Verhaeg heeft daarom
besloten haar keuringsactiviteiten per
1 januari 2010 over te dragen aan het
jonge energieke bedrijf IvS Keuringen
& Service van de 30-jarige ondernemer Ivo van Summeren uit Tienray.
Van Summeren is geen onbekende
in deze wereld. Hij heeft als kleine
zelfstandige zijn sporen in korte
tijd al verdiend op het gebied van
keuringen. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in keuringen van gereedschappen en klimmaterialen en is op de
hoogte van alle wettelijke eisen die
hieraan gesteld worden. Door deze
samenwerking hebben alle klanten
van Probin Verhaeg een optimaal
keuringsbedrijf binnen gekregen via
IvS Keuringen & Service, met de daarbij behorende werkplaatsfaciliteiten
van het Venrayse bedrijf. Deze week
ontvingen alle klanten van Probin
Verhaeg een brief van de beide directies waarin deze samenwerking werd
aangekondigd.

kleur je leven

De beste wensen voor 2010!
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

wim peeters

SUPERAANBIEDING
de Goudfrikfrikandel
van de firma van Lieshout

40 stuks à 100 gram

11,50

voor overige aanbiedingen zie:
www.huubkes.nl

JACHTHONDENTRAINING IN SEVENUM
In januari starten de cursussen

WWW.JACHTHONDENTRAINING.COM

Inschrijven mogelijk met jachthonden. Voor puppy, junior en senior.

Most 6 SEVENUM T 06-22948258
info@jachthondentraining.com

Enrico Bovee nieuwe
eigenaar Henk Bovee
Keukens en Badkamers
In juni 2009 heeft Enrico Bovee het bedrijf van zijn vader, Henk
Bovee, overgenomen. Geruisloos en zonder veel poeha kwam Enrico
daarmee aan het hoofd te staan van Henk Bovee Keukens en Badkamers.
Vanwege de ‘lastige’ tijd waarin ondernemers verkeerden, werd bewust
gekozen voor een ‘stille’ overname.

Enrico en Edith Bovee
zetten familiebedrijf voort
In 1971 startte Henk Bovee aan
de Herstraat een eigen bedrijf als
sanitair-en verwarmingsinstallateur.
In 1972 werd in de Hoofdstraat een
showroom geopend. Deze verhuisde
enkele jaren later naar de Herstraat.
Het bedrijf was toentertijd voornamelijk actief in de nieuwbouw en
in werk voor particulieren.
Woningen werden compleet
ingericht met verwarming, sanitair
en keuken. Begin jaren tachtig zat
Nederland net als nu in een crisistijd.
Het was als ondernemer lastig het
hoofd boven water te houden en veel
collega-bedrijven hielden het dan ook
niet vol. Bovee verkocht in die tijd
diverse nevenproducten, zoals kachels,
garagedeuropeners en deurgongen.
Bovee was in 1971 een van de
eerste ondernemers die inbouwkeukens ging verkopen in NoordLimburg. Die eerste keukens waren
de bekende witte keukenblokken.
Omdat hiervoor een opslag nodig
was, huurde pa Bovee een loods op
de Westerholtstraat. Algauw werd de
showroom aan de Herstraat uitgebreid
met meer dan tien echte inbouwkeukens. Henk Bovee sloot zich snel
aan bij een inkooporganisatie van
Duitse keukens. Hij was daarmee
een van de eersten in Nederland.
Inmiddels heeft deze groep meer dan
4500 leden in de afbouwsector van
woningen. In de negentiger jaren
werd het pand aan de Herstraat verbouwd, want het bedrijf bleef groeien.
In 1995 werd besloten een nieuw
complex te realiseren op het industrieterrein in Horst.
Enrico Bovee kwam toen in
beeld. “Ik ben in 1995 bij het bedrijf
gekomen. Ik had erg afwisselend
werk: de ene keer ging ik met de
keukenmonteur mee, de andere keer
waren we een badkamer of centrale
verwarming aan het installeren.
Zo rolde ik vanzelf in deze wereld.
Ik kwam er al snel achter dat wij het
moesten hebben van onze naam en
van service en meerwerk”, zegt de
nieuwe eigenaar.
Volgens Enrico willen mensen in

economisch mindere tijden zekerheid.
“Mensen die op dit moment geen huis
kopen of kunnen kopen, verbouwen
vaak hun eigen woning. Wij kunnen deze mensen ‘ontzorgen’ door
de algehele regie van de keuken of
badkamer over te nemen bij een verbouwing. Wij zorgen voor het demonteren van de bestaande badkamer of
keuken en voor het installatiewerk
(loodgieter of electro, stukadoor).
Alles gaat met een planning naar de
klant, zodat die weet hoe het hele
traject verloopt”, zegt Bovee.
Bij Bovee werken momenteel
elf medewerkers in vast dienstverband. Twee monteurs, drie verkopers,
drie administratieve krachten, twee
interieurverzorgsters en een magazijnmedewerker. Henk Bovee kijkt nu
vanaf de zijlijn toe hoe zoonlief de
onderneming leidt.

Maar Henk komt
dagelijks op bezoek,
want het bedrijf
helemaal loslaten,
dat is onmogelijk
voor hem.
Voor Enrico is zijn vader zijn steun
en toeverlaat. “Hij heeft veel kennis
en kunde in deze branche en daar
maak ik graag gebruik van. Daarnaast
is het uiterst belangrijk dat Edith, mijn
wederhelft, volledig achter mij staat.
Zij zit ook in het bedrijf en heeft het
verkoopteam versterkt.
In 2010 willen wij een aantal
veranderingen doorvoeren. Eén
daarvan is het vernieuwen van de
voorgevel van ons pand. Met een
vernieuwde voorgevel willen wij ons
bedrijf een nieuw gezicht geven. Onze
pap heeft het bedrijf gemaakt tot wat
het nu is. Aan mij nu de taak om dit
verder op te pakken en door te laten
groeien. Dit gaat me zeker lukken met
ons leuke en enthousiaste team”,
besluit de nieuwe eigenaar.
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In 2010 viert ’t Brugeind
in Meerlo haar 100-jarig bestaan
In 2010 bestaat ’t Brugeind 100 jaar. Dit heugelijke feit willen de uitbaters Gertie en Twan Kleeven gebruiken bij diverse festiviteiten die gepland
staan voor komend jaar.
Het echtpaar Kleeven heeft het
druk gehad de afgelopen periode.
Het afscheidsfeest van de gemeente
Meerlo-Wanssum is net achter de
rug. Twan Kleeven was één van de
drie organisatoren die het feest mee
hebben opgezet, nadat het niet door
dreigde te gaan. De geschiedenis van
’t Brugeind blijkt niet makkelijk te
achterhalen.

Shanghai Praktijk in
Chinese Geneeswijze.
Eigenaar Mevr. Li Qin Shen en
Dhr. T. Ren
Adres
Groenewoudstraat 1-3
Horst
Telefoon 06 54 72 70 21
E-mail
acupunctuurlimburg@
hotmail.com
Website www.acupunctuurlimburg.nl
Sector
Gezondheidszorg
Start
14-07-2009

Activiteiten
Het uitoefenen van een
praktijk in Traditionele Chinese
Geneeswijze. Wij verzorgen
Acupunctuur, TuiNa Massage,
kruidengeneeskunde en Qiqong,
een zeer oude ademhaling- en
bewegingleer. Tevens geven we
trainingen en opleidingen in
Chinese geneeswijze.

Twan en Gertie Kleeven
wisten ze dat ze graag in de horeca
verder wilden. Gertie: ”We zijn allebei
‘peestypes’ en houden niet van stilzitten. Wat dat betreft kunnen we hier
goed vooruit.” Hard werken vinden ze
beide belangrijk, maar het huwelijk en
hun gezin zijn het belangrijkste voor
Gertie en Twan. “Je moet hier met je
hele gezin achter staan, anders red je
het niet. We hebben in de afgelopen
jaren vaker commentaar gehad uit een
klein deel van de gemeenschap dat het
makkelijk werken is met de gemeentelijke sporthal binnen het bedrijf.
Sommige mensen denken dat we bij
tekorten geld aangevuld krijgen van de
gemeente. Dat is dus complete onzin.
Wij hebben dat loket bij de gemeente
nooit gevonden.” De organisatie van de
verhuur van de sporthal gaat door de
gemeentelijke herindeling volgend jaar
naar de gemeente Horst aan de Maas.
Het beheer blijft bij de Familie Kleeven.
Gertie Kleeven: “Hierdoor kunnen ook

mensen buiten Meerlo gebruikmaken
van deze prachtige accommodatie.
Het wordt daardoor voor ons ook wat
makkelijker, omdat het soms moeilijk
is om ‘nee’ te moeten zeggen tegen
groepen mensen die de sporthal willen
huren op de momenten dat deze al
bezet is”.

Het gebouw heeft
in vroeger dagen
verschillende
functies gehad
Twan Kleeven: “In 2010 willen
we verschillende activiteiten organiseren die ook vroeger georganiseerd
werden. Op die manier willen we de
historie terug laten komen. Een van
die activiteiten is een fietstweedaagse.
Vroeger werd hier de fietsvierdaagse

Drie miljoen gewassen emmers
De fustwasserij op de afdeling Emballage van FloraHolland Venlo heeft vorige week de driemiljoenste bloemenemmer gewassen. Niet eerder werd in Venlo zoveel fust gewassen in één jaar tijd.

Mijlpaal bij FloraHolland Venlo:
drie miljoen gewassen emmers

Bedrijf

Shanghai Praktijk
in Chinese
geneeswijze

Het archief, met de
bescheiden van het
pand, blijkt bij een
brand verloren te
zijn gegaan
In gesprekken met buurman
Sef Peeters heeft Gertie Kleeven de
geschiedenis gereconstrueerd. De
tekeningen van het pand bleken in
1909 ingediend te zijn. In 1910 is ’t
Brugeind geopend. Er zijn ook oude
foto’s gevonden die deze jaartallen bevestigen. Het gebouw heeft in
vroeger dagen verschillende functies
gehad. Behalve als café is het gebouw
gebruikt als bakkerij, als naaiatelier en
als champignonkwekerij. Er hebben in
het 100-jarige bestaan verschillende
families gewoond. De eerste was
familie Spijken. De huidige uitbaters
hebben het gebouw in 1994 gekocht
van de familie van Summeren. Ruim 15
jaar geleden heeft de familie Kleeven,
bij het renoveren van het gebouw,
het behang van de muren verwijderd.
Er bleken acht lagen behang op de
muur te zitten en onder de laatste
laag behang kwam een muurschildering tevoorschijn waaruit blijkt dat er
inderdaad een bakker actief is geweest.
Gertie en Twan Kleeven hebben, voordat ze met ’t Brugeind begonnen, twee
jaar de sportkantine van de voetbalclub
in Wanssum beheerd. Na deze ervaring

Starters
in de regio

Het wassen van het fust in Venlo
is uitbesteed aan Limex Machine
Exploitatie bv. Limex waste 11%
meer fust dan in 2008. Die toename
werd veroorzaakt doordat Venlo het
afgelopen jaar meer volume verhandelde en meer bloemen in meermalig
fust verkocht. Daarnaast waren er
meer handelsactiviteiten bij klanten
van FloraHolland Venlo, wat voor extra
fustwashandelingen zorgde. Voor een
goede fustaanvoer naar de wasserij
werd dit jaar een lift geplaatst, die
de karren met verpakkingsmateriaal
voortaan op ooghoogte aanbiedt.
De bloemenveiling werkt sinds
2000 met Limex Machine Exploitatie
bv samen. Vanaf die tijd wast Limex
de bloembakken, eerst nog op de
oude installaties van FloraHolland
Venlo zelf en vanaf 2001 op de eigen
machines.

gehouden en dat was toen een groot
succes.” Op 27 maart organiseert ’t
Brugeind in het kader van het 100-jarig
bestaan het Mini Piratenfeest. Dat wordt
een Nederlandstalige avond, waar onder
anderen Neppie (imitatie van Beppie
Kraft), Crist Coppens, Sandra Denissen
en Judith Bruysten en Twan Kleeven zelf
gaan optreden. Gertie Kleeven: “We hopen het jaar af te sluiten met een ‘Night
of the Proms’ in de sporthal, die we
samen met Fanfare Eendracht van
Meerlo organiseren. Fanfare Eendracht
viert dit jaar in juli hun 120-jarig jubileum en probeert dit evenement in te
passen in hun programma.
Gertie en Twan Kleeven doen bij
dezen een oproep aan mensen die
foto’s en verhalen hebben over ’t
Brugeind, met het verzoek deze naar
Gertie op te sturen (info@brugeind.nl).
Op deze manier krijgen ze een nog beter
en completer beeld van de geschiedenis
van ‘t Brugeind.

Doelgroep
Onze doelgroep zijn mensen
die last hebben van pijnen,
slapeloosheid en verlammingen.
Verder helpen we mensen met
diverse andere klachten op het
gebied van gezondheid.
Onderscheidend vermogen
Alle behandelingen vinden
plaats door een deskundig
opgeleide Chinese Doctor in
Acupunctuur (Ph.D. Graad). Naast
bovengenoemde behandelingen
kunt u ook bij ons terecht voor
een traditionele Chinese gezichtsmassage en acupunctuur
tegen rimpels zonder gebruik te
maken van apparatuur.
Algemeen
Medio 2010 verhuizen we
naar een eigen nieuwe praktijk
aan de Doolgaardstraat.

Café ’t Centrum stopt
met aanbieden lunch
Jan en Monique Joosten, eigenaren van Café ’t Centrum in
Horst, zijn per 25 december gestopt met het aanbieden van een
lunch. Ook de openingstijden worden aangepast.
Reden voor deze veranderde
bedrijfsvoering is het feit dat
beiden meer tijd voor zichzelf
willen vrijmaken. Jan en
Monique Joosten hebben bewust
gekozen voor deze verandering.
“We hebben lang gewikt en
gewogen, maar hebben uiteindelijk besloten te stoppen met
het aanbieden van een lunch.
We vinden dit jammer, maar het
kan niet anders. Bijna negen
jaar hebben wij met veel plezier
lekkere gerechten geserveerd.
Het laatste gerecht is op
24 december op de tafel gezet.
Inmiddels zijn ook de openingstijden aangepast. Maar zoals

Cruijff al zei: ‘Elk nadeel heb z’n
voordeel’, en zo ook voor ons.
Café ‘t Centrum zal na veertien
jaar een kleine imagoverandering ondergaan. We gaan ons
nog meer toeleggen op de
mooie bieren uit binnen- en
buitenland. Als straks alles op de
nieuwe manier draait, gaan we
beginnen met bierproeverijen
en dergelijke. Wie nog een
waardebon heeft, kan die nog
altijd inleveren voor een
proeverij of gewoon voor een
biermenu. De kleine (snack)hapjes houden we wel in ons
assortiment; deze kaart wordt
zelfs iets uitgebreider”.
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Vuurwerk, veilig knallend
het nieuwe jaar in!
Vuurwerk en oliebollen horen bij de jaarwisseling; Oud en Nieuw is knallen! Maar er is ook overlast door te
vroeg of gevaarlijk afsteken van vuurwerk. Oudere mensen, kinderen en dieren zijn vaak het slachtoffer.
Ook veroorzaakt vuurwerk veel schade aan gebouwen en openbare voorzieningen, zoals prullenbakken en
brievenbussen. En ieder jaar vinden er helaas veel ongelukken plaats door vuurwerk. Meer dan de helft van deze
slachtoffers is jonger dan 19 jaar!

2009. Verder is het verboden illegaal
vuurwerk te kopen of in bezit te
hebben.
Vuurwerk afsteken
Vuurwerk mag alleen worden
afgestoken van 31 december 10.00
uur ’s ochtends tot 1 januari 2.00 uur
’s nachts. Buiten deze tijden is het
afsteken dus strafbaar.
Voor ouders: wat doet mijn kind
met vuurwerk?
Als een kind begint met het
afsteken van vuurwerk kan het lastig
zijn om toezicht te houden. Op deze
leeftijd wordt de invloed van
vrienden groter; als iemand in de
vriendenclub buiten de toegestane
tijden (illegaal) vuurwerk afsteekt of
spullen vernielt, kan de rest van de
groep dit overnemen.

Het begint bij betrokkenheid
Het is belangrijk om op een
positieve manier toezicht te houden
op uw kind: waar is uw kind mee
bezig, welke films worden bekeken,
welke spelletjes worden gespeeld,
enz. Juich het toe als uw kind
vrienden mee naar huis neemt. Praat
zelf ook met die vrienden en hun
ouders. Haal de computer naar
beneden, zodat u weet wat uw kind
op het internet doet.
Kortom, wees betrokken. En schep
een plezierige sfeer door positief
gedrag te belonen i.p.v. negatief
gedrag te straffen. Dus niet ‘Je
vrienden lopen al vuurwerk af te
steken, maar jij houdt je maar in tot
31 december!!’ maar ‘Fijn dat jij je
vorig jaar zo goed aan de regels hebt
gehouden. Het zou geweldig zijn als je
dat dit jaar weer doet!’

Evaluatie controles huisvesting
buitenlandse werknemers 2009

Veiligheidstips
Voorkom ongelukken (voor jezelf
en voor omstanders) en houd je aan
de volgende tips:
l
Bewaar vuurwerk op een veilige,
droge plek
l
Draag geen kleding van kunststof; het
brandt snel en smelt vast op je huid
l
Stop vuurwerk nooit in je zakken
l
Steek vuurwerk af op een rustige
open plek en zorg dat niemand
wordt geraakt

l

l

l

l

l
l

Lees voor het afsteken de
gebruiksaanwijzing
Gebruik een aansteeklont en een
veiligheidsbril (bijv. van Firegoogs)
Zet vuurpijlen in een fles die stevig
rechtop staat en voor 1/3 is gevuld
met los zand
Ga na het aansteken direct zes flinke
stappen naar achteren
Laat vochtig en oud vuurwerk liggen
Bewaar geen vuurwerk tot
volgend jaar

Wetten en Regels
Voor het kopen en afsteken van
vuurwerk bestaan wettelijke regels.
Zo wordt de veiligheid bewaard en
overlast voorkomen.
Vuurwerk kopen
Vuurwerk mag je alleen kopen bij
erkende verkoopadressen en mag je
alleen kopen als je 16 jaar of ouder
bent. Kopen en in bezit hebben mag
alleen op 29, 30 en 31 december

In het kader van nieuw beleid
ten aanzien van de huisvesting
van buitenlandse werknemers
is in juni gestart met controles.
In America en Meterik werden
41 adressen gecontroleerd. Na het
treffen van voorzieningen of
nadat alsnog aangevraagde
vergunningen verleend worden,
voldoen 27 huisvesters aan het
beleidskader.
De controles verlopen voorspoedig. De gemeente Sevenum hanteert

een nagenoeg gelijk beleidskader als
de gemeente Horst aan de Maas.
Meerlo-Wanssum heeft nog geen
beleidskader vastgesteld en toetst
primair aan bestemmingsplan en
bouwbesluit.
Aan de nieuwe raad van de
gemeente Horst aan de Maas wordt
voorgesteld gelijktijdig met de
evaluatie van het beleidskader met
aanpassingsvoorstellen te komen
om vervolgens het beleidskader voor
de nieuwe gemeente vast te stellen. Hierdoor ontstaat één uniform

Voor openbare bekendmakingen zie www.horstaandemaas.nl

Agenda raadsvergadering
Op 4 januari 2010 is er een
openbare raadsvergadering in
het gemeentehuis van Horst aan
de Maas. Aanvang 20.00 uur.
Opening
Beëdiging raadsleden
Tijdens de openbare raadsvergadering van 15 december 2009 zijn
de geloofsbrieven onderzocht van
de nieuw gekozen raadsleden.
Alvorens hun functie te kunnen
uitoefenen dienen de leden van de
raad in de verga dering in handen
van de voorzitter de in artikel 14 van
de Gemeentewet voorgeschreven
eed of belofte af te leggen.
l
Coalitieprogramma 2010-2014
Als uitvloeisel van de coalitieonderhandelingen wordt een coalitieprogramma voorgesteld.
l
Benoeming van de wethouders
Als uitvloeisel van de coalitieonderhandelingen wordt een collegesamenstelling voorgesteld.
l
l

Toelating en beëdiging nieuwe
raadsleden
Door de benoeming van de wethouders zijn er in de raad van Horst
aan de Maas vacatures ontstaan. Deze
vacatures worden nu ingevuld.
l
Benoeming van de griffie
In juli 2009 is door de gemeenteraden van de drie fusiegemeenten
besloten om dhr. R. Poels per 15 juli
2009 te benoemen tot beoogd griffier
van de nieuw te vormen gemeente.
Het voorstel is om hem nu definitief tot griffier van de fusiegemeente
Horst aan de Maas te benoemen.
l
Benoeming van de plaatsvervangende voorzitter
Op grond van de Gemeentewet
kan de gemeenteraad uit zijn midden
een plaatsver vangend voorzitter van
de raad aanwijzen.
l
Overdrachtsdocument
Het overdrachtsdocument biedt
een feitelijk overzicht van alle voorbereidende handelingen ten aanl

zien van de fusie en de uitkomsten
daarvan. Het is aan de nieuwe raad
om deze handelingen wel of niet, of
aangepast om te zetten in definitieve
besluitvorming.
l
Reglement van orde voor de vergaderin gen en andere werkzaamheden van de raad
In de Gemeentewet is bepaald
dat de gemeenteraad een reglement
van orde voor zijn vergaderingen en
andere werkzaamheden vaststelt.
Het reglement van orde bevat de
regels voor de vergaderingen, andere
werkzaamheden van de gemeenteraad en de regels voor het presidium
en het senio renconvent.
l
Gedragscode bestuurders
Ter waarborging van de integriteit
van de gemeentelijke bestuurders is in
de Gemeentewet neergelegd dat de
raad voor zichzelf, de wethouders en
de burgemeester gedragcodes moet
vaststellen. Door deze gedragscodes
verschaft de raad zich tevens een extra

instrument voor zijn controle op het
college en de burgemeester.
l
Vergoedingsregeling voor raadsfracties
Bij de aanvang van een nieuwe
raadspe riode is het wenselijk dat
de raad over dit onderwerp een
nieuw besluit neemt. Het gaat hier
om vergoedingen die in de fractiekas worden gestort en niet voor de
leden persoonlijk bedoeld zijn en dus
ook niet aan hen individueel mogen
worden uitbetaald. De voorliggende
conceptveror dening wijkt niet af van
de regeling in de twee fusiegemeenten met een dergelijke vergoedingsregeling.
l
Verordening rechtspositie raadsen com missieleden
Op grond van de Gemeentewet
dient uw raad bij verordening de
hoogte van de vergoeding van de
raads- en commissieleden vast te
stellen.
l
Instructie voor de griffier

In de Gemeentewet wordt bepaald
dat de raad een instructie voor de griffier opstelt.
l
Verordening op de ambtelijke
bijstand
In de Gemeentewet is voorgeschreven dat de raad een verordening vaststelt waarin de ambtelijke
bijstand wordt geregeld.
l
Nota facilitering raadsleden.
De gemeenteraad heeft een volksvertegen woordigende, kaderstellende
en controlerende functie. Om deze
functie te kunnen waarmaken dient
uw raad daarin optimaal ondersteund
en gefaciliteerd te worden. Daartoe
heeft de griffie een nota opgesteld.
l
Sluiting.
De agenda en voorstellen met
betrekking tot deze vergadering liggen
ter inzage in de informatiehoek en
bibliotheek.
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via internet:
www.horstaandemaas.nl.
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Wijzigingen inzameling afval per 1 januari 2010
Vanaf 1 januari 2010 verandert de afvalinzameling in de nieuwe gemeente Horst aan de Maas op een aantal onderdelen. In de huis-aan-huis
verspreide gemeentegids/afvalkalender wordt hierover al de nodige informatie gegeven. De belangrijkste veranderingen willen we nogmaals onder
uw aandacht brengen.
Restafval
Belangrijkste wijziging in 2010 is
dat de inzameling van restafval verschuift van de even naar de oneven
week en omgekeerd.
Hiertoe is besloten omdat het
jaar 2009 eindigt met een oneven
week (week 53), gevolgd door
opnieuw een oneven week (week 1
in 2010). Hierdoor zou op een aantal
plaatsen rond de jaarwisseling gedurende 2 weken achter elkaar worden
ingezameld; dit terwijl op andere

plaatsen tussen de inzamelingen een
periode van 3 weken zou zitten.
Met andere woorden: werd bij u
in 2009 het restafval in de even week
opgehaald, dan gebeurt dit in 2010 in
de oneven week. Vond inzameling in
2009 in de oneven week plaats, dan
gebeurt dit in 2010 in de even week.
Het inzamelschema ziet er voor
2010 als volgt uit:
- Restafval Broekhuizen(vorst), LottumNoord : maandag oneven week
- Restafval Grubbenvorst-Noord,

Lottum-Zuid: dinsdag oneven week
- Restafval Grubbenvorst-Centrum:
woensdag oneven week
- Restafval Melderslo, Horst-Zuid: donderdag oneven week
- Restafval America, Griendtsveen:
vrijdag oneven week
- Restafval Hegelsom, Horst
(Kapellerhof): maandag even week
- Restafval Horst (In de Riet), Meterik:
dinsdag even week
- Restafval Horst-West: woensdag even
week

- Restafval Horst-Oost: donderdag
even week
- Restafval Horst-Noord: vrijdag even
week.
Tweedehands spullen/
herbruikbare goederen
Om een afhaalafspraak te maken
belt u met Kringloopbedrijf BISBIS
tel 0888-444444 of via de website
www.bis-bis.nl (keuzemenu). Als
uitgangspunt voor herbruikbare
huisraad geldt: “schoon, heel en
compleet”.

Wijzigingen inzameling afval per 1 januari 2010
Meerlo, Swolgen en Tienray
Vanaf 1 januari 2010 verandert de afvalinzameling in de nieuwe gemeente Horst aan de Maas op een aantal onderdelen. In de huis-aan-huis
verspreide gemeentegids/afvalkalender wordt hierover al de nodige informatie gegeven. De belangrijkste veranderingen voor de inwoners van Meerlo,
Tienray en Swolgen willen we nogmaals onder uw aandacht brengen.
Restafval en GFT
Belangrijkste wijziging in 2010
is dat de inzameling van restafval
en GFT verschuift van de even naar
de oneven week en omgekeerd.
Hiertoe is besloten omdat het jaar
2009 eindigt met een oneven week
(week 53), gevolgd door opnieuw
een oneven week (week 1 in 2010).
Hierdoor zou op een aantal plaatsen
rond de jaarwisseling gedurende 2
weken achter elkaar worden ingezameld; dit terwijl op andere plaatsen
tussen de inzamelingen een periode
van 3 weken zou zitten.

Met andere woorden: in 2009
werd het restafval (grijze bak) in de
oneven week opgehaald, in 2010 gebeurt dit in de even week. GFT (groene
bak) werd in 2009 in de even week
opgehaald, in 2010 gebeurt dit in de
oneven week.
Dus:
- Restafval: inzameling in even week
op woensdag
- GFT: inzameling in de oneven week
op woensdag.
Klein Gevaarlijk Afval
Voor het aanbieden van Klein
Gevaarlijk Afval staat er op zaterdag

26 juni 2010 en zaterdag 27 november
2010 een chemokar in Meerlo, Tienray
en Swolgen.
Exacte locaties en tijden worden
nog bekend gemaakt (dit is een
aanvulling op de tekst in de afvalkalender).
Luiers
Luierzakken zijn verkrijgbaar
bij de peuterspeelzalen en bij
Dienstencentrum Zonnehof in Tienray.
Het Dienstencentrum is geopend
op maandag tot en met vrijdag van
19.00-20.00 uur en op dinsdag en
donderdag van 14.00-17.00 uur.

Textiel
Textiel wordt 4 x per jaar door
ReShare huis-aan-huis opgehaald.
Daarnaast staat er in elke kern
een kledingcontainer van
ReShare.
Tweedehands spullen/
herbruikbare goederen
Om een afhaalafspraak te
maken belt u met Kringloopbedrijf
BISBIS tel 0888-444444 of via de
website www.bis-bis.nl (keuzemenu). Als uitgangspunt voor herbruikbare huisraad geldt: “schoon, heel
en compleet”.

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

Wijzigingen inzameling afval per 1 januari 2010
Sevenum, Evertsoord en Kronenberg
Vanaf 1 januari 2010 verandert de afvalinzameling in de nieuwe gemeente Horst aan de Maas op een aantal onderdelen. In de huis-aan-huis
verspreide gemeentegids/afvalkalender wordt hierover al de nodige informatie gegeven. De belangrijkste veranderingen voor de inwoners van
Sevenum, Kronenberg en Evertsoord willen we nogmaals onder uw aandacht brengen.
Restafval
Belangrijkste wijziging in 2010
is dat de inzameling van restafval
en GFT verschuift van de even
naar de oneven week en omgekeerd. Hiertoe is besloten omdat
het jaar 2009 eindigt met een on-

even week (week 53), gevolgd door
opnieuw een oneven week (week 1
in 2010). Hierdoor zou op een aantal plaatsen rond de jaarwisseling
gedurende 2 weken achter elkaar
worden ingezameld; dit terwijl op
andere plaatsen tussen de inzame-

lingen een periode van 3 weken
zou zitten.
Met andere woorden: in 2009
werd het restafval (grijze bak) in
de even week opgehaald, in 2010
gebeurt dit in de oneven week.
GFT (groene bak) werd in 2009 in

de oneven week opgehaald, in
2010 gebeurt dit in de even week.
Dus:
- Restafval: inzameling in de
oneven week op woensdag
- GFT: inzameling in de even
week op woensdag.

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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VRAGEN
Lottumse band
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.

Deze week in de spotlight

Column aan Tara Diterwich 30 Past 7

De Lottumse band 30 Past 7 bestaat nog niet zo heel lang. Het bandje
bestaat uit vijf leden en heeft al zo’n tien optredens achter de rug.
30 Past 7 wil graag meer optreden want muziek maken is hun passie.

Sportschoolbikkels
Droom-trainingsoutfit: eentje
waar het figuur goed in uitkomt,
matching broek-vest, de hotste
en meest fashionable kleuren en
ultra-vette sneakers, kortom:
een outfit om de blits mee te
maken in de sportschool.
Voor een strakke buik en
afgetrainde benen dwongen wij
onszelf ertoe te gaan zwoegen
in de sportschool. Een andere
reden om aan deze work-out te
beginnen was dat we weer een
excuus hadden om te gaan
winkelen. We moesten er
natuurlijk wel goed uit zien voor
alle sportschool-dudes!
Vol goede moed en natuurlijk
gehuld in onze nieuwe droomtrainingsoutfit stapten wij de
fiets op met het idee terug te
komen als ware sportgodinnen.
Iets waar we niet op gerekend
hadden was dat de voorafgaande work-out, die fietstocht naar
de sportschool, al mis liep.
Onze droom-sneakers bleken wel
mooi, maar niet erg praktisch te
zijn. Tijdens het fietsen zo druk
in gesprek dat we niet eens in
de gaten hadden dat een van
ons met haar veter aan de
trapper van de fiets vastgeketend zat en dat dit steeds
strakker ging zitten. Tot overmaat van ramp bleef de nieuwe
trainingsbroek ook nog in het
tandwiel hangen. Dit resulteerde
in een enorme valpartij. Toen we
eindelijk weer rechtop stonden
deden we een poging tot lospeuteren van broek en veters.
Al snel kwamen we erachter dat
dit niet zomaar ging lukken.
Hier was grof geweld voor nodig.
De een kwam hierdoor op het
briljante idee een schaar
hiervoor te gebruiken, waardoor
de ander hysterisch stond te
gillen dat haar droom-trainingsoutfit toch echt niet naar de
filistijnen mocht gaan. Na een
steptocht richting sportschool,
stond de een al snel binnen om
een schaar te bedelen. Iedereen
vroeg zich af waar ze in godsnaam die schaar voor nodig had,
buiten op de parkeerplaats.
Uiteindelijk zorgde de schaar
in combinatie met grof geweld
voor de verlossing!
Met een flink gat in de nietmeer-zo-nieuwe-broek, één
sneaker zonder veters, blauwe
plekken en schaafwonden en
een gezicht vol smeer gingen wij
toch nog met veel enthousiasme
beginnen aan onze supertraining
in de sportschool.
Wat een bikkels zijn wij toch!
Mies&Flo

Het bandje bestaat uit vijf personen die allemaal uit de gemeente
Horst aan de Maas komen.
Yme Custers (Lottum) 16 jaar,
speelt gitaar. Dion Giesen (Lottum)
17 jaar, speelt gitaar. Jean Custers
(Lottum) 17 jaar, is basgitarist.
Kevin van der Sterren is 17 jaar,
speelt drums en komt uit Horst.
Als laatste Lennart Huijs 17 jaar komt
uit Broekhuizen en is de zanger van
de band. De band 30 Past 7 had haar
laatste optreden in Blok10 op
12 december. Hier heeft de band ook
haar eigen nummer gepresenteerd
genaamd ‘Tuesday’. De band zou

graag een keertje willen optreden op
de echte grote festivals zoals Pinkpop
en Lowlands. De formatie 30 Past 7
speelt rockmuziek en bij elk optreden worden de spullen in een busje
door een van de ouders vervoerd.
Het grote voorbeeld van de band is
Foo Fighters, Pearl Jam en The Killers.
Een eigen website heeft de band nog
niet maar ze zit wel op hyves
(www.thirtypastseven.hyves.nl).
30 Past 7 oefent vrijwel wekelijks
op een locatie bij de veiling. Muziek
maken is hun lust en leven en wat
belangrijker is, is het feit dat ze hun
emoties en gevoel er in kwijt kunnen.

De droomreis van Tara gaat naar Miami
Naam, leeftijd, woonplaats
Mijn naam is Tara Diterwich, ben 15
jaar en geboren op 02 februari 1994.
Ik woon in Broekhuizen.
Waar zit je op school?
Ik zit in het vierde jaar van het VWO op
het Dendron College in Horst.
Wat is je favoriete muziek?
Ik houd voornamelijk van top 40
muziek.
Wat is je favoriete film?
Mijn favoriete film is ‘Taken’. Dat is
een echt meeslepende film.
Wat wil je later worden?
Ik weet het nog niet zeker, maar in
ieder geval groot en sterk!
Wat is je favoriete drankje?
Ik heb geen voorkeur voor een
bepaald soort drankje, maar de zoete
witte wijn doet het hem wel altijd.
Waar ga je uit?
Horst en omstreken.
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Het feit dat ik duizend keer op een dag
van outfit verander en er dan nog niet
tevreden mee ben!
Wat maakt je woonplaats speciaal?
Ik vind Broekhuizen zo mooi omdat het
aan de Maas ligt en omdat mijn lieve
vriend er woont.
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Dat er meer voorzieningen komen
voor de jeugd en dat er meer activiteiten plaatsvinden.
Waar gaat jouw droomreis
naartoe?
Mijn droomreis gaat naar Miami: zon,
zee, strand en lekkere drankjes!
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
Momenteel heb ik er 663.

Wat is je favoriete eten?
Aardappelgratin met bief (rood van
binnen, bruin van buiten).
Welke hobby’s heb je?
Piano spelen, fitness en leuke dingen
met mijn vriend en vriendinnen doen!
Naam van je favoriete (huis)dier?
Ik heb zelf geen huisdier, maar als
ik er een mocht hebben zou het een
hond zijn.

30 Past 7 oefent
in een gebouw bij Fresh Park

de mooiste
de mooiste
en stoerste
en stoerste

communie
communie
mode
mode
vindcommunie
je
vind
bij je
Junior
bij Junior
van Jansen-Noy!
van mode
Jansen-Noy!
de mooiste en stoerste

vind je bij Junior van Jansen-Noy!

Kerkstraat
Kerkstraat
7 | 7Sevenum
7| Sevenum
| Sevenum
| T| T077-467
| 077-467
T 077-467
2929
2929
|| www.jansen-noy.nl
| www.jansen-noy.nl
Kerkstraat
2929
www.jansen-noy.nl
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Nieuwjaarsconcert
Koninklijke
Harmonie
van Horst
De Koninklijke Harmonie van
Horst geeft op zondag 3 januari
een nieuwjaarsconcert in
cultureel centrum ’t Gasthoês.
Het nieuwjaarsconcert wordt
geopend door de slagwerkgroep
onder leiding van Hans Vloet.
Daarna treedt het jeugdorkest
onder aanvoering van Mannie
Beckers op. De Koninklijke
Harmonie van Horst treedt als
laatste op, onder leiding van
Steven Walker.
Aanvang concert: 15.00 uur.
De Koninklijke Harmonie
van Horst neemt met gemengde
gevoelens afscheid van 2009.
Bijna het hele voorbije jaar werd
intensief gerepeteerd aan het
repertoire voor deelname aan
het Bondsconcours in oktober in
Roermond. De uitvoering was uitstekend, maar de beoordeling van
de jury viel tegen.
Desondanks bleef de saamhorigheid binnen de vereniging
goed en richtte men zich op het
nieuwjaarsconcert. In amper twee
maanden tijd is er door het grote
orkest onder leiding van Steven
Walker met veel enthousiasme
een populair programma ingestudeerd.

verenigingen 17

D’n Alde Knoeper 2010
voor Wim Duffhues
De Ald Preense van carnavalsvereniging d’n Dreumel uit Horst hebben de onderscheiding ‘d’n Alde Knoeper’
2010 toegekend aan Wim Duffhues uit Horst. Deze hoge onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan een man of
vrouw die zich heeft ingezet voor de carnaval in het algemeen en voor d’n Dreumel in het bijzonder. Wim is een
buitengewoon creatief en muzikaal persoon. Wim zal de onderscheiding ‘d’n Alde Knoeper’ op woensdag
13 januari 2010 ontvangen in zaal de Lange te Horst. Het wordt een speciaal voor hem georganiseerde avond, die
om 20.15 uur begint en die gratis toegankelijk is.
Wim is in de eerste plaats bekend
als lid van de lokale joekskapel Kleffe
Zök, waar hij meer dan 20 jaar trompet speelt. De joekskapel is actief bij
zittingsavonden, prinsenproclamatie,
Dreumel Alaaf, Aftreeje Prinsen, enzovoorts. Verder organiseert Kleffe Zök
geregeld ludieke activiteiten zoals het
wereldkampioenschap Kloompschuppe
of het Sigarenbal.

In 1989 won Wim
samen met Rob
Driessen de liedjesavond met het liedje
’Vaan werke alliën’.

Wim Duffhues krijgt
d’n Alde Knoeper 2010

Sinds die tijd heeft hij vele
liedjes geschreven en gezongen,
waarvan er ook geregeld op plaat of
cd verschenen. Met Kleffe Zök won hij
in 2000 de liedjesavond met ‘100 joar
Kleffe Zök’.
In de negentiger jaren maakte

Wim ook deel uit van het kwartet Hors
d’Oeuvre, met Rob Driessen, Peter
Thijssen en Paul Hanssen. Met dit
viertal trad Wim op tijdens carnavalszittingsavonden in heel Limburg.
De carnavalsactiviteiten worden
mede door Wim al vele jaren op

zijn school ‘de Wouter’ in America
georganiseerd. Daarvoor heeft hij ook
het schoollied geschreven. Hij zorgt
er met zijn enthousiasme voor dat
de kinderen van zijn school jaarlijks
carnaval vieren.
Wim schrijft daarnaast al jaren
voor de carnavalskrant van d’n
Dreumel: de Klos. Dit doet hij onder
andere als Professor dr. Drs. Mgr. Dhr.
Duffeling. Deze professor geeft zijn
‘wetenschappelijk verantwoorde’ visie
over de rode draad van de Klos.
Een van de hoogtepunten voor
Wim als carnavalsman was dat hij als
adjudant in 2002 verscheen naast
Prins Cay I (Kleeven) tezamen met
Marc Kleuskens. Met z’n drieën zorgden zij ervoor dat de Dreumels een
geweldig carnavalsjaar beleefden.
Buiten de carnaval verleende
Wim zijn medewerking aan de Horster
Revue ‘Ik bin vaan Hôrs’ (1993) en ‘d’n
Tiëd vaan os leave’ (2007).
Verder werkte hij mee aan musicals
van Poespas uit Hegelsom ‘Xtase’ in
2002 en ‘Mageja’ in 2005.

Een programma
met een hoog
’Wiener Art’-gehalte
En met bekende namen van
componisten zoals Strauss, Suppé,
Anderson en Schrammel. De nummers die gespeeld worden, creëren
een ‘nieuwjaars-concertsfeer’.
Zoals gebruikelijk draagt ook
het jeugdorkest een steentje bij
aan het concertprogramma. In een
drietal werken, waaronder een selectie ABBA-melodieën. Daarnaast
een werkje waarin het orkest een
viertal zangeressen begeleidt.
De leiding over de jeugdharmonie
is in handen van Mannie Beckers.
Dit is tevens het eerste optreden in hun jubileumjaar. Het jeugdorkest viert in 2010 haar 25-jarig
bestaansfeest. In het kader van dit
jubileum liggen diverse activiteiten
in het verschiet.
De opening van het concert
komt voor rekening van de slagwerkgroep. Zij presenteert een
spectaculair repertoire. Er wordt
geopend met een bijzonder werk,
een compositie van aankomend
talent en lid van de groep: de
16-jarige Ruud Beijers. Het uitgevoerde werk heet ‘De Repetitie’.
Nieuw, en een niet zo vaak
voorkomende combinatie, is het
werk ‘Moming Dance’ voor slagwerkgroep en alt sax met als solist
Hanneke Van den Beuken.

Nieuwjaarstreffen
‘Reundje
Muziek’
Op zaterdag 2 januari
organiseert Fanfare Eendracht
uit Meerlo in samenwerking
met Zaal ’t Brugeind de vierde
muzikale nieuwjaarsborrel.
Deze happening vindt wederom
plaats in de tot theater omgebouwde sporthal.
De verschillende genres van
muziek wisselen elkaar af.
Fanfare Eendracht speelt ditmaal
twee stukken uit musicalland.
Verder wordt het gevoelige
nummer ‘Earth Song’ van Michael
Jackson ten gehore gebracht.
Het jeugdorkest maakt zijn
debuut op dit nieuwjaarstreffen.
De slag-werkgroep zorgt voor
muzikaal vuurwerk. Ook de
Mielderse Muziekshoppers zijn
van de partij en staan garant
voor mooie nummers.
Tussendoor zijn er leuke
intermezzo’s van diverse groepjes
uit de fanfare. Herkenbare muziek
zoals Janus, Janus en nog meer
bekende deuntjes. De presentatie
is in handen van Marlies Janssen.
Voordat afgesloten wordt met
de Radetsky Mars, worden Mart
Mooren, Piet Timmermans,
Maria Verbeek, Jan Jenneskens,
Henk Cleven en Noud Janssen in
de bloemetjes gezet. Mart is al
60 jaar lid van de vereniging,
Piet 50 jaar, Maria en Jan 40 jaar
en Noud 25 jaar.
Aanvang 20.00 uur, de zaal is
open vanaf 19.30 uur.

Nieuwjaarsconcert
Hegelsom
3 JANUARI KOOPZONDAG

DRIE WERELDEN ONDER 1 DAK!

In het nieuwe jaar 2010
wordt er een nieuwjaarsconcert
gegeven door muziekvereniging
Sint Hubertus uit Hegelsom.
Dit concert vindt plaats in zaal
Debije te Hegelsom op zondag
3 januari, aanvang 11.00 uur.
De toegang is gratis.
Achtereenvolgens treden de
jeugdfanfare en de fanfare op.
De jeugdfanfare zal haar
programma Misdaad, waarmee
ze tijdens het Jeugdproms in
Meijel succesvol optrad, nog een
keer ten gehore brengen.
Bij deze spannende muziek
spelen enkele leden van
toneelvereniging Poespas een
passend toneelstukje. Gelukkig
lost inspecteur Rond de zaak op.
Daarna volgt de trekking van de
jaarlijkse donateursloterij en zal
de fanfare op het podium
plaatsnemen. Zij speelt een
afwisselend programma met
onder andere marsmuziek, een
paso doble, rock ’n roll muziek
en een bewerking van het
populaire Mary Poppins.
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Eerste editie Jumping Indoor Leunen
vindt plaats in Meterik
Op 2 en 3 januari vindt de eerste editie plaats van Jumping Indoor
Leunen. Honderden paarden- en ponycombinaties zullen in dit eerste
weekend van 2010 de strijd met elkaar aangaan. Deze grote nieuwjaarswedstrijd vindt plaats in de Molenhorst in Meterik. Op zaterdag staan de
paarden aan de start. Op zondag zijn de pony’s aan de beurt.
Zowel op zaterdag bij de paarden
als op zondag bij de pony’s wordt er
gesprongen in de klasses BB tot en
met ZZ. Het belooft een spannende
strijd te worden in accommodatie de
Molenhorst in Meterik. Het is de eerste
editie van Jumping Indoor Leunen.
Voor de ponyruiters op zondag is er
zowel een klassiek als een progressief
parcours te rijden.
De prijswinnaars bij de pony’s
op zondag mogen nog diezelfde
dag meerijden in een clinic van
springruiter Dave Maarse. Voor de
ruiters die daaraan mogen meedoen,
wordt dat een geweldige ervaring en
voor het publiek wordt het leuk en
leerzaam om te zien. Op zaterdag zal
parcoursbouwer Har Verhezen een
mooi parcours neerzetten voor de
grote springruiters.
Naast mooie prijzen voor de
springruiters zelf biedt de wedstrijd
ook iets unieks voor fokkers.
Fokkers van wie het paard een
eerste prijs wint tijdens jumping

Jumping in de Molenhorst te Meterik, maar dan wel binnen
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“Een extra waardering voor fokkers,
die tijdens dit soort
evenementen doorgaans in de schaduw
staan van de ruiters
in de ring.”
Jumping Indoor Leunen wordt
georganiseerd door rijvereniging
Ons Genot uit Leunen. Beide
dagen is de aanvang om 9.00
uur. Geïnteresseerden die mooie
springsport willen zien zijn van harte
welkom. Zie voor meer informatie
www.ruitersportleunen.nl

Kasteelloop
Horst afgelast
Als gevolg van sneeuw en vorst kon de Kasteelloop op tweede kerstdag
geen doorgang vinden. Deze zou plaatsvinden in de Kasteelse Bossen.
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indoorwedstrijden, ontvangen een
fokkerspremie uit handen van de
organisatie. Bestuurslid Rob Bergsma
van de organiserende vereniging
Ons Genot uit Leunen:
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* Op vertoon van uw pasje kunt u profiteren van een speciaal kortingsabonnement!
VOOR MEER INFO KUNT U CONTACT OPNEMEN MET MARION VERKOELEN
J.F. KENNEdyLAAN 247 | PANNINgEN | T. 077 307 71 13 | www.sPORTCENTRUMhELdEN.NL

Slechts een enkeling kwam tevergeefs naar de start
”Ondanks het feit dat we zout op
de paden gestrooid hebben, bleek het
niet verantwoord de wedstrijden door
te laten gaan”, aldus Jan Hellegers van
scheidsrechtersvereniging Horst Venray.
Zij organiseert jaarlijks deze loop voor
een groot aantal deelnemers.

De avond van
tevoren is besloten
de wedstrijden
af te gelasten.
De combinatie van sneeuw en
toch nog vorst liet nog een dikke laag

ijs na op de looppaden. De avond van
tevoren is besloten de wedstrijden af
te gelasten. Deelnemers werden via
e-mail op de hoogte gebracht; slechts
een enkeling kwam vergeefs naar de
start. Het is niet de bedoeling om op
korte termijn een nieuwe datum te
plannen. Het is tenslotte een kerstloop.
Op de veilige asfaltwegen in en
rond Horst zag je op tweede kerstdag
veel lopers; waarschijnlijk ter compensatie van de afgelasting. Volgens
sommigen leidt hardlopen immers tot
een lichte vorm van verslaving.
Op tweede kerstdag 2010 is iedere
loopliefhebber van harte welkom op
de achttiende Kasteelloop.
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De oorsprong van Mooder Maas

‘Stroom zonder grenzen’ leidt
vanuit Frankrijk naar Noord-Limburg
De gemeentelijke herindeling en de uitbreiding van Horst aan de Maas was voor journalist René Poels uit Meerlo aanleiding om de bron van
Mooder Maas op te zoeken en te volgen tot Horst aan de Maas. HALLO brengt in 3 delen verslag uit. Deze week deel 1.

Koken met
Jan Cremers
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.

Flensjes met
appeltaartvulling
Benodigdheden: (4 personen)
4 flensjes
2 grote of 3 kleine goudreinetten
3 eetlepels rozijnen
1 eetlepel custardpoeder
2 eetlepels bruine basterdsuiker
2 tot 4 eetlepels cognac
mespunt kaneel
Bereiding:
De geschilde appels in
blokjes snijden. Doe de appel
met de rozijnen in een kom en
schep er het custardpoeder of de
bloem, de basterdsuiker, de
cognac en de kaneel door.
Zet dit een paar minuten
afgedekt op de hoogste stand in
de magnetron en laat het
nagaren.
Warm de flensjes eveneens
op in de magnetron. Verdeel de
appelvulling over de flensjes en
vouw ze dubbel.
Schep er desgewenst nog
een bolletje vanille- of kaneelijs
bij en garneer het met slagroom.

Tip:
Vervang de appel door een
gepocheerde peer met
walnootijs.

Door: René Poels
De vriendelijke machtig grijs
besnorde Douwe, de Nederlandse eigenaar van een vervallen boerderijtje in
het Franse dorpje Pouilly en Bassigny,
komt druk pratend naar buiten. Zijn
kleurrijk leesbrilletje wiebelt op het
puntje van zijn neus. Hij vertelt enthousiast dat we op het plateau van Langres
zijn op enkele honderden meters
verwijderd van de bron van de Maas.
Dat blijkt ook uit een oud verroest aanwijsbord op een houten lantaarnpaal
voor zijn huis, met de tekst: Source de
La Meuse (bron van de Maas).
Voordat we verder gaan verhaalt
hij over de komst een poosje geleden
van een aantal sportieve landgenoten.
Ze hadden zich enkele jaren voorbereid
om de 935 kilometer lange rivier Maas
vanaf de bron tot aan de monding in
het Haringvliet te kanoën. “Die gasten
dachten hun kano hier te water te
kunnen laten”, lacht Douwe terwijl zijn
pretoogjes achter zijn brilletje boekdelen spreken. “Hier is La Meuse amper
twintig centimeter breed!” Kort na het
aanhoren van deze anekdote staan we
langs een smalle weg te midden van
uitgestrekte weilanden bij de bron van
de Maas.

“Hier is La Meuse
amper twintig
centimeter breed!”
Mooder Maas is hier nog maar een
heel klein onschuldig meisje. Uit steen
borrelt het water, dat wordt verzameld
op een ondoordringbare laag kalksteen
op het plateau van Langres. Vanuit een
klein kunstmatig aangelegd reservoir
glijdt het water zachtjes over een tien
centimeter hoge dam. En dan begint
het kleine meisje via een slootje van
amper twintig centimeter breedte aan
haar grote reis om honderd kilometers
verderop in Noord-Frankrijk tot wasdom
te komen tot een prachtige slanke
jonge dame. Sierlijk meandert zij door
het fraaie landschap en voorbij Luik,
ter hoogte van Maastricht, ontwikkelt
de dame zich tot de corpulente Mooder
Maas. De rivier die door de eeuwen
heen in Limburg veel welvaart en
ontspanning bracht maar ook verwoestend toeslaat na hevige regenval en
overstromingen.
Al vele duizenden, zelfs miljoenen jaren, geeft de bron in Pouilly en
Bassigny water aan de Maas. En toch
duurde het tot 31 mei 1980 dat de
autoriteiten van Frankrijk, België en

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Marcellis wil plek PSV terug

’t liëkt dát PSV dit seizoen en slap stel is,
En dát die verdediging nimmiër zo fel is.
Weej wiëte wál baeter,
’t lûupt vur genne maeter,
Wát d’r ontbrûkt, is ozzen Dirk Marcellis!

Nederland op deze gedenkwaardige
plek op het plateau van Langres bijeen
kwamen om er twee bronzen maquettes te onthullen. Op een stenen muur,
vlak naast de bron, is in het brons de
loop van de rivier gegraveerd met
vermelding van enkele belangrijke
plaatsen die de Maas aandoet zoals
Verdun en Sedan (Frankijk), Namur,
Huy en Luik (België) en Maastricht,
Roermond, Venlo en Gennep. ‘Fleuve
sans frontieres’ staat op de plaquette te
lezen, ‘Stroom zonder grenzen’.

Mooder Maas is hier
nog maar een heel
klein onschuldig meisje.
Verder meldt het dat dit
Maasmonument ten teken van de
Frans-Belgisch-Nederlandse vriendschap is opgericht in aanwezigheid van
onder andere P. Begrand, de burgemeester van de gemeente Chatefeld
sur Meuse, waaronder het brondorpje
valt en de Maastrichtse collega
A. Baeten. Op een ander kleiner
monument staan drie wapens. Op een
daarvan staat de Nederlandse tekst
Eendracht Maakt Macht.
Volgende week deel 2 van
‘De oorsprong van Mooder Maas’.

René Poels bij de bron van de Maas

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Maandmenu
l
l
l
l

(afhalen)

Mini Loempia’s
l Koe loe yuk
Babi Pangang
l Sate ajam
Kipfilet met roedjake saus
Naar keuze: Bami Nasi of witte rijst

Voor 2 personen slechts

e14,50

Elke zondag en alle feestdagen
lopend buffet
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)

l

vanaf 17.00 uur

e11,50 p.p.

kinderen van
2 t/m 11 jaar

6,95 p.p.

Door de week op reservering en vanaf
10 personen lopend buffet ook mogelijk.
Vanaf 10 personen catering en bezorging. Verschillende
prijzen. Informeer vrijblijvend naar de diverse mogelijkheden.
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SOS Wereldkerstival smaakt naar meer
Het eerste Wereldkerstival van de mondiale groep SOS Meerlo-Wanssum in Europa’s grootste discotheek- en evenementencentrum Zenith Venray smaakt naar meer. Dat valt op te maken uit
de mond van zowel organisatie, artiesten als bezoekers van dit bijzondere kerstevenement dat plaatsvond op woensdag 23 december.
Een van de absolute hoogtepunten van dit culinaire en muziekfestijn was ongetwijfeld het optreden
van de inmiddels in Amsterdam
woonachtige Horsterse musicalster Renée van Wegberg. Ze bracht
enkele prachtige medleys ten gehore.
Uiteraard ontbraken de succesnummers uit de musical Joseph ook niet,
waar ze thans als een van de twee
hoofdrolspelers in het Beatrixtheater
in Utrecht avond na avond succes mee
heeft. De ongeveer driehonderdvijftig
aanwezigen hebben intens genoten
van hetgeen geboden werd. Het
begon met een verrassend optreden
van het uit vijftig leden tellende
Shopkoor Meerlo, onder leiding van
Marco Mariën. Vervolgens werd
via een videoclip het nieuwe SOS
Meerlo-Wanssumschoolbusproject in
India (Chennai) gepresenteerd en de
relatie van deze mondiale groep met
het Wereldpaviljoen op Floriade 2012.
Terwijl de gasten naar The Dome
liepen, startte dirigent Geert Mooren
met muziekvereniging Someren´s Lust
een anderhalf uur durend showpro-

gramma dat zijn weerga niet kende.
Met prachtige werken en regelmatig
ondersteund door de solisten wisten
de musici uit Someren het publiek
van het begin tot het einde te
boeien. En tussen de bedrijven door
manoeuvreerden de medewerkers
van restaurant Tante Jet door het publiek om het vijfgangenmenu aan de
gasten te serveren. Muzikaal en swingend werd dit festijn afgesloten met
een show van Jazz Academy Someren,
onder leiding van Koen Wijnen.

Veel gasten begaven
zich swingend op de
dansvloer om samen
met partners en
vrienden het kerstfeest te vieren.
De complimenten van de gasten
én medewerkers – van serveersters
tot musici en solisten - tijdens en na

het feest waren unaniem positief.
De eerste bedrijven hebben al kaartjes gereserveerd voor een vervolg.

Band ‘Random’ speelt bij café ’t Hukske
De band ‘Random’ verzorgt
een spectaculair optreden bij café
’t Hukske in Meterik op nieuwjaarsdag. Random is een jonge
enthousiaste allround coverband en
staat garant voor een gezellige
avond boordevol live muziek en
entertainment van de bovenste
plank. Met nummers van o.a.
Anouk, Queen, U2, De Dijk, Brian
Adams en Marco Borsato is deze
coverband van alle markten thuis.
Random treedt op vanaf 19.00 uur
en de toegang is gratis.

Nieuwjaarsoptreden The Sparks
bij Café Kleuskens in Meterik
Het is onderhand traditie
geworden. Het nieuwjaarsoptreden
van The Sparks bij Café Kleuskens
in Meterik. Dit jaar op zondag
4 januari, aanvang 18.00 uur.
The Sparks namen deel aan
‘The clash of the coverbands’, waar
men de finale van Limburg haalde en
twee stemmen tekort kwam. Twee
stemmen om als publieksfavoriet door
te gaan naar Paradiso in Amsterdam.
Paradiso of niet, The Sparks presenteert zich bij Kleuskens in Meterik met
een aantal nieuwe nummers.
Een gelegenheid voor fans die de
laatste cd nog niet hebben, dit gemis
ongedaan te maken. The Sparks staan
op dit moment met twee nummers in
de top-150 van The Clash of the coverbands. ‘Born on the bayou’ staat
momenteel op nummer twee en
‘Don’t ha ha’ op nummer 44.
Elke dag kan één keer gestemd
worden. Dat kan via de site van the
Sparks: www.desparks.nl. Daar staat
op de welkomstpagina een link naar
de hitlijst.

Volgens voorzitter René Poels
heeft SOS Meerlo-Wanssum sinds de
oprichting in 1992 al veel verschillende activiteiten en evenementen
op touw gezet. “Dit is weer één van
de prachtige parels die we aan de
mondiale SOS-ketting kunnen rijgen.
En daarmee brengen we als SOS op
een heel bijzondere manier mensen
bij elkaar die iets voor de medemens
willen betekenen”, aldus Poels. Opzet
van het Wereldkerstival is om vlak
voor Kerstmis een platform te bieden
waarop de mondiale groep iets van
haar doelstelling kan uitdragen en
tegelijk de bezoekers vanuit het
bedrijfsleven, middenstand, onder-

nemers, Vrienden van SOS maar ook
particulieren een podium biedt om te
netwerken. Dat deze twee functies
wonderwel op elkaar aansluiten,
bewees het eerste evenement.
Het idee en de organisatie van
het Wereldkerstival is van Bart
Lemmen uit Venray, Geert en Gertie
Mooren uit Meerlo, respectievelijk
dirigent van Someren’s Lust en
secretaresse SOS. Samen met de ruim
vijfentwintig SOS-vrijwilligers, directie
en medewerkers van Zenith en Tante
Jet Blitterswijck en zo’n honderdvijftig musici en zangers hebben ze
voor een onvergetelijk evenement
gezorgd.

JW Roy’s Nederlandse
theatertour start in Horst
Dinsdag 5 januari staat de rijzende ster van JW Roy op het podium van
Cambrinus in Horst, waar hij zijn nieuwe Nederlandse theatertour van start
laat gaan. De Brabantse JW Roy brak vorig jaar met zijn eerste Nederlandstalige album definitief bij het grotere publiek door en weet sindsdien volle
zalen te trekken. Het bijzondere bij JW Roy zit hem in zijn sterke livevertolkingen, waarmee hij vorig seizoen voor het eerst zalen uitverkocht.
En die koers zet zich dit seizoen door. Het concert begint om 20.00 uur.

JW Roy te gast in Cambrinus
’JW Roy Weet het Zeker’ is een
programma waarin hij als vanouds
zijn publiek ontroert, vermaakt,
aanspreekt en op het verkeerde
been zet. Roy is een entertainer die
mensen bindt en verbindt. Dit alles
aan de hand van mooie liedjes, een
prachtige warme stem en een keur
aan topmuzikanten. Iedereen die JW
al eens eerder, solo, dan wel met
Gerard van Maasakkers aan het werk

zag, weet dat een avond JW Roy bij
voorbaat al geslaagd is. Tijdens dit
Cambrinusconcert brengt hij met zijn
voltallige band voor het eerst werk
van zijn nieuwe cd ten gehore.
Hij laat zich in Cambrinus begeleiden
door BJ Baartmans (gitaar & achtergrondzang), Gabriël Peeters (piano,
gitaar & achtergrondzang), Gerald
van Beuningen (bas) en drummer
JJ Goossens.
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Veel belangstelling
Historische kerstgroep
Evertsoord

Kerken in Horst aan de Maas

H. Naam Jezuskerk
Broekhuizenvorst
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. Naam Jezuskerk in
Broekhuizenvorst.

De historische kerstgroep in
de voormalige parochiekerk in
Evertsoord trok op tweede kerstdag veel belangstelling. ”Het was
absoluut geslaagd. Er waren tussen
14.00 en 16.30 uur steeds mensen
aanwezig”, aldus Dré Lenders. Hij
was de gehele middag aanwezig en

beantwoordde veel vragen over het
totstandkomen van een en ander.
Vooral de kleuren riepen veel waardering op. Bijzonder aan de groep is
dat de Driekoningen zijn uitgebreid
met mensen uit de missiegebieden van de Paters Oblaten. Dit zijn
Canada, Groenland, Ceylon en Afrika.

KWIK-REP

De eerste vermelding van een kerk
in Broekhuizenvorst stamt uit 1214.
Die kerk heette de Salvatorkerk of
Heilige Verlosserkerk. De kerk had ook
een toren die dateerde van eind 13de
of begin 14de eeuw. Gedurende de
eeuwen daarna werd de kerk verschillende keren verbouwd en vergroot.
Om onbekende reden wijzigde men
de naam van de kerk rond 1800 in de
Allerzoetste Naam van de H. Jezus.
Tussen 1880 en 1884 werd de kerk
gerestaureerd onder leiding van Johan
Kayser. Tussen 1920 en 1930 volgde
een nieuwe restauratie, uitgevoerd
door Jules Kayser, de zoon van Johan
Kayser. In 1944 kwam de kerk van
Broekhuizenvorst in de vuurlinie te
liggen en werd daardoor verwoest.
Hierdoor verdwenen historische
muurschilderingen met de ingestorte
muren. Tussen de verwoesting en de
ingebruikname van de nieuw te bouwen kerk fungeerde de cafézaal als
noodkerk. Onmiddellijk na de oorlog
besloot men de kerk te herbouwen.
Wel diende de kerk te worden uitgebreid omdat de vorige te klein werd
voor de parochie.

Monumentenzorg
streefde ernaar de
kerk, vooral aan
de buitenkant, zo
authentiek mogelijk
te herstellen.

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

www.kwik-rep.nl

Het kerkbestuur had de voorkeur
voor architect Kayser, maar uiteindelijk
koos men voor architect Swinkels, die
ook de kerk van Broekhuizen ontwierp.
In 1946 kwam hij met het eerste ontwerp. Al op 8 december 1949 volgde de
consecratie, door de in Broekhuizenvorst
geboren Mgr. Hanssen.

Gebr. Franssen uit Horst bouwde
het eerste orgel voor deze kerk in
1845. Dat werd vervangen door
een nieuw orgel in 1914, gebouwd
door Winkels uit Boxmeer. Het in
1944 verwoeste orgel werd in 1950

vervangen door een nieuw exemplaar,
gebouwd door Verschuren orgelbouw
uit Heythuizen. De H. Naam Jezuskerk
is op dit moment in gebruik als R.K.
Kerk van de parochie H. Naam Jezus in
Broekhuizenvorst.

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

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

SALE
Kortingen tot 70%

Past. Vullinghsplein 12 Sevenum
(aan de achterzijde naast Jansen-Noy)

T 077 - 467 80 65
www.joseschoenen.nl

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

zaterdag
02 januari
dienst

zondag
03 januari
dienst
Heilige mis
Heilige mis

tijd

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

tijd
10.00
10.00

maandag
04 januari
dienst

10.00
09.30
10.30 Heilige mis

tijd

dinsdag
05 januari
dienst

tijd

woensdag
06 januari
dienst

18.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 09.25

tijd

donderdag
07 januari
dienst
tijd

18.30 Heilige mis
Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

17.30

Swolgen
Sevenum

Heilige mis

Heilige mis
Poolse mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Tienray

Heilige mis

18.00

10.00
09.00
Heilige mis

vrijdag
08 januari
dienst

18.30 Heilige mis

tijd

18.30

08.30

Leesmis
09.00
Rozenkrans 17.45

08.30

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

Rozenkrans 18.00 Heilige mis
Heilige mis 18.30 Heilige mis
Heilige mis

19.00

18.00
18.30
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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
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America

Meerlo

Meterik

zo 3 januari 10.30 uur
Organisatie: De Kammeräöj
van Carnavalsvereniging
de Vöskes
Locatie: café ‘Oud Meerlo’

vr 1 januari 19.00 uur
Organisatie: café ’t Hukske
Locatie: café ’t Hukske

Winterwandeling

Random

Jumping Indoor Leunen

Sylvesterparty
do 31 december 22.00 uur
Organisatie: Station America
Locatie: Station America

Stunning Suzy
za 2 januari 22.00 uur
Organisatie: Station America
Locatie: Station America

Horst

Oud en Nieuw voor Jong
en Oud
do 31 december 21.00 uur
Organisatie: Liesbeth’s Grand
Café
Locatie: Liesbeth’s Grand Café

Melderslo

Kerst en Nieuwjaar
za 26 t/m do 31 december van
11.00 tot 17.00 uur
Organisatie:
Museum de Locht
Locatie: Museum de Locht

za 2 januari en zo 3 januari
9.00 uur
Organisatie: rijvereniging Ons
Genot uit Leunen
Locatie: de Molenhorst, Meterik

The Sparks
zo 4 januari 18.00 uur
Organisatie: Café Kleuskens
Locatie: Café Kleuskens

Plok & Pleej
vrij 1 januari 21.00 uur
Organisatie: Café – zaal
’t Paradijs
Locatie:
Café- zaal ‘t Paradijs

Sevenum

Sylvesterparty ’de Gaper’
do 31 december 20.30 uur
Organisatie: de Sevenwaeg
Locatie: de Sevenwaeg

Sylvesterparty
do 31 december 21.30 uur
Organisatie: Horeca Collectief
Locatie: de Merthal

Sylvesterparty
do 31 december 22.00 uur
Organisatie: Café de Lange
Locatie: Café de Lange

Sylvesterparty
do 31 december 22.00 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

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

vr 1 januari 02.30 uur
Organisatie: OJC Niks
Locatie: OJC Niks

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

Nieuwjaars receptie

Afsluiting Top 2000

Geluk en
alle goeds
voor 2010!

Vinyl avond
vrijdag 8 januari

aanvang 21.00 uur

Onze nieuwe openingstijden m.i.v. 29 december 2009:
Zomer 1 mei- 31 aug. Winter 1 sept.- 30 april
maandag
gesloten
gesloten
dinsdag
08.00-01.00 uur
08.00-13.00 en 19.00-01.00 uur
woensdag
14.00-01.00 uur
19.00-01.00 uur
donderdag
14.00-01.00 uur
19.00-01.00 uur
vrijdag
14.00-02.00 uur
16.00-02.00 uur
zaterdag
10.30-02.00 uur
10.30-02.00 uur
zondag
10.30-01.00 uur
10.30-01.00 uur

do 31 december 00.00 uur
Organisatie: Liesbeth’s Grand Café
Locatie: Liesbeth’s Grand Café

Nieuwjaar Swing

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

10e Nieuwjaarsduik
vr 1 januari 12.00 uur
Organisatie: Cold Turkey
Locatie: strand Kasteelse bossen

vr 1 januari 13.30 uur
Organisatie:
Gemeente Horst aan de Maas
Locatie: ‘t Gasthoes

Drankparade
za 2 januari 22.00 uur
Organisatie: Café de Lange
Locatie: Café de Lange

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

Wilhelminaplein 13 Horst

Huisarts en apotheek

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

Nieuwjaarsconcert
zo 3 januari 15.00 uur
Organisatie: Koninklijke
Harmonie van Horst
Locatie: ‘t Gasthoes

JW Roy
di 5 januari 20.00 uur
Organisatie: Cambrinus Concerten
Locatie: Cambrinus

Meerlo

Nieuwjaarstreffen
‘Reundje Muziek’
za 2 januari 20.00 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht
in samenwerking met Zaal
’t Brugeind
Locatie: Zaal ’t Brugeind

Start 2010...
Start 2010 met een verstandig voornemen
Vertrouw op jezelf
Eet gezond, overtuigd en lekker
Geniet er samen van en steun elkaar
Gaat het een keer niet zoals je van plan was
leer daarvan en begin gewoon opnieuw.....
Maak er een gelukkig 2010 van!

Diëtist Marian Reijnders-Heyligers
Hoofdstraat 26, 5961 EZ Horst
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KOOPZONDAG 3 JA
WINTER SALES

2-zitsbank met chaise
lonque model Sable.
Uitgevoerd in
North Structure stof
(excl. sierkussen).

HOGE KORTINGEN OP DIVERSE
KEUKEN SHOWROOMMODELLEN,
BADMEUBELS EN VERLICHTING

B
D
H

599

230 cm
170/85 cm
87 cm

3 GIBSON SPIJKERBROEKEN
VOOR 5

50.-

139

Eetkamerfauteuil Floor
Met speciale parketwielen
in mooie Silky stof.

Eetkamerfauteuil Pocotella
Met speciale parketwielen in
mooie Silky stof.

99

Dressoir

OP WERKSCHOENEN
15% KORTING

B
D
H

200 cm
45 cm
85 cm

629

Boekenkast

Woonprogramma Thijs
Mooi compleet woonprogramma in
een warme White Finisch kleur.

B
D
H

68 cm
45 cm
200 cm

399

Vitrinekast
B
D
H

OP BJÖRNSON
WINTERJASSEN
15% KORTING

68 cm
45 cm
200 cm

429

Salontafel
B
D

135 cm
70 cm

319
* Niet van toepassing op actie artikelen.

ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 JANUARI 15% KORTING
OP DE GEHELE MEUBELAFDELING*

ZONDAG 3 JANUARI

15% KORTING

OP DE GEHELE
KLEDINGAFDELING*
* Niet van toepassing op actie artikelen.

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

BUDGET WONEN
XXL STORE IS GEVESTIGD
BINNEN INTER CHALET
met wel 400 parkeerplaatsen

