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’Koninklijk’ echtpaar
Vorige week zaterdagavond werd het echtpaar Toon en Mien Rambags-Arts benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zowel Toon (72) alsook zijn echtgenote Mien
(72) wisten niet wat hen overkwam. De avond stond immers in het teken van de jubilerende drumband van muziekvereniging Concordia uit Meterik, een vereniging waar het
echtpaar Rambags lid van is. Na de officiële receptie werd het echtpaar naar voren geroepen en nam burgemeester Kees van Rooij het woord. De verrassing voor de twee
muziekliefhebbers was groots. Een onvergetelijk weekend voor Toon en Mien Rambags.
Lees verder op pagina 3

Plannen Hof te Berkel
In het gemeentehuis zijn woensdagavond de plannen voor het nieuwe Hof te Berkel gepresenteerd.
Hof te Berkel is het plan voor een nieuwe wijk op en rondom de plek waar nu verpleeghuis Elzenhorst staat.
Het centrale punt van Hof te
Berkel worden de gebouwen van de
Zorggroep. Daar wordt de zorg aan
dementerenden en ouderen met een
zware lichamelijke handicap geboden.
Mario van Rens is Manager Zorg bij de
Zorggroep voor de regio Venray-Horst.
Volgens haar is zelfstandigheid het
kernbegrip in de nieuwe vorm van
zorg die straks in Hof te Berkel wordt
geboden. “Ouderen voeren straks zelf
de regie achter hun voordeur.” Dat
betekent dat de ouderen straks een
eigen appartement met keuken hebben. Ze kunnen zelf bepalen waar en
wanneer ze eten en wanneer ze zorg

nodig hebben. Voor de dementerende
ouderen worden er woongroepen
gecreëerd waar de ouderen zoveel
mogelijk een eigen kamer krijgen.
Volgens Gerold Vereijken van
projectontwikkelaar CRA Vastgoed moet
Hof te Berkel een levendige wijk worden die niet de stempel ’ouderenwijk’
krijgt. “De diversiteit van een normale
wijk moet er terug te vinden zijn.”
Als de plannen allemaal worden
gerealiseerd komen er in de wijk naast
de gebouwen van de Zorggroep drie
groepen van tien appartementen voor
de vrije sector en nog ongeveer twintig
appartementen voor de sociale koop of

huur. Hierover is de projectgroep nog
in gesprek met woningcoöperaties.
Daarnaast komen er nog bouwkavels
beschikbaar.
De projectontwikkelaar geeft aan
dat hij waarschijnlijk heel 2011 nodig
heeft om alle voorbereidingen te
treffen om te kunnen beginnen met
de bouw voor de Zorggroep. Die komt
naast het huidige Elzenhorst. Als in
2013 de bouw voltooid is, wordt het
oude Elzenhorst gesloopt. Ook wordt
in 2011 begonnen met de uitgifte van
de eerste kavels zodat ook daar in
2012 kan worden begonnen met de
bouw van woningen.

KOOPZONDAG
19 DECEMBER
openingstijden 12.00 - 17.00 uur

Winter Wonderland in Horst centrum
IJsbaan op Wilhelminaplein
Shoppen in kerstsfeer
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Sluiting vestigingen
BiblioNu van de baan
Ondanks de bezuinigingen blijven de bibliotheken in kleine kernen
gehandhaafd. Dat meldt bibliotheek BiblioNu. Eerder had het College van
B&W al besloten om vijf procent te korten op de subsidies voor professionele
instellingen. Als gevolg daarvan dreigde de sluiting van de bibliotheekvestigingen in enkele kernen van Horst aan de Maas.
De bibliotheek geeft wel aan dat
er ondanks dat er geen vestigingen
sluiten, er enkele ingrijpende maatregelen moeten worden genomen.
De dienstverlening wordt beperkt en
enkele functies worden opgeheven. De
tarieven gaan daardoor de komende
twee jaar niet omhoog.

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van GCH media BV
en verschijnt elke donderdag in
de gemeente Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren

Redactie
Jeroen van de Nieuwenhof
(hoofdredacteur)

T 06 41 38 96 23
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
Lei Spreeuwenberg
T 06 20 11 92 83
Michelle van Kempen
T 06 20 04 07 25
Gé Peeters
T 077 396 13 56
E redactie@hallohorstaandemaas.nl

De afgelopen maanden is er
veelvuldig overleg geweest tussen de
gemeente Horst aan de Maas en scholengroep Dynamiek over de mogelijke
sluiting van vestigingen. BiblioNu laat
weten dat ’met enige aanpassingen’
de dienstverlening voor de basisschooljeugd wordt voortgezet. Daarbij wordt
er niet meer geïnvesteerd in de collectie en wordt de dienstverlening voor
volwassenen en ouderen afgebouwd.
Het bezwaarschrift van BiblioNu tegen
de bezuinigingsplannen van het college
is ingetrokken. De opgeheven functies
bevinden zich vooral in Venray, waar
specialistische functies en leidinggevende taken worden beperkt.

NOSTALGIE

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.

Jaren zestig Horst
Op de foto uit de zestiger jaren zien we de eerste grote verbouwing van het oude ziekenhuis in Horst tot verzorgingshuis Berkele Heem. Centraal de moderne ovale kapel met eromheen alle nieuwe gebouwen. De Dr. van de
Meerendonkstraat met zijn woonhuizen was er nog niet. Het was open veld, je kon er de St. Annakapel zien. Rechts boven is de fabriek van Rutten nog niet gesloopt. Onder zijn de toenmalige huizen van de Gasthuisstraat te zien met nog
het woonhuis van destijds Mart Paulissen (op de huidige parkeerplaats van ’t Gasthoes) en geheel links de suikerwarenfabriek van Soberjé (Schobers Wimke) Op deze laatste plek is tegenwoordig een parkeerplaats.
Begin tachtiger jaren werd weer omvangrijk gesloopt en gebouwd, het verpleeghuis Elzenhorst werd gesticht en
het voormalige ziekenhuis verbouwd tot cultureel centrum ’t Gashoes. Het gebied krijgt geen rust. De plannen voor een
grote nieuwe herindeling en bestemming liggen al weer klaar.

Eerste burgerinitiatief
Stichting Behoud de Parel heeft
ongeveer 700 handtekeningen
weten te verzamelen voor haar
burgerinitiatief over de intensieve
veehouderij in Horst aan de Maas.
Voor het indienen van een burgerinitiatief zijn minimaal honderd
handtekeningen nodig. Het initiatief
’Gezondheid eerst’ van Behoud de Parel
is het eerste dat in Horst aan de Maas
wordt ingediend en werd dinsdag tijdens de raadsvergadering overhandigd
aan de gemeenteraad.

Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Advertentie
T 077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
T 06 30 71 51 14
E norbert@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
T 077 396 13 56
E dorothe@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
T 077 396 13 53
E laurent@hallohorstaandemaas.nl

Heb je passie en drive?

Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van
rechten aangeleverd te worden.
Eventuele verplichte naamsvermelding
van de fotograaf of auteur dient bij aanlevering expliciet te worden gemeld.
Bij verzuim komen kosten voor rekening
van de aanbieder.

Rötjes young plants zoekt:

medewerker gewasverzorging
met ambitie om door te groeien naar Teeltchef.
We vragen:

We bieden:

Activiteiten:
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Ben je 18 - 25 jaar, heb je een MBO-denkniveau en de vereiste drive?
Bel, mail of schrijf dan naar: Rötjes young plants t.a.v. Tobias Rötjes,
Horsterdijk 116, 5973 PR Lottum | T: 077 – 366 4080 | E: tobias@rotjes.com | www.rotjes.com
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’Koninklijk’ echtpaar
Wanneer onze HALLO-verslaggever maandagmorgen belt met
Toon en Mien zit de ‘schrik’ er nog
steeds een beetje in. Veel geslapen
hebben de ‘koninklijken’ uit Meterik
niet. “We werden afgelopen zaterdag
overrompeld door deze gebeurtenis.
De receptie van de drumband in MFC
De Meulewiek was voorbij en ik ging
aan een tafeltje zitten bij bekenden.
Opeens zag ik de burgemeester met
de ambtsketting om en ik dacht nog:
‘Wat leuk dat hij onze vereniging
officieel komt feliciteren.’ Nee, ik
heb echt niks in de gaten gehad. De
burgemeester deed het heel fraai,
op het juiste moment op de juiste
plek. Daar waar ons hart ligt, bij de
muziekvereniging samen met onze
familieleden en onze muziekfamilie”,
kijkt Toon terug.

Wat komt de
burgemeester doen?
Ook Mien komt even aan de
telefoon maar heeft weinig tijd. “De
jubileumcommissie is op bezoek, we
zitten aan de koffie en aan de vlaai.

Hoe ik het afgelopen weekend heb
beleefd? Wat denk je? Ik heb de burgemeester niet zien binnenkomen dus
werd eveneens overrompeld. Wat een
geweldige waardering, ik besef het nu
nog maar nauwelijks”, lacht Mien. Op
de achtergrond klinkt het gelach van
de jubileumcommissie die wel wist
wat er die zaterdagavond te gebeuren stond. Het jubileumweekend van
de Meterikse drumband en muziekvereniging Concordia was compleet.
“Ach, als we dit vrijwilligerswerk
niet graag zouden doen, waren we
allang ermee gestopt”, zegt Mien. De
felicitatiekaartjes, bloemen en gelukwensen blijven binnenstromen bij het
Meterikse stel dat bij de molen woont.
Voor Toon en Mien een waardering
voor hun inzet bij de muziekvereniging en werkzaamheden op andere
fronten binnen Meterik. Toon en Mien
zijn twee mensen die niet zonder hun
muziekvereniging kunnen. De van
oorsprong uit Castenray afkomstige
Toon en zijn Ysselsteynse Mien, worden door de Meterikkers op handen
gedragen voor al hun vrijwilligerswerk.
Dat het echtpaar voor hun verdiensten

zouden worden voorgedragen voor
een koninklijke decoratie, was voor de
leden van de muziekvereniging misschien geen verrassing maar voor Toon
en Mien des te meer.

Tegelijkertijd decoreren is vrij uniek
Dat een echtpaar ook nog eens
tegelijkertijd een koninklijke onderscheiding ontvangt komt niet zo heel
vaak voor. Navraag bij de gemeente
Horst aan de Maas brengt aan het licht
dat er de afgelopen jaren meerdere
echtparen een lintje mochten ontvangen. In het adressenbestand van de
gemeente staan negen, nog in leven
zijnde echtparen genoteerd die in het
verleden zijn gedecoreerd. Slechts
een tweetal van deze echtparen werd
tegelijkertijd gedecoreerd.
Het betrof een echtpaar uit
America in 2008 en een echtpaar uit
Horst in 2006. Van twee echtparen uit
Sevenum is niet bekend wanneer en of
ze tegelijkertijd zijn gedecoreerd. Als
derde echtpaar komen daar nu Toon
en Mien Rambags-Arts uit Meterik bij.

Kerststol,
een zalige
lekkernij!

HORST • MAASBREE

Frank ontmoet zijn grote
idool Maarten Stekelenburg
Zondag 28 november was een bijzondere dag voor de 13-jarige Frank Vullings uit Lottum. De ernstig zieke Frank
was dankzij het werk van stichting FC Robinstijn eregast bij de wedstrijd VVV Venlo-Ajax.

Frank Vullings samen met zijn held Maarten Stekelenburg.
FC Robinstijn is een stichting uit
Deurne die zich bezighoudt met het
vervullen van voetbal-gerelateerde kinderwensen voor kinderen in de leeftijd
van 5 tot 18 jaar. De stichting is anderhalf jaar geleden van start gegaan en
krijgt inmiddels steun van menig profclub en zo’n 100 profspelers. Bovendien

zijn Maarten Stekelenburg, keeper bij
Ajax en het Nederlands Elftal, en Jan
Joost van Gangelen, presentator bij
Eredivisie Live en SBS6, ambassadeurs
van de stichting.
Die zondag werd Frank, samen
met zijn ouders en twee broers als een
echte ster opgehaald door een gigan-

tische Hummer-limousine. De reis ging
naar Stadion de Koel in Venlo, waar
Frank die middag de eregast was bij de
wedstrijd VVV Venlo–Ajax. Frank werd
warm onthaalt door VVV, de club die
de familie Vullings regelmatig bezoekt
aangezien ze drie seizoenskaarten hebben. Frank kan vanwege zijn ziekte helaas niet zo vaak mee en daarom was
het des te mooier dat Frank die dag
wel bij de wedstrijd aanwezig kon zijn,
omdat VVV speelde tegen zijn andere
grote liefde, Ajax, waar zijn grote idool
Maarten Stekelenburg onder de lat
staat. Het was dan ook Frank’s grootste
wens om Maarten een keer persoonlijk
te mogen ontmoeten.
Voor aanvang van de wedstrijd
mocht Frank met een van de spelers
van VVV het veld op. Na afloop mocht
hij naar het spelershome van VVV. Bijna
alle spelers van VVV gingen namelijk
speciaal even bij Frank langs voor een
praatje, een foto en een handtekening. Het hoogtepunt van de dag was
echter de ontmoeting met Maarten
Stekelenburg. Frank kreeg een origineel
keepershirt met handtekening van de
Ajax-doelman. Daarna mocht hij nog
even langs de spelersbus van Ajax voor
een onmoeting met de spelers en de
inmiddels vertrokken trainer Martin Jol.
Meer informatie over de stichting
en een uitgebreider verslag van de dag
is te vinden op www.robinstijn.nl

En heb je ook zin om te schaatsen?
Kijk voor de openingstijden op
www.ijsbaanhorst.nl

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Onbeperkt eten en drinken voor
aantrekkelijke prijzen in een
sfeervol en modern restaurant.

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 22,95 p.p.
Wilt u meer weten over ons kerstarrangement, kijk op onze website.

Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl

HENK AARTS
Beleef het gourmet!

Kerstmis...
... gourmet!

Aan tafel wenst iedereen
prettige Kerstdagen
en een gelukkig
nieuwjaar!

www.HenkAarts.com

Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl

Wouterstraat 36 America
077 464 04 20
06 53 18 45 34
info@henkaarts.com

vanaf

€ 12,75 p.p.
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Kiwanis in de
bres voor
woningen Kleur
De Kiwanis afdeling Horst aan de Maas zet zich in voor een chillruimte bij
de woningen van Stichting Kleur. De eerste activiteit leverde 1.500 euro op.
Kiwanis is een internationale organisatie van serviceclubs. Dat is een club
van mensen die door het opzetten en
uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengt en dat geld uitgeeft aan goede
doelen. De Kiwanisclub van Horst aan
de Maas telt veertien leden. Americaan
Matthieu Tacken is één van hen: “De
Kiwanis afdeling in onze gemeente is
een afsplitsing van de club uit Venray.
We zijn nog groeiende. Met 25 leden
spreek je eigenlijk pas van een volwassen Kiwanisafdeling. We zetten ons in
voor het goede doel.”

Lachen, huilen en
ruziën met elkaar
Het goede doel waar de plaatselijke Kiwanisafdeling zich voor inzet is
de realisatie van een chillruimte bij de
woningen van Stichting Kleur. Tacken:
“Kleur zorgt voor begeleid wonen van
jeugdigen met een ontwikkelingsbeperking. Per woning leven vier tot acht
jongeren bij elkaar. Ze zitten bijna dag
en nacht bij elkaar. Ze lachen, huilen en

Geboren op
8 December 2010

Maartje
Zusje van Floor, trotse ouders
Ruud en Femke Verheijen-Driessen
Zonnedauw 2, 5975 TD Sevenum

Ontdek TerugBlik. Ruim 5.000 titels
2e hands boeken!
Veemarkt 7a, Horst. www.terugblik.net
Winterbanden Voor al uw banden,
ook winterbanden, uitlijnen en
reparaties. Bandencentrum Gebr. Cox,
Deckersgoedtweg 2 Sevenum.
Tel. 077 4674487.
Steigerhout en Teakhout meubels
voor binnen en buiten.
Blaktweg 69, Melderslo. 06-51 93 18 38
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
LONG OLIE - helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de longen
en versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077-398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
“Natuurwijzer” in Horst
DVD films te koop
EX-VERHUUR FILMS OP DVD TE KOOP.
5 voor € 15,00, 10 voor € 25,00.
STER VIDEOTHEEK HORST, Venloseweg 2,
Horst. Tel. 077-3987855
Te huur representatieve loods,
200 m2 (of minder) met eigen oprit,
gelegen aan de rand van Horst.
Tel. 06 46 72 34 26.
Te koop gevraagd: stuk landbouwgrond
van ongeveer 1/4 hectare voor het
kweken van groenten en fruit. In Horst
of naaste omgeving. Ton Hagens
077-3983297 tonhagens@home.nl
Royale tussenwoning te koop
Woning aan de Molenstraat in Horst.
BG. hal, woonkamer ±45m², uitgebouwde keuken; 1e verd. 2 sl.kmrs, badkmr.;
2e verd. 3e sl.kmr, cv-ruimte; onderhoudsarme tuin, terrasoverkapping.
Zin? Bel..0653426699

ruziën wel eens met elkaar, net als in
ieder gezin. Dan ontstaat er wel eens
de behoefte om je terug te kunnen
trekken. Weg van de drukte en weg
van dat alles. Effe lekker chillen.”
Tacken:”We hebben onlangs
een mosselavond gehouden in het
Maaspaviljoen in Broekhuizen. Het
hoofdgerecht werd voorgeschoteld door
leden van Kiwanis. We zorgden ook
voor muzikaal vertier en een tombola.
Het was een erg geslaagde avond, met
een opbrengst van liefst 1.500 euro.”
Ofschoon Tacken zeer tevreden is
met de opbrengst van de avond, is er
meer geld nodig. Tacken: “We hebben
voldoende voor het realiseren van een
ruimte, maar niet voor de inrichting.
Daarom hebben we de actie KK-50/50
opgezet. Wij vragen vijftig ondernemers om vijftig euro te storten om de
chillruimte te voorzien van verwarming
en wat meubilair. Iedereen kan vijftig
euro storten op rekeningnummer
173608671 t.n.v. chillruimte KLEUR.
De jongens en meisjes zullen u er erg
dankbaar voor zijn.”

Brand in tuindersloods America
In America aan de Wachtpostweg is rond dinsdag 12.15 uur een grote brand in een tuindersloods
ontstaan. Op het moment van de brand was de tuinder niet aanwezig in het woongedeelte van de loods.
De tuinder ontdekte de brand en probeerde deze zelf te blussen, maar hij kreeg de brand niet onder controle.
Diverse brandweerkorpsen werden ingezet om de brand te blussen. Niemand is bij de brand gewond geraakt
en er zijn volgens een woordvoerder van de brandweer geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Hoe de brand
is ontstaan is niet bekend.

Graag willen wij iedereen bedanken
voor de vele attenties, felicitaties
en kaarten die we mochten
ontvangen ter gelegenheid van
ons 60 jarig huwelijk!
Het was een prachtig
en onvergetelijk feest!

Tevens wensen wij iedereen
fijne feestdagen
en een gelukkig 2011!
Gir en Mia Vullings-Driessen
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Sjees 5, 5966 TB America

Te huur luxe appartement
Compleet ingericht appartement te
huur tot 31-03-2011 Vlakbij Horst.
Geschikt voor gezin en/of zakenmensen
All-inn prijs (electra, water, gebruik van
wasmachine/droger/internet)
077-3987361
Weerbaarheidtrainingen voor groep
3 t/m groep 8, zie www.weerbaarheidnoordlimburg.nl of www.petravdongen.nl
Te koop: Rolgordijnen merk “Cedeko”
bruin met zilvergrijsdoek (verduisterend);
nieuw oct.2010 Maten raamwerk buitenwerks: 1x h.133 cm x b. 120 cm en 1x
h. 133 cm x b. 59.5 cm. Tel. 077-4642869
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06 22 67 65 05

STEIGERHOUT EN
TEAKHOUT MEUBELS
voor binnen en buiten

10% korting
gratis bezorgd

Kerkstraat 26 - 5961 GD Horst. Tel. (077) 354 10 86 Fax: (077) 354 31 97
www.schrijenjuwelier.nl

Met korting naar

Winter WonderTuinen
in Kasteeltuinen Arcen!

Tegen in levering van deze bon krijgt u 25% korting
op de entreeprijs van Kasteeltuinen Arcen.
Actievoorwaarden
Maximaal 4 personen, niet geldig in combinatie
met andere acties en/of arrangementen
Geldig van 18 december 2010 tot en
met 2 januari 2011.

Kijk voor het dagprogramma
op www.kasteeltuinen.nl

100 schilderijen voor 3 FM serious request.

Schildersmarathon
bij ut Glazehoes

Dinsdag 21 december in De Gaper
15.00-18.00  
Schilderen op doek voor kinderen vanaf
   6 jaar. Het schilderij neem je mee,
   het tientje is voor 3 FM.
                

15.30-16.30  
Speciale theater voorstelling met poppen
voor kinderen van 3 tot 6 jaar.
   De entree, e 2,50, is voor 3 FM.
20.00-tot....’s nachts
   
Schilderen voor iedereen die een steentje
wil bijdrage voor de HIV weeskinderen
   van het Rode Kruis en met een mooie
   herinnering, schilderij, naar huis wilt gaan.
   
Ook hier gaat de bijdrage van minimaal
   e 10,- naar 3 FM.
De deelnemers schilderen tevens een deel van een mega
groot schilderij van Hundertwasser dat wordt verkocht
voor 3 FM serious request. Iedereen kan schilderen voor
e 10,- (meer mag natuurlijk ook) en de jongsten betalen
e 2,50 voor de poppentheater voorstelling.
De opbrengst gaat geheel naar Ut Glazehoes./ 3FM
Kom gezellig schilderen op dinsdag 21 december
voor HIV weeskinderen.
Opdidakt, Wet Willy, Valise en De Stal.

Alleen online bestellen via:
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Blaktweg 69, Melderslo, 06-5193 18 38

Winter Wonder Tuinen een heerlijk winters dagje uit!

atelier & natuur
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Zorgen over beleidsplan
brandweer
Diverse raadsfracties hadden tijdens de raadsvergadering van dinsdag 14 december kritische vragen bij het
nieuwe beleidsplan van de brandweer in de regio Maas en Peel. In deze regio werken de brandweercorpsen van de
gemeentes Horst aan de Maas en Peel en Maas samen.
De belangrijkste reden voor de
nieuwe plannen is het feit dat de kosten voor de brandweer in de afgelopen jaren flink zijn gestegen, maar dat
het aantal incidenten niet afneemt. Er
is onder andere in opgenomen dat de
nadruk meer moet komen liggen op
de veiligheid en het voorkomen van
de incidenten. De brandweer wil de
verantwoordelijkheid hiervoor gedeeltelijk neerleggen bij burgers, bedrijven
en verenigingen. Door onder andere
betere voorlichting en de verspreiding
van rookmelders te bevorderen moet
het aantal uitrukken van de brandweer
de komende jaren met tien procent afnemen. Ook moeten de controles voor
brandveiligheid flink kunnen worden
ingeperkt door beter te communiceren
over brandveilig leven.
Een ander onderdeel van het plan

is om te gaan werken met vraaggestuurde inzet bij incidenten. Dit houdt
bijvoorbeeld in dat niet bij iedere
brand automatisch wordt uitgerukt
met een groot blusvoertuig met zes
brandweerlieden, maar met nieuwe
kleinere voertuigen. Volgens het plan
kan 70 procent van de inzetten met
minder dan zes brandweerlieden worden afgedaan.
De raad is bezorgd dat als er
op de brandweer wordt bezuinigd
de veiligheid in het geding komt.
Essentie-raadslid Frank Wintels, zelf lid
van de vrijwillige brandweer, vraagt
zich af of meer bewustzijn bij burgers
ook leidt tot minder uitrukken van de
brandweer. Ook heeft hij twijfels over
de nieuwe voertuigen die de inzet met
minder personen mogelijk maken.
Hij verwoorde het gevoel dat ook bij

andere fracties in de raad overheerste:
“Met veiligheid moet je niet spotten en experimenteren. We moeten
de plannen eerst aan de voorkant
bewijzen en kunnen dan pas aan de
achterkant gaan bezuinigen.”
Als portefeuillehouder gaf burgemeester Kees van Rooij aan de kritische noten bij het plan te begrijpen.
Hij gaf aan dat de brandweer nu flink
investeert in preventie en dat er pas
wordt begonnen met afbouw als die
aanpak zich heeft bewezen. Ook liet hij
weten dat een sluiting van kazernes
de komende jaren niet aan de orde
is, in tegenstelling tot kazernes in de
gemeente Peel en Maas.
Begin januari worden de plannen
opnieuw besproken in een overleg
tussen de gemeenteraad en de brandweer Horst aan de Maas.

Frissere, uitdagendere en snellere radioprogramma’s

Nieuwe radioprogrammering Omroep Reindonk
De radioprogrammering van Omroep Reindonk wordt per 1 januari 2011 in een nieuw jasje gestoken. Naast
drie nieuwe programmaonderdelen worden de bestaande radioprogramma’s opnieuw ingedeeld en vooral ook
opgefrist. De radiozender wil nauwer contact met haar luisteraars en daar aanwezig zijn waar iets gebeurt. Midden
in de samenleving staan en laten horen wat er speelt in de gemeente Horst aan de Maas.
De radiozender wil af van het stoffig imago dat de omroep achtervolgt.
Radio Reindonk draait volledig op de
inzet van vrijwilligers, en dat staat vaak
in schril contrast met de hoge ambities
die de omroep nastreeft. De radio-tak
van de omroep wil het laatste nieuws
uit de regio brengen en achtergronden verder uitdiepen. Volgens Peter
Wijnen, hoofdredacteur radio bij de
omroep is de nieuwe programmering
een vooruitgang. “We zitten nog meer
dan voorheen op vaste uitzendtijden
met feiten, achtergronden, informatie
en een uitstekende muziekmix. Zeven
dagen per week”, aldus Wijnen.

Sneller radio maken
Nieuw binnen de programmering
is ‘Sport op zondag’ van 15.00 tot
17.00 uur waarin sportverslaggevers
op de diverse voetbalvelden binnen
de gemeente Horst aan de Maas live
verslag doen van de wedstrijden. Ook
nieuw is het programma ‘@8 & @9’
dat van maandag tot en met vrijdag
tussen 20.00 en 22.00 uur te beluisteren is. Een jong, snel, vernieuwend en
interactief muziekprogramma, waarbij
luisteraars een grote rol wordt toebedeeld. Zo kunnen luisteraars meebepalen welke muziek er gedraaid wordt
door te reageren via bijvoorbeeld

Hyves en Twitter. Het derde nieuwe
programma is ‘Uitzending gemist’. Een
programma dat elke dag van 22.00 tot
23.00 uur te beluisteren is. Elke avond
zendt de omroep de belangrijkste informatie van die dag uit welke eerder
die dag al was uitgezonden.

Andere uitzendtijden
bestaande
programma’s
Belangrijke wijzigingen die
worden doorgevoerd in bestaande
radioprogramma’s zijn: het elke dag
brengen van lokale en regionale
feiten, achtergronden en informatie,
het actuele weerbericht en een vernieuwde muziekmix op vaste tijden.
Dit gebeurt tussen 08.00 en 09.00 uur,
12.00 en 13.00 uur, 17.00 en 19.00
uur en van 22.00 tot 23.00 uur. Elke
dag van 19.00 tot 20.00 uur wordt de
‘Melodie-expres’ uitgezonden, met
daarin veel aandacht voor dialectmuziek, het Nederlandstalige en Duitse
lied. Ook dagelijks van 23.00 tot 02.00
uur is ‘Reindonk Easy’ te beluisteren.
Andere veranderingen binnen de
programmering zijn op elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur het
programma ‘Schijven voor Bedrijven’.

Een verzoekplatenprogramma voor
bedrijven, instellingen en organisaties.
Met elke dag een top 5 die door een
bedrijf is aangevraagd. Aanvragen kan
via administratie@reindonk.nl
Op zaterdagochtend tussen 09.00
en 12.00 uur is er Café Reindonk met
veel muziek en de alom bekende
’weekendweetjes’, de taart, het radiointrospel ‘the drummer get wicked’
en de ‘special gast’, een BN-er die
op zaterdagochtend aanschuift. Op
zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00
uur is het tijd voor ‘Reindonk Gold’
met muziek uit het verleden en het
heden. Een top 40 uit het verleden
plus hitfeiten.
Op zondagmiddag tussen 12.00 en
15.00 uur wordt ‘Tip Top’ uitgezonden,
vol muziek met daarbij een blik in het
verleden. Op zondagavond van 20.00
tot 22.00 uur is er ‘Beat, Westcoast
and Hits’ met twee uur lang muziek
uit de jaren 60 met alom bekende
evergreens waarbij ook B-kantjes aan
bod komen.
Het terugbeluisteren van radioprogramma’s via www.reindonk.nl
gaat eveneens veranderen. Zo
zal Beat, Westcoast & Hits en het
Verzoekplatenprogramma in 2011
terug te luisteren zijn via uitzending
gemist van radio Reindonk.

VuurwerkZondag
19 december verkoop
kilo voorraad
open van 10.000
Wij klappen
11.00 -17.00 u. er tegenaan!
Alleen deze dag:

Losse verkoop:
29, 30, 31 december

op alle kerstartikelen!

www.vuurwerkmaasbree.nl

20% korting

Bestel nu online:

GroenRijk Maasbree
Kanaalweg 7 • 077-4650080
www.groenrijk.nl

Kerkstraat 20a , Horst

Pssst....
kerstmannen
op zoek naar een origineel cadeau?
★ luxe lingerie
★ nachtkleding

★ dusters
★ geschenkbonnen

Alles mooi voor u ingepakt!
Voor dames, heren en kinderen.

Onze kerstlijst ligt in de
winkels voor u klaar!
Onze kerstspecialiteit;
alleen verkrijgbaar
op 22 en 23 december;
Heerlijke kersttaart

e 9,95

Brood - Banket - Bakkerij

Bakkerij J.Ummenthun
Nusseleinstraat 10, 5966 NJ America 077-4641681

het beste onderhoud voor airco en cv

En heb je ook zin om te schaatsen?
Kijk voor de openingstijden op
www.ijsbaanhorst.nl

storing binnen 24 uur verholpen - plan zelf online een afspraak

Horst - 077 467 87 88 - www.tommas.nl
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Kleurplaten en
slagzinnen
De redactie is overstelpt met honderden inzendingen voor de HALLO
Sinterklaasprijsvraag 2010. De kinderen van Horst aan de Maas hebben
prachtige kunstwerken gemaakt. Ook zijn er veel deelnemersbonnen
ingeleverd van de telwedstrijd. Het juiste totaal van de kiencijfers moest
zijn: 3.213.

Voor onze huurders liggen
twee kortingskaartjes klaar!

De kaartjes kunt u afhalen
aan de balie van ons kantoor
tussen 13 december en
24 december!

t/m 5 jaar
1e prijs (€25,00 en 2 entreekaartjes Toverland): Fieke Keijsers uit Melderslo
2e prijs (€20,00 en 2 entreekaartjes Toverland): Julia Wijnands uit Broekhuizenvorst
3e prijs (€ 15,00 en 2 entreekaartjes Toverland): Viggo Artz uit Sevenum

6 t/m 8 jaar
1e prijs (€25,00 en 2 entreekaartjes Toverland): Lynn Clabbers uit Broekhuizenvorst
2e prijs (€20,00 en 2 entreekaartjes Toverland): Evie Pouwels uit Kronenberg
3e prijs (€15,00 en 2 entreekaartjes Toverland): Sterre Bartsch uit Horst

En…op de ijsbaan ligt nog
een ‘warme’ verrassing voor
u klaar, op = op!
Jacob Merlostraat 11
5961 AA Horst
horst@wonenlimburg.nl

Vrijdag 17 dEc
WEEkEnd kick OFF
dj d.Y.P
ZaTErdag 18 dEc
ParriS
Thin LiZZY TribuTE
1STE kErSTdag
89/90 ParTY
dj jErOnimO
2dE kErSTdag
dirTY chriSTmaS EVE
SanjO,ThE dYP,SjOZa
1 januari
niEuWjaarSbOrrELbaL mET
STunning SuZY

Foto: Jos Derks

U krijgt daarmee 50%
korting op de toegangsprijs
van de ijsbaan.

www.ijsbaanhorst.nl
T (077) 397 42 00
65
T servicelijn onderhoud 0800 966 36
l
www.wonenhorst.n

Voor al uw strijk-, verstel- en stoomgoed

bLOk10 iS TijdEnS
dE kErSTdagEn
OPEn VOOr dinEr!
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

9 t/m 12 jaar
1e prijs (€25,00 en 2 entreekaartjes Toverland): Chris Janssen uit Sevenum
2e prijs (€20,00 en 2 entreekaartjes Toverland): Nina Meulendijks uit Griendtsveen
3e prijs (€15,00 en 2 entreekaartjes Toverland): Jan Drenth uit Swolgen
1e prijs (€ 160,65) Ria Stappers uit Grubbenvorst
Al ruim één jaar iedere week de Hallo, niet voor allemaal, maar ik ga er
het snelst mee aan de haal. Van voor naar achteren, en van achteren naar
voor, Ik lees hem wel zeker twee keer door. ´n pluim voor de bezorgers van
dit blad, ´n hele klus, fijn in de bus, dat is nogal wat.
2e prijs (€ 80,35) P. Nellen uit Sevenum
Al ruim één jaar iedere week de Hallo wat blijkt, een weekblad van
formaat, lokaal, juist dat is waar alles over gaat. Al één jaar de juiste snaar,
HALLO…, drukken maar!
3e prijs (€ 40,20) A. Ploegmakers uit America
Al ruim één jaar iedere week de Hallo, al ruim één jaar een hele show!
Want wie mag als eerste de Hallo? Soms even wachten maar niet getreurd,
gelukkig komen we allemaal aan de beurt.

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum
Tel: 06 - 467 15 868 info@strijkservicesevenum.nl

www.strijkservicesevenum.nl

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

1e en 2e kerstdag serveren wij een zeer uitgebreid diner
van 7 verschillende voorgerechten, 3 tussengerechten,
3 hoofdgerechten met 2 bijgerechten.

Voor een feestelijke prijs van € 25,00 p.p.

Schuifkast, keuken,
verbouwplannen?

www.e-leven.nl
Paul Kroh
06-51054659

Op 31 december serveren wij een zeer uitgebreid buffet
incl. drank (fris, bier en wijn), koud buffet van verschillende
koude gerechten, daarna warm buffet van vlees, kipfilet,
lasagne, pizza’s en nog meer.

€ 23,00 p.p. Aanvang 18.30 uur tot 21.00 uur

Reserveren kan via telefoon of e-mail. La Rondine heet u van harte welkom!

La Rondine - Meterikseweg 84 - Horst
077-3989089 - info@larondine.nl - www.larondine.nl

nieuws 07

16
12

Nel Verstegen uit Sevenum brengt boekwerkje uit

Sevenumse sagen en volksverhalen in boekvorm
De in Sevenum geboren en getogen Nel Verstegen (67) heeft een boekwerk geschreven over Sevenumse sagen
en volksverhalen. Vanaf begin december is het boekje, dat in A5 formaat is uitgebracht, te verkrijgen. Er staan 70
verhalen, voorzien van illustraties in het 84 pagina’s tellende boekje ‘Sagen en Volksverhalen over Sevenum’.

N

IE

U

W

!
Materialen voor
de echte
outdoor beleving!

Kijk op www.varg-outdoor.nl

Veel lezen en
verzamelen
Maar de interesse in de
Sevenumse geschiedenis liet haar niet
los. “De laatste 25 tot 30 jaar verzamel ik alles wat met de Sevenumse

‘Ik ben chauvinistisch
ingesteld’
Op de vraag waar de verhalen
vandaan komen zegt Nel: “De meeste
verhalen komen voort uit het diepe
geloof en bijgeloof van onze voorouders. Als men iets niet begreep dan
werd die gebeurtenis toegeschreven
aan een bovennatuurlijke kracht. Men
beschermde zich op velerlei manieren
tegen boze geesten. Men moet de
verhalen wel plaatsen in de tijd dat
ze verteld werden, met de beperkte
kennis en mogelijkheden van die
tijd. Ook al zou je niets geloven van
die verhalen, je kunt toch onder de
bekoring komen van wat eenvoudige
mensen voor waar of alleen maar
voor mogelijk hielden.” Volgens de
schrijfster had elke stad of dorp zijn
eigen verhalen. Soms verschilden de
verhalen van dorp tot dorp niet zoveel,
maar werden ze alleen anders verteld.

Grubbenvorst zal geen volksverhalen
hebben die zich in de Peel afspeelden.
Sevenum kent geen verhalen die zich
aan de Maas afspelen.

Horst mag hier jaloers
op zijn
Dat er veel over het Sevenum
van vroeger wordt geschreven is voor
Nel niets bijzonders. “Sevenum heeft
een aantal zeer enthousiaste mensen
die vinden dat de geschiedenis van
het dorp uitgezocht en beschreven
moet worden. Zo blijft de geschiedenis voor het nageslacht bewaard en
kan iedereen kennisnemen van die
boeiende dorpsgeschiedenis. Allemaal
enthousiaste mensen die dat helemaal voor niks doen, puur en alleen
uit enthousiasme. Horst mag hier best
wel jaloers op zijn”, lacht ze. Inmiddels
is Nel al met de voorbereiding van
haar volgende boekje bezig dat als
titel krijgt: ‘Legenden en Sevenumse
bedevaarten’.

Elk dorp heeft zijn
eigen verhalen
Haar laatste boekje ‘Sagen en
Volksverhalen over Sevenum’ kost
10,00 euro. Men kan in het bezit van
het boekje komen door 10,00 euro
over te maken op rekening 1387745
ten name van P. Verstegen, onder vermelding van ‘Sagen’ en het volledige
adres van de besteller. Het boekje
wordt dan thuisbezorgd. Meer informatie: Nel Verstegen, telefoonnummer
077 467 18 09.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Smakelijke
kerstpakketten
uit de regio!
Ovivo - Heesweg 9, Meerlo
Voor openingstijden 0478-697271 of www.ovivo.nl

BOSE

nu vanaf
BOSE�

799,-

nu vanaf

� 799,-

Art is vormgegeven door Phoenix Design.
Art is vormgegeven door Phoenix Design.

geschiedenis te maken heeft. Ik ben
al vroeg begonnen met het lezen van
sagenboeken. De verhalen die over
Sevenum gingen, schreef ik over want
30 jaar geleden had ik nog geen computer. Twee jaar geleden vond ik mijn
blok met deze aantekeningen. Toen
dacht ik daar moet ik iets mee doen.
Er is bij mijn weten geen enkel boekje
waarin alleen de volksverhalen van
een bepaald dorp of stad gebundeld
zijn. Ja in Zuid-Limburg of Brabant
maar daar heb ik niks mee”, lacht
de Sevenumse. Informatie voor haar
Sevenumse boek haalde ze uit boeken,
kranten, tijdschriften en archieven.

Art is vormgegeven door Phoenix Design.
Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Nel Verstegen was altijd al geïnteresseerd in de Sevenumse geschiedenis.
Ze brengt nog steeds veel tijd door in
de archieven. “Mijn interesse om iets
over Sevenum te schrijven is gewekt
door het uitzoeken van mijn stamboom.
Je wordt nieuwsgierig: waar hebben
mijn voorouders geleefd, onder welke
(tijds)omstandigheden en waarmee
verdienden ze hun brood? Al die
gegevens heb ik in enkele familieboeken verwerkt. Archiefonderzoek en het
beschrijven van de resultaten hiervan
is mijn grootste hobby geworden”,
aldus de Sevenumse. Nel heeft in het
verleden aan meerdere Sevenumse
boeken haar medewerking verleend en
in een aantal gevallen zelf geschreven.
Het boek ‘Gemeente Sevenum 18372010’, dat aan alle inwoners cadeau is
gedaan bij het afscheid van Sevenum
als zelfstandige gemeente, heeft de
Sevenumse samen met enkele andere
personen in een half jaar tijd uitgezocht
en beschreven. Nel is van nature chauvinistisch maar heeft ook enkele Horster
boekjes geschreven. ‘Driessen Transport
1942-2002’ en ‘25 jaar Oudheidkamer
1974-1999’ komen van haar hand. Ook
heeft de schrijfster de geschiedenis van
de Kantfabriek uitgezocht en in een
boekje beschreven dat bij de officiële
opening werd gepresenteerd.

Maak
kennis
met het
3·2·1
Maak kennis
met
het 321
3·2·1
GSX321
DVDGSX DVD
home entertainment-systeem van Bose.
home entertainment-systeem
van Bose.
Het 3·2·1 GSX DVD home entertainment-systeem, gebaseerd op de exclusieve TrueSpace digitale signaal®

®

Perfectuitgerust.
uitgerust.
Perfect
Het 3·2·1 GSX DVD home
entertainment-systeem, gebaseerd op de exclusieve TrueSpace digitale signaalPerfect
uitgerust.
Perfect
uitgerust.
verwerking,
brengt
films
en
muziek tot leven
met geluid datcomfort.
u lijkt te omringen. Twee krachtige GEMSTONE
Gewoonweg
meer
Gewoonweg
meer
comfort.
Gewoonweg
meer
comfort.
Gewoonweg
meer
comfort.
luidsprekerarrays
en
een
uit
het
zicht
te
plaatsen
ACOUSTIMASS
-module produceren
een vol, ruimtelijk geluid
Denieuwe
nieuweArt
Art SL
SL met
met een
De
een diepte
dieptevan
vanslechts
slechts9090mm.
mm.
®

®

®

verwerking, brengt films en muziek tot leven met geluid dat u lijkt te omringen.
Twee krachtige GEMSTONE
®

®

luidsprekerarrays en een uit het zicht te plaatsen ACOUSTIMASS -module produceren een vol, ruimtelijk geluid
®
waarvan u zou verwachten dat alleen een systeem met vijf luidsprekers het kan produceren. Het systeem kan
®
ook uw favoriete cd’s opslaan (tot 200 uur cd- en mp3-muziek) en is uitgerust met het innovatieve uMusic +
intelligente weergavesysteem, waarmee u uw favoriete muziek binnen handbereik heeft. Dankzij de HDMIwaarvan u zou verwachten
dat alleen een systeem met vijf luidsprekers het kan produceren. Het systeem kan
Met Art SL presenteert
Loewe
een
in ultraslank
Slimline-design.
Ondanks
geringe
diepte kan uw dvd’s
aansluiting
is het
nutv-toestel
nog gemakkelijker
om uw
HDTV aan te sluiten.
Hetde
3·2·1
GSX-systeem
®
Met
Art
presenteert
Loewe
een
tv-toestel
Slimline-design.
Ondanks
de
geringe
diepte
+
Met
Art
presenteert
Loewe
ininultraslank
Ondanks
de geringe
diepte
van
minder
dan 90
mm
moeteen
deze
tv niet
opSlimline-design.
het
vlak
functies
en uitrusting.
Van
Full-HDook
uwSLSLfavoriete
cd’s
opslaan
(tottv-toestel
200
uuronderdoen
cdenultraslank
mp3-muziek)
envan
is uitgerust
met
het
innovatieve
uMusic
excl. wettelijk
verplichte verwijderingsbijdrage
upscalen
naareen
1080p
voor
een
betere
beeldkwaliteit.
Met
Art
SL presenteert
Loewe
tv-toestel
in
Slimline-design.
Ondanks
de geringe
diepte
van
minder
dan
90
moet
deze
tv(full
nietHD)
onderdoen
het
vlak
van
functies
en uitrusting.
Van
Full-HDvan
minder
dan
90mm
mm
moet
deze
tv
niet
onderdoen
opop
het
vlak
van
functies
en
uitrusting.
Vanontvangst
Full-HDresolutie
tot
innovatieve
100Hz-technologie
enultraslank
24p-bioscoopweergave:
alles
is aan
boord.
De
van
minder
dan
90
mm
moet
deze
tv
niet
onderdoen
op
het
vlak
van
functies
en
uitrusting.
Van
Full-HDintelligente
weergavesysteem,
waarmee
u
uw
favoriete
muziek
binnen
handbereik
heeft.
Dankzij
de
HDMIresolutie
tot
100Hz-technologie
en
24p-bioscoopweergave:
alles
is aan
boord.
De ontvangst
resolutie
totinnovatieve
innovatieve
100Hz-technologie
en
24p-bioscoopweergave:
alles
is aan
boord.
Demaar
ontvangst
van HDTV-beelden
is geïntegreerd,
net als de
opname
ervan via een hardeschijfrecorder
van
liefst
resolutie
totOntdek
innovatieve
100Hz-technologie
en
24p-bioscoopweergave:
alles is aan boord.
Demaar
ontvangst
van
HDTV-beelden
isis geïntegreerd,
net
als
de
opname
ervan
een
hardeschijfrecorder
van
HDTV-beelden
geïntegreerd,
net
opname
ervan
viavia
een
hardeschijfrecorder
van van
maar
liefstliefst
250
GB.
alle
mogelijkheden
bijals
uwde
Loewe-handelaar:
aansluiting
is het
nu
nog
gemakkelijker
om
uw
HDTV aan
te sluiten.
Het
3·2·1® GSX-systeem
kan
uw
dvd’s
van
HDTV-beelden
is
geïntegreerd,
net
als
de
opname
ervan
via
een
hardeschijfrecorder
van
maar
liefst
250
GB.
Ontdek
alle
mogelijkheden
bij
uw
Loewe-handelaar:
250 GB. Ontdek alle mogelijkheden bij uw Loewe-handelaar:
250upscalen
GB. Ontdek
mogelijkheden
bij uw
Loewe-handelaar:
excl. wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage
naaralle
1080p
(full HD) voor een
betere
beeldkwaliteit.
®

®

Denieuwe
nieuweArt
Art SL
SL met
met een
De
een diepte
dieptevan
vanslechts
slechts9090mm.
mm.
®

home of electronics
home of electronics
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´Sportpark Bergsbos
moet blijven´
Een groep van dertien bezorgde leden van sportvereniging SV United uit
Meerlo maakt zich ernstig zorgen over een dreigende verdere afkalving van
het voorzieningenniveau in Meerlo. Ze hebben een bezorgde brief naar de
gemeente Venray gestuurd.
Wat is het geval? Na jarenlang soebatten heeft de gemeente Venray onlangs besloten dat het nieuwe sportpark van SV United, de voetbal- en
korfbalclub uit Meerlo en Wanssum, op
sportpark De Broekberg in Wanssum
wordt gerealiseerd. Ofschoon de
keuze zelf niet als onoverkomelijk
wordt ervaren, ergert de groep zich
aan de besluitvorming. De leden van
SV United zijn hierin niet gehoord.
De schoen wringt ook als het over de
financiering gaat. Hiervoor wordt het
complex De Bergsbos aangekocht door
de gemeente en vervolgens ´teruggegeven aan de natuur´. Dat is om meerdere redenen tegen het zere been van
de groep Meerlonaren.
Leo Beterams, namens de groep
United-leden: “Op de eerste plaats is
er geen enkel overleg met de Stichting
Bergsbos geweest. Op de tweede
plaats gaat de gemeente Venray over
de gemeentegrenzen heen ingrijpen in
de leefbaarheid van het dorp Meerlo.
Een leefbaarheid die al ernstig onder
druk staat als gevolg van een eerdere
mislukking, het nooit gerealiseerde

Speelgoedactie voor kinderen
AZC Tienray geslaagd
De werkgroep Diaconie-Nu van het dekenaat Horst organiseerde in november een inzamelactie voor kinderen
in het asielzoekerscentrum in Tienray. Mensen konden speelgoed inleveren zodat kinderen in het AZC ook een
cadeau van Sinterklaas kregen.

Leefplein. Hoe hard wil men Meerlo
nog straffen en waarvoor?”

Leefbaarheid Meerlo
verder onder druk
De groep verontruste leden trekt
een aantal conclusies. Ofschoon
de realisatie van een sportpark op
het Meerlose Bergsbos aanzienlijk
goedkoper is dan bij het Wanssumse
Broekberg, wil de groep dit besluit
niet herroepen. Wel streeft de stichting
naar een doorstart van sportpark
Bergsbos. Beterams: “We willen een
nieuwe stichting oprichten, zodat de
accommodatie behouden kan blijven
als natuurijsbaan, jeugdhonk en als accommodatie voor zomerjeugdkampen,
voetbal- en volleybaltoernooien en
yogacursussen. Daarnaast kunnen er
nieuwe initiatieven ontplooid worden
zodat het voorzieningenniveau niet
verder wordt aangetast.”
De groep leden doet een appel op
de gemeente Venray om niet tot verwerving, vervreemding en vernietiging
van de Bergsbos over te gaan.

De actie lijkt geslaagd.
“De inzamelingsactie van DiaconieNu heeft ervoor gezorgd dat
Sinterklaas de kinderen op het AZC

niet hoeft over te slaan en er op
deze middag voor elk kind een
eigen cadeau was. Een hele speciale
belevenis, aangezien dit speelgoed

helemaal voor henzelf is. Zij hebben
weinig tot geen eigen speelgoed”,
laat een medewerker van het AZC
weten.

vloer-en raamdecoratie, zonwering, kozijnen, afdaken, rolluiken en horsystemen

Wist u dat wij niet duur zijn!
Houten vloer op de rol al vanaf
[incl. leggen]

€ 13,63 per m²
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Mega-attractiepark
Brunssum geen gemis voor
Horst aan de Maas
Wethouder Leon Litjens vindt het geen gemiste kans dat de plannen voor een mega-attractiepark van
Toverland-eigenaar Jean Gelissen niet in Horst aan de Maas door kunnen gaan. Gelissen wil het attractiepark, dat
vijf miljoen bezoekers per jaar moet trekken, nu in Brunssum vestigen.

De schetstekeningen voor het eerste park Grand Canyon
Het totale park, NatureWonderWorld genaamd, bestaat uit zeven
afzonderlijke attractieparken die geinspireerd zijn op de zeven natuurlijke
wereldwonderen. Ieder park moet een
oppervlakte beslaan die groter is dan
de Efteling. Voor het eerste park wordt
een heuse Grand Canyon aangelegd.
De kosten hiervoor worden geraamd
op zo’n 800 miljoen euro.

Voor wethouder Leon Litjens
was al snel duidelijk dat de plannen
van Gelissen te groot waren voor
Horst aan de Maas. “We hebben
een haalbaarheidsstudie laten doen
en daaruit bleek dat het gewoon
niet te doen is om het park hier te
realiseren. Het paste totaal niet bij
onze ambities. Er bestonden zelfs
schetsen waarop Evertsoord van de

kaart zou verdwijnen”,
aldus Litjens.
Enkele raadsfracties hadden
vragen gesteld aan de wethouder
over waarom zij de plannen uit de
krant moesten vernemen. Volgens
Litjens was er tijdens de gesprekken
met Gelissen een geheimhouding
afgesproken en was hij daardoor niet
in staat om de raad te informeren.

Koopzondagen 2011 vastgesteld

Ondernemerscafé koopcentrum
Horst maakt prima start
Afgelopen maandag vond voor de eerste keer een bijeenkomst van een ondernemerscafé plaats in Horst. De
organisatie was in handen van het Centrum Management koopcentrum Horst. De bijeenkomst werd gehouden in
café De Buun. Deze andere manier van overleg hebben tussen ondernemers en het Centrum Management Horst,
werd zeer gewaardeerd door de aanwezige partijen.
Het doel van dit ondernemerscafé is om op een informele wijze
de leden en de ondernemers van
koopcentrum Horst te informeren.
Het verstevigen van de onderlinge
band en kortere communicatielijnen stonden daarbij centraal.
“Ondernemers leren elkaar zo beter
kennen”, volgens een woordvoerder
van Centrum Management Horst.
Vanuit het bestuur van het
Centrum Management werden
de leden geïnformeerd over het

convenant uitstallingenbeleid. Er is
een werkgroep parkeren in het leven
geroepen die zich zal richten op de
parkeerproblematiek. Deze werkgroep
wil tijdig inspelen op een groeiende
parkeerbehoefte in Horst. Verder
werden de ondernemers geïnformeerd
over de stand van zaken met betrekking tot het instellen van centrumstewards, kerstverlichting en de samenwerking met de gemeente Horst aan
de Maas.
Tijdens de bijeenkomst werden

Was en Strijkservice
Horst aan de Maas
Wassen/drogen/vouwen
 2,00 per kilo,
strijken per stuksprijs

ook de koopzondagen voor 2011
vastgesteld. Uit een enquête onder
de ondernemers en diverse gesprekken werd afgesproken dat er volgend
jaar acht koopzondagen komen. Zie
voor de koopzondagen van 2011
www.cmhorstaandemaas.nl. Op en
rondom de koopzondagen worden
diverse activiteiten georganiseerd.
In de toekomst wil het Centrum
Management Horst het ondernemerscafé tweemaal per jaar houden
naast de officiële jaarvergadering.

Voor particulieren
en bedrijven!
Bel voor meer informatie:
06-23 99 77 30 of mail naar
was-strijkservice@hotmail.com

Loop naar de pomp met uw
kerstpakket voor Horster minima
l

De stichting Stand-by vraagt inwoners van Horst aan de Maas kerstpakketten naar de pomp te brengen op het
Lambertusplein in Horst. De kerstpakketten worden daarna door vrijwilligers van de stichting verdeeld onder
mensen met een minimum inkomen in de gemeente Horst aan de Maas. De actie vindt plaats onder de naam ‘Loop
naar de pomp met uw kerstpakket’.
De kerstpakkettenactie is niet
nieuw in Horst. Elk jaar weten
inwoners van Horst aan de Maas
de weg naar de pomp te vinden.
De stichting Stand-by wil met de
actie inwoners van Horst aan de Maas
met een kleine beurs een warm hart
toedragen. Wie een kerstpakket over
heeft of gewoon iets wil bijdragen

aan deze actie, kan dit doen door op
woensdag 22 december tussen 12.00
en 14.00 uur naar de pomp de komen
op het Lambertusplein. Vrijwilligers
van de stichting Stand-by nemen uw
bijdrage graag in ontvangst en dragen
zorg voor een zorgvuldige verspreiding onder de Horster minima. Indien
mensen op 22 december wel willen

doneren maar niet kunnen komen
bestaat de mogelijkheid het kerstpakket af te leveren op elke andere
dag. Dit kan dan op Kievitstraat 2
in Horst, eveneens tussen 12.00 en
14.00 uur.
Meer informatie over de kerstpakkettenactie bij stichting Stand-by
06 41 77 00 08

l

l
l
l

nieuw in Horst:
Caravan- en Camper Repair
beschadigingen herstellen
zonder zijwand vervanging
caravan/camper blijft dus origineel
geen kans op vochtschade
alle structuren en kleuren
kunnen hersteld worden

voor...

na reparatie

Autoschade Maashorst
St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst
Tel. (077) 398 37 00
Fax (077) 398 11 63
www.autobedrijvenmaashorst.nl
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America Broekhuizen Broekhuizenvorst Evertsoord Griendtsveen Grubbenvorst

Uw Rabobank tijdens
Kerst en Oud & Nieuw
Vrijdag 24 december Onze kantoren en servicecentra zijn geopend tot 16.00 uur
Maandag 27 december Tot en met maandag 27 december 2010 kunt u handmatige
betaalopdrachten (bankgiroformulieren en acceptgiro’s)
aanleveren die door ons gegarandeerd in 2010 verwerkt
worden. U kunt deze betaalopdrachten in de brievenbussen van
Rabobank Maashorst deponeren.
Vrijdag 31 december Onze kantoren en servicecentra zijn geopend tot 16.00 uur
Uw dagelijkse bankzaken - www.rabobank.nl
regelt u 24 uur per dag via: - Rabofoon 0900 09 09 ( 0,10/min.): saldo, overboeken, betalen
- Rabolijn 0900 09 07 (lokaal tarief): advies en direct afsluiten.
Vragen? Particuliere relaties bellen (077) 397 92 22 en
zakelijke relaties bellen (077 397 93 33.

Alle medewerkers van Rabobank Maashorst wensen u
ﬁjne kerstdagen en een fantastisch 2011!
Hegelsom Horst Kronenberg Lottum Melderslo Meterik Sevenum Swolgen Tienray

LIEVEN TAVERNIER
& BRUNO DENECKERE
19/12

ONCERTEN.N
SCONC
INUSC
L
CAMBR

complete boekhouding limburg

Voor uw bedrijfsadministratie
en aangifte inkomstenbelasting

www.complete
boekhoudinglimburg.nl

SAMEN STERK
Vanaf 1 januari 2011 gaan

en
bouw en industrie

SaMen VerDer OnDer De naaM

Schaatsbaan in Horst
geopend
Burgemeester Kees van Rooij heeft vrijdagavond de tijdelijke
ijsbaan in Horst officieel geopend. Drie kunstschaatssters van de
Grefrather Eissportclub mochten als eerste het ijs op en lieten hun
schaatskunsten zien aan de sponsoren, genodigden en andere belangstellenden die aanwezig waren. De ijsbaan is nu elke dag open tot en
met 2 januari.
Kijk voor meer foto’s van de ijsbaan en de webcam
op www.hallohorstaandemaas.nl/foto

IJsbaan
in Meterik
Door een samenwerkingsverband tussen de Ruiter- en Ponyclub St. Joris
en Jong Nederland Meterik is er een plan tot stand gekomen om een ijsbaan
in Meterik te realiseren. Het gemeenschappelijk belang van deze twee
verengingen is de jeugd van Meterik. Daarom worden de handen ineen
geslagen voor de realisatie van een schaatsbaan.
Na een jarenlange afwezigheid
wordt deze activiteit weer nieuw
leven ingeblazen. Er wordt hard
gewerkt ter voorbereiding en
uitvoering van dit idee. Het ruiterterrein aan de Roothweg zal worden
aangepast tot een natuurlijke ijsbaan
en bij een komende vorstperiode zal

deze baan mogelijk in het weekend
van 18 en 19 december worden
geopend.
Bij het uitblijven van een vorstperiode zal de opening worden uitgesteld tot nader order. Entree is gratis
en op eigen risico. De openingstijden
worden nog bekend gemaakt.

Opening
Ut Glaze Hoês
Zondag 19 december om 12.00 uur wordt Ut Glaze Hoês in Sevenum
geopend. Vier dj’s uit de regio worden dan opgesloten in Ut Glaze Hoês en
proberen zoveel mogelijk geld op te halen voor de actie van radio 3FM.
De dj’s zullen tot en met donderdag
23 december worden opgesloten en
non-stop muziek maken. Ze mogen gedurende deze periode niet eten, alleen
drinken. Tijdens de opening op zondag
zijn er diverse activiteiten op het plein
en zullen er in Stapperij de Gaper een
aantal bands optreden.
Op dinsdag 21 december wordt er

een schildermarathon georganiseerd,
van 15.00 uur tot in de nach in café De
Gaper. Het doel van de marathon is om
met 100 deelnemers 100 schilderijen
te maken voor het goede doel. Voor
de kinderen is er vanaf 15.30 uur een
poppentheater.
Ut Glaze Hoês wordt dit jaar voor
de tweede keer georganiseerd.

Auto rijdt huis
binnen
KeizerSVelD 61 • 5803 aP Venray • Tel: 0478-553355
www.PrObinVenray.nl • infO@PrObinVenray.nl

Dinsdagavond is een auto een
huis aan de Steeg in Sevenum
binnengereden. De auto werd
bestuurd door een 24-jarige man
uit Meijel. Bij het ongeval raakte
niemand gewond, maar volgens

de politie was er wel sprake van
instortingsgevaar. De precieze
oorzaak van het ongeluk is nog niet
bekend, maar de politie denkt aan
een combinatie van een te hoge
snelheid en de gladheid.
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Starters
in de regio
Bedrijf

Fysiotherapiepraktijk
Fysiocare Horst
Eigenaar Anita Broos
Adres
Helmesstraat 12a
Plaats
Horst
Telefoon 077 398 51 80
info@fysiocare-horst.nl
E-mail
Website www.fysiocare-horst.nl
Sector
Fysiotherapie
Start
december 2010
Activiteiten
Na jaren in Noord-Brabant
in een eigen praktijk te
hebben gewerkt, heeft Anita
nu 4 jaar na haar verhuizing
naar Horst de stap gezet om in
Horst een praktijk voor
fysiotherapie te starten. In
haar praktijk aan de Helmesstraat heeft ze een grote
behandelruimte en voor de
deur is er voldoende parkeerplaats.
Doelgroep
Fysiocare Horst is een
praktijk waar mensen met
klachten aan het bewegingsapparaat terecht kunnen.
Anita’s aandachtsgebieden zijn
naast de algemene fysiotherapie vooral gelegen in het
begeleiden van mensen met
spanningsklachten en bekkenen bekkenbodemproblematiek. Tegenwoordig hebben
veel mensen klachten in hun
lichaam ten gevolge van
spanningen die zich onder
andere uiten in een hoge
ademhaling, hyperventilatie of
hartkloppingen. Deze klachten
worden vaak niet goed
herkend met als gevolg dat
men er last van blijft houden.
Een ander, vaak onbegrepen,
probleemgebied is het bekken
en de bekkenbodem, waarbij
veel mensen niet weten dat er
wat aan hun problemen, zoals
bijvoorbeeld urine-incontinentie, gedaan kan worden.
Onderscheidend vermogen
Bij de behandeling van het
bewegingsapparaat werkt
Anita veel volgens het Mulligan-concept. Bewegingsbeperkingen worden met deze
methode op een pijnloze
manier behandeld en er is
vaak snel resultaat. Deze
therapie kan ondersteund
worden met medical taping.
Door jarenlange ervaring in de
fysiotherapie heeft Anita een
eigen benadering en begeleiding ontwikkeld. Onderdeel
van haar therapie is de mensen
bewust te maken van hun
klachten en uit te leggen waar
het vandaan komt. Daarnaast
geeft ze aanwijzingen hoe men
de klachten kan beïnvloeden.
Dit geldt zowel voor problemen
met bewegen als het omgaan
met een te hoge spanning in
het lichaam en in deze begeleiding heeft Anita al veel
ervaring opgedaan. Ook in
Horst wil ze deze therapievormen nu aanbieden.
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Winkeliersactie
Meerlo-Wanssum

Schoonheidssalon
Saline heropend

Net als andere jaren hebben de ondernemers van Meerlo en Wanssum
een winkeliersactie georganiseerd voor de feestdagen. Op 8 december vond
de eerste trekking plaats. Deelnemers maakten kans op waardebonnen van
100, 50 en 25 euro.

Schoonheidssalon Saline in Horst verhuist vanaf 10 januari 2011 naar
een nieuw adres. Na vijf jaar bij Natural Body Balance in Horst te hebben
gewerkt, gaat Ine Baeten bij haar huis in de Van Mirlaerstraat 5 verder met
haar salon.

Waardebonnen

Gewonnen door

100,00 euro

H.janssen

Dorpbroekstraat 6

Meerlo

50,00 euro

Paul Kusters

Dorpbroekstraat 12

Meerlo

In `t Zandt

Tienrayseweg 26

Meerlo

Nellie Gielens

Heidseweg 43

Heide

Baeten ligt de verhuizing toe:
“Bij Natural Body Balance heb ik al
die jaren een ruimte gehuurd waarin
ik zelfstandig werkte. Maar ik wilde
graag wat meer voor mezelf werken,
vandaar dat ik aan huis verder ga.”
In de afgelopen jaren heeft Baeten
een vaste klantenkring opgebouwd
die regelmatig langskomt voor een
ontspannende behandeling. Een belangrijke groep binnen haar clientèle
zijn dames op leeftijd. “Die vinden het
heerlijk om verzorgd en vertroeteld
te worden. Ik werk ook als vrijwillig-

25,00 euro

Yon Willemsen

Kruisstraat 27

Wellerlooi

Els Kuntzelaers

Bernhardstraat 16

Meerlo

Janne Peelen

CoCq v.Haeftenstraat 42

Meerlo

N.Vergeldt

Sieberbeek 13

Lottum

Dorry Rutten

Gen.Dempseystraat 7

Swolgen

Mien van Osch

Hoofdstraat 4

Meerlo

Rieky Cox

Julianastraat 2

Meerlo

E.Hendrix

v.Myrlaersstraat 20

Meerlo

Lemmen

Hoofdstraat 73

Meerlo

Peeters

v.Lyndenstraat 24

Blitterswijck

W.Pennings

Herckenrathstraat 17

Bergen

H.v.d. Ven

Melingstraat 43

Afferden

A.Vousten

de Kievit 16

Meerlo

Linda Kopczinski

Sterrenbos 25

Well

M.Wilmsen

de Schoevert 13

Wanssum

N.Litjens

Schoolstraat 23

Swolgen

W.Vullings

Stendert 4

Meerlo

T.Peelen

Past.Janssenstraat 5

Meerlo

E.Peeters

Pastoorstraat 22

Wanssum

l

l

ster in een verpleeghuis en heb daar
ontdekt hoe belangrijk het juist voor
oudere mensen is om liefdevol aangeraakt te worden. Een massage van
handen, voeten of gezicht kan veel
betekenen. Het is een fijne manier
om contact te maken en aandacht te
geven. En het werkt tevens heerlijk
ontspannend. Omdat niet iedereen in
de gelegenheid is om naar mij toe te
komen, ga ik ook ambulant werken.
Dat kan fijn zijn voor mensen die
bijvoorbeeld langdurig ziek zijn”, aldus
de schoonheidsspecialiste.

Feesten, partijen en
koffietafels, van eenvoudig tot uitgebreid.
Volledig verzorgd in
MFC De Zwingel.

Wilt u meer weten? Café ‘t Tunneke - St. Odastraat 9a, 5962 AV Melderslo
Tel: 077-3988225 - Mob: 06-15005433 - www.cafetunneke.nl

Lekker genieten
van uw oude dag
Huren in plan Douven
is lekker genieten van uw oude dag!

Wij bieden te huur aan per 1 maart 2011
 Acht nieuwbouw seniorenwoningen in kern Horst
 Op loopafstand naar het centrum, huisartsen en
apotheek
 Gehele begane grond voorzien van vloerverwarming
 Rolstoelvriendelijke plattegrond en entree
 Luxe inbouwkeuken met alle apparatuur
(inductie koken)

E: martensvastgoedhorst@hetnet.nl

www.martensvastgoedhorst.nl

'indruk door opdruk!'

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

Uw leverancier voor al
uw relatiegeschenken
en promotieartikelen
De Drink 22, Horst

+31 (0)6 229 04 228

www.presetprint.nl
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Moeder en dochter Vermeulen behoren bij de Nederlandse top

Limburgse Sprint
en Estafette kampioenschappen
Aankomend weekend organiseert zwemvereniging HZPC uit
Horst de jaarlijkse Sprint en Estafette
kampioenschappen. Op 18 en 19 december komen de beste twaalf estafetteploegen van Limburg naar Horst.
Ook de beste twaalf individuele
zwemmers van Limburg in de diverse

Rolstoeldansers uit
Broekhuizen winnen Christmas
Challenge Trophy in Dalfsen

leeftijdscategorieën verschijnen aan
de start op alle 50 meter-nummers,
met uitzondering van de 100 meter
wisselslag. Aanvang van de wedstrijd
is op zaterdag om 15.00 uur en op
zondag om 13.00 uur. De wedstrijd
wordt gehouden in het zwembad De
Berkel in Horst.

Afgelopen zaterdag 11 december hebben Jolanda en Kimberly Vermeulen uit Broekhuizen de Christmas
Challenge Trophy in Dalfsen gewonnen. Het betrof een rolstoeldanswedstrijd welke werd georganiseerd door de
Stichting Rolstoeldansen Nederland (SRN). Moeder Jolanda, 41 jaar oud, wist zich samen met haar dochter Kimberly
(8 jaar oud) via de voorrondes te plaatsen voor de finale. Moeder en dochter kwamen uit in de amateurklasse duo
standaard 1.

Reinold Wiedemeijer te
gast bij S.V.E.B.

Het duo heeft inmiddels al
twee gouden medailles gewonnen

op rolstoeldanswedstrijden. Een
volgende belangrijke wedstrijd zou

Ter versterking van ons team vakmensen zijn wij op zoek naar:

Ter introductie
van de eerste winter,

Uw kind (ge)pest?

geen 10% maar 15%
winterschilderkorting
voor binnenwerk.

Op 5 januari starten
weer 9 bijeenkomsten

KNVB-topscheidsrechter Reinold Wiedemeijer is maandag 20 december
te gast bij S.V.E.B. op sportpark ’t Venneke in Broekhuizenvorst.
De avond staat in het teken
van plezier en respect binnen het
voetbal. De voetbalvereniging ziet
deze avond als een aftrap om meer
aandacht aan deze onderwerpen te
besteden.
Op een leuke manier met wedstrijdbeelden zal Wiedemeijer laten
zien wat de rol van de scheids-

rechter is. Hij heeft overigens zelf
ook gevoetbald. Onder andere bij
SV Meerlo, SV Venray en Helmond
Sport en was zeker geen lieverdje.
Het moet een leuke avond worden voor spelers, supporters en
andere belangstellenden buiten
de vereniging. De avond start om
19.30 uur.

 Calculator /Werkvoorbereider
 Assistent uitvoerder
Interesse in één van de vacatures?
Ga naar onze site om te reageren

Vraag vrijblijvend om een offerte.

Wijchen Swingt Internationaal zijn
op 29 en 30 januari 2011. Maar door
een gebrek aan sponsoren gaat die
wedstrijd niet door. De eerstvolgende wedstrijd staat gepland op
23 en 24 april; dan vinden de Open
Nederlandse Kampioenschappen
en de Worldcupwedstrijden plaats
in Cuijk. Om zich zo goed mogelijk
voor te bereiden op die wedstrijden,
nemen Kimberly en Jolanda wellicht deel aan de Open Belgische
Kampioenschappen in Luik. Alle
kleding die de twee dansers uit
Broekhuizen tijdens de wedstrijden
dragen hebben ze ook nog eens zelf
ontworpen en gemaakt.

Uw kind onzeker?
Sociale weerbaarheid
15.45 - 16.45 uur: 9-12 jaar
nog 3 plaatsen!

17.00 - 18.00 u: 6-9 jaar
nog 2 plaatsen!

J.F. Kennedylaan 203 • 5981 WZ Panningen T:(077) 307 12 29 • I: www.janssenbo.nl E: info@janssenbo.nl

America Tel. 06-28919547

Info en opgave:
Michaële de Vreede 06-12 56 09 63
www.devreedetrainingen.nl

Kinderdagverblijf Bambino

kleinschalige opvang
Optie Biedt
3

aan kinderen van 0 tot 4 jaar

Afmeting 156 x 74 mm

Kinderdagverblijf

Bambino

Julianastraat 2a, Horst
T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

Bekendmakingen
Provincie Limburg

showroom
opruiming
met kortingen van

30% tot 70%

DE 3VROUWEN

St. Jansstraat 5 - 5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

De Provincie Limburg publiceert haar openbare bekendmakingen
elektronisch via de website www.limburg.nl/bekendmakingen.
Wilt u op de hoogte blijven van bekendmakingen in uw omgeving? Ga naar www.limburg.nl/bekendmakingen en klik op
e-mailservice.

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Julianasingel 5 - venray - tel. 0478-632 686
www.tudormeubelen.nl
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Showdans-talent uit Grubbenvorst hoort bij de top
Afgelopen zondag heeft de 21-jarige Sharella Meulendijks uit
Grubbenvorst een internationale showdans-wedstrijd in Overasselt gewonnen. Zij behaalde een eerste plaats in haar klasse senioren show solo. De
Grubbenvorster showdanseres wil in de toekomst op een zo hoog mogelijk
niveau dansen.

Sharella Meulendijks uit Grubbenvorst is een showdans–talent met ambities

Ger Verheijen blijft
trainer bij S.V.E.B.
Voetbalvereniging S.V.E.B. uit Broekhuizen/Broekhuizenvorst en
trainer Ger Verheijen gaan ook komend seizoen met elkaar verder.
Beide partijen zijn erg tevreden
over de samenwerking en hebben
zelfs uitgesproken een optie te
nemen voor een vierde jaar.
De Blerickse oefenmeester
(43) begon in de zomer van 2009

bij de vierde klasser, In het eerste
jaar eindigde de ploeg als tweede
achter kampioen Boekel Sport
en momenteel voeren de blauwzwarten de ranglijst aan in de
vierde klasse F.

Aniek Poels wint Grote
Prijs van Hengelo
Aniek Poels uit Swolgen heeft samen met haar merrie Asteria de
Grote Prijs van Hengelo op haar naam geschreven. Ze zette niet alleen de
snelste tijd op de klokken, maar wist ook foutloos te finishen.
Poels won al vaker een Grote
Prijs, maar voor Asteria was dit de
eerste GP-zege. ”Het is een heerlijke
merrie met veel vechtlust”, vertelde
Poels tegen website Horses.nl.

“Ik heb haar nu drie jaar en heb
haar zelf opgebouwd vanaf 1,30 mniveau. Het rijden op dit niveau vind
ik erg leuk en Hengelo was wat dat
betreft een heel leuke wedstrijd.”

Kelly Smits
negende op NK
Zaterdag 11 december vonden de Nederlandse Kampioenschappen
majorette plaats in Almere. Madrukro-lid Kelly Smits mocht als één van
de weinige Limburgse majorettes aan dit kampioenschap deelnemen.
Smits eindigde op het kampioenschap op een negende plaats.
Alle deelnemers moesten
gedurende het wedstrijdjaar aan
een bepaalde limiet voldoen om
mee te mogen doen aan het NK.
In de klasse van Kelly Smits hadden
zich twaalf solisten geplaatst.
Het Madrukro-lid mocht als laatste
van de twaalf aantreden en haar
Lion King-show opvoeren. De show
werd netjes opgevoerd en door
twee juryleden beoordeeld.
Tijdens de prijsuitreiking aan
het einde van de middag bleek
dat Kelly Smits drie andere meiden
achter zich liet en met 81.13 punten een verdienstelijke negende
plaats behaalde.

Sharella is doktersassistente
op de KNO-afdeling in VieCuri.
In haar vrije tijd danst ze bij de
dansvereniging Sensation uit Baarlo.
Daar traint ze ook twee meisjes die
tijdens de wedstrijden in Overasselt
een fraaie tweede plaats wisten
te behalen. Ook traint Sharella de
dansgarde uit Grubbenvorst.
Zelf was ze tien jaar actief
als danseres bij de dansgarde.
In 2011 wil ze graag een groep
trainen in de garde- en showdans.
Bij showdansen zijn bijna alle

dansstijlen toegestaan. De dans van
Sharella is modern jazz waarbij zij
danst op muziek van Anouk.
De danseres uit Grubbenvorst
wil op de internationale
showdanswedstrijd ‘Euromaster’
op 17 april in Hoensbroek zo hoog
mogelijk eindigen.
Ze traint elk vrij uurtje om in
conditie te blijven voor Euromaster.
Om haar danstechniek bij te
schaven danst Meulendijks één
keer per week bij dansschool Dorris
Titulaer in Venlo.
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GEPLUKT

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

Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Mieke van de Kolk

Onderweg in de HALLO-regio komt onze verslaggever Mieke van de Kolk
uit Sevenum tegen. Mieke is op weg naar Kronenberg en werd door de
HALLO-medewerker bijna letterlijk van de weg ‘Geplukt’. Een komische
situatie nabij een wegversmalling vormde de aanleiding. Mieke (42) wordt
deze week ‘Geplukt’.

Elke week stellen chefkok
Pawel Skladnik en souschefkok
Esli Vencent van het Parkhotel
een recept samen met goede en
eerlijke producten die onder
andere uit de eigen regio
komen. Hiermee maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

Wintersport is een
familietraditie
Op wintersportvakantie gaan is
een familietraditie van de Sevenumse.
“Vanaf mijn zesde ga ik op wintersport
met Kerstmis. Ik ben opgegroeid tussen
de pannenkoeken bij de Turfhoeve en
in de zomervakantie konden we nooit
op vakantie vanwege drukte in het restaurant. Zo is op wintersport gaan bij
ons ontstaan. Ik hoop dat we dit nog
heel lang kunnen doen met z’n allen
want we kijken er elk jaar weer naar
uit. Het leuke is dat het wintersportenthousiasme ook naar onze kinderen is
overgewaaid. Zij tellen de dagen al af
om te kunnen gaan snowboarden en
skiën”, lacht Mieke.
Mieke mag men midden in
de nacht wekken voor een ‘Latte
Macchiato’ en chocolade. “George
Clooney zou ik wel eens willen ont-

Hertenbiefstuk

met rode kool en
rode wijn jus
Benodigdheden:
4 stuks hertenbiefstuk à 150 gram
1 kg rode kool
2 stuks sinaasappel
1 kaneelstokje
1 laurierblaadje
1 fles rode wijn
2 stuks kruidnagel
200 gram suiker
4 stuks appels
Bereiding:
• Snij de rode kool in fijne slierten;
• schil de appels, snij ze in kleine
stukken zonder klokhuis;
• snij de sinaasappels door de helft
en steek de kruidnagel in de schil
(zodat je de kruidnagel na afloop
niet hoeft te zoeken);
• doe nu de appels en suiker in een
middelgrote pan en zet het vuur
aan;
• laat even goed warm worden en
voeg de rode kool en ongeveer een
halve liter wijn erbij;
• doe nu de laurier, sinaasappels en
het kaneelstokje erbij;
• laat het op een matig vuur gaar
stoven en voeg er eventueel nog
rode wijn bij als het te droog wordt;
• ongeveer 1 uur laten stoven;
• als de rode kool mooi gaar is van
het vuur afhalen en de sinaasappel, laurier en het kaneelstokje
eruit halen;
• zet een koekenpan op het vuur en
verwarm het goed voor, doe baken braadboter in de pan en schroei
het hert aan beide kanten goed
aan;
• daarna het vuur op iets lagere stand
zetten en ongeveer 4 minuten aan
iedere kant laten garen;
• let op: het hert moet medium zijn
dat is het lekkerste;
• haal het hert uit de pan, zet het
vuur weer hoog en blus de pan af
met de overige rode wijn;
• bind eventueel af met aardappelzetmeel of maïzena;
• dresseer alles op de borden en eet
smakelijk!

mooi groen. Het enige waar ik verandering in zou willen brengen is de verkeerssituatie rondom de spoorwegovergang. Die vind ik zeker in ‘spitstijden’
vaak chaotisch druk en onoverzichtelijk.
Vanuit alle gaten en hoeken komt in
de spits verkeer. Een kakofonie aan
auto’s, een trein, fietsers, voetgangers,
bussen en ga zo maar door. Als ik daar
dan ben denk ik wel eens: ‘Als het kalf
verdronken is dempt men de put’. Dat
verkeerspunt zou ik graag anders zien”,
aldus Mieke. De Sevenumse heeft ook
nog een groot aantal hobby’s. Als de
tijd het toelaat, gaat ze graag golfen,
skiën, citytripjes maken met vriendinnen en organiseert ze de musical-showcase voor de Sevenumse dansgarde.

De actieve Sevenumse woont
samen met Marcel Jacobs (45) en
vormt, zoals dat vandaag de dag heet,
een samengesteld gezin. Mieke heeft
twee kinderen: Jop van 15 en Veerle
die 10 jaar oud is. Marcel heeft ook
twee kinderen: Lenneke van 12 en Tren
die 9 jaar oud is. Bij de familie Van de
Kolk heerst dan ook regelmatig een
gezellige drukte. Mieke is werkzaam
in Horst bij een webshop voor kids- en
womenfashion en is verantwoordelijk
voor de marketing. “Skiks.com, zoals de

onderneming heet, is een groeibedrijf.
Ik kom bijna dagelijks nieuwe uitdagingen tegen en ik werk er met veel
plezier”, zegt de Sevenumse.

Spoorwegovergang
Horst een crime
Mieke woont graag in Sevenum.
“Sevenum heeft gewoon iets. Het is
een bruisend dorp, met leuke mensen,
een gezellige kern met winkels, leuke
activiteiten en heeft veel landelijk,
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RIX LIMERICK
In America wuurt wát greuns gezòg,
Mit vingers um te waerke in de boêteloch.
Hiël wiet goan ze speure,
Dor en raket weg te steure,
Noa Mars, want doa ziën greune mènkes genòg!

In the picture deze week:
Om al lekker in de sfeer te komen...
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

WORSTEBROODJES

Oplossing vorige week:

‘n Tongstrelend dessert idee!
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Als ik bij haar informeer of ze sommige dingen niet doet en daarbij een
smoes gebruikt zegt ze: “Eigenlijk zou
ik wat meer aan sport moeten doen
door eens naar mijn werk te fietsen. Ik
heb nu een leuke nieuwe fiets dus wie
weet”, lacht ze spontaan. Op de vraag
wat een goede vriendin altijd mag zeggen of vragen zegt Mieke: “ Een goede
vriendin mag mij altijd om hulp of
advies vragen. Ik wil er zijn voor mijn
vriendinnen en kunnen zeggen: ‘Wat
hebben we het toch leuk samen. Ik ben
blij dat we vriendinnen zijn’.” Het interview zit erop. Mieke van de Kolk is een
spontane vrouw die weet wat ze wil.

MINI WEIHNACHTSTOLL

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

9

Vriendinnen zijn
belangrijk voor me

HALLO van afgelopen week: America zoekt mensen met groene vingers

PUZZEL
1

moeten, die mag mij dan persoonlijk
een overheerlijke Latte Macchiato
komen brengen”, lacht de Sevenumse.
“En vanzelfsprekend moet men mij
altijd wakker maken wanneer er iets is
met de kinderen”, voegt ze er aan toe.
Televisie kijken doet Mieke ook graag
en dan kijkt ze het liefst naar Expeditie
Robinson, Wie is de mol?, De wereld
draait door en So You Think You Can
Dance. Het programma Wegmisbruikers
en veel voetbal op één avond is niet
aan haar besteed. Uitgaan doet ze ook
graag. Favoriet daarbij is uit eten en
koken met vrienden. Marcel zijn roots
liggen in Venlo en daar is het stel dan
ook regelmatig te vinden. Ze bezoeken
bijna altijd de Zomerparkfeesten,
het Plankenkoortsfestival, de
Boerenbruiloft en soms drinken ze
gewoon lekker een wijntje in de
binnenstad.
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4 + 1 GRATIS

PERZIK MANGO TAARTJE
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Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
16 december 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?
Vrijdag 17 december
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 18 december
• Inzameling oud papier Horst-Zuid, Meerlo,
Lottum, Meterik, Sevenum, Swolgen,
Tienray
• Inzameling oude metalen Sevenum
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• KGA gemeentewerken
Maandag 20 december
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Noord
Dinsdag 21 december
• Inzameling restafval omgeving
Grubbenvorst-Noord, Lottum-Zuid

• Inzameling grof vuil Meerlo, Swolgen, Tienray
(zelf Maessen bellen 0478-513100)
Woensdag 22 december
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen, Tienray
Donderdag 23 december
• Inzameling restafval omgeving Melderslo,
Horst-Zuid
Vrijdag 24 december
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 25 december 1e Kerstdag
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077-477 97 77 of raadpleeg:
www.horstaandemaas.nl.

Brandbeveiligingsverordening 2010
De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft
op 16 november 2010 de Brandbeveiligingsverordening 2010 met bijbehorende toelichting
vastgesteld.

De verordening en de toelichting liggen met
ingang van 16 december 2010 gedurende zes
weken voor een ieder ter inzage in de informatie
van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst.

De verordening is een vangnet voor brandveiligheidsvoorzieningen die noodzakelijk zijn
maar waarvoor geen andere wettelijke basis
voorhanden is. De verordening treedt in werking
op 17 december 2010.

Horst, 16 december 2010.

Kerstreces: géén
vergaderingen van de raad!
Vanaf dinsdag 21 december 2010 tot en met
dinsdag 18 januari 2011 is het gemeentehuis
’s avonds gesloten. De gemeenteraad vergadert
niet in verband met het kerst- en nieuwjaarsreces.
Vergaderkalender
• Dinsdag 25 januari 2011: commissie ruimte
• Dinsdag 1 februari 2011: commissie
samenleving
• Dinsdag 8 februari 2011: raadsvergadering
• Dinsdag 15 februari 2011: themabijeenkomst
Wonen
Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek.
En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

De gemeenteraad wenst u sfeervolle feestdagen
toe! Vanaf dinsdag 25 januari 2010 bent u
weer van harte welkom in de raadzaal van ons
gemeentehuis.

Vernieling van kerstbomen in kernen
In alle 16 kernen van de gemeente Horst aan
de Maas zijn door gemeentewerken sfeervolle
kerstbomen geplaatst. Helaas moeten wij constateren dat een aantal van deze bomen doelwit

van vandalen zijn geworden. Zo zijn de kostbare
bomen (of verlichting) in Horst, Kronenberg en
Meerlo ernstig beschadigd. Wij betreuren dit
zeer.

College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

voor nog op geven neem dan contact op met
zwembad de Berkel.
Kinderfeestjes
Bij ons u kinderfeestje vieren? Voor € 6,00 kunt
u bij ons zwemmen en krijgen de kinderen een
lekker smulpakket.
En de jarige mag grabbelen in de grabbelton.
Voor verdere informatie:

Nieuws

Recreatief zwemrooster
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.
Aqua Zumba: nog enkele plaatsen vrij.
Vanaf 22 november zijn wij van start gegaan
met de cursus Aqua Zumba, wij hebben in onze
groepen nog enkele plaatsen vrij. Wil jij je hier-

Sluiting zaterdag 18 december en zondag
19 december
Op zaterdag 18 december zondag 19 december
is er geen recreatief zwemmen, dit i.v.m.
wedstrijden van de zwemclub.
Kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie zijn er aangepaste
openingstijden voor het recreatief zwemmen.
Het rooster kunt u vinden op de site www.horstaandemaas.nl, of bij het zwembad.

Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, Horst
Tel: (077) 477 97 25. www.horstaandemaas.nl

Bladkorven
Omdat het meeste blad inmiddels van de bomen is zullen in de dorpen Meerlo, Tienray,
Swolgen en Sevenum, Kronenberg, Evertsoord, de bladkorven voor de Kerst weer worden
verwijderd.
Enkele bladkorven blijven wel staan tot de lente.

Cultureel Centrum ‘t Gasthoês
Gasthuisstraat 25 / 5961 GA Horst

Op 1 januari 2011
willen we u van
harte uitnodigen
voor de
Nieuwjaarsreceptie,
die gehouden wordt
in de gemeente
Horst aan de Maas.

Vanaf 12.00 uur bent u welkom in cultureel centrum
‘t Gasthoês aan de Gasthuisstraat in Horst,
waar vanaf 13.00 uur een boeiend programma begint.
Het lied en de mars die speciaal voor het nieuwe
Horst aan de Maas geschreven en gecomponeerd zijn,
worden ten gehore gebracht.
Een cabareteske terugblik op het dan voorbije jaar 2010
maakt ook onderdeel uit van het programma.
Omstreeks 13.45 uur volgt een gezamenlijke toost
op het nieuwe jaar, waarna u nog in een gezellige ambiance
met elkaar kunt napraten of vooruitkijken.

Namens het bestuur
van gemeente
Horst aan de Maas

Burgemeester ir. C.H.C. van Rooij
Gemeentesecretaris mr. drs. A.P.M. ter Voert

Aanmelden is niet nodig.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
•Hetoprichtenvaneenluchtkanaal-luchtwassereninterneverbouwophetperceel
gelegen aan de Lorbaan 19 te America.
• Hetoprichtenvaneenwoonhuismetvrijstaandebergingophetperceelgelegenaan
Engelerveld 8 te Horst.
• Hetvernieuwenvaneendakendakconstructieophetperceelgelegenaande
Maasbreeseweg 95 te Sevenum.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 16 december 2010.

spoed,geletopdebetrokkenbelangen,dat
vereist.Aanhetindienenvaneendergelijk
verzoekzijnkostenverbonden.
Horst,16december2010.
De burgemeester,
ir.C.H.C.vanRooij.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleendevergunning(en)/
ontheffing(en)
Devolgendeaanvrage(n)liggenterinzage

Degenewiensbelangrechtstreeksbijeen
besluit is betrokken kan ingevolge de
AlgemeneWetBestuursrechtdaartegenbij
BurgemeesterenWethoudersvanHorsteen
bezwaarschriftindienenbinnenzesweken
nadedagvanverzendingvandebetreffende
vergunning.Eenbezwaarschriftschorstde
werking van de vergunning niet. De indiener
vaneenbezwaarschriftkantevensdevoorzieningenrechterbijdeRechtbankRoermond
(sectorbestuursrecht,Postbus950,6040AZ
Roermond)verzoekeneenvoorlopigevoorzieningtetreffenindienonverwijldespoed,
geletopdebetrokkenbelangen,datvereist.
Aanhetindienenvaneendergelijkverzoek
zijnkostenverbonden.

Evenementenvergunning
•StichtingColdTurkeyvoorhetorganiseren
vandenieuwjaarsduikopzaterdag1januari
2011ophetstrandKasteelseBossenteHorst.

Aanvraag omgevingsvergunning:
•Hetslopendakvaneenbergingophet
perceelgelegenaandeLovendaal1te
Grubbenvorst,ingekomen10december
2010.
•Hetslopenvanlichtescheidingswanden,
metselwerk,vloersparingen,dakensysteem
plafondsophetperceelgelegenaande
Ursulinenweide 1 en 3 te Grubbenvorst,
ingekomen6december2010.
•Hetgedeeltelijkslopenenvervangen‘Twin
Towers’ophetperceelgelegenaande
Groenewoudstraat 1 te Horst, ingekomen
 9december2010.
•Hetvergrotenvaneentuinbouwkasop
hetperceelgelegenaandeHorsterdijkte
Lottum,ingekomen8december2010
 (legalisatie).
•Hetoprichtenvaneenwoonhuismet
bergingopkavel3vanplan‘Krouwel’te
Sevenum,ingekomend.d.10-12-2010.
•Hetplaatsenvaneenluchtwasserophet
perceelgelegenaandeHogeweg8te
Swolgen,ingekomen30november2010.

Kapvergunning
•Dhr.P.vanderToornVrijthoffvoorhet
uitdunnenvanhetbosperceelaanBosweg26
teSwolgen;

Verleende bouwvergunning met ontheffing
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend met toepassing van
een ontheffing:
•Hetvernieuwenvaneentuinhuisophet
perceelgelegenaandeDaniëlweg3te
Melderslo,mettoepassingvanart.3.23
Wro.
Bovengenoemdevergunningisverstuurdop
16december2010
Degenewiensbelangrechtstreeksbijditbesluit
isbetrokkenkaneenberoepschriftindienen
binnen zes weken na de dag van verzending
vandebetreffendebouwvergunningmet
ontheffingbijdeRechtbankRoermond
(sectorbestuursrecht,Postbus950,6040AZ
Roermond).Dezemogelijkheidstaatalleen
opvoorbelanghebbenden:
•diezienswijzenhebbeningebrachttegen
hetontwerpbesluit;
•diekunnenaantonendatzijredelijkerwijs
niettothetinbrengenvanzienswijzenin
staatzijngeweest.
Eenberoepschriftschorstdewerkingvande
bouwvergunningmetontheffingniet.De
indienervaneenberoepschriftkantevens
devoorzieningenrechterbijdeRechtbank
Roermond(sectorbestuursrecht,Postbus950,
6040AZRoermond)verzoekeneenvoorlopige
voorzieningtetreffenindienonverwijlde

andertijdstipwiltinzien,kuntuhetbeste
contactopnemenmetdeheerJ.Huijsvan
teamVergunningenbereikbaarondernummer
077-4779777.

Ukuntdebetreffendestukkeninzienvan17
december2010t/m24december2010tijdens
deopenstellingsurenvanhetgemeentehuis.
Gedurendedezetermijnkuntuoverdeze
aanvrage(n)mondelingofschriftelijkeen
zienswijzenaarvorenbrengen:mondeling
bijdeAfdelingVergunningenenschriftelijk
bijhetgemeentebestuur,t.a.v.deAfdeling
Vergunningen.
Besluit(en)

Debesluitenliggenterinzagevan17december
2010t/m28januari2011.
Alsubelanghebbendebentkuntubinnenzes
wekennadedagvandezebekendmaking(17
december2010)eenbezwaarschriftindienen.
Hetbezwaarschriftmoetzijnondertekenden
tenminste bevatten:
-naamenadresvandeindiener;
-omschrijvingvanhetbesluitwaartegen
bezwaarwordtgemaakt;
-degrondenvanhetbezwaar;
- dagtekening.
Hetmoetwordeningediendbij
- de burgemeester voor evenementen- en
exploitatievergunningenenbij
-hetCollegevanB&Wvoordeoverigevergunningen/ontheffingen.

Milieu
Bekendmaking ontwerpbeschikking
milieuvergunning in het kader van de
Wet milieubeheer
BijBurgemeesterenwethoudersiseenaanvraag om milieuvergunning binnengekomen.
Zijzijnvanplandezemilieuvergunningte
verlenenenhebbenineersteinstantieeen
ontwerpbeschikkingopgesteld.Inhetbelang
vandebeschermingvanhetmilieuzijninde
ontwerpbeschikkingvoorschriftenopgenomen.
Hetbetreftdevolgendeontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten:Pluimveehouderij
Aanvrager:
P.M.J. Fontaine
Adresinrichting: Blaktdijk 52
Kronenberg
Betreft:
WM milieuvergunning
8.4 Revisievergunning
Datum aanvraag: 28 juni 2010
Ter inzage en nadere informatie
Deontwerpbeschikkingenandereterzake
doende stukken liggen ter inzage van 17 december 2010 tot en met 27 januari 2011. U
kuntdebetreffendestukkeninzieninde
informatiehoekvanhetgemeentehuisaanhet
Wilhelminaplein6inHorst.Deopeningstijden
vandeinformatiehoekzijngelijkaandeopeningstijdenvanhetgemeentehuis:maandag
van8.00tot19.00uurendinsdagtotenmet
vrijdagvan8.00uurtot17.00uur.Voormeer
informatieofwanneerudestukkenopeen

Zienswijzen
Eeniederkangedurendedeinzagetermijn
mondelingofschriftelijkzijnzienswijzeover
deontwerpbeschikkingnaarvorenbrengen.
Hetindienenvanzienswijzenperemailisvooralsnognietmogelijk.Ukuntuwschriftelijke
zienswijzenrichtenaanBurgemeesterenwethouders.Voorhetinbrengenvanuwmondelingezienswijzedientueenafspraaktemaken
viadeheerJ.HuijsvanteamVergunningen.
Wanneeruhetnietopprijssteltdatuw
persoonlijkegegevensbekendwordendan
kuntudataangeveninuwbriefwaarinuuw
zienswijzenweergeeft.
Vervolg van de procedure
Burgemeesterenwethoudersbetrekkende
zienswijzenbijhetnemenvaneendefinitief
besluit.Hetinstellenvanberoepisslechts
mogelijkvoorbelanghebbenden.Eenbelanghebbendeaanwieredelijkerwijskanworden
verwetendathij/zijgeenzienswijzetegen
deontwerpbeschikkingnaarvorenheeft
gebracht,kangeenberoepinstellen.Uitde
bestuurspraktijkblijktvooraldatberoepkan
wordeningesteldalsookzienswijzentegende
ontwerpbeschikkingzijningediend.
Bekendmaking beschikking milieuvergunning in het kader van de Wet
milieubeheer
BijBurgemeesterenwethoudersiseenaanvraagommilieuvergunningbinnengekomen.Zij
verlenendezemilieuvergunning.Inhetbelang
vandebeschermingvanhetmilieuzijnaan
debeschikkingvoorschriftenverbonden.Het
betreftdevolgendebeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten:Pluimveehouderij
Aanvrager:
C.J.W.A. van de Hurk
Adresinrichting: Kannegietweg 6
Meterik
Datum aanvraag: 1 juli 2010
Betreft:
WM milieuvergunning
8.4 Revisievergunning
Ter inzage en nadere informatie
Debeschikkingenandereterzakedoendestukken liggen ter inzage van 17 december 2010
tot en met 27 januari 2011.Ukuntdebetreffendestukkeninzienindeinformatiehoekvan
hetgemeentehuisaanhetWilhelminaplein
6inHorst.Deopeningstijdenvandeinformatiehoekzijngelijkaandeopeningstijden
vanhetgemeentehuis:maandagvan8.00tot
19.00uurendinsdagtotenmetvrijdagvan
8.00uurtot17.00uur.Voormeerinformatie
ofwanneerudestukkenopeenandertijdstip
wiltinzien,kuntuhetbestecontactopnemen
metdeheerJ.HuijsvanteamVergunningen
bereikbaarondernummer077-4779777.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbendenkunnengedurendedeinzage
termijneenberoepschriftindienentegendeze
beschikking.Eenbelanghebbendekangeen
beroepinstellen,indienhemredelijkerwijskan
wordenverwetendathijgeenzienswijzennaar
vorenheeftgebrachtoverdeontwerpbeschikking. De milieuvergunning treedt in werking
naafloopvandeberoepstermijn.Ditgeldtniet
wanneeriemandindeberoepstermijnberoep
insteltentevensvraagtomeenvoorlopige
voorzieningtetreffen.Eenverzoekomvoorlopigevoorzieningkuntuindienenwanneer
uberoepheeftingesteld.Voorwaardevoor
hettoekennenvaneenverzoekomvoorlopige
voorzieningisdatersprakeisvan“onverwijlde
spoed“.Ditwilzeggendatdesituatieniettoelaatdatkanwordengewachtopdedefinitieve
uitspraakophetberoepschrift.
Alsuberoepwiltinstellendanmoetuhet
beroepschriftrichtenaandeRaadvanState,
Afdelingbestuursrechtspraak,Postbus20019,
2500EA‘s-Gravenhage.DevoorlopigevoorzieningmoetuvragenbijdeVoorzittervande
Afdelingbestuursrechtspraak.Voorhetbehandelenvanhetberoepenhetverzoekomvoorlopigevoorzieningzijnkostenverbonden.Voor
verdereinformatiehieroverkuntuterechtbij

deRaadvanState,tel.(070)4264251,
www.raadvanstate.nl.
Bekendmaking beschikking intrekking
milieuvergunning in het kader van de
Wet milieubeheer
BijBurgemeesterenwethoudersiseen
aanvraag om intrekking van de milieuvergunningbinnen-gekomen.Zijverlenendeze
intrekking van de milieuvergunning. Het
betreftdevolgendebeschikking:
Bedrijfsactiviteiten:Veehouderij
Aanvrager:
Mts Madou
Adresinrichting: Dorperpeelweg 8
America
Datum aanvraag: 6 juli 2010
Betreft:
Intrekking milieuvergunning
Ter inzage en nadere informatie
Debeschikkingenandereterzakedoende
stukken liggen ter inzage van 17 december
2010 tot en met 27 januari 2011. U kunt
debetreffendestukkeninzienindeinformatiehoekvanhetgemeentehuisaanhet
Wilhelminaplein6inHorst.Deopeningstijdenvandeinformatie-hoekzijngelijkaande
openingstijdenvanhetgemeentehuis:maandagvan8.00tot19.00uurendinsdagtoten
metvrijdagvan8.00uurtot17.00uur.Voor
meerinformatieofwanneerudestukkenop
eenandertijdstipwiltinzien,kuntuhetbeste
contactopnemenmetdeheerJ.Huijsvan
teamVergunningenbereikbaarondernummer077-4779777.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbendenkunnengedurendede
inzagetermijneenberoepschriftindienen
tegendezebeschikking.Eenbelanghebbende
kangeenberoepinstellen,indienhemredelijkerwijskanwordenverwetendathijgeen
zienswijzennaarvorenheeftgebrachtover
deontwerpbeschikking.Demilieuvergunning
treedtinwerkingnaafloopvandeberoepstermijn.Ditgeldtnietwanneeriemandin
deberoepstermijnberoepinsteltentevens
vraagtomeenvoorlopigevoorzieningte
treffen.Eenverzoekomvoorlopigevoorzieningkuntuindienenwanneeruberoepheeft
ingesteld.Voorwaardevoorhettoekennen
vaneenverzoekomvoorlopigevoorzieningis
datersprakeisvan“onverwijldespoed“.Dit
wil zeggen dat de situatie niet toelaat dat kan
wordengewachtopdedefinitieveuitspraak
ophetberoepschrift.
Alsuberoepwiltinstellendanmoetuhet
beroepschriftrichtenaandeRaadvanState,
Afdelingbestuursrechtspraak,Postbus20019,
2500EA‘s-Gravenhage.DevoorlopigevoorzieningmoetuvragenbijdeVoorzittervan
deAfdelingbestuursrechtspraak.Voorhet
behandelenvanhetberoepenhetverzoekom
voorlopigevoorzieningzijnkostenverbonden.
Voorverdereinformatiehieroverkuntu
terechtbijdeRaadvanState,
tel.(070)4264251,www.raadvanstate.nl.
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in
het kader van de wet milieubeheer
Vooreenaantalinrichtingeniseenmilieuvergunningnietvereist.Voordezeinrichtingen
geldenalgemeneregels,dienodigzijnter
beschermingvanhetmilieu.Dergelijkeinrichtingenzijnwelverplichtomhunactiviteitente
melden. Deze melding dient Burgemeester en
wethoudersbekendtemaken.Daarommaken
zijbekenddatbijhenisbinnengekomen:
EenmeldinginhetkadervanhetWetmilieubeheer.Dezemeldingis:
Ingediendop:
Betreft:

19 november 2010
WM Melding 8.40
Melding
Activiteitenbesluit
Aanvrager:
J.F. Bolwerk
AdresInrichting: Megelsum 17 Meerlo
EenmeldinginhetkadervanhetWetmilieubeheer.Dezemeldingis:
Ingediendop:
19 november 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
Activiteitenbesluit
Aanvrager:
Enexis

Gladheidsbestrijding
AdresInrichting: Laagheideweg 11
America
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 17 december
2010 tot en met 13 januari 2011. U kunt
debetreffendestukkeninzienindeinformatiehoekvanhetgemeentehuisaanhet
Wilhelminaplein6inHorst.Deopeningstijdenvandeinformatie-hoekzijngelijkaande
openingstijdenvanhetgemeentehuis:maandagvan8.00tot19.00uurendinsdagtoten
metvrijdagvan8.00uurtot17.00uur.Voor
meerinformatieofwanneerudestukken
opeenandertijdstipwiltinzien,kuntuhet
bestecontactopnemenmetdeheerJ.Huijs
vanteamVergunningenbereikbaaronder
nummer077-4779777.
Horst,16december2010.
Collegevanburgemeesterenwethouders,
ir.C.H.C.vanRooij,burgemeester.
mr.drs.A.P.M.terVoert,secretaris.

Wetruimtelijke
ordening
Ontwerpprojectbesluit ex art. 3.10
Wro en ontwerp bouwvergunning uitbreiden kerkgebouw met Mariakapel
aan de Kerkstraat (Raadhuisplein)
Sevenum
BurgemeesterenwethoudersvanHorstaan
deMaasmakenbekendvoornemenstezijn
omeenprojectbesluitexartikel3.10Wet
ruimtelijkeordeningenbouwvergunningte
verlenen voor:
•hetuitbreidenvaneenkerkgebouwmeteen
MariakapelaandeKerkstraatteSevenum,
kadastraalbekendsectieL2,nrs.2286,
2287en2291.
Ingevolgeartikel3.11Wetruimtelijkeordeningenafdeling3.4Algemenewetbestuursrechtligthetontwerpbesluitmetbijbehorendestukkenmetingangvan16december
2010,tijdensdekantooruren,gedurende
eenperiodevanzeswekenterinzagein
hetgemeentehuisvanHorstaandeMaas,
Wilhelminaplein6inHorst.
Deopeningstijdenvandeinformatiehoekzijn
vanmaandag08.00-12.00uurenvan14.0020.00uurenvandinsdagtotenmetvrijdag
van08.00-12.00uur.
Hetontwerpbesluitendebijbehorendestukkenzijntevensteraadplegenoponzewebsite
(www.horstaandemaas.nl)enop
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Tegenhetvoornemenomeenprojectbesluit
te nemen en bouwvergunning te verlenen
kandooriedereen,gedurendedeperiode

vanzesweken,mondelingofschriftelijk,een
gemotiveerdezienswijzewordeningediendbij
hetcollegevanburgemeesterenwethouders,
Postbus6005,5960AAHorst.Voorindienen
vanmondelingezienswijzekaneenafspraak
wordengemaaktmetdeheerP.Peschvande
afdelingVergunningen(dinsdagt/mvrijdag).
Dezebekendmakingvanhetontwerpprojectbesluitenontwerpbouwvergunningvindt,
behalveinhethuis-aan-huisbladenopde
gemeentelijkewebsite(www.horstaandemaas.nl),
ookplaatsindeStaatscourantenop
www.ruimtelijkeplannen.nl
Vooraankondiging voorbereiding
bestemmingsplannen
BurgemeesterenwethoudersvanHorstaande
Maasgevenopgrondvanartikel1.3.1vanhet
Besluitruimtelijkeordeningkennisvanhaar
voornemenomhetvolgendebestemmingsplan
exartikel3.8Wetruimtelijkeordeningvoorte
bereiden:
Bestemmingsplan
‘Mgr Jenneskensstraat 12 Meerlo’
HetperceelMgr.Jenneskensstraat12te
Meerlo is in eigendom van de gemeente Horst
aandeMaas.Opdelocatiewaseenpeuterspeelzaalgevestigd.Inmiddelsisdezegesloten
enwildegemeentedebestemmingophetperceelwijzigennaar“Wonen”,omwoningbouw
mogelijktemaken.Hetperceelkadastraal
bekentgemeenteHorst,sectieG,nummer334.
Stukkenmetbetrekkingtotditvoornemen
liggen niet ter inzage. Evenmin kunnen tegen
ditvoornemenzienswijzenwordeningebracht.
Hetbetreffendeontwerpbestemmingsplanen
dedaarbijbehorendestukkenzullenopeen
later moment ter inzage worden gelegd voor
eenperiodevanzesweken.Danzaleennieuwe
publicatieplaatsvindenwaarinookbekend
wordtgemaaktwanneerenwaarhetontwerpbestemmingsplanterinzageligt,wiedaartegen
opwelkewijzezienswijzenkanindienenen
binnenwelketermijndiezienswijzeningediend
moetenworden.Ookonafhankelijkeinstanties
zullenindegelegenheidwordengesteldadvies
uit te brengen.
Dezekennisgevingwordttevensopdegemeentelijkewebsitebekendgemaakt.
(www.horstaandemaas.nl).
Vooraankondiging voorbereiding
projectbesluit i.v.m. voornemen
vestiging bedrijf voor verhuur van
evenementenwagens c.a. aan/nabij de
Spoorstraat 61 in Tienray
BurgemeesterenwethoudersvanHorstaande
Maasgevenopgrondvanartikel1.3.1vanhet
Besluitruimtelijkeordeningkennisvanhaar
voornemenomeenprojectbesluitexartikel
3.10Wetruimtelijkeordeningvoortebereiden
voor:

•devestigingvaneenbedrijfvoorverhuur
vanevenementenwagensc.a.enevenementen-verzorgingaan/nabijdeSpoorstraat
61inTienray,waarbijmedebegrepenisde
bouwvaneenbedrijfspand,ophetperceel
kadastraalbekendgemeenteMeerlo,sectie
C,nummers2171en2180(beidengedeeltelijk),plaatselijkbekendSpoorstraat61in
Tienray.
Wijwijzeneropdatdezepublicatieenkel
eenvooraankondigingbetreft.Stukkenmet
betrekkingtotditvoornemenliggen(nunog)
nietterinzage.Evenminisernugelegenheid
omtegenditvoornemenzienswijzenbijde
gemeente in te brengen.
Wezijnvoornemensomditvoornemen
overeenkomstigafdeling3.4Algemene
wetbestuursrechtjunctoartikel3.11Wet
ruimtelijkeordeningvoortebereiden.Indit
verbandzallatereennieuwepublicatieplaatsvinden waarin ook bekend wordt gemaakt
wanneerenwaarhetontwerpprojectbesluit
terinzageligt,wiedaartegenopwelkewijze
zienswijzenkanindienenenbinnenwelke
termijndiezienswijzeningediendmoeten
worden.
Dezekennisgevingwordttevensopde
gemeentelijkewebsitebekendgemaakt.
(www.horstaandemaas.nl).
Ontheffing ex. artikel 3.6, lid 1, sub c
Wet ruimtelijke ordening
BurgemeesterenwethoudersvandegemeenteHorstaandeMaaszijnvoornemensom
middelshetverlenenvaneenontheffing
exartikel3.6,lid1,subcWetruimtelijke
ordeningmedewerkingteverlenenaanhet
splitsenvaneenwoonboerderijtottwee
woningenophetperceelDeVorst2,5975PH
inSevenum,kadastraalbekendalsgemeente
Sevenum,sectieV,nummer26.
IngevolgedeAlgemenewetbestuursrecht
ligthetontwerpbesluitmetdebijbehorende
stukkenmetingangvanvrijdag17december
2010(totenmet28januari2011),tijdens
kantooruren,gedurendeeenperiodevan
zeswekenvooreeniederterinzageinhet
gemeentehuisvandegemeenteHorstaande
Maas,Wilhelminaplein6teHorst.
Gedurendedezeperiodevanzeswekenkunnentenaanzienvanhetontwerpbesluittot
hetverlenenvandeontheffingmondelingof
schriftelijkgemotiveerdzienswijzenworden
ingediendbijhetcollegevanburgemeesteren
wethouders,Postbus6005,5960AAHorst.

Na onaangenaam verrast te zijn door de vroege
winterinval en de daarbij behorende strooiwerkzaamheden ter voorkoming van gladheid
is de afdeling gemeentewerken afgelopen
zondagavond opnieuw begonnen met het preventief strooien van de hoofdwegen binnen de
gemeente. Dit blijft men doen als gladheid door
opvriezen, sneeuwval of ijzel wordt voorspeld.
Door te kiezen voor het preventief strooien
wordt gladheid optimaal voorkomen.
Bij het bestrijden van de gladheid worden een
aantal prioriteiten gesteld. Eerst worden de
doorgaande wegen, hellingen, wijkontsluitingswegen, industriewegen en doorgaande
fietsroutes gestrooid. Bij langdurige gladheid
– bijvoorbeeld doordat het langere tijd sneeuwt
– wordt vanzelfsprekend doorgegaan met de
gladheidsbestrijding.
Uit oogpunt van capaciteit, vanwege de belasting voor het milieu en om technische redenen
is besloten om een aantal woongebieden niet
in de strooiroutes op te nemen. Meestal betreft
dit woonstraten binnen de bebouwde kom, vaak
gelegen in 30 km gebieden. Om de bewoners
van deze straten snel naar een gestrooide en
dus begaanbare weg te leiden worden enkele
ontsluitingswegen per wijk volgens een bepaald
rooster gestrooid. Ook in het buitengebied wordt
alleen op hoofdwegen gestrooid. Het spreekt
voor zich dat de afstand tot wegen die wel
worden gestrooid hier groter kan zijn dan binnen
de bebouwde kom.
Wat kunt u zelf doen?
De gemeente verwacht dat alle verkeersdeelnemers bij gladheid extra voorzichtig zijn en hun
weggedrag aan de situatie aanpassen. Dit geldt
zeker voor straten (en wegen) waar (nog) niet
gestrooid is of wordt. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het ijs- en sneeuwvrij houden
van de stoepen voor hun woningen.
Waar kunt u terecht voor zout?
Veel inwoners nemen contact op met gemeentewerken om te informeren waar men aan zout
kan komen. Voor alle duidelijkheid: voor strooizout kunt u niet terecht bij gemeentewerken
maar bij de bouwmarkten en bij de boerenbond.

Sluiting gemeentehuis in december
Het gemeentehuis en gemeentewerken
zijn gesloten op:
donderdag 16 december vanaf 13.30 uur
(i.v.m. Eindejaarsviering personeel) en
vrijdag 24 december vanaf 16.00 uur en
vrijdag 31 december vanaf 12.30 uur.

Horst,16december2010.

Voor dringende zaken m.b.t. gemeentewerken
kunt u contact opnemen met het storingsnummer 06-23498249.

Collegevanburgemeesterenwethouders,
ir.C.H.C.vanRooij,burgemeester.
mr.drs.A.P.M.terVoert,secretaris.

De gemeente Horst aan de Maas wenst u
fijne feestdagen en een goed en gezond
2011.

Algemeneinformatie
Openingstijden gemeentehuis
Alleafdelingenzijngeopend:maandagt/m
vrijdagvan08.00tot12.00uur.
Daarnaastisafdelingburgerzakengeopendop:
Maandag
08.00–20.00uur

(m.u.v.12.30–13.00uur).
Dinsdag
08.00–12.00uur.
Woensdag 08.00–12.00uur.Wiltueen

AfspraakopMaat:13.15–16.30uur.
Donderdag 08.00–12.00uur.Wiltueen

AfspraakopMaat:13.15–16.30uur.
Vrijdag
08.00–12.00uur.

Gemeentehuis
Postadres:
Postbus6005,5960AAHorst
Bezoekadres:
Wilhelminaplein6

5961ESHorst
Telefoon:
077-4779777
Fax:
077-4779750
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

Degemeenteisvan08.00tot17.00uurtelefonischbereikbaar.Opmaandagavondisde
gemeentetelefonischtot20.00uurbereikbaar.
Afspraak maken
U kunt voor woensdag- en donderdagmiddag
tussen13.15en16.30uureenafspraakmaken
vooralleproductenvanburgerzaken.Ukuntde
afspraakviahetcallcenter(tel.077-4779777)
indienenofviadewebsitezelfeenafspraak

maken.Wiltuers.v.p.rekeningmeehouden
datubijdeafdelingBurgerzakeneengeldig
legitimatiebewijs(paspoort/id-kaartofrijbewijs)
nodighebt.
Informatiehoek
Geopend:Maandagvan08.00tot20.00uur.
Dinsdagt/mvrijdagvan08.00tot17.00uur.
Opafspraak:Buitendeopeningstijdenkuntu
tijdenskantoorurenterechtnaafspraak.

regelsvoorbouwen,ruimtelijkeordening,milieu
enbrandveiligheidenderegelsvandeAlgemene
PlaatselijkeVerordening(APV).
Telefonischebereikbaarheidtijdenskantooruren:
0478-523333(gemeentehuisVenray).
Buitenkantoorurenbijspoedgevallen:politie,
tel.0900-8844.Postadres:AfdelingVeiligheid
enhandhaving,p.a.gemeenteVenray,Postbus
500,5800AMVenray.
E-mail:gemeente@venray.nlt.a.v.afdeling
VeiligheidenHandhaving.

Gemeentewerf
Americaanseweg43,5961PCHorst,
tel.077-4779510.
Openingstijden:maandagt/mvrijdag
07.30-12.00uuren13.00-16.00uur.
Storingsnummer:tel.06-23498249
(16.00-07.30uureninhetweekend).

Brandweer
Voorspoedmeldingenbeltuhetlandelijkealarmnummer1-1-2.Overigehulpaanvragenkuntu
meldenaanderegionalealarmcentraleinVenlo
viatel.077-3565656.Beidetelefoonnummers
zijn24uurperdagbereikbaar.

Regionale team handhaving
Regionaalteamhandhavinghoudttoezichtop
naleving van de regels. Het gaat onder andere om

Opening oud archief
Hetoudarchiefisgeopendopafspraakdinsdag-
endonderdagmiddagvan13.30tot16.00uur.
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Bespreking Poll week 48

Er moet één Sinterklaasintocht komen voor heel Horst aan de Maas
De Sint is waarschijnlijk alweer aan het genieten van zijn welverdiende
rust, maar in HALLO komen we er nog even op terug. Want moeten we de
goedheiligman niet wat meer rust gunnen door hem al die afzonderlijke
intochten in alle verschillende kernen van Horst aan de Maas te besparen?
Een slecht plan, vindt ruim driekwart van de stemmers op onze poll. “Het
Sinterklaasfeest is een kinderfeest en dat hoort in de kernen thuis”, vertelt Stef
uit Broekhuizen. Hij vindt dat er ook moet worden gedacht aan de leefbaar-

heid in de kernen, en de Sint heeft volgens Stef bij een kleine intocht ook meer
tijd voor de kleintjes. “Die overspannen drukte komt er meer door, dat ieder
bedrijf, iedere vereniging en iedere organisatie ook een Sint heeft. Het is een
kinderfeest, maak dit niet kapot door allemaal eigenbelang van bedrijven en
verenigingen”, aldus de Broekhuizenaar. “Geen mooiere aankomst dan vanaf
de boot zoals nu in onder andere Broekhuizen(vorst) en Lottum gebeurt”,
voegt Marc van de Loo uit Broekhuizenvorst er nog aan toe.

Bij afvalinzameling zijn kosten belangrijker dan
duurzaamheid

Familie

eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het gemeentelijke afvalbeleid wordt binnenkort geharmoniseerd. Na de
gemeentelijke fusie werd het afval in de kernen op verschillende manieren
ingezameld. Dat wordt nu zoveel mogelijk gelijk getrokken. Zo werkt straks
iedereen met containers voor restafval, wordt plastic, glas en papier apart
ingezameld en mag tuinafval in de groenbakken langs de weg. Het doel van de
gemeente is dat in 2015 85 procent van het afval gescheiden wordt ingezameld,

dat betekent dat 15 procent nog restafval is. De Essentie-fractie in de gemeenteraad pleitte er bij de behandeling van het nieuwe afvalstoffenbeleid voor
niet zozeer te letten op het milieubesef bij de burger en het percentage van
afvalscheiding. Zij vinden het belangrijker dat de afvalinzameling goedkoop en
efficiënt gebeurt. De redactie van HALLO Horst aan de Maas is benieuwd wat de
lezers hiervan vinden.

Uitslag vorige week (week 49) > De gemeente heeft de bestrijding van de gladheid goed geregeld > eens 39% oneens 61%

NIEUW IN DE REGIO!
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Loop even binnen!

Meubelen in alle stijlen
gemaakt in iedere maat en kleur
Petra van Dongen
Praktijk complementaire zorg

Grote showroom
Eigen ontwerpen
Meubelen
Badkamermeubelen
meubelen

Helenaveenseweg 2, 5985 NM Grashoek
Tel. 077 307 30 53 www.kwmeubelen.nl
Openingstijden showroom
do-vrij: 11.00-17.00 uur, zaterdag: 10.00-16.00 uur

TEVENS UW ADRES VOOR HET STRALEN EN OPNIEUW LAKKEN VAN UW EIGEN MEUBELEN
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Horst aan de Maas
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Cactus
Column

Het was een aardig verhaal
in de Limburger over de Horster
CDA familie. Sterker nog, er
werd geschreven over de
Horster maffia. Maar zó erg is
het toch niet met de aanhangers van deze politieke club?
En om dan ook nog te spreken
van de Godfather, als Ger
Driessen wordt bedoeld gaat
wel erg ver, de gelijknamige
‘Donnen’ uit de beroemde film
zouden het misschien wel
willen als ze het geld zouden
bezitten van deze maffia-kliek.
Waar komt overigens de
vergelijking met Italiaanse
boeven in vredesnaam vandaan? Een andere naam zou
kunnen zijn: Ali Baba en de
Veertig Rovers maar eigenlijk
kan dat ook niet want dan
moet CDA meer dan veertig
leden tellen in Horst. Grappig
in het artikel was wel dat onze
organisatie-duizendpoot
Giovanni ook weer werd
genoemd. Duidelijk met het
vooropgezette doel dat die
straks bij de verkiezingen een
legertje van Stewards op pad
kan sturen om in plaats van
bekeuringen, verkiezingsfolders uit te delen. Of dezen de
verkiezingswinkel in het
Horster centrum weer in laten
richten. Don Raymondo weet
daar ook de weg als geen
ander. Maar goed, het is
Godfather Ger dan toch gelukt
om een keurige vijftiende
plaats te krijgen op de
Limburgse lijst. Misschien wel
dankzij een mevrouw die zich
had teruggetrokken van de
oorspronkelijke lijst omdat ze
was geschrokken van de haar
toegemeten derde plaats.
Waarom gaat zo iemand zich
dan kandidaat stellen, vraag je
je af, is dit dan geen staaltje
van volksverlakkerij? Mocht Ger
te zijner tijd niet worden
gekozen omdat bijvoorbeeld de
PVV met de winst gaan
strijken, dan blijft er voor het
machtige CDA van vroeger nog
één mooi zangnummer over
om geroerd naar te luisteren,
namelijk ‘Mijn droom’ uit Les
Misérables van Victor Hugo. Zou
Victor in die tijd al aan politiek
hebben gedaan?
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Burgemeester van Rooij bij het zwemmen
Op uitnodiging van het SP-raadslid Hendrik Hazeu woonde
Burgemeester Van Rooij donderdag 2 december de zwemochtend bij voor
mensen met een beperking. Uitvoerig heeft hij zich daarbij laten voorlichten door zowel de professionele begeleiders, vrijwilligers als ouders.
Het zwemmen voor mensen met
een beperking gaat al jaren gebukt
onder steeds meer bezuinigingen. Van
tweemaal een halve dag per week
naar een enkele keer in de week. Van
de een op de andere dag werd het
bestempeld als sport in plaats van
therapie, hetgeen betekende dat de
bijdrage voor de Stichting Dichterbij
op nul kwam te staan.

De meest recente ’kaasschaaf’
was dat op donderdag het diepe bad
slechts een uur mag worden gebruikt
in plaats van twee. Een rol bij dit alles
speelt de gemeentelijke huurprijs per
uur. Voor het zwemmen van mensen
met een beperking wordt slechts een
zeer kleine korting berekend.
Al jaren vraagt de SP om een
aangepaste prijs, bijvoorbeeld

de halve prijs. Tot nu toe zonder
resultaat.
Burgemeester Van Rooij heeft nu
de moeilijkheden ervaren en door
zijn toezichthoudende functie bij
Basissport Limburg is hij ingewerkt in
de problemen. Mocht het lukken de
huurprijs van het bad substantieel te
verlagen, dan zijn begeleiders, vrijwilligers en ouders in staat veel meer
mensen met een beperking van deze
broodnodige ontspanning te laten
genieten.
SP Horst aan de Maas
Hendrik Hazeu

Horst aan de Maas een Wereldgemeente!
De VN Millenniumdoelen zijn acht ambitieuze doelen gericht op
wereldwijde armoedebestrijding die in 2000 in New York werden
vastgesteld. Om ze daadwerkelijk voor 2015 te kunnen halen is ieders hulp
nodig, met name op lokaal niveau. Gemeenten kunnen daarbij een
belangrijke bijdrage leveren. Daarom startte de VNG in 2007 de
‘Millennium Gemeente’-campagne.
Er zijn al meer dan 100
Millennium Gemeenten. Ook Horst
aan de Maas! In 2008 heeft de raad
een initiatiefvoorstel van de PvdA
aangenomen. Ieder jaar € 12.500
voor de Millenniumdoelen. Acht jaar
lang. Vanaf dat moment zijn we met
een werkgroep uit de raad aan de
slag gegaan wat heeft geresulteerd

in de stichting HANDS, waarin Nard
Reijnders, Ger Gubbels en Nel de
Swart zich samen met pater Toon
inzetten voor een Multifunctioneel
Centrum in Bulawayo, Zimbabwe.
Bij de begrotingsbehandeling op 9
november hebben wij Bulawayo onze
17e kern genoemd. Horst aan de Maas
midden in de wereld! Ons voorstel om

te zorgen dat het geld ook door de
nieuwe gemeente Horst aan de Maas
de komende jaren beschikbaar wordt
gesteld aan HANDS, kon rekenen op
brede steun van de raad. Er gebeurt
in onze gemeente veel op het terrein
van mondiale bewustwording en
ontwikkelingshulp. Iets om trots op de
zijn. De gemeente kan hier binden en
verbinden. Eerder hebben wij daarom
opgeroepen om beleid te maken voor
de nieuwe gemeente Horst aan de
Maas.
De Floriade 2012 staat voor de
deur! Er wordt hard gebouwd aan Villa
Flora en de Innovatoren. Het derde

gebouw, het Wereldpaviljoen, moet
er ook komen! Drie beeldbepalende
gebouwen die perfect passen in
het gebied waar Cradle to Cradle
voorop staat. Duurzaamheid
kun je alleen maar mondiaal
benaderen. Het Wereldpaviljoen is
een centrum voor internationale
mondiale bewustwording voor
kinderen, jongeren en volwassenen.
Uniek in Nederland! De Stichting
Wereldpaviljoen krijgt steun van
landelijke en internationale bekende
politici, mensen uit het bedrijfsleven
en charitatieve organisaties.
Volgens Servaas Huys wordt de

wereldtuinbouwtentoonstelling
Floriade met het Wereldpaviljoen
een echte tentoonstelling van,
over en voor de wereld. “Een
bijzondere dimensie wordt door
het Wereldpaviljoen toegevoegd,
waarmee deze Floriade 2012 zich
uitzonderlijk zal onderscheiden”,
aldus Huys. Met Horst aan de Maas
voorop moet de Regio Venlo zich
sterk maken voor de komst van het
Wereldpaviljoen. Dit is de kans bij
uitstek om een Millenniumregio te
worden!
Roy Bouten
raadslid PvdA-PK

De Paddestoelerij, specialist in champignonhapjes!
December-actie

Champignonhapjes
van
De Paddestoelerij:

Basistrainingmindfulness
Verdiepingstrajectmindfulness
‘Hetritmevanjeleven’

Individuelebegeleiding
Mindfulnessincombinatiemetindividuele
begeleiding


● 10 x champi-saucijs
(minder vet en vegetarisch)
van:  4,50 voor:  3,00
● 10 x champi-burger
van:  10,00 voor:  7,50

een heerlijke basis
voor Kerst,
Oud-en Nieuwjaar!

● 1 kg dagverse witte
champignons voor  2,55.
Tevens zijn diverse
paddenstoelensoorten verkrijgbaar!
Bestellijst voor Kerst,
Oud-en Nieuwjaar verkrijgbaar bij
De Paddestoelerij, Horsterweg 80
te Grubbenvorst of kijk op
www.depaddestoelerij.com
of bel 077-3661708.
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Regionale samenwerking sportvissers

Samenwerking hengelsportverenigingen
Sinds 2007 is er een unieke samenwerking op initiatief van hengelsportvereniging ’t Bliekske uit Horst met tien
hengelsportverenigingen in de regio Horst-Venray. Al deze verenigingen zijn aangesloten bij het hengelsportcollectief Land van Molenbeek. De leden van de aangesloten verenigingen mogen met de visvijverpas Land van
Molenbeek nu ook hun hengel uitwerpen bij andere visvijvers. Ook andere regio’s hebben inmiddels belangstelling
getoond voor deze manier van samenwerking.

Voorzitter Wim Opbroek van ‘t Bliekske uit Horst vindt
de regiosamenwerking een plus voor alle sportvissers in Horst-Venray
De aangesloten hengelsportverenigingen zijn De Put uit America,
’t Bliekske uit Horst, Grondel

Geduld uit Meerlo en Blitterswijck,
Eendracht uit Broekhuizenvorst,
’t Alvertje uit Oostrum, Willem

Barendsz uit Lottum, ’t Voorntje uit
Grubbenvorst, de Schol uit Swolgen
en de Roerdomp uit Venray. Volgens

Wim Opbroek, voorzitter van H.s.v.
’t Bliekske uit Horst en regiocoördinator Land van Molenbeek,
komen daar binnenkort de hengelsportverenigingen uit Sevenum en
Tienray nog bij.
Wim Opbroek: “Elke aangesloten
sportvisser kan via zijn vereniging
een speciale ‘Land van Molenbeekvergunning’ kopen. Voor de prijs
hoeft men het niet te laten want
voor 12,50 euro mag men dan
op alle locaties vissen waarvan
de verenigingen bij het Land van
Molenbeek collectief zijn aangesloten. Dus heel veel hengelsportplezier voor weinig geld met deze
visvijverpas”, zegt de sportvisser.
Wanneer Sevenum en Tienray zich
aansluiten bij het collectief zijn er
in de regio Horst-Venray zo’n 1.700
sportvissers actief. Omdat men
op het gebied van sportvisserij in
Nederland trendsetter is in NoordLimburg, wil de Nederlands sportvisserij deze manier van regiosamenwerking ook elders toepassen.

Trendsetter in
regiosamenwerking
Wim Opbroek: “Daar zijn
we best wel een beetje trots op

want je moet de sportvisser als
vereniging wel wat te bieden
hebben. Door de vergrijzing sluiten
zich ook steeds meer ouderen
aan bij de verenigingen. De rust
en kalmte van de verschillende
hengelsportmogelijkheden die de
vispas Land van Molenbeek biedt
is enorm. Je ontmoet er altijd
sportvissers uit de regio en sportvissers spreken dezelfde taal”, zegt
Opbroek.

Voordeliger vis
aankopen
De gelden die voortvloeien uit
deze samenwerkingsvorm komen
weer ten goede aan de sportvissers. De extra verworven gelden
zijn bestemd voor jeugdopleiding,
visvijveronderhoud en visstandbeheer. De verenigingen streven
naar de voordelen van schaalgrootte. Denk maar eens aan bijvoorbeeld
het aankopen van vis. Daar kunnen
grotere kortingen bedongen worden.
Het visseizoen is geopend van
1 januari tot en met 31 december.
Meer informatie over de visvijverpas
Land van Molenbeek is te vinden
op de sites van de deelnemende
hengelsportverenigingen.

Jubilarissen op Davidsfeest Koninklijke Harmonie Lottum
Afgelopen zaterdag vierde de Koninklijke Harmonie van Lottum haar
Davidsfeest. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst in de Harmoniezaal
werden enkele leden gehuldigd. Leo Clabbers, 50 jaar lid van de harmonie
werd benoemd tot erelid. Hans van Dijk is 40 jaar lid en Twan Hoeijmakers
is 25 jaar bij het Lottumse muziekgezelschap.
Pastoor Van Hoef werd tot ‘Lid
van Verdienste’ benoemd omdat hij
al bijna 30 jaar een ambassadeur is
van de Koninklijke Harmonie Lottum.
Hij ontving de onderscheiding voor
zijn betrokkenheid met de harmonie
door het muziekgezelschap verschillende keren per jaar te laten spelen in
zijn ‘concertzaal’, de kerk van Lottum.
“Pastoor Van Hoef draagt de harmonie een warm hart toe en is altijd
enthousiast over onze vereniging”,
zegt harmonievoorzitter Eric Brouwers.
Het was het eerste grote feest in de

vernieuwde Harmoniezaal. Volgens
Brouwers een succesvolle avond waarbij de nieuwe uitbaters Bart Martens
en Myrthe Hulsebosch de muzikanten
in de watten legden. Het Davidsfeest
werd druk bezocht door jong en oud.
De heilige David is de patroon van
de zangers, muzikanten en dichters
en van mensen die zich op dit terrein
verdienstelijk maken in een eredienst.
Daarnaast is David ook patroon van
bergbewoners en mijnwerkers. Zijn
naamdag wordt op 29 december
gevierd.

De Benzinestations Exploitatie Maatschappij
(100% dochter van Delek Nederland B.V.) exploiteert ruim 65 Texaco benzinestations verspreid
over het gehele land. Voor ons service station te
Venray zijn wij per direct op zoek naar:

Medewerkers verkoop &
Medewerkers go bakery
(FT/PT)
De medewerker verricht alle voorkomende werkzaamheden en verleent een zeer goede
service aan de klant. Je bent het aanspreekpunt voor onze klanten en servicegerichtheid
is je sterke punt. Je weet alles van onze producten, zodat je specifieke vragen van onze
klanten kunt beantwoorden. Door trainingen op de werkplek en diverse vakgerichte
cursussen, zul je in korte tijd als volwaardig en zelfstandig medewerker mee kunnen
draaien. Je werkt volgens een rooster met dag-, avond-, nacht- en weekenddiensten.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur je sollicitatiebrief met CV via email naar bem330@texaco-coco.com of naar
Texaco, Rijksweg A73 oost, 5808 PA Oirlo, tav de heer L. Boekestijn. Telefonisch
reageren is mogelijk tussen 10.00 en 16.00 uur met De heer Boekestijn op
nummer 0478-571283.

Leo Clabbers met echtgenote, Twan Hoeijmakers en pastoor Van Hoef.
Hans van Dijk ontbrak wegens verplichtingen elders. (foto: Herman Tiesen)
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Kunstencentrum Jerusalem biedt cursus dirigeren

Muziekverenigingen hebben behoefte aan
assistent dirigent

Geert Mooren en Chris Derikx, twee dirigenten die leven voor de muziek
Geïnteresseerde cursisten dienen op
instrumentaal gebied minimaal diploma
C of een vergelijkbaar niveau te hebben.
Er worden drie modules van een jaar aangeboden waarin per module een grotere
verdieping in het vak dirigeren ontstaat.
Na elk jaar vindt een toetsingsmoment

plaats waarbij de cursist kan slagen
voor respectievelijk repetitor 1 of 2 en
dirigent basisopleiding HaFaBra-directie
(Harmonie-Fanfare Brassband).
Dit laatste deeldiploma leidt de
cursist op tot een dirigent op Mbo-niveau
en geeft de tools om zelfstandig met

een orkest te kunnen functioneren in de
lagere divisies.
Vanuit de verenigingen is er behoefte
om een assistent-dirigent binnen hun gelederen te hebben. Iemand die helpt met
het geven van bijscholing, partijrepetities
en invalt als de eerste dirigent verhinderd

is. Ook kan hij of zij met kleine optredens binnen de gemeenschap uithelpen.
Om toegelaten te kunnen worden tot
de cursus krijgt iedere kandidaat een
intakegesprek met het docententeam van
deze opleiding. Zo wordt het individuele
niveau van elke kandidaat bepaald en
kan onderwijs op maat gegeven worden.
Geert Mooren (49) uit Meerlo is
één van die docenten, klein koper en
als coördinator Hafa (Harmonie en
fanfare) verbonden aan Kunstencentrum
Jerusalem. “De vraag naar dirigenten
voor jeugdorkesten en ensembles is best
groot. Deze opleiding kan resulteren dat
de kandidaat dirigent de orkestdirigent
kan ontlasten in bepaalde taken. Denk
maar eens aan groepsrepetities, het
opluisteren van een kerkelijke gelegenheid en het ondersteunen in beleid. Dit
is een basisopleiding dirigent en geen
conservatoriumopleiding. We spelen
met de opleiding echt in op de vraag en
behoefte vanuit de verenigingen”, zegt
Mooren. Hij benadrukt dat blaasmuziek in
deze regio een groot cultureel erfgoed is
dat al decennia lang een belangrijke rol
in de maatschappij speelt.
Ook Chris Derikx (30) uit
Broekhuizen, mede-initiator van de
dirigentenopleiding en oud docent hoorn
en klein koper, verwacht veel van de

cursus. “Horst aan de Maas heeft een
groot aantal muziekverenigingen. Met
een groot aantal verenigingen in de
hogere divisies kan ik concluderen dat
het met de blaasmuziek in Horst aan
de Maas goed gesteld is. Daarnaast is
muziek essentieel in de ontwikkeling
van kinderen. Muziek maken is een geweldig middel om te ontspannen in deze
drukke tijden. Goed opgeleide dirigenten
zijn voor onze muziekverenigingen erg
belangrijk omdat ze de hobby van vele
amateurmuzikanten leiden. Een goede
dirigent zorgt ervoor dat een vereniging
goed kan functioneren op muzikaal, alsook op beleidsmatig en sociaal gebied.
Het is boeiend en dankbaar om te
mogen werken met amateurmuzikanten. Zij leggen immers hun ziel en zaligheid in deze hobby. Het samen muziek
maken en verdieping zoeken in muziek
is een groot goed voor dirigenten. Een
dirigent moet het orkest begeesteren,
als dit lukt is dit een formidabel gevoel.
Ik hoop dan ook dat veel geïnteresseerde en gemotiveerde amateurmuzikanten zich aanmelden voor deze
boeiende opleiding”, besluit hij het
interview. Meer informatie over
de opleiding is te vinden op
www.kunstencentrumjerusalem.nl;
aanmelden kan tot 17 december.

Kerstbloemstukken
bijzonder en biologisch
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Vanaf 12 februari 2011 opent Kunstencentrum Jerusalem haar deuren voor iedereen die zich wil gaan verdiepen in
het fenomeen dirigeren. Aanleiding voor het opzetten van dit nieuwe cursusaanbod is het recent ontwikkelde
raamleerplan ‘Basisopleiding Directie’ dat bij Kunstfactor in Utrecht is herontwikkeld. De opleiding wordt in fasen
aangeboden.

Mgr. Evertsstraat 10, 5975 BR Sevenum, 077 467 19 64, www.bloembinderijlemmen.nl
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String Kings in OJC
Cartouche
Op zaterdag 18 december zal de band String Kings voor een geweldige
muzikale avond gaan zorgen in OJC Cartouche in America. String Kings was
in 2008/2009 nog de beste coverband van Gelderland in de bandcompetitie
Clash of the Coverbands.
Het repertoire van de band bestaat
uit nummers van popbands als Maroon
5 en Racoon, maar ook rockacts als
U2, Lenny Kravitz en The Red Hot
Chilli Peppers. Daarnaast maken ze
uitstapjes naar het stevigere werk
van bijvoorbeeld Rage Against the
Machine, maar ook naar dansnummers

zoals Freestyler van The Bombfunk
MC’s. Interactie is het toverwoord bij
een optreden van de band. Een setlijst
staat bij de String Kings daarom ook
nooit vast; ze spelen in op het publiek.
De deuren van OJC Cartouche
gaan open om 20.00 uur. De entree
is gratis.
De Oenoemoeloeke 5 overhandigen
het eerste exemplaar van hun album aan een medewerker van café De Lange

Albumpresentatie
De Oenoemoeloeke 5
De Oenoemoeloeke 5 heeft zaterdagavond in café De Lange zijn nieuwe album gepresenteerd. Naast het eigen
optreden waren er ook acts van Trade Mark, The V-Brothers, Chris Nellen en Rob Zanders.
We hadden gehoopt op een gezellig
feest, en dat is het ook geworden”,
vertelt zanger Koen Hendrix. “De
avond was bijna uitverkocht, waardoor
het van het begin tot het eind lekker druk was in De Lange.” Het eerste
exemplaar van het nieuwe album van
De Oenoemoeloeke 5 ’De schiêf ván

viêf’ droeg de band op aan Jill, de
pasgeboren dochter van kroegbaas
van De Lange Eric Janssen. Die laatste
was echter zo onder de indruk van de
geboorte van zijn dochter, dat hij niet
meer in de zaal aanwezig was toen de
eerste cd aan hem moest worden uitgereikt. Een medewerker van De Lange

nam de honneurs voor hem waar. De
albumpresentatie vormt de aftrap van
de nieuwe toer van De Oenoemoeloeke
5. Meer informatie en speeldata zijn te
vinden op www.ovijf.nl
Kijk voor meer foto’s
van de avond op
www.hallohorstaandemaas.nl/foto

P a n n i n g e n

Vrijdag 17 december
Christmas Carol Run
Koopavond tot 21.00 uur
t(SPPUTFWFSMJDIUFUSVDLSVO
t7PPSSPVUF[JFXXXDDSVOIZWFTOM

het beste onderhoud voor airco en cv

storing binnen 24 uur verholpen - plan zelf online een afspraak

Horst - 077 467 87 88 - www.tommas.nl

Wok & Chinees - Indisch Specialiteitenrestaurant
Veemarkt 3, 5961 ER Horst
Tel. 077 - 398 23 56
www.tinsun.nl

afhaalservice
* arrangementen
* kerstarrangementen
* catering
*

Prettige feestdagen
en een gezond 2011

Zaterdag 18 december
Christmas Carol
Koopavond tot 21.00 uur
t,FSTUNV[JFLFOMFWFOEFLFSTUTUBM
t,FSTUNBSLUNFULJOEFSBUUSBDUJFT

Zondag 19 december
Kerstkoopzondag
van 13.00 -17.00 uur
t,FSTUNBSLUNFULJOEFSBUUSBDUJFT
t,FSTUNV[JFLFOLJOEFSCPFSEFSJK
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15 VRAGEN aan Floortje Wijnands Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Floortje Wijnands
17 jaar
Horst
VAVO/HAVO

Waar word jij later een talent in?
Ik word later nergens een talent in, ik
sla gewoon een rijke man
aan de haak, dat is pas luxe. Haha,
geintje natuurlijk. Ik zou het graag in
de kunstwereld willen maken later.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn leukste vak is tekenen. Verder zijn
alle eerste uren vreselijk, maakt niet uit
welk vak, alle vakken ’s morgens het
eerste uur zijn vreselijk.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Al mijn vriendinnetjes zijn de leukste

van de wereld. Maar mijn tweelingzusje Ankie is toch wel echt mijn soulmate.
We houden samen altijd de leukste
pyjamaparty’s, dan blijven we bij elkaar
‘logeren’.
In het weekend ben jij te vinden in?
’s Avonds en ’s nachts maak ik
meestal het centrum van Horst onveilig.
Overdag ben ik te vinden op de hockeyclub, om met mijn team onze tegenstanders in te maken.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Een lekker koud biertje met veel
lekkere hapjes, dan heb ik gegarandeerd een gezellige avond, haha.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Ik zou flink gaan shoppen op de P.C
Hooft in Amsterdam, totdat de bodem

van m’n portemonnee weer zichtbaar is
en ik weer gebombardeerd ben tot de
arme scholier die ik nu ben.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Ehm.. als ik niet meer kan vluchten voor een groot gevaar. Als ik
bijvoorbeeld aangevallen word door
een raket, dan wil ik door de grond
zakken, dan ben ik daar in ieder geval
veilig, haha!
Ik ga op vakantie en neem mee?
Mijn vriendinnen, veel geld (die
duizend die ik dan heb gewonnen),
mijn telefoon, zes paar schoenen,
mijn bikini, zonnebrandcrème,
aftersun, acht kleuren nagellak,
vijftien shirts, zes broeken, vijf
beha’s, zeven jurkjes en niet te
vergeten mijn paspoort.

Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Frietje oorlog en een viandel met
mayonaise, vooral na het uitgaan heel
erg lekker.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Staande in mijn steunzolen, anders
krijg ik pijn aan m’n voeten.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Ik besteed het liefste en de meeste
tijd aan veel uitgaan, hockeyen en
gezellige dingen doen met mijn
vriendinnetjes zoals filmpjes kijken of
lekker shoppen.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik zou een Sushi-bar bouwen, want dat
vind ik echt lekker. En ik zou zorgen
voor nieuwe winkels, want als ik op
vrijdagavond nog een leuk jurkje wil
scoren voor het uitgaan, is er gewoon
niet genoeg keus in Horst.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Doornroosje. Kan ik ’n keer lekker
wegdromen, terug naar mijn kinderjaren, haha!
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Mijn eerste tochtje is naar de Mac
natuurlijk. Misschien wel cliché, maar
dat hoort gewoon.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Mijn reis gaat naar een ver land, in de
‘middle of nowhere’. Daar wil ik dan
gedropt worden en proberen met mijn
rugzakje te overleven. Dat lijkt me
echt super cool.

VGD

INSTALLATIE B.V.

Bedankt voor het behoud van
uw vertrouwen in ons.

Voor al uw bouw support
Pieter Belsstraat 20a - Horst
Mob. 06-24229358 - Tel. 077-8508890
www.john-hendrix.nl

Voor sfeervol wonen!

Prettige feestdagen
en een voorspoedig 2011!
Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 691278
www.woninginrichtingpeters.nl

Team VGD installatie b.v.
Eric van Gasteren, Ruud van Hoof,
Marcel Lemmen en Ton Swinkels.

Column

Botsen!
In alle vroegte en later dan
gepland door wat kleine
vertragingen snel de fiets op
richting school. Dikke muts op,
daaromheen een warme sjaal
gewikkeld en natuurlijk
zingende iPod-oordopjes in
mijn oren geklemd. Zo is de reis
naar school, fietsend door de
enorme kou, toch nog enigszins
te overleven.
Slingerend door alle drukte,
te vergelijken met een slalomrace
op niveau-moeilijk, fiets ik door
Amsterdam. Een extra moeilijkheidsgraad in deze race was het
feit dat mijn bel al in week 1 van
mijn studentencarrière in
Amsterdam van mijn fiets gejat
was. Hierdoor kon ik geen
waarschuwingen geven dat ik er
op m’n fietsje aan kwam racen.
Deze moeilijkheidsgraad in
combinatie met mijn oordopjes,
waardoor andere waarschuwingssignalen mijn oren ook niet
bereikten, maakten de tocht er
niet echt veiliger op, kwam ik
achter. De illusie dat ik veilig over
kon steken en zeker wetend dat
ik goed had gekeken of er iets
aan kwam, bleek helaas niet te
kloppen. Geschreeuw en
getoeter, ik had er niks van
meegekregen, de klap daarna
echter wel. Oeps, de brommer
die aan kwam scheuren had ik
even gemist. Met hoge vaart
knalde hij tegen m’n voorwiel
aan. Het gevolg was gerollebol
van mijn tas, mijn fiets en mezelf
over de weg. Eenmaal tot
stilstand gekomen keek ik op en
zag dat de brommer gestopt was.
Wat aardig en meelevend, dat hij
even stopt om te kijken hoe het
met me gaat, dacht ik nog.
Eigenlijk niet meer dan normaal,
maar in de grote stad weet je het
maar nooit. Snel werd ik uit mijn
droom van aardige en meelevende mensen in de grote stad
geschud. In plaats van: “Gaat
het?” rolden de woorden:
“Stomme kut” uit zijn mond. Na
zijn zegje gedaan te hebben
scheurde hij weer in volle vaart
weg. Vol verbazing en met open
mond lag ik nog steeds op de
grond. Snel stond ik op en begon
toch wel wat te grinniken. Oke,
hij had misschien wel een beetje
gelijk. Ik had ook beter op
moeten letten. Maar toch, ik
moet nog wel even wennen aan
de harde stedencultuur van de
grote stad. Schijnbaar werkt het
hier toch ietsje anders, dan in het
gemoedelijke en zorgelijke Horst.
Mies

Bezoekadres: Deckersgoedtweg 6, 5975 RR Sevenum
Telefoon: 077-467 13 92 - E-mail: info@vgdinstallatie.nl
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Dorpsraad Swolgen
organiseert
jongerenavond

Parris The Ultimate Thin Lizzy
Tribute speelt in Horst
Parris doet dit weekend Horst aan voor een spetterend optreden. De band brengt een ode aan Thin Lizzy. Ze
noemen zichzelf The Ultimate Dutch Thin Lizzy Tribute.

Op dinsdag 28 december organiseert de dorpsraad van Swolgen een
jongerenavond voor de jeugd van 12 tot en met 18 jaar.
Op deze avond wil de dorpsraad
met deze leeftijdsgroep in gesprek gaan over wat zij vinden van
Swolgen, wat ze graag veranderd
zouden willen hebben en hoe zij
hun toekomst in Swolgen zien. De

avond wordt gehouden in café-zaal
Wilhelmina van 19.30 tot 21.30 uur.
De dorpsraad hoopt op een grote opkomst zodat ze samen met de jeugd
kunnen werken aan de toekomst van
Swolgen.

Swolgen’s got talent
Zondag 19 december staat zaal Wilhelmina geheel in het teken van
Swolgens talent. Vanaf 16.00 uur staan er optredens gepland van lokaal
talent. De toegang is gratis.
Judith & Rick treden voor het
eerst als duo op in Swolgen. Judith
van Lipzig en Rick Hodselmans kennen elkaar van het bandje ‘Need or
Never’ uit Melderslo. Het duo wil zes
nummers ten gehore brengen en
worden daarbij door motorcoureur
Kevin van Leuven begeleid op een
gitaar. Verder is er een optreden

van Jolanda, de zingende kapster
uit Swolgen. Blues Mania speelt die
middag blues- en rockcovers met
Swolgenaar Leo Coenen op de lead
guitar. De Swolgense band CRE8
sluit de avond af met pure rock.
Tijdens deze muzikale namiddag en
avond worden alle kinderen gratis
geschminkt.

Live-optredens van Chantilly Lace en
de Canix Huis DJ’s

Chique Galabal
in soos OJC Canix

Zaterdagavond 18 december gaat soos Canix in Lottum op de deftige
toer. Het inmiddels bekende Galabal is een feest waar men in galakleding
naar toe gaat. Rokkostuums, smokings, avondjurken of cocktailjurken
bepalen de dress-code van de bezoekers. De hele soos wordt in stijl
aangekleed. Op de planken staat niemand minder dan de band Chantilly
Lace. Ook de huis-dj’s van Canix verzorgen liveoptredens.
Chantilly Lace speelt rock ’n
roll-covers. De groep heeft al menig
feesttent, podium en sociëteit op zijn
kop gezet onder het motto: rock ’n roll
hoeft helemaal niet stoffig te zijn.
De bandleden komen alle vijf uit de
regio Horst-Sevenum. Klassiekers als
‘Great Balls Of Fire’, ‘Johnny B Goode’,
‘Tutti Frutti’ en ‘Blues Suede Shoes’
vliegen de soosbezoekers zaterdagavond om de oren.
Chantilly Lace staat bekend om hun

De hardrockband rond Phil Lynnot
heeft met de jaren vele samenstellingen gekend. Ze brachten hun
eerste album uit in 1971, daarna
gevolgd door nog 11 studioalbums en

diverse live-albums. Kenmerkend voor
de band waren de twee leadgitaristen
die centraal stonden, dit werd door
vele bands gekopieerd. Wat de band
uniek maakte was zijn extravagante en

GET IT NOW

SALE

Start: vrijdag 17 december

Koopzondag
19 december
12.00-17.00 uur

live performance, stilstaan is er voor
het publiek niet bij. De band heeft inmiddels de harten van vele rock ’n rollliefhebbers veroverd en hun optredens
hebben een internationaal karakter
gekregen. Soos Canix verwacht dan ook
veel bezoekers zaterdagavond, geheel
gekleed in de stijl van rock ’n roll.
De zaal gaat om 20.00 uur open
en het Galabal begint om 21.00 uur.
De entree bedraagt 20 euro all-in. Voor
meer info zie: www.canix.nl

Koopavond
voor kerst

Donderdag 23 december
tot 21.00 uur

En heb je ook zin om te schaatsen?
Kijk voor de openingstijden op
www.ijsbaanhorst.nl

as zondag
open met
Live muziek

Zomervakantie 2011
Voor veranderingen aan uw tent
groot of klein,
moet u bij de vakman zijn!

Top Jeans Shop
Wilhelminaplein 1
5961 ES Horst
077-398 16 34

Steenstraat 20
5961 EV Horst
Tel. 077-3985072

Zeilmakerij Claessens
Voor al uw reparaties en maatwerk
op het gebied van kamperen
Poststraat 8, Venray Tel. 0478-550052
www.zeilmakerijclaessens.nl

briljante zanger en bassist.
Ook was Phil Lynott een groot
componist en tekstschrijver, de grootste
hits waren:The boys are back in town
en Whiskey in the jar. Deze versie is
ook later opnieuw uitgebracht door
Metallica. De groep hield op met
bestaan in 1983.
Tot aan de dag van vandaag wordt
er elk jaar een tribute happening in
Dublin georganiseerd, The Vibe to
Phylo. Hier treden vele tribute-bands
op, ook Parris was daar reeds te
bewonderen.
Zaterdag 18 december staat Parris
in Blok10, waar het optreden rond
22.30 uur zal beginnen.
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’U zijt wellekome’
bij Grubbenvorster
Mannenkoor

Concert Quintella in Carpe Diem
A capellagroep Quintella uit Horst organiseert op zondag 19 december om 14.00 uur een concert in Carpe Diem,
het voormalige café Soestdijk in Horst. De zangroep doet dit samen met een andere a capellagroep, The Groove
Factory uit Best.

Onder de welluidende naam ’U zijt wellekome’ vindt er op woensdag
22 december vanaf 20.00 uur een kerstconcert plaats in de Parochiekerk
van Grubbenvorst. Het Grubbenvorster Mannenkoor heeft ook nu weer
voor deze doordeweekse dag gekozen.
Wat het vorige jaar nog als een
experiment is begonnen, begint nu de
vorm van een traditie aan te nemen.
Het koor vertrouwt erop dat ze met
het gekozen programma de bezoeker
in de kerstsfeer kunnen brengen. Zo
zal de sopraan Angela Alderon optreden. Zij heeft inmiddels haar sporen
in de muziekwereld ruimschoots
verdiend. Zij zal samen met het
Grubbenvorster Mannenkoor enkele
werken ten gehore brengen. Maar
ook zal zij de toehoorder verwennen
met enkele solostukken. Daarnaast
komt ook de jeugd ruimschoots aan
bod. De Swinging Kids onder leiding

van Dorrie Besouw zullen de bij hen
passende muziek ten gehore brengen. Verder zal Dorrie enkele mooie
werken op haar dwarsfluit spelen.
Zij wordt hierbij begeleid door de
Russische toppianiste Oksana Baljva.
Uiteraard zal ook het Grubbenvorster
Mannenkoor de nodige werken, al
dan niet met solozangers, ten gehore
brengen. Voor de muzikale leiding
tekent Poul van Rooij. Ook dit jaar
heeft het Grubbenvorster Mannenkoor
weer gekozen voor een vrije toegang.
Na afloop kan er in de kerk onder het
genot van een kopje koffie en een
stukje gebak nog nagepraat worden.

Mannenkoor hoopt op niet teveel sneeuw

Kerstconcert Horster
Mannenkoor

Op zondag 19 december staat ’t Gasthoes in Horst geheel in het teken
van kerstliederen. Het inmiddels traditionele kerstconcert van het Horster
Mannenkoor vindt dan plaats. Liefhebbers van kerstmuziek en de sfeer
rondom Kerstmis zijn vanaf 15.00 uur welkom en de toegang is gratis.
In ‘t Gasthoes treedt een uitgelezen gezelschap van artiesten op. Het
Horster Mannenkoor haalt zijn hele
kerstrepertoire uit de kast aangevuld
met nieuwe nummers. Muzikaal
leider Jan Mertens heeft daarbij
een afwisselend kerstprogramma in
elkaar gestoken. Op het programma
staan bekende en minder bekende
Christmas Carols uit alle windstreken met liedjes uit Polen, Spanje,
Nederland, Engeland en Horst. Het
wordt een gevarieerde uitvoering
met voor elk wat wils. Bijzonder is de
medewerking van twee solisten: Miel
Hoeijmakers en Nynke Wijnhoven,

van het Meuleveld Kinderkoor.
Frans Schockaert, een internationaal
vermaard pianist, begeleidt diverse
nummers op piano.
Vorig jaar kwam het kerstconcert
niet helemaal tot zijn recht door winterse omstandigheden. Door hevige
sneeuwval was ‘t Gasthoes moeilijk
bereikbaar waardoor het concert
minder druk bezocht werd dan was
gehoopt. Het Horster Mannenkoor
hoopt dat ‘Koning Winter’ even een
rustpauze neemt en dat de warmte
die het kerstconcert uitstraalt het
winterweer zondag eventjes in de
wacht zet.

Kerstconcert in
Griendtsveen
Kamerkoor Cantique en Ensemble Duodecima verzorgen op zaterdag
18 december een concert in de St. Barbarakerk in Griendtsveen. Het
concert begint om 19.30 uur en na afloop om 21.00 uur wordt een glas
glühwein aangeboden. De entree is gratis.
Cantique is een gemengd
a- capellakoor opgericht in 1992.
Sinds 1995 staat het koor onder de
bezielende leiding van Jacqueline
Wezenberg. De leden van dit koor
zijn afkomstig uit Aarle-Rixtel en uit
de regio Gemert–Deurne. Cantique
betekent lofzang. Het repertoire van
het koor bestaat vooral uit originele
muziek uit de Renaissance en de
vroege Barok.
Cantique begint met het Ave
Verum van W.A. Mozart. Het koor
zingt dit stuk met begeleiding door
Duodecima. Cantique voert op deze
avond ook een nieuw ingestudeerd
werk uit van J.S. Bach. Daarnaast
staan een aantal kerstliederen op het
programma.

Duodecima is een strijkorkest dat
vijf jaar geleden is opgericht door een
aantal enthousiaste amateur-musici.
Het repertoire van Duodecima bestaat
voornamelijk uit barokmuziek. De
leden van het ensemble komen uit
de regio Helmond en Eindhoven. Zij
repeteren eens in de 14 dagen onder
leiding van Jacqueline Wezenberg.
Duodecima opent het programma
met ’Pastorale’ van Manfredini. Het
Ensemble speelt verder nog het derde
Brandenburgse concert van J.S. Bach
en begeleidt het koor bij het Ave
Verum van Mozart, een koraal van
Bach en bij een aantal kerstliederen.
Het programma wordt afgesloten
met enkele kerstliederen in een
samenzang met het publiek.

Marjolein Kuenen, Jeroen Verberkt, Karin Jenneskens, Ron Mulders en Maaike Kamps van Quintella
Het concert volgt op na het grote
succes van een overvol Cambrinus
eerder dit jaar. Dit wordt het tweede
door Quintella zelf opgezette concert
waar de zangroep alle genres

muziek de revue laat passeren.
Er worden veel nieuwe nummers
ten gehore gebracht, zoals Laat me,
It’s oh so quiet en Papa was a rolling
stone.

De groep benadrukt dat het
geen kerstconcert wordt, maar een
optreden met voor ieder wat wils.
Meer informatie is beschikbaar
op www.quintella.nl.

4IJDELIJK KADO VAN

6%

 $53  KORTING
OP ARBEID EN MATERIALEN
!CTIE GELDT VOOR KOZIJNEN EN
COLLECTIE BUITENZONWERING

.PPJCVJUFOLBOTKF
Expeditiestraat 4 Horst, 077 / 396 17 77, www.gebrwijnhoven.nl

Wij zoeken een

creatief
dtp-er/
vormgever

m/v

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een creatief dtp-er/vormgever
die kwaliteitsgericht, klantvriendelijk en ﬂexibel werkt. Programmaʼs als Indesign,
Photoshop, Illustrator en Dreamweaver hebben geen geheimen meer voor jou.
Het betreft in eerste instantie een parttime functie voor op maandag en dinsdag, met
op termijn voldoende perspectief op een fulltime dienstverband. Voor meer
bedrijfsinformatie: ga naar onze website www.kempencommunicatie.nl.
Stuur je sollicitatiebrief en je CV zo snel mogelijk naar
ingrid.van.kempen@kempencommunicatie.nl.
Voor vragen omtrent de functie kun je terecht bij Marc Delmee: 077-396 13 50.

Kempen Communicatie b.v. Handelstraat 17 5961 PV Horst, Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 50, F 077 396 13 55, kempencommunicatie.nl, info@kempencommunicatie.nl

A.s. zondag

19 DECEMBER

KOO

UW VERTROUWDE SPECIALIST
IN DIGITAAL BEELD EN GELUID!
+ GRATIS BANKHANGER

119

t.w.v. € 9,95

ACTIE
1

DIGITALE CAMMODULE ÓF
DIGITALE ONTVANGER
•
•
•
•

ÓF

Perfecte digitale beeld- en geluidskwaliteit.
Overal in huis draadloos TV kijken!
Gemakkelijk zelf aan te sluiten binnen 10 minuten.
23 meest populaire TV zenders en 18 radiozenders,
Maxwell-prijs: € 63,50

29

Na € 34,50 retour via KPN
Bij afsluiten abonnement

+ GRATIS EREDIVISIELIVE GIFTPACK

ACTIE
2

59

DIGITALE KABELONTVANGER

• Tv-programma’s worden haarscherp weergegeven.
• TV zenders en radio zenders in digitale kwaliteit, automatische software updates.
• Gebruiksvriendelijke bediening, elektronische programma gids (EPG).

B

T

ACTIE
3

GETES
EST

BEST GETEST

In combinatie met Ziggo startpakket
tijdelijk voor slechts € 89 € 79

320 GB HARDDISK
+ GRATIS EREDIVISIELIVE GIFTPACK

• Digitale HD-kabeltuner en harddiskrecorder ineen.
• 320 GB ingebouwde harddisk, 2 programma’s tegelijk opnemen.
• Handige Elektronische Programma Gids, HDMI-aansluiting, 2x USB-aansluiting.

+ GRATIS Ziggo startpakket
t.w.v. € 29,95

ACTIE
4
CI+ DIGITALE CAMMODULE

Ook geschikt voor
HD-ontvangst!
Géén aparte digitale
ontvanger meer nodig!

339

249

Digitale scartaansluiting

HD-KABELONTVANGER + 320 GB HARDDISK

149

• Digitaal TV kijken zonder aparte, digitale ontvanger.
• Geen extra apparatuur, afstandsbediening en
kabels.
• Geen vast contract nodig!
• Kijk voor meer informatie op www.ziggo.nl of uw
TV geschikt is.

139

65

OPZONDAG in Horst

EXTRA HOGE
KORTINGEN!

van 12.00 - 17.00 uur.

`

Koop nu,
Nu halen,
Nu halen,
betaal
of in 4 keer of in 10 keer
*
betalen!*
betalen!*
in 2012

KERST

KADO GARANTIE

de móóiste kado’s - de laagste prijzen

• 100% Laagste-Prijs-Garantie!
• 4 weken GRATIS proberen!
• Niet tevreden? Geld terug!
• SNEL bezorgd én aangesloten!
• Deskundig en persoonlijk advies!
Informeer.

(tot 31 dec. 2010).

82
CM
= 32 inch
START-UITSTEL

799
699

399

82 CM FULL HD LCD BREEDBEELD TV

• Ongeëvenaarde Full HD beeldkwaliteit, ondersteund met
Digital Crystal Clear.
• Naadloze integratie met 2 HDMI ingangen en Easylink.
• 28.9 miljard kleuren voor een waanzinnige weergave.
• Foto’s en muziek weergeven via USB, PC-ingang.

óf 10x €

39,90

23

B

START-UITSTEL

EXTREEM
ZUINIG!

7 KILO ZUINIGE CONDENSDROGER
•
•
•
•

Energieklasse B = uitermate zuinig en milieuvriendelijk.
Dynamic Intelligence: intelligente sensortechnologie.
7 kilo roestvrijstalen trommel = 40% extra inhoud.
Startuitstel en resttijd-indicatie, diagonale luchtstroom voor
gelijkmatig en snel drogen.

Kerst kado tip!

.

0L
12

Handig iPod-dock

249
199

139

SLANKE
BLU RAY MULTIMEDIA-SPELER

• Kijk via internet op YouTube, Picassa, het weer, etc.
• Full HD upscaling via USB-plus voor de beste
beeldkwaliteit, BD-Live functie: o.a. ﬁlmtrailers
en ondertitels downloaden.
• HDMI 1.3 aansluiting voor intense kleuren.

10x OPTISCHE ZOOM
10 MEGAPIXELS

129

MICRO AUDIO SYSTEEM
•
•
•
•

CD-speler speelt CD, CD-R, CD-RW en MP3.
Geïntegreerd, universeel iPod-dock.
Digitale FM/AM radio met RDS, USB-aansluiting.
Overzichtelijk display, instelbare Equalizer.

OP=OP!

250 GB
HARDE SCHIJF

249
199
SX120is

139

DIGITALE FOTOCAMERA

• 10x optische zoom met optical Image Stabilizer.
• 10 megapixels voor prachtige foto’s op posterformaat.
• Groot en helder 3,0” LCD-scherm,
Gezichtsdetectie-technologie.
• DIGIC 4-processor zorgt voor ultrasnelle
cameraprestaties.

Kerst kado tip!

AFZONDERLIJKE
INKTPATRONEN

106
CM
= 42 inch

499
399

49

79
69
ALLES-IN-ÉÉN PRINTER

• Razendsnel afdrukken, scannen en kopiëren.
• Uitstekende tekstdocumenten en foto’s van fotolabkwaliteit.
• Hoogwaardige Epson DURABrite Ultra-inkt,
afzonderlijke inktpatronen = zuinig,
milieuvriendelijk en goedkoper!

Digitale scartaansluiting

óf 10x €

299

Topkwaliteit beeld

1499
1299

899

= uitermate geschikt
voor snelle beelden

106 CM PLASMA
BREEDBEELD TV + 600 HZ SUBFIELD DRIVING
•
•
•
•

2000
WATT

600Hz Sub-ﬁeld Drive voor superieure Full HD beelden.
Contrast ratio van 5.000.000 : 1 staat voor diepe, robuuste zwarttinten.
V-Audio Surround zorgt voor een superieure geluidsweergave.
4 HDMI-aansluitingen, geschikt voor CI+ module.

199
159

MET GRATIS
PARKETBORSTEL

99

KRACHTIGE
2000 WATT STOFZUIGER

• Motor van 2000 watt genereert een maximale
zuigkracht van 375 watt.
• HEPA AirSeal en wasbaar HEPA 12-ﬁlter.
• Twee comfortabele handgrepen voor extra gebruiksgemak, actieradius van maar liefst 10 meter.

OP=OP!

15,6”
BEELDSCHERM

599
499

399

UITGEBREID NOTEBOOK

• Intel Celeron processor 900, Intel GMA 4500M
shared video.
• 250 GB harde schijf, 2 GB DDR3 intern geheugen.
• WiFi 802.11b/g/Draft-N, 5-in-1 cardreader.

29,90

4x

600

• Zeer royaal 230 liter koelgedeelte, 4-sterren vriesgedeelte met 120 liter
inhoud, uitermate zuinige energieklasse A.
• Handig 2-in-1 draagplateau = ruimtebesparend.
• Max Space vriesladen bieden tot 70% meer ruimte!

249
199

599
499

Al een
WASAUTOMAAT
vanaf € 249

350 LITER KOEL / VRIES COMBINATIE

40
WATT!

Digitale scartaansluiting

TOEREN

599
499

375

7 kilo =

40% extra

1400

VEEL
VERKOCHT!

.
0L

299

Kerst kado tip!

12

START-UITSTEL

Couverts-inhoud

Aquastop

ENERGIEZUINIGE
VAATWASSER

Effectieve
rente

299

• Eenvoudige draaiknopbediening voor programmakeuze,
elektronische navul-indicatie zout en glansspoelmiddel, handige starttijdkeuze 3, 6 of 9 uur.
• Aquastop met levenslange garantie, in hoogte
verstelbare bovenkorf.

*Rekenvoorbeeld tijdens uitgestelde betaalperiode.
Kredietsom

499
399

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 19 december 2010).

2x

• Vol-elektronische éénknopsbediening.
• Diverse speciale programma’s, starttijd-uitstel
tot 12 uur.
• Openingshoek van de deur maar liefst 172°.
• 18 uitgebreide programma’s.

Looptijd

Totale

in

op jaarbasis

maanden

Rekenvoorbeeld Lease na periode uitgesteld betalingsperiode.
Kredietsom

Maandlast

* Effectieve

looptijd

Totale

prijs van

rente

in

prijs van

het krediet

op jaarbasis

maanden

het krediet

€

500

0,00%

12

€

500,00

€

1.500

0,00%

12

€

1.500,00

€

2.500

0,00%

12

€

2.500,00

€

2.500

€

68,39

15,00%

48

€

3.282,66

€

5.000

0,00%

12

€

5.000,00

€

5.000

€

116,49

15,00%

60

€

6.989,49

€

500

€

1.500

€
€

44,91
51,31

15,00%
15,00%

12
36

€

538,89

€

1.847,11

De rekenvoorbeelden zijn slechts voorbeelden, anders kredietsommen zijn ook mogelijk. *Een niet doorlopend kredietaanbod van
Comford Card, een handels- en merknaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., toetsing en registratie bij BKR. Vraag
naar de voorwaarden en prospectus in de winkel of kijk op www.comfortcard.nl of vraag telefonisch op via (030) 63 88 100.

Maandag vanaf 11.00 uur open.

HORST

Hoofdstraat 25
(weg rondom centrum)
Kijk ook op www.maxwell.nl

m151210

Digitale scartaansluiting

1400 TOEREN WASAUTOMAAT

28
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Kerstactiviteiten museum De Locht
In museum De Locht vinden op zaterdag 18 en zondag 19 december diverse kerstactiviteiten plaats. Zo
kunnen volwassenen en kinderen zelf kaarsen maken. Verder kan men genieten van een demonstratie ‘glas-inlood’ maken elders op het museumterrein. Op beide dagen is men welkom vanaf 13.00 uur.
is het museum tot 9 januari helemaal
in kerstsfeer ingericht met veel groen,
diverse kleurrijke versieringen en een
grote tentoonstelling van kerststallen.
Naast de tentoonstelling vinden er
tal van activiteiten en demonstraties
plaats gerelateerd aan de kersttijd.

Op woensdag 22 december
vanaf 19.30 uur is er een speciaal
kerstoptreden van de muziekgroep
Mallemoer. De muziekgroep komt
met een programma van volkse
liederen en melodieën rond Kerstmis,
Nieuwjaar en Driekoningen. Tevens

Op de bovenverdieping is een fraaie
tentoonstelling ingericht over mensen uit deze regio die in de periode
1870-1935 naar Noord-Amerika
emigreerden.
Voor meer informatie zie:
www.delocht.nl

Demonstratie
in Museum de Kantfabriek
serie die verband houdt met de
huidige wisseltentoonstelling in het
museum, ’Landscape-Let us travel’.
De tentoonstelling laat werken zien
van internationaal vermaarde textiel-

Op zondag 19 december
aanstaande is er tussen 14.00 en
17.00 uur een demonstratie in
Museum de Kantfabriek door Martine
Bos. Deze maakt deel uit van een

kunstenaars uit veertien landen.
Martine Bos demonstreert hoe je op
de naaimachine kunt borduren.
Meer informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

Adventsconcert 2010 geslaagd
Afgelopen zondag 12 december klonk er in de Norbertuskerk een Adventsconcert. Het concert werd
georganiseerd en gegeven door het Harmonie-Orkest Noord-Limburg (HONL) in samenwerking met
Zangvereniging Meriko uit Meterik.
Meriko was, aansluitend bij de advent, gestoken in paarse bloemen en
liet liederen en gezangen horen van
allerlei aard en toonsoort, op piano
bijgestaan door Ton Toirkens. Het
HONL begeleidde enkele van deze ge-

zangen, met het gehele orkest en met
een klein blaasensemble. Dirigenten
Ron Hanssen en Sjef Klinkers haalden
bij hun musici werkelijk alles uit de
kast om te bereiken wat zij wensten te
bereiken: een fantastisch concert. Dorris

van de Meerendonk leverde haar
vocale bijdrage door een vertolking
te geven van Cantique Noël. Met
enkele van haar leerlingen zong zij
voorafgaand aan het concert enige
kerstliederen.

Feestelijke Kerstdagen!
in gezellige familiaire sfeer

Ee

1ste KERSTDAG DINER DANSANT
• Culinair 5-gangen diner met live muziek

€49 50

*

p.p.

2de KERSTDAG BUFFETDANSANT
• Uitgebreid kerstbuffet met live muziek en live cooking

nk
KERSTMAN OP BEZOEK TIJDENS
voo lein pr
es
r de
LUXE KERSTBRUNCH 1STE & 2DE KERSTDAG
kind entje
eren
• Speciaal kinderbuffet aanwezig

1ste Kerstdag aanvang 11:00 uur
2de Kerstdag aanvang 12:00 uur

€24 50

*

p.p.

Fookhook Sevenum

Niamh Parsons &
Graham Dunne
Niamh Parsons is op zondag 19 december te gast in Fookhook in
Sevenum. De Ierse zangeres is wereldwijd bekend als een van de beste
vertolksters van traditionele en moderne folksongs. Haar stem is vergeleken met die van grootheden als Sandy Denny, Dolores Keane en June Tabor.
Niamh Parsons is opgegroeid in
een muzikale familie waar zingen een
dagelijkse gewoonte was. Al op jonge
leeftijd ging ze met haar gezin naar de
locale folkclub in Raheny, een voorstad
van Dublin, waar in de zestiger jaren
bekende muzikanten als The Johnstons,
Sweeney’s Men, Dolly McMahon en
Danny Doyle regelmatig optraden.
De liefde voor songs was geboren en
haar bijzondere talent kwam snel aan
de oppervlakte. Niamh ontwikkelde
zich tot een verwoed verzamelaar van
songs, waarbij ze gebruik maakte van
haar netwerk van vrienden en collegamuzikanten, nieuwe en oude albums
en de traditionele muziek archieven in
Dublin. Het lied staat voor haar op de
eerste plaats, haar stem is slechts een
instrument om het lied te vertolken en

er zo voor te zorgen dat het voortleeft in
de traditie.
Gedurende haar carrière heeft
Niamh met een groot aantal artiesten
samengewerkt en ze heeft uitgebreid
getoerd door Europa en Amerika. Zeven
soloalbums zijn er sinds midden jaren
negentig van haar verschenen die zonder uitzondering fantastische recensies
in de pers kregen. De afgelopen tien jaar
is Graham Dunne, een gitaarvirtuoos uit
County Clare, haar vaste partner bij optredens. Een muzikale verbintenis die zo
hecht en verweven is dat de naam van
Graham tegenwoordig in een adem met
die van Niamh genoemd wordt.
Het optreden vindt plaats in horecacentrum De Sevewaeg in Sevenum.
De aanvangstijd is 16.00 uur en de
toegangsprijs bedraagt 12,50 euro.

En heb je ook zin om te schaatsen?
Kijk voor de openingstijden op
www.ijsbaanhorst.nl

Wil jij een betaalde
opleiding én de
zekerheid van een baan?
Dan hebben wij mogelijkheden
voor jou!

Beide dagen aanvang 19:00 uur Kindermenu op aanvraag

1STE & 2DE KERSTDAG À LA CARTE DINEREN
Al voor €36,50 geniet u van een 3-gangen keuze menu.

€36 50

*

p.p.

*Kinderen van 0-3 jaar eten gratis en kinderen van 4-11 jaar ontvangen 50% korting.

RESERVEREN of meer informatie? Bel: 0347-750 428 of mail naar: info@hotelrooland.nl
Roobeekweg 1 | 5944 EZ Arcen | www.hotelrooland.nl

Cateringservice
Jolanda Pouwels

19 December Koopzondag bij
schoenmode

Prettige
kerstdagen!
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl
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Het juiste adres voor je nieuwe schoenen.
Steenstraat 14 5961 EV Horst Tel: 077 3970131

Werken en Leren tegelijk! Wij starten begin 2011 met een opleiding in de glastuinbouw en de boomkwekerij. Wij zijn daarvoor nog op zoek naar deelnemers. Je gaat 1 dagdeel (overdag en/of ‘s-avonds) naar school en de rest van de week ben je
werkzaam bij het leerbedrijf.
De volgende onderdelen komen aan bod: Plantenfysiologie | Teelt- en groeibegeleiding | Oogst, sorteren, verpakken
| Klimaat-, waterbeheer en energie | Bemesting en gewasbescherming | Ziekten en plagen herkennen | Techniek in de
glastuinbouw | Hygiëne, veiligheid en milieu | Communicatie,
samenwerken en aansturen
Het traject duurt 1,5 tot 2 jaar en je hebt na afloop een volwaardig MBO diploma op zak en een leuke afwisselende baan.
Ben je fulltime beschikbaar en wil je een opleiding volgen tot
medewerker glastuinbouw of medewerker boomkwekerij,
neem dan contact op met AB Limburg 077-3980883 en vraag
naar Inge Rempkens of kijk op www.ablimburg.nl

16
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Lieven Tavernier & Bruno
Deneckere in Cambrinus
Lieven Tavernier, een van de grote zonen van Vlaanderen, zoals hij getypeerd wordt in de Belgische pers, staat
zondag 19 december op het podium van Cambrinus in Horst. Hij wordt bijgestaan door twee andere prominente
Belgische musici: Bruno Deneckere (gitaar, banjo en harmonica) en Nils de Caster (viool, pedal steel en gitaar).

Tavernier brengt prachtige pure
persoonlijke liedjes in het Vlaams,
waarbij het lijkt alsof de tijd enkele

tientallen jaren heeft stilgestaan.
Velen kennen zijn lied De Fanfare
van Honger en Dorst, het definitieve

Gentse stadslied, in uitvoeringen van
onder andere Gerard van Maasakkers,
Thé Lau, JW Roy en Jan De Wilde.
Tavernier is een teruggetrokken
man en treedt spaarzaam op en
slechts zelden in het buitenland.
In België zijn die optredens meestal
binnen een dag uitverkocht.
Zijn vertederende onzekerheid bij
aanvang van ieder concert weer
slaat gaandeweg dat concert om in
puur vakmanschap. Bij optredens
van Tavernier lijkt de tijd ineens wat
minder snel te verstrijken. Volgens
de Vlaamse krant De Standaard geeft
Lieven Tavernier zijn toehoorder
hetzelfde gevoel dat je krijgt bij
liedjes van Brel, Brassens en Randy
Newman. Lieven’s begeleider Bruno
Deneckere is niet de minste.
Als muzikant, componist en vertolker
met een geheel eigen oeuvre
heeft hij in Vlaanderen een zekere
status hoog te houden. Typeringen
als de ’Vlaamse Bob Dylan’ zijn
op de Belgische nationale radio
niet vreemd. Dit concert begint
om 16.00 uur. Informatie en reserveringen: 077 398 30 09 of
www.cambrinusconcerten.nl

cultuur 29

Kerstactiviteiten
museum De Locht
In museum De Locht vinden op zaterdag 18 en zondag 19 december
diverse kerstactiviteiten plaats. Zo kunnen volwassenen en kinderen zelf
kaarsen maken. Verder kan men genieten van een demonstratie ‘glasin-lood’ maken elders op het museumterrein. Op beide dagen is men
welkom vanaf 13.00 uur.
Op woensdag 22 december
vanaf 19.30 uur is er een speciaal
kerstoptreden van de muziekgroep
Mallemoer. De muziekgroep komt
met een programma van volkse
liederen en melodieën rond Kerstmis,
Nieuwjaar en Driekoningen. Tevens is
het museum tot 9 januari helemaal
in kerstsfeer ingericht met veel
groen, diverse kleurrijke versieringen

en een grote tentoonstelling van
kerststallen. Naast de tentoonstelling vinden er tal van activiteiten en
demonstraties plaats gerelateerd aan
de kersttijd. Op de bovenverdieping
is een fraaie tentoonstelling ingericht
over mensen uit deze regio die in
de periode 1870-1935 naar NoordAmerika emigreerden. Voor meer
informatie zie: www.delocht.nl

Vocalgroup Hoor’s
geeft kerstconcert
De Horster vocalgroup Hoor’s geeft zaterdagavond 18 december een
kerstconcert in de kerk van Oirlo.
Fanfare Ons Genoegen uit Oirlo
organiseert dit concert samen met de
Horster vocalgroup. Vanaf 20.00 uur
zijn de deuren van de kerk geopend
en het kerstconcert begint om 20.00
uur. De toegang is gratis. Na afloop
van het concert is er een gezellig
samenzijn met alle belangstellenden
in het gemeenschapshuis van Oirlo.

Er wordt dan een glaasje Glühwein
geschonken en wat nagekletst.
Vocalgroup Hoor’s staat onder leiding
van Ernst Lamers en brengt de meest
bekende kerstnummers ten gehore.
Daarnaast worden diverse kerststukken gezamenlijk met de fanfare
opgevoerd. De fanfare staat onder
leiding van Geert Jacobs.

DOLLE DAGEN 17-18-19 DECEMBER
3 dagen heel veel dameslaarzen,
herenschoenen en damesschoenen voor de

½ prijs
19 december koopzondag
geopend van 12-17 uur.

Natuurlijk ook schoenen
voor losse steun
diverse merken.
Wij wensen u fijne feestdagen
en een goed lopend 2011

Natuurlijk zorgen wij voor een hapje en een drankje.
Gespecialiseerd in grote en kleine maten
dames 34/44 • heren 38/50.
Reeds 35 jaar een begrip voor Venray en omgeving.

Schouwburgplein 2 Venray, 0478-580077

cultuur
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Museum de Kantfabriek

Happy Christmas
Brass
Op tweede kerstdag zal Museum de Kantfabriek kerstsfeer ademen
met onder andere optredens van ’Happy Christmas Brass’. De organisatie
heeft er alles aan gedaan om het museum in kerstsfeer te brengen.
Kinderen kunnen op punchmachines een unieke broche maken. Het
museum is prachtig versierd en in de
kantine zijn heerlijke kerstlekkernijen
met cappuccino of warme chocolademelk te verkrijgen. Bovendien is er
om 15.00 en 16.00 uur een optreden
van Happy Christmas Brass, een
koperensemble van de Koninklijke
Harmonie van Horst dat traditionele
kerstliederen ten gehore zal brengen.
Het museum toont daarnaast
zoals altijd de geschiedenis van de
textielindustrie van Horst en omgeving in een monumentale fabriek die
de sfeer van de jaren dertig ademt,
aan de hand van onder andere een

verrassend moderne museumpresentatie. Ook kunnen bezoekers de
adembenemende werken zien van
de tentoonstelling ’Landscape-Let
us travel’. De tentoonstelling is het
resultaat van een wereldwijde wedstrijd waarvoor textielkunstenaars
worden uitgenodigd de uitdaging
aan te gaan. Uiteindelijk zijn er 51
zeer uiteenlopende kunstwerken te
bewonderen van deelnemers uit 14
landen.
Museum de Kantfabriek is op
tweede kerstdag geopend tussen
14.00 en 17.00 uur.
Voor verdere informatie
www.museumdekantfabriek.nl

Kerstconcert in
Kronenberg
Op 19 december is er weer het jaarlijkse kerstconcert van de parochiefederatie Sevenum. Deze keer in de parochiekerk van Kronenberg.
Drie koren zullen de aanwezige
bezoekers in de kerstsfeer brengen.
De koren Melodia, de Sevenplussers
en Sezako brengen een kerstrepertoire ten gehore uit alle windstreken
van de wereld. De koren willen met

heerlijke muziek in een sfeervol
aangeklede kerk een mooie opmaat
geven voor het feest van Kerstmis.
Het concert van zondag 19 december
begint om 19.00 uur in de parochiekerk van Kronenberg.

Joekskapel Mekkeluk Zat is op zoek naar nieuwe leden.
De vergrijzing begint ook bij ons toe te slaan.Om de toekomst
van de Joekskapel te waarborgen zijn we op zoek naar:

Nieuwe (mannelijke) muzikale leden
Onze interesse gaat uit naar muzikanten welke ervaring
hebben met het bespelen van instrumenten, bij voorkeur
zwaar koper (trombone, bariton) maar dit is geen must.
Heb je interesse en wil je deel uit maken van een gezellige
vereniging, met enthousiaste leden, meld je dan aan bij
onze “Kapel-Meister”; Rene Schurink, Tel: 06-12725338
E-mail: reneschurink@gmail.com

H E R E N S T R E TC H B RO E K E N
DIVERSE WASSINGEN EN MATEN

Seniorenorkest geeft koffiekerstconcert in Parkhotel
Het Seniorenorkest Horst aan de Maas geeft op zondag 19 december een koffie-kerstconcert in het Parkhotel in
Horst. Het optreden is onderdeel van een reeks concerten die het Seniorenorkest geeft in de regio.

Afgelopen zaterdag werd gestart
met een optreden tijdens de kerstbijeenkomst van de Mussenbuurt
in Horst. Door Wonen Horst werd in
samenwerking met het wijkcomité
een gezellige buurtbijeenkomst georganiseerd die werd opgeluisterd door
de muziek van het Seniorenorkest.
Zondagmiddag 19 december wordt in
het Parkhotel aan de Tienrayseweg
van 14.00 tot 17.00 uur een voor
iedereen toegankelijk kerstconcert
gegeven.
Het orkest beschikt over een
repertoire van een twintigtal kerstnummers, van evergreens als ’Stille
Nacht’ en ’We wish you a merry
Christmas’ tot moderne nummers

Munckhof is een marktgerichte en ambitieuze organisatie. Wij willen met kwalitatieve vervoers- en reisproducten
en een flexibele, persoonlijke dienstverlening gericht inspelen op de behoefte van onze klanten. Vooral de
deskundigheid en klantvriendelijkheid van onze medewerkers draagt bij aan de groei van onze organisatie.
Door deze groei zoeken wij voor onze vestiging in Horst:

Taxichauffeurs (fulltime/parttime/oproep)
Busbegeleider (oproep)
Centralist/chauffeur (fulltime/parttime)
Wilt u solliciteren? Kijk op www.munckhof.nl voor meer
informatie en vul het sollicitatieformulier online in.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Munckhof Groep,
tel. 077 397 8880.

www.munckhof.nl

Méér

per stuk €35

diverse combinaties mogelijk

Hoofdstraat 12
Horst a/d Maas
(aan het parkeerterrein)

dan

• Salades uit eigen keuken
• Kant-en-klaar produkten
• Nagerechten
• Streekprodukten
• Streek-, kerst- en
kadopakketten
• Alle groente & fruit
voor het kerstdiner

it....
u
r
f
n
e
e
nt
e
o
r
g

www.broekenhoek.nl
Bladel - Horst a/d Maas - Valkenswaard - Veldhoven

35 optredens verzorgd. De 30 leden
van het orkest, afkomstig uit de hele
gemeente Horst aan de Maas en de
gemeente Venray, repeteren iedere
vrijdagmorgen in het Gasthoes in
Horst en spelen met veel plezier voor
een uitgebreid publiek tijdens al deze
optredens. Het orkest is nog steeds op
zoek naar nieuwe leden, met name
klarinettisten, als aanvulling van het
orkest. Ze zoeken muzikanten die
ervaring hebben in het spelen in een
harmonie, fanfare, of een ander orkest
en die tot de groep van senioren
(60-plus) behoren. Geïnteresseerden
kunnen zich wenden tot de dirigent
van het orkest, de heer Will Faasen, op
telefoonnummer 077 398 12 10.

Wij zoeken nieuwe collega’s!

Ook in het zwart verkrijgbaar!

2 VOOR € 65

van John Lennon en José Feliciano. De
entree van het concert in het Parkhotel
is gratis.
Daarnaast geeft het orkest
nog een tweetal kerstoptredens in
samenwerking met de Zorggroep
Noord-Limburg voor mensen die wat
slechter ter been zijn. Op woensdag
15 december speelt het orkest in huize
Maasduinenstaete in Bergen. Tenslotte
staat er nog een kerstoptreden
gepland op woensdag 22 december
in Meerlo. Dan verzorgt het orkest de
muzikale omlijsting van de kerstmiddag van de KBO van Meerlo-Wanssum.
Met deze vijf kerstconcerten sluit
het Seniorenorkest Horst aan de Maas
een succesvol jaar af. In totaal werden

44364 © Clabbers Communicatie
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Mensen maken
Munckhof
Ieder einde is
de basis van
een nieuw begin...
In januari starten we weer
met een nieuw rooster
Ook u bent welkom in het
nieuwe jaar!
Yogacentrum L’Espoir
Almeweg 11, Horst
Tel 077-3985136 of 077-3988482

16
12

Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Voor spoedgevallen op recept:
T 0478 58 48 77

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 06 30 33 15 70
ma t/m vr 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
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

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

Lottum-Broekhuizen
Huisartsenpraktijk
Lottum-Broekhuizen
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 16 75
W www.lottum-broekhuizen.huisartsen.nl
Spoedlijn: 077 463 14 96
dr J. Goossens: ma, di, do en vr
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
ma t/m vr 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 vr 08.00 - 17.00 uur
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 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
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Huisartsenpost

AGENDA
voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Verloskundige zorg
24 uur per dag bereikbaar
‘Het Zorghoes’
Westsingel 98 Horst
T 077 398 14 50
T b.g.g. VieCuri Venray 0478 52 22 22

zondag

Heilige mis

Kerstconcert

zaterdag

zo 19 december 19.00 uur
Organisatie: parochiefederatie
Locatie: Parochiekerk

Grubbenvorst

Lottum

Griendtsveen

Griendtsveen
Kerstconcert

za 18 december 19.30 uur
Organisatie: Kamerkoor Cantique
en Ensemble Duodecima
Locatie: St Barbarakerk

Grubbenvorst
Kerstconcert

Kronenberg

Horst

za 18 december
Locatie: ‘t Brugeind

Afscheidsavond
A-Muzicaal
za 18 december 22.00 uur
Locatie: De Lange

Thin Lizzy
za 18 december 22.30 uur
Locatie: Blok 10

Kerstconcert
zo 19 december 15.00 uur
Organisatie: Horster Mannenkoor
Locatie: ’t Gasthoes

zondag

Heilige mis

Melderslo

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

Glas in lood maken

Horst (Norbertus)

za 18, zo 19 december 13.00 uur
Locatie: De Locht

zaterdag
donderdag

Melderse Modemert

Kronenberg

zo 19 december 15.00-21.00 uur
Locatie: café-zaal ‘t Paradijs

zaterdag

Sevenum

Zerium met dj Son-E
vr 17 december 20.30uur
Locatie: Stapperij de Gaper

Glaze Hoes

Heilige mis
Heilige mis

zondag

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

19.00
08.30

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

Meterik

zaterdag
maandag
donderdag

zondag

zo 19 december 16.00 uur
Locatie: Foohook

Swolgen

Swolgen

zondag
dinsdag

zo 19 december 16.00 uur
Locatie: Wilhelmina

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

1e kerstdag vanaf 18.00 uur: Start top 2000
2e Kerstdag aanvang 22.00 uur: Vinylshow
met Harald “u zoekt wij draaien“
Maandag: Spellenavond “neem je eigen spel mee“
Dinsdag aanvang 22.00 uur: Erwin Nyhoff (live)
Woensdag aanvang 21.00 uur: Quiz Night
Donderdag aanvang 22.00 uur: Joep & Friends (live)
Vrijdag: Afsluiting top 2000

09.30

Lottum

Niamh Parsons &
Graham Dunne

24 uur per dag geopend

09.45

19.15

Melderslo

Kom ook genieten bij Liesbeth’s Grand Cafe van de sfeer in
onze gezellige huiskamer en luister mee met de top 2000.

19.00

Heilige mis

zo 19 t/m do 23 december
Organisatie: De Sevewaeg,
Radio Reindonk en Dreksbak.nl
Locatie: De Markt

Swolgens got talent

19.15

Horst (Lambertus)

Pitchlight

Koffie-kerstconcert
zo 19 december 14.00-17.00 uur
Organisatie: Seniorenorkest Horst
aan de Maas
Locatie: Parkhotel

zaterdag

Heilige mis

Hegelsom

Open Coffee MeerloWanssum

10.00

Broekhuizenvorst

zondag

vr 17 december 8.30-10.00 uur
Locatie: Tante Jet (Blitterswijck)

za 18 december 20.30 uur
Locatie: OJC Niks

Heilige mis

za 18 december 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

wo 22 december 20.00 uur
Organisatie: Grubbenvorster
Mannenkoor
Locatie: Parochiekerk

Budget Pop: Open podium

zondag

Galabal

Meerlo

10.00

Broekhuizen

zo 19 december 14.00-18.00 uur
Locatie: Broekhuizen en
Broekhuizenvorst

Kerst-Inn

zo 19 december 14.00 uur
Organisatie:
capellagroep Quintella
Locatie: Carpe Diem
(voormalige Soestdijk)

Spoedgevallendienst
17 t/m 23 december
Tandarts de Jonge
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

America

di 21 december 9.30 uur
Locatie: Bemmelstraat 2

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

Tandarts

Kerkdiensten

Broekhuizen(vorst)

Concert Quintella

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

zo 19 december 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Bijeenkomst Contactgroep
Mantelzorg

Venlo

Venray

Lieven Tavernier & Bruno
Deneckere

service 31

donderdag
vrijdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar!
Liesbeth´s Grand Café
J. Merlostraat 1, 5961 AA Horst, tel. 077 3981659

De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij
u naar de desbetreffende
parochie.

denk end oencom m uni ca t i e

ongekende mogelijkheden
tot interactie met potentiële klanten

Kempen Communicatie
de nieuwe naam van ons bedrijf
Kempen Communicatie – denken en doen. Daar hebben

productgroepen spreken voor zich - presteren uitstekend op

wij goed over nagedacht. Want wij nemen natuurlijk niet

het eigen vakgebied. Maar door de nauwe samenwerking en

zo maar afscheid van de vertrouwde GCH Communicatie

de combinatie van producten en diensten creëert

Groep. De markt staat echter niet stil.

Kempen Communicatie bovendien een efﬁciënte synergie.

Media zijn onderdeel geworden van ons bedrijf, en adviseren

Het is die crossover die zorgt voor vernieuwende en originele

op dat gebied is een belangrijke ontwikkeling. En natuurlijk

totaaloplossingen voor elk communicatievraagstuk.

willen wij ook graag groeien. We merkten bovendien dat door

Een totaaloplossing die voor ons begint met inventariseren en

de afzonderlijke bedrijven voor onze specialismen het naar

actief luisteren naar de (potentiële) klant. Daarna zetten wij

buiten toe niet altijd duidelijk was wat ons bedrijf als totaal

het denkproces om in heldere vertrekpunten.

voor klanten kan betekenen. Namelijk: een complete oplossing

Pas dan gaan we aan de slag in het creëren en implementeren

voor communicatie.

van de communicatie-uitingen en -activiteiten.

Dat laten we nu zien met Kempen Communicatie - denken en

Eerst denken, dan doen, dat is onze fundamentele basis voor

doen. De divisies Advies, Vorm, Media, Interactief en Print - de

een geslaagde inzet van uw communicatie.

Eric van Kempen

Kempen Communicatie b.v. Handelstraat 17 5961 PV Horst, Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 50, F 077 396 13 55, kempencommunicatie.nl, info@kempencommunicatie.nl

directeur
Kempen Communicatie

