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Kinderpostzegelactie
Voor de derde keer in vier jaar tijd heeft groep 8 van
basisschool De Schakel uit Broekhuizenvorst een prijs
gewonnen bij de kinderpostzegelactie. In 2009 en 2010
wonnen de kinderen een prijs omdat ze tot de top 10
behoorden van best verkopende scholen van Nederland.

magazijn

verkoop!
donderdag 17 t/m
zaterdag 19 november

Heren wintercollectie
2010
Nieuw adres!
Past. Vullinghsstr. 33
Op een steenworp
afstand van de winkel.
Jansen-Noy, Guides in Fashion | Sevenum | www.jansen-noy.nl

Dit jaar wonnen de kinderen
een prijs bij de tien snelst gestegen
scholen ten opzichte van vorig jaar.
De 22 leerlingen uit groep 8 hebben
in totaal voor ruim 5.270 euro aan

geld en donaties voor de kinderpostzegelactie in de wacht weten te
slepen. Dit komt neer op ongeveer
240 euro per leerling. De kinderen
hebben hiermee een schoolreis naar

Walibi Holland gewonnen. De basisschool bedankt Riet Rutten die in haar
vrije tijd achter de schermen veel
administratief werk heeft gedaan voor
de kinderen.

Hennepvangst
De politie heeft dinsdagnacht
een hennepkwekerij geruimd in
Horst. Dit liet zij woensdagmiddag
via de sociale media weten. In
een pand aan de Meterikseweg
werden 411 hennepplanten in
beslag genomen. Eén man werd
aangehouden.
De politie elders in het land was
bezig met een onderzoek. Hiervoor
vielen ze vannacht de woning van
de man binnen. Bij de inval werden
op de eerste etage vier slaapkamers
vol met wietplanten aangetroffen.
De planten waren bijna oogstrijp.
Volgens de politie zaten er volgroeide toppen in. De straatwaarde van
de planten is onbekend. De planten
zijn direct na de vondst vernietigd.
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Sint Lambertusplein verdient meer
waardering
Sraar van den Beuken werd in 1932 aan het Sint Lambertusplein
geboren. Hij woont er nog steeds, schuin tegenover zijn geboortehuis. Sraar
vertelt waarom hij blij verrast is met de plannen voor een streekproductenmarkt.
“Kijk, daar ben ik geboren”, zegt
Sraar terwijl hij uit het raam wijst.
“Naast het oude raadhuis, waar nu
Crist Coppens zit. Mijn ouders hadden
een café, een schoenmakerij, waar nog
echt schoenen vervaardigd werden,
en een kapsalon en pedicure. In die
tijd was het plein vooral een rustig
en gezellig buurtje.” Sraar groeide op
aan het plein. Hij herinnert zich nog
de kermissen en het begin van de
Tweede Wereldoorlog. “Het was drie
dagen na de kermis dat de Duitsers

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren

ons land binnenvielen. In de paniek bleef een aantal kermiswagens
achter. Daar hebben wij nog weken
op gespeeld. En heel bizar. Tijdens de
mobilisatie werden op het plein schietoefeningen gehouden. Dan schoten de
soldaten op elkaar met losse flodder.”
Als jongste uit een gezin met veertien kinderen startte Sraar een dameskapsalon aan het plein. In 1969 opende
hij een salon boven de dependance van
het gemeentehuis in het huis waar hij
nu met zijn vrouw nog steeds woont.
“Wij wonen op de mooiste plek van
Horst. Van hieruit kijken we op het Sint
Lambertusplein en de Steenstraat. Het
plein heeft helaas nooit de waardering gekregen die het verdient. Het
winkelend publiek is zo gewend aan de
route Steenstraat-Kerkstraat dat het Sint
Lambertusplein wordt overgeslagen.
Toen je hier nog met de auto mocht
komen gingen mensen hier vaker
winkelen.”
“In de jaren vijftig organiseerden

de winkeliers hier de winkelweekactie. Bij de opening van de week
paradeerden de winkeliers met de
harmonie voorop door de straten. Dat
was een mooie tijd en het begin van
de braderieën. Gelukkig wordt er nog

Website
www.hallohorstaandemaas.nl

Hopelijk geen
barricade

Hoofdredactie
Herman van Aalst
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Zoete

Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
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steeds veel in het centrum georganiseerd. Aan de overkant van het plein,
waar nu Modecentrum Frans Theelen
zit, was de winkel van Van Heesch. Die
verkocht het eerste televisietoestel in
Horst. Daar stonden we vaak ´s avonds
verkleumd met onze neus tegen de
etalageruit naar de televisie te kijken.”

Sraar staat positief tegenover de
plannen van een streekproductenmarkt.
“Ik houd wel van een beetje leven in
de brouwerij. Zoals gezegd, het plein
verdient meer aandacht. Ik hoop dan
ook dat deze markt van de grond komt.
Hopelijk hoeven ze dan geen barricade
op te werpen om de mensen om te
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Emmastraat 17
5961 TX Horst
Tel.: 06-5434 8897
E-mail: info@blinqstudio.nl

www.blinqstudio.nl

Bezorging
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Sluitingstijden
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.

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

Kerst
arrangement
2 uur v.a.

Nieuwsblad niet ontvangen?

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

leiden vanaf de route Steenstraat.
Dat hebben wij ooit een keer gedaan
met de Harmoniefeesten. Het hielp
alleen geen steek want het leek wel
of de mensen over de barricade heen
klommen.”
“Weet je trouwens dat er een
carnavalsschlager is geschreven
over het plein? Het liedje heet
´Waor op de mert ut pumpke stiet`.
Het is geschreven door Jochem Cox, die
hier ook op het plein gewoond heeft.
Dat liedje wordt bij ons in de familie
nog heel vaak bij allerlei gelegenheden, zoals verjaardagen en begrafenissen gezongen.” Sraar wijst vervolgens
naar de Lambertuskerk. “Ik kan van
hieruit alles volgen wat er in de kerk
gebeurt. Je ziet ze hier opstijgen en
dalen”, zegt hij lachend.

PLUS Waardecheque

Kennismakingsmenu

2x Mc Chicken

Boodschappen doen
met extra korting!

Bij bestelling van een
3 gangenmenu 4e gang + koffie
van het huis gratis

voor een lekkere prijs

VAN € 50,00 VOOR € 45,00

VAN € 42,50 VOOR € 35,00

VAN € 6,70 VOOR € 4,75

e 31,95 p.p.

Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl

Kijk voor nóg meer
aanbiedingen en informatie op
Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

info@zonneklaar.net
www.zonneklaar.net
Ron van Gool 06 202 88 600
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Kersverse wethouder Paul Driessen

Ik hoefde niet lang na te
denken
Tijdens de afgelopen raadsvergadering werd Paul Driessen geïnstalleerd als nieuwe wethouder. Hij volgt
daarmee Freek Selen op die onlangs opstapte. Tijd om eens kennis te maken met de nieuwe bestuurder.

Taai Taai,

heerlijk bij het
Sinterklaas journaal
HORST • MAASBREE

Paul Driessen is geboren en
getogen in Sevenum. Daar woonde
hij tot 1986, toen verhuisde hij
naar Meterik. Driessen heeft in het
verleden al eens voor de gemeente
Horst gewerkt. Hij is in de regio echter
vooral bekend als oud-directeur
van bouwbedrijf Clabbers en later
Wijnen Bouwgroep. Sinds begin 2010
werkt hij als zelfstandig adviseur
op het gebied van proces- en
interim-management.

Veranderen van partij
geen uitzondering
Het besturen is Paul Driessen dus
niet vreemd. Waarschijnlijk hoefde de
Meterikker daarom ook niet lang na te
denken toen een delegatie van Essentie
bij hem langs kwam om te polsen
of hij de opvolger wilde worden van
Freek Selen. “Ik hoef over de meeste
dingen niet lang na te denken”, vertelt
Driessen. “Als ik het vandaag niet
weet, dan weet ik het over drie dagen
ook niet.”
Opvallend is dat Paul Driessen

voordat hij ’ja’ zei tegen het
wethouderschap namens Essentie
nog lid was van het CDA. Driessen:
“In bestuurlijk Nederland is het geen
uitzondering om lid te zijn van een
landelijke partij en toch als wethouder
namens een lokale partij in het college
te zitten. Desondanks heb ik mijn CDAlidmaatschap opgezegd en ben ik lid
geworden van Essentie.”
Naar eigen zeggen kan Driessen
zich helemaal vinden in het gedachtengoed van zijn nieuwe partij.
“Het programma van Essentie spreekt
me aan. Het is een jonge partij die
is ontstaan uit de kernen van de
gemeente en al direct zes zetels in de
raad kreeg. Ik hoop dat ik mijn steentje
aan die partij kan bijdragen en een
coachende rol kan spelen.”

Leefbaarheid zit in de
verenigingen
In zijn vrije tijd is Paul Driessen een
muziek- en sportliefhebber. Vanwege
zijn nieuwe functie heeft hij echter
zijn inzet voor de Meterikse fanfare

Concordia opgezegd en aan sporten
kwam hij de laatste jaren toch al niet
veel meer toe. Zeker niet in vergelijking
met vroeger.
Vanaf de jaren zeventig was de
geboren Sevenummer een fanatiek
langeafstandloper en beoefenaar van
de vechtsport taekwondo. Ook was hij
jarenlang sportmasseur en verzorger
bij diverse voetbalclubs. “Ik vind sport
leuk. Paardensport, tennis, zwemmen,
het maakt me niet uit. Voor mijzelf is
mijn sport net zo belangrijk geweest als
mijn werk. Je wordt er weerbaar van, je
krijgt er discipline van en leert samenwerken”, aldus de wethouder die onder
andere ook sport in zijn portefeuille
heeft.
Sowieso hecht Paul Driessen veel
waarde aan het verenigingsleven in
de verschillende dorpen. “Neem nou
Meterik, dat heeft 1.500 inwoners en
maar liefst 32 verenigingen. Alleen
de voetbalclub heeft al 300 leden.
Als je het goed bekijkt, moet iedereen
in Meterik lid zijn van minimaal drie
verenigingen. De leefbaarheid van zo’n
kern zit hem in dee verenigingen.”
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Crist Coppens
4 tartaartjes en
4 roomschijven

samen €

5.95

Runderstooflappen 4 stuks € 5.95
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Zeewater

www.coppens.keurslager.nl

Tropisch

Vijvers en Aquariums
0478-692149

Nieuw:

web-site

www.vijverflora.nl

Vijver

20.000 vissen
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Lid in de orde van Oranje-Nassau

Koninklijke Onderscheiding Jan Siebers
Maandagavond ontving de 68-jarige Jan Siebers uit Horst een Koninklijke Onderscheiding. Hij werd na de
jaarvergadering van sportclub Uit Vriendschap Bestaan (UVB) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester Kees van Rooij reikte de onderscheiding uit in de kantine van UVB aan de Dijkerheideweg in Horst.
Jan Siebers ontving de koninklijke waardering voor zijn vrijwilligerswerk binnen UBV en RKsv Wittenhorst.

vanaf 1965 verzorgt Siebers rondom
het UVB-terrein de omliggende
beplanting. Ook het onderhoud van
de accommodatie neemt hij voor zijn
rekening. Tevens is Siebers actief bij
het zomeravondcompetitievoetbal, een
evenement waarbij gedurende twee
maanden iedere avond een voetbalwedstrijd op het UVB-terrein wordt
gehouden.

Mollenvanger en
tuinman
Bij Wittenhorst is Jan vanaf 1986
actief als vrijwilliger waarbij hij samen
met andere vrijwilligers het onderhoud
van het sportpark voor zijn rekening

neemt. “Ik ga dan ook regelmatig op
mollenjacht want die zitten er hier
genoeg”, lacht Jan bescheiden. Dat hij
voor al zijn vrijwilligerswerk door de
besturen van UBV en RKsv Wittenhorst
zou worden voorgedragen voor een
Koninklijke Onderscheiding kwam als
een verrassing. Echtgenote Annie:
“Ik wist het al drie weken en heb onze
drie kinderen en twee kleinkinderen
ervan op de hoogte gebracht. Jan had
niks in de gaten maar vond het wel
vreemd dat de burgemeester er op het
einde van de jaarvergadering was.” Jan
zelf zegt compleet verrast te zijn. “Dat
hebben ze goed geheim weten te houden. Ik ben wel benieuwd wat HALLO er
over gaat schrijven”, sluit hij af.

Scholen schaatsen
op de ijsbaan
Het groen en de beplanting rondom
voetbalveld De Witte Hel ligt er gelikt
bij, net als de accommodatie van
sportclub UVB zelf. Dit kan alleen maar
het werk zijn van iemand die met
liefde de verzorging op zich neemt.
Zo iemand is Jan Siebers uit Horst.
Geboren op 27 april 1943 was Jan het
vijfde kind uit een gezin dat bestond
uit elf kinderen. Op 12-jarige leeftijd
meldde Jan zich aan bij voetbalclub
Wittenhorst en vanaf dat moment is

hij lid, al 56 jaar. Jan speelde dertien
jaar in het eerste elftal van Wittenhorst
om vervolgens in lagere elftallen de
Horster clubkleuren te verdedigen. Zijn
laatste actieve voetbalbijdrage leverde
hij bij de veteranen. Hier voetbalde hij
twee jaar. Op 27 december 1999 kwam
door een ongeval op het UBV-terrein
een einde aan zijn voetballerij, zowel
bij UBV, waar hij in 1957 medeoprichter
van was en actief voetbalde, als bij
RKsv Wittenhorst.

Lichtmast verbrijzelde
enkele tenen
Jan: “We wilden lichtmasten
plaatsen maar er ging iets mis. Tijdens
het verplaatsen van een mast viel
deze op mijn linkervoet waarbij een
paar tenen en een middenvoetsbeentje werden verbrijzeld. Toen was
mijn voetbalcarrière voorbij”, kijkt
hij terug. Ondanks het ongeluk bleef
Jan Siebers zijn twee clubs trouw. Al

Zaalverhuur

De stichting IJsbaan Horst zorgt er ook dit jaar voor dat het
Wilhelminaplein drie weken lang wordt omgetoverd tot een winters
wonderland. In de week vóór de kerstvakantie, van 19 tot en met 23
december, kunnen alle basisscholen in de gemeente Horst aan de Maas,
tijdens schooltijd gebruik gaan maken van de ijsbaan op het
Wilhelminaplein.
Voor de scholen in de verder
gelegen dorpen wordt busvervoer
aangeboden. Bijna alle basisscholen
in Horst aan de Maas hebben zich
inmiddels voor dit schaatsuitje aangemeld. In samenwerking met Sport aan
de Maas en een paar sponsors wordt
deze mogelijkheid gecreëerd. De
mogelijkheid bestaat nog steeds om

zich aan te melden als vrijwilliger om
op en rond de ijsbaan mee te helpen
als ijsmeester, of in de schaatsverhuur, aan de kassa of in de horeca.
Voor meer informatie over de ijsbaan
zie www.ijsbaanhorst.nl of volg de
ijsbaan op Twitter via @ijsbaanhorst.
Onder de Twitter-volgers worden
binnenkort vrijkaarten verloot.
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KERSTSHOW

Bedrijven & Verenigingen

K

Vergaderingen
Recepties
Presentaties
Bijeenkomsten
Cursussen
Workshops
Kom ee
Borrels
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meer in

van 13:00 tot 21:00 uur

20 nov

www.delangehorst.nl
Tel.: 077-3988200
info@delangehorst.nl

van 11:00 tot 17:00 uur

B L O E M S I E R K U N S T

Hegelsom - www.kogeldistel.nl

Veel vloerenvoordeel bij Cis&Co

Cis &co
VLOEREN

Oostrum (Venray)
Stationsweg 120d
t. 0478 - 63 11 97
Ook gevestigd in

Weert

Houten Vloeren

Massief eiken kasteelplank
18 cm breed

Voor verschillende tips over het
leggen, afwerken, reinigen en
onderhoud van onze vloeren kunt
u terecht op onze website:

Duo Plank

cisencovloeren.nl

Massief Jatoba

daar vindt u ook onze openingstijden.
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Drukfouten
en prijswijzigingen voorbehouden. Acties
gelden enkel indien aangekocht en geleverd
/ afgehaald voor 1 december 2011.

26 cm breed

29,00
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p/m2

Laminaat

NIEUW!

LAMINAATOUTLET

Tegels

VERNIEUWD!
ASSORTIMENT
TEGELVLOEREN

OP
=
35,
tegen groothandelsprijzen
OP
Wij leveren ook massief eiken tafels op maat

hardhout, 20 cm breed

00

p/m2

p/m2

diverse
partijen tegen
spotprijzen!
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Massaal naar de elfde van
de elfde van de elfde

GroenRĳk

a.s. zondag ope
n
van 11.00 - 17.0
0

uur

Maasbree

Een grote groep carnavalsvierders uit Horst aan de Maas ging afgelopen vrijdag naar het Vrijthof in Maastricht
om het nieuwe carnavalsseizoen in te luiden. Gekleed in de carnavalskleuren rood, geel en groen zongen en
sprongen ze van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat mee met de muziek.

Anthurium in Vaasje
Geldig van 16 t/m 22 nov. op=op

Anthuriumboeketje in glazen vaas.
Met decoster.

van 8,95Dvoor

5,95
GroenRijk Maasbree
Kanaalweg 7 • 077-4650080
www.groenrĳk.nl

Clim Peters had er van tevoren al
heel veel zin in. In de bus vertelt ze
met een lach op haar gezicht: “Dit werd
’n ongeluuflijk sjoene daag.” Ook Imke
Melief heeft een glimlach op haar
gezicht staan. Ze verwacht een dubbel
zo groot feest. “Vorig jaar was het al
een groot feest en nu is het de elfde
van de elfde van de elfde en dat zorgt
voor een dubbel zo groot feest.” Terwijl
de mensen goed wakker worden en de
stemming erin komt, galmt ‘Vandaag’
van W-Dreej door de bus.

Alvast een dag lekker
gek doen
Maastricht komt in zicht en
iedereen wordt steeds drukker. Buiten
is te zien dat het dagelijkse leven
gewoon doorgaat maar daar hoeven
ze in de bus niet aan te denken. De
een heeft vrij gevraagd voor school, de
ander voor het werk, maar de elfde van
de elfde van de elfde missen was geen

optie. Eline van der Sterren vindt het
geweldig. “Alvast een dag lekker gek
doen in de carnavalskleding.”
De carnavalsmuziek galmt over het
Vrijthof en iedereen geniet zichtbaar.
Dan is het moment daar. De Sjeng
Kraft Kompenei wordt uitgereikt: de
prijs die jaarlijks wordt toegekend aan
een beeldbepalende accordeonist uit
Limburg. Dit jaar was deze voor Tren
van Enckevort van Rowwen Hèze.
Terwijl hij als feestvierder aanwezig
is op het Vrijthof wordt hij verrast.
In een reactie op de site van Rowwen
Hèze laat hij weten het fantastisch
te vinden. “Sowieso dat de prijs mij
werd toegekend, maar ook om hem
uit handen van Beppie (Kraft, red.) te
mogen ontvangen! Dat allemaal op
een afgeladen Vrijthof en - ook heel
speciaal - met alle bandleden van
Rowwen Hèze erbij. Dat hebben we
samen toch maar weer even geflikt!”
Het feest gaat weer door met
enkele bekende carnavalsartiesten

zoals Fabrizio, Big Benny, Ziesjoem
en Ben Verdellen. Niemand minder
dan Beppie Kraft sluit de dag af. Blije
gezichten die genieten van de muziek
vormen het beeld van een prachtige
elfde van de elfde. Sven van Berlo vond
het geweldig. Op de terugweg in de
bus begint hij de pluspunten van de
dag nog eens op te noemen.

3 keer 11 is natuurlijk
magisch mooi
“Ten eerste: ’t was weer super. Ten
tweede: de zon scheen weer gewoon
heerlijk. Ten derde...”, en dan schiet
hij in de lach. “Het was weer een
sfeervolle, gezellige, leuke dag. Niet te
druk en 3 keer 11 is natuurlijk magisch
mooi!” Terwijl de reis voortduurt kijkt
iedereen al weer uit naar volgend jaar.
In Horst aangekomen stormt een grote
groep Café De Lange in en sluit daar
deze geweldige carnavalsdag af in het
‘Dreumelriek’.

Kerkstraat 20a , Horst
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BIJ AANKOOP VAN

producten

HET COMBINEREN VAN MEERDERE MODELLEN UIT VERSCHILLENDE TEN CATE COLLECTIES IS MOGELIJK.
HET LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL IS GRATIS. Actie t/m 31-12-2011 Zie voorwaarden in de winkel.

2e pantalon
HALVE PRIJS

Laat de ijsbaan u koud? Nee!
Ga dan naar www.ijsbaanhorst.nl

Dendron College zet techniek
in het licht
Het Dendron College is bezig de sector techniek om te vormen. In het huidige schooljaar is gestart met een
pilot technologie. In dit programma zijn er raakvlakken met techniek, dienstverlening, economie en vormgeving
en er wordt gewerkt volgens een bedrijfsmodel. Het programma technologie is bedoeld voor kader- en
theoretische leerlingen en met name ook voor meisjes. Daarnaast gaan de smalle technische opleidingen zoeken
naar meer samenhang.
In het licht van deze ontwikkeling komen er op vrijdagmiddag
18 november 60 basisschoolleerlingen uit de regio kennismaken met het vak techniek op het
Dendron College. Tijdens een leuke
en leerzame middag worden er
een tweetal eigentijdse producten

gemaakt die uiteraard mee naar huis
mogen.
In december maken de huidige TK2-leerlingen in een projectweek kennis met het nieuwe vak
Technologie en Commercie. Zij werken
op een bedrijfsmatige manier een
aantal producten uit: ze moeten plan-

nen, vormgeven, uitvoeren en in de
markt zetten. Het gaat bijvoorbeeld
om een designklokje, een shopper of
een electrospel. Op woensdag 14 en
dinsdag 20 december zijn er op
school vanaf 19.30 uur koopavonden
voor deze producten. De opbrengst
gaat naar een goed doel.

4e Gratis

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Voortuinenwedstrijd
in de gemeente
Mooi verzorgde voortuinen zijn niet alleen een prima visitekaartje voor
de gemeente, ze hebben ook een positieve invloed op het leven van de
inwoners zelf. Om de inzet van alle tuinliefhebbers in hun gemeente te
waarderen, organiseren de gemeente Horst aan de Maas, Centrum
Management Horst, Citaverde College en de dorpsraden in 2012 een
voortuinenwedstrijd waaraan iedereen met een voortuin mee kan doen. De
wedstrijd start in het jaar van de Floriade en zal daarna elk jaar terugkomen.

Twee keer vier generaties
Mevrouw van Lipzig-Keijsers uit America is in oktober maar liefst twee keer overgrootmoeder
geworden. Op 8 oktober werd haar achterkleindochter Sanne geboren, dochter van Esther en John
Hermans-Rongen uit America. Op 19 oktober werd achterkleindochter Noa geboren, dochter van Karin
Rongen en Bastiaan Eekhout uit Nijmegen. Op de foto de twee keer vier generaties: overgrootmoeder
Wies van Lipzig-Keijsers, oma Mien Rongen-van Lipzig uit Tienray, links mama Esther met Sanne en
rechts mama Karin met Noa.

Flestival afgelast
De organisatie van Flestival liet vorig weekend op haar site weten dat de eerste editie van hun festival dat
volgende week in de Mèrthal in Horst gehouden zou worden, niet doorgaat. De reden voor de afgelasting is een te
lage voorverkoop van kaarten. Dit leidde tot teveel risico’s, aldus de organisatie.
“We hebben weken en maanden
van voorbereiding achter de rug, wij
als organisatie zijn er helemaal klaar
voor. Daarom doet het ons pijn om
aan te moeten kondigen dat er geen
Flestival zal komen. Helaas trok een
programma met topnamen als Miss
Montreal, Heideroosjes, BZB en DI-RECT
niet genoeg mensen om een kaartje
te kopen”, liet de organisatie zondag
weten.
Marlou Vullings van de organisatie
kan de oorzaak van de tegenvallende
kaartverkoop niet direct aanwijzen.
“Misschien zijn er teveel festivals momenteel of is het de tijd van het jaar, of
te snel na Rowwen Hèze.” De organisatie wilde het niet gokken op de kaartverkoop aan de deur. “We hoorden van
veel mensen dat ze wel wilden komen

maar nog geen kaartjes hadden. Maar
dat zijn geen concrete aantallen en we
moesten toch een beslissing nemen”,
zegt Marlou.
Het festival door laten gaan zou
teveel financiële risico’s opleveren voor
de leveranciers, de meewerkende bedrijven en de stichting zelf. De stichting
is nu uit aan het zoeken hoe het er
financieel voor staat. “Het afgelopen
weekend zijn we vooral bezig geweest
met het op de hoogte stellen van alle
partijen. We moesten bijvoorbeeld de
vrijwilligers laten weten dat ze niet
meer hoeven komen. Hoe het financieel er voor staat zijn we nog uit aan
het zoeken.”
Of mensen die al een kaartje
hebben gekocht hun geld terugkrijgen
is nog niet duidelijk. “Mensen kunnen

ons voor 4 december een mailtje sturen
op info@flestival.eu met hun naam
en bestelnummers van de kaarten.
We moeten dan alles op orde zetten en
op zoek gaan naar een oplossing. Wat
of hoe die is durf ik niet te zeggen”,
zegt Marlou.
Of er volgend jaar een tweede
poging komt om Flestival van de
grond te krijgen is nog niet duidelijk.
“Deze week moeten we alles verder
afhandelen, maar het geeft ons als
organisatie natuurlijk ook een nare
bijsmaak. We hadden ons er erg op
verheugd en de tegenvallende verkoop heeft ons teleurgesteld. Wat we
volgend jaar doen weet ik nog niet.
We moeten eerst dit maar eens netjes
afhandelen en laten bezinken”, zegt de
Americaanse.

In de hele gemeente Horst aan de
Maas wonen enthousiaste tuinbezitters.
Ze zijn van onschatbare waarde als het
gaat om een prettige en aangename
leefomgeving. De gemeente Horst aan
de Maas, Centrum Management Horst,
Citaverde en de dorpsraden willen de
inzet van de inwoners uit hun eigen
gemeente belonen met een schouderklopje en iedereen stimuleren zich
in te blijven zetten voor een prettige
leefomgeving.
Tuinliefhebbers kunnen zich
daarom vanaf het einde van dit jaar inschrijven voor de wedstrijd voortuinen.
Hun tuinen worden dan in 2012 drie
keer beoordeeld door een enthousiaste jury. Deze let vooral op de eerste
indruk en het onderhoud van de tuinen.
Ook de aanleg van de tuinen wordt

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

●

●

●

●

bestrijding van
alle ongedierte
specialist bestrijding houtaantasters
verzorgen van ongedierte
bestrijdingsplan
faunabeheer
specialist in vogelwering
KAD gecertificeerd
E
ORMINSPECTI
GRATIS HOUTW

06-22605746

●

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

in de beoordeling meegenomen. Na
aanmelding ontvangen alle deelnemers
uitgebreide informatie.
In oktober of november 2012 ontvangen de deelnemers een juryrapport
met naast de beoordeling ook tips en
adviezen om hun voortuin nog verder
te verfraaien. Tijdens deze avond
worden ook de prijswinnaars bekend
gemaakt. Het is de bedoeling dat er
een prijs wordt uitgereikt voor kleine
tuinen, middelgrote en grote voortuinen. Bovendien komt er een speciale
prijs voor de vrijwilliger die de tuin
van een hulpbehoevende het mooist
onderhoudt.
Voor meer informatie mail het
Centrum Management van Horst op
info@cmhorstaandemaas.nl of bel naar
06 57 55 25 15.

donderdag vrijdag zaterdag

★ taai taai 2e pakje halve prijs
★ witte puntbroodjes
8 + 2 GRATIS
maandag dinsdag woensdag

★ gevulde speculaas
E 2,50 per zakje
★ tarwebollen 4 + 1 GRATIS

Blitterswijck

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

Zien-beleven-laten adviseren!
Het advies is gratis en een home-check
door binnenhuisarchitecten.
t 17.00 uu r
Op en zO ndag 20 nO v. va n 12.00 tO

E x p e d i t i e s t r a a t 4 H o r s t , 0 7 7 / 3 9 6 1 7 7 7 , w w w. g e b r w i j n h o v e n . n l
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Een interview met
Sinterklaas

SINTERKLAASACTIE

Een beetje zenuwachtig klop ik aan bij een grote deur op een geheime plek. “Sinterklaas?” De deur zwaait open
en daar staat hij, met rode mijter en tabberd. “Ah, u bent net op tijd”, lacht de Sint. We gaan zitten aan een grote
tafel met daarop een hele berg pepernoten en twee koppen warme chocolademelk. “U kwam me toch interviewen
voor HALLO?”, vraagt de Sint. “Ja”, zeg ik. “Dan laten we maar beginnen”, zegt Sinterklaas.
Amerika over de zee hoor, maar gewoon hier om de hoek. Ik moest daar
achter wat Pieten aan die de weg een
beetje kwijt waren. Gelukkig waren ze
alleen maar bij de bakkerij pepernoten
aan het bakken en dus had ik ze snel
weer gevonden.”
Hij neemt een slok chocolademelk
en er blijft een beetje chocolade aan
zijn snor hangen. Ik vraag of Sinterklaas
ook last heeft van de crisis. “En moet
u nu ook Zwarte Pieten ontslaan?”
Sinterklaas lacht. “Nee hoor, ontslaan?
Dat kan niet eens. De Pieten en ik
hebben helemaal geen contract. We
zijn er gewoon met z’n allen. Soms zijn
er meer en soms minder Pieten. Er is
altijd een Piet die probeert alle Pieten
te tellen, maar dat lukt nooit.” Maar
hoe kan de Sint nog alle cadeautjes betalen? “Kijkt u maar rond, er liggen hier
chocolademunten genoeg. En de Pieten
maken veel speelgoed zelf”, zegt de
Goedheiligman.
Dat was het voor deze week, het
interview zit erop. “Maar komt u wel
terug, mevrouw de journalist? Want
ik heb de kinderen van Horst aan de
Maas nog veel meer te vertellen”,
zegt Sinterklaas. Dat beloof ik hem, en
terwijl ik de deur uit loop zie ik dat de
Sint nog snel een pepernootje snoept.
“Heeft u een goede reis gehad?”
vraag ik. Sinterklaas lacht. “Ach, mijn
reis naar Nederland heeft altijd wat,
hoe zal ik het noemen, hobbels,
maar ook dit jaar ben ik weer in één
stuk aangekomen. En alle Pieten en
Amerigo ook. Wilt u misschien een

AGENDA
Sinterklaasintochten
Broekhuizen en
Broekhuizenvorst
zo 27 november
Locatie: de Loswal

pepernoot?” vraagt de Sint. Met een
mond vol pepernoten vraag ik hem
daarna of hij al bijzondere dingen
heeft meegemaakt sinds hij hier is.
Sinterklaas lacht en wrijft over zijn
lange witte baard. “Ja. Op zondag was
ik al meteen in America. Niet het grote

Horst
za 26 november 15.00 uur
Org: Drumband Jong Nederland
Locatie: van de blokhut van
Jong Nederland via het
Lambertusplein naar de Mèrthal

Lottum
zo 20 november 15.00 uur
Met: Koninklijke Harmonie
Locatie: van de markt naar het
veer, daarna Harmoniezaal en
soos

Evertsoord en Kronenberg
zo 20 november 14.00 uur
Locatie: De Torrekoel

Meerlo
zo 27 november 14.00 uur
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Griendtsveen
zo 27 november 13.00 uur
Locatie: vanaf de brug aan de
Ericaweg naar het gemeenschapshuis De Zaal

Grubbenvorst
zo 20 november 15.00 uur
Organisatie: St. Nicolaas Comité
Locatie: ‘t veer

Melderslo
za 19 november 14.00 uur
Met: Muziekvereniging
Eendracht
Locatie: van het kerkplein naar
MFC De Zwingel

Sevenum
zo 27 november
Locatie: De Wingerd

Hegelsom
zo 20 november 15.00-17.00 uur
Org: Fanfare Sint Hubertus
Locatie: Reysenbeckstraat,
Venstraat, Kogelstraat en Past.
Debijestraat naar zaal Debije

Swolgen
zo 20 november 16.00 uur
Met: Fanfare Vriendenkring
Locatie: St. Lambertuskerk

Tienray
zo 27 november

sinterklaas 07

Help Klunspiet
zijn pepernoten
terug te vinden
Klunspiet heeft per ongeluk de zak met strooigoed omver gelopen. Het
strooigoed is alle kanten opgerold en zit nu verstopt in deze uitgave van
HALLO Horst aan de Maas en de uitgaves van vorige en komende week.
Tel alleen het aantal pepernoten en maak de volgende slagzin op een originele manier af: ‘De HALLO betekent voor mij….’ en maak kans op mooie
prijzen.
Noteer het totaal van alle pepernoten uit de drie uitgaves samen met de
afgemaakte slagzin op de deelnemersbon die vorige week in HALLO Horst aan
de Maas zat en lever deze uiterlijk 26 november in bij de inleverpunten. De
uitslag wordt op donderdag 8 december bekend gemaakt in HALLO Horst aan
de Maas. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd.

(Foto: Victor Arnolds)

GULPENER EN WARSTEINER 24 X 30cl € 10,95

Wijn van de maand:

een topwijn van het Italiaanse
S L I J T E R I J wijnhuis Sartori: Regolo

WEIJS
DRANKENHANDEL

Normaal €

11,45

€ 9,95
s
j
i
r
p
e
i
t
c
A
s € 54,99
Doosprij

Het bijzondere van deze wijn is dat hij wordt
gemaakt van gedeeltelijk ingedroogde druiven en drie jaar rijpt op houten vaten.
Het resultaat is een krachtige wijn vol fruit en een verrukkelijke geur.

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl
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Dankbetuiging

Op 21 november 2011 zijn

Het heeft ons goed gedaan dat zoveel mensen met ons
meegeleefd hebben na het overlijden van onze lieve vader en opa

Michel en Leen Keijsers-Jakobs

Jac van Cuppen Witte

50 jaar getrouwd
19 november is er om 15.00 uur een H.Mis tot dankzegging
in de St.Odakerk in Melderslo.

Hij is nu bij zijn Mie.
Kinderen en kleinkinderen

Ralf Verhaeg

Horst, november 2011

Wij willen graag iedereen bedanken, voor alle steun,
in welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn lieve man, ons pa, opa en overgroot opa

Cees Rops
De herinnering aan hem zal ons helpen om de leegte
die hij in ons leven achterlaat nieuwe invulling te geven.
Nelly Rops-Embregts
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 19 november om 18.00 uur
in de parochiekerk te Sevenum

Niets is zo krachtig als vriendelijkheid
en niets zo vriendelijk als echte kracht
R.W. Sockman

Overweldigend was uw medeleven tijdens de ziekte,
het overlijden en de uitvaart van mijn man, onze pap en opa,

Frans Marcellis
Dit betekent voor ons nog steeds heel veel.
Voor het KWF is een bedrag van ruim € 1.100,00 gedoneerd.
Lieve mensen, BEDANKT!
Nellie Marcellis – Timmermans
Vera; Ine en Jeroen, Lianne en Christan; Bart
Lottum, november 2011

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Grote potchrysanten à 2,95 euro
4 voor 10 euro) mooie volle viooltjes
al vanaf 20 cent tuin-vaste planten
bomen laanbomen fruitbomen hagen
Plantencentrum van den Beuken
Sint Jansstr 43 tel 06 30 58 79 98.

M
& ON GR
RE U A
ST ME FAU N
RA TEN
TI
E

MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Heil Gymnastiek Horst
Voorkomen van vele ziektes.
Een Chinese methode in gezondheidsleer Tai Chi, Ching I en gezonde
voedingsleer. Gediplomeerd leraar
R.O.C. Voorkomen is beter dan genezen.
Taologist Tao Saan 06 19 58 59 04
Te koop gevraagd alle merken
sloopauto’s en bussen compleet,
minimaal € 100,- (contant) en
vrijwaring.
Eigen ophaalservice 06 10 58 14 70
Sint en Pieten pakken te huur bij
werkgroep Sint Nicolaas 077 398 45 31

26-06-1980
18-11-2001
Lieve Ralf,
Ik herinner me jou zoals je was.
Jij volop genietend van elke dag,
op je gezicht die schalkse lach.
Jou te moeten missen,
het went nooit,
maar ik hoop jou weer te zien,
ergens ooit….
Ik herinner me zoals je was.
Mam.
Ralf, we missen je allemaal!
Liefs,
Pap en Mam,
Ruud
Vicky en Stephan – Iris en Luca
We gedenken Ralf
in de avondmis
op zaterdag 19 november
in de St. Lambertuskerk
te Horst om 18.00 uur.

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw magazijn + palletstellingen, stalen kasten,
werkbanken, ladenblokken, magazijnbakken enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.
Viooltjes groot en kleinbloemig
vanaf 20 cent ps in vele kleuren
potchyrsanten 4 voor 10 euro
klimop aan stok 90 cm 1,39 euro
Plantencentrum van den Beuken
Sint Jansstr 43 tel 06 30 58 79 98
Leibomen stam 180 cm 48 euro
Leiplataan leilinde stam 10 -12 180cm
stam 48 euro dakplataan 220 cm
stam 48 euro beukenhaag haagbeuk
laurier taxus liguster thujas rode beuk
Plantencentrum van den Beuken
Sint Jansstr 43 06 30 58 79 98.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Grafmonumenten
en restauratie

Uitvaartonderneming Duijf
Heijen Tel: 0485 51 23 67 Venlo Tel: 077 320 00 88

Mr. Nellenstraat 22, 5962 AP Melderslo
kinderen en kleinkinderen

T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl

Op zaterdag 26 november 2011 vieren wij
het heuglijk feit dat onze (groot)ouders

Harrie en Nel Holtackers-Philipsen
50 jaar zijn getrouwd.
Om 14.00 uur is er een H. Mis in de St. Jozefkerk te America.
Gelegenheid tot feliciteren is er van 19.00 - 20.00 uur
in café zaal ‘t Veule, Veulenseweg 49 te Veulen.
Kinderen en kleinkinderen
Wouterstraat 6, 5966 PR America
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, onderhoud,
(draadloos) internet, netwerken,
overstap/begeleiding Windows 7.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Valise atelier & natuur 10 jaar.
2 exposities en een kerstshow op zondag 20 nov 2011 van 12.00-17.00 uur.
Valise in kleur de Hees 23
Valise in het licht De Steeg 19
Valise in variatie Lemmeweg
Zeer ruim, licht en modern
appartement te huur in centrum
Sevenum. Huurprijs 800 euro/maand,
incl. servicekosten. Bij langere
huurperiode, huurprijs bespreekbaar.
Info: 06 41 25 53 07.
Wegens succes herhaald. Workshop
Balans Werk & Privé 9 december van
9.30 tot 12.00 uur. Info@via-rosa.nl
www.via-rosa.nl 0478 69 10 06
Diana Lenssen.
Te koop voederhuisjes vanaf € 20,
€ 25 en € 28. Nestkastjes vanaf € 6,50;
2 stuks voor € 12; 3 stuks voor € 15.
Ger Poels, Bakhuuske 10 Hegelsom,
077 398 15 53
Te koop: Buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s, kantinemeublair, ordnerkasten, garderobe
+ lockerkasten, kluizen, whiteborden
en kapstokken. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.
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.
Steigerhout en Teakhout
Tafels, tv-meubels, dressoirs, enz.
Nu ook White Wash meubels.
Steigerhout-teakhout-meubels.nl
06 51 93 18 38

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Leunen

www.briensveld.nl
T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 53 64

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

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

Horst, Venray, Sevenum, Nieuw-Bergen
(077) 398 70 99, info@theoarts.com

www.theoarts.com

Tegelzettersbedrijf H. Martens
voor vakkundig tegelwerk. Bel voor
advies en vrijblijvende prijsopgave:
tel. 0478 58 06 81 of 06 44 97 61 41.
2 zwarte pieten op bezoek??
Ooit een kind een grote glimlach bezorgd tijdens de sinterklaasdagen?
Nee, huur dan 2 Pietjes in!
Wij zijn beschikbaar op 3, 4 en 5 dec.
€ 25,- per half uur.
Voor meer informatie: 06 45 82 46 48.
AANBIEDING!!! LEI PLATAAN/LINDE
Nu voor € 52,50 DAK PLATAAN
Nu voor € 55,00 e.v.a.(lei-dak)bomen
Hortensia’s (130 srt), Buxus v.a. €0,50,
taxus v.a. €1,50, Coniferen, Laurier.
Info: www.veld-tuinplanten.nl
Open alleen na tel. afspraak
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Sinds donderdag 10 nov. wordt onze
lapjeskat Dolly vermist. Ze is een
kleine kat van 6 maanden (zwart, wit
en oranje). Ze heeft onder haar buik
een litteken. Heeft u haar gevonden,
bel dan 077 398 73 61. We missen haar.
Te koop:
Haagbeuk, Carpinus Betulus, tot 2 mtr
Beuk, Fagus Sylvatica, tot 0,8 mtr
Tel. 06 10 46 68 52, bgg 06 55 35 80 30.

G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

Bloemen
zeggen
meer
dan
woorden
TEL.: (077) 467 37 77
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM

Uw koffietafel
onze zorg

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 | 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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Geboren

Anne

9 november 2011
Dochter van
Bas & José
Janssen-Kleeven
Rembrandtstraat 23
5961 AL Horst

01.11.2011 in Rotterdam
10.11.2011 in Rotterdam
Carl Bistervelts &
Nicole van Enckevort
Rosa Manusstraat 10 • 5803 AJ Venray

Te koop babyledikant, verstelbare
bodem plus nieuw matrasje.
Baby/peuter-stoeltje/tafel
combinatie. Alles samen voor 50 euro.
077 467 29 21.

Gelukkig zijn wij met de geboorte
van onze dochter

Te koop gevraagd bouwkavel in Horst
van plm. 300 m2. 06 18 60 61 89.

Wie vermist zijn kanarie?
Voor info bel 06 21 62 01 38.
Gevonden op parkeerplaats bij
Jan Linders in Horst, donkergrijze
leren dames handschoenen.
Informatie: 077 398 26 16.
Wilt u meer energie of afslanken?
Team Herbalife Horst schenkt nog aan
46 personen een gratis proefpakket
incl. begeleiding.
www.uwgratisproefpakket.nl
Genealogie van de familie Vervoort.
Er zijn nog boeken te koop. Een uniek
boek dat iedere Vervoort in huis moet
hebben! Wiel Vervoort Lorbaan 7
America 077 464 19 28.
Op dinsdagavond 15 november ben
ik in Hegelsom een groene A4
muziekklapper verloren op weg naar
gitaarles. Sam tel. 06-51 99 35 35.

Kinderdagverblijf Bambino
biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar

Kinderdagverblijf

Bambino
T 06 23 32 43 09
www.kdv-bambino.nl

De Markt in Lottum op de schop

Aanleg bergbezinkbassin
gestart
De Markt in het centrum van Lottum wordt opgeknapt. De dorpsraad grijpt die kans aan om tijdens de aanleg
van een bergbezinkbassin door de gemeente, de Markt op te waarderen. De werkzaamheden voor de aanleg van
het bergbezinkbassin op de Markt zijn inmiddels begonnen. De verwachting is dat het bergbezinkbassin voor
Kerstmis in de grond ligt, mits streng winterweer achterwege blijft. In april 2012, voor de opening van de Floriade,
is de facelift van de Markt een feit.

Jenna

Verloren knuffel groen/witte “Yoshi”
(van Mario Bros-reeks) Venrayseweg/
Deken Creemersstraat/Doolgaardstraat.
06 18 84 05 91.

Gezocht: een (ervaren) HipHop
docent(e) voor de dinsdagavond in
Horst. Voor meer informatie neem je
contact op met Nico Haverman,
tel. 06 27 51 14 09.

nieuws 09

Geboren op 06 november 2011
Trotse ouders:
William Versleijen &
Nicole Rechsteiner
Pastoor Notermansstraat 10
5964 AG Meterik
Heilgymnastiek 06-19585904
Vanaf het 45e jaar maakt het mannelijke geslacht kans op prostaatkanker
en 1 op de 8 vrouwen op borstkanker.
De Chinese Taoisten hebben daar een
voorbuigende therapie op uitgevonden
die Ching-I heet.
Koop dvd’s goedkoop bij Ster
Nu 50% korting op veel koop-dvd’s.
Ook ex-verhuur dvd’s te koop,
nu 5 voor € 15, of 10 voor € 25.
Ster Videotheek Horst, Venloseweg 2.
stermedia@allesin1.nl
Rolsteigers Ladders Trappen
Prof. rolsteigers - ladders - trappen en
onderdelen tegen scherpe prijzen.
HDL Klimmaterialen in Lottum is
hét adres voor uw professionele
klimmaterialen! Tel: 06 12 37 66 95
www.hdl-klimmaterialen.nl
Autosleutel verloren op vrijdag 11
nov. in centrum Horst, vermoedelijk op
parkeerplaats bij Plus. 06 25 18 45 27.

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Kijk ook op www.halloaanbieding.nl

Kinderopvang
nodig?
Kom kijken!
Maak een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding!

www.spring-kinderopvang.nl

Gordijnconfectie
Raamdecoratie
Horramen

www.salet-gordijnenatelier.nl
Mommesstraat 11, Sevenum T: 077- 467 2197

De werkzaamheden op de Markt in Lottum zijn direct na de Paardenmarkt begonnen
De Lottumse dorpsraad wilde
al eerder de Markt opknappen en
verharden en zag zijn kans schoon met
de komst van een bergbezinkbassin.
“We hebben 25.000 euro uit het potje
prioriteitsgelden gereserveerd voor de
zichtbare aankleding van de Markt”, zegt
dorpsraadvoorzitter Rien van Dijk. Een
paar weken geleden diende de dorpsraad
een ontwerpplan voor de herinrichting
van de Markt in bij de gemeente. Daarop
werd positief gereageerd. “Een winwinsituatie omdat Lottumers meehelpen
bij de herinrichting van de Markt”, laat
wethouder Litjens weten.

Plannen positief
ontvangen
Het plein wordt geheel verhard met
gebakken klinkers. De bomen rondom
de Markt worden in kandelaarmodel

gesnoeid en de stalen buizen rond het
plein verdwijnen. In plaats van buizen
komen er hagen in verrijdbare bakken.
Op die manier kan de Markt groter
of juist kleiner en intiemer worden
gemaakt. Het aantal parkeerplaatsen
blijft vrijwel hetzelfde als voor de
opknapbeurt van het marktplein.

Geen strenge winter
“Daarnaast wordt de Lottumse
pomp opgeknapt en deze komt
dichter bij Bloome Huuske Rosa te
staan”, zegt Van Dijk. Welk plekje
het kunstwerk op de hoek van de
Markt krijgt is nog onduidelijk. Wel
staat vast dat op de Veerweg klinkers
komen te liggen tot aan de rozenboog
bij de t-splitsing OpperdonksewegVeerweg. “Maar wel gelijkvloers,
zonder bulten of verhogingen”, laat

Van Dijk weten. Bij de opknapbeurt
laten Lottumers zich niet onbetuigd en
steken ze hun handen uit de mouwen.
Vrijwilligers willen meehelpen bij het
leggen van leidingen en kabels voor
evenementen als het Rozenfestival
en de Paardenmarkt. Daarbij gaat
het vooral om aansluitpunten van
elektriciteit en water. Tijdens de
werkzaamheden op de Markt is het
plein grotendeels niet beschikbaar voor
‘vaste parkeerplekken’.

Uitstraling vergroot
Om de overlast tot een minimum
te beperken worden er geen wegen
afgesloten. Voor de inzameling
van oud-papier wordt uitgeweken
naar de parkeerplaats bij Sportpark
Nieuw Aast. De vis- en kaasboer
krijgen een tijdelijke standplaats voor
gemeenschaphuis De Smetenhof.

Tijdelijke actie verkoop
groen- en reststroken
De gemeente Horst aan de Maas start met een tijdelijke actie waarbij ze groen- en reststroken in de verkoop
doen. Deze strookjes die aan tuinen of eigendommen van anderen grenzen zijn nu nog van de gemeente, maar
vaak al in gebruik gegeven aan de aangrenzende eigenaren. De gemeente wil belangstellenden in de gelegenheid
stellen deze stroken te kopen tegen een actieprijs van 21,50 euro per vierkante meter.
Waarom verkoopt de gemeente
deze strookjes? “We hebben op
veel plekken van deze stukjes
grond. Die kosten natuurlijk geld
voor beheer en onderhoud. Dit kost
netto geld, terwijl anderen die stukken misschien graag willen”, zegt
wethouder Litjens hierover. “De stukken die nodig zijn voor de verkeersveiligheid of omdat er bijvoorbeeld
leidingen zitten houdt de gemeente,
net als speelplaatsjes of parken.
De rest is te koop.”

De lage prijs is een bewuste keuze
volgens Litjens: “Wij willen er aan de
beheerderskant vanaf, dus proberen
met een gereduceerd tarief mensen te
verleiden. Met een commerciële prijs
verwachten wij minder verkoop.”
Veel mensen hebben die
groen- en reststroken nu al in
bruikleen van de gemeente,
maar Litjens denkt dat toch veel
mensen een beetje willen betalen
om eigenaar te worden. “Het is
nu in bruikleen, dus het kan altijd

teruggepakt worden. Daar zijn nu
geen plannen voor, maar je weet
niet wat er in de toekomst gaat
gebeuren. Of je buurman wil het
stukje bijvoorbeeld nu kopen, dat kan
ook. In een gemeente met veel eigen
woningbezit verwacht ik dat mensen
het prettig vinden om voor een lage
prijs eigenaar te worden, dan creëer je
voor jezelf meer zekerheid.”
Aanmelden kan tot 5 december bij
de gemeente. Voor meer informatie zie
www.horstaandemaas.nl
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Uitbreiding Bouw
Opleidings Centrum
geopend

Hotel Tienray
Het klooster in Tienray is een van de meest besproken gebouwen in Horst aan de Maas. Na de affaire rond de
asielzoekers is het klooster opnieuw onderwerp van gesprek in en rond Tienray. Twan Christiaens, eigenaar van
uitzendorganisatie Sun-Power, wil 100 arbeidsmigranten in het gebouw onderbrengen. Bovendien wil hij op
dezelfde locatie een hotel gaan exploiteren. Een gesprek met Tineke Chitanie, de vrouw die deze uitdaging aangaat.
“Ik ben een echte horecavrouw.”

Het Bouw Opleidings Centrum (BOC) in Horst is flink uitgebreid.
Op dinsdag 15 november verrichtte gedeputeerde Mark Verheijen de
officiële opening.
Mark Verheijen en Pieter Bijvoets
van het BOC droegen samen met
vertegenwoordigers uit het onderwijs letterlijk hun steentje bij tijdens
de opbouw van een muurtje. Met
het voltooien van dit symbolische
bouwwerk werd de officiële opening van de uitbreiding van het BOC
bekrachtigd. Het opleidingscentrum
heeft er drie leslokalen met de

nieuwste snufjes op audiovisueel
gebied bij gekregen. Daarnaast werd
het restaurant vergroot en een terras
op het binnenplein van het complex
aangelegd. Binnen de muren maar
ook daarbuiten worden door het combineren van de technische knowhow
uit de bouwwereld en de vakkennis
in het onderwijs vaklieden bij het BOC
opgeleid.

INGEN
AANBIED
ZE WEEK
VOOR DE

Steelkotelet
van het Porc Plain Air
500 gram € 4,30
Ovenklaar sleetje
met varkenshaas
100 gram € 1,75
Kipschnitzels
5 halen 4 betalen
Kant en klaar uit eigen keuken

Gehaktballetjes in tomatensaus
100 gram

Speculaaspaté
Gegrild spek

100 gram
100 gram

PROEVERTJE VAN DE WEEK
Steak Argentina

Pittig gekruide steak van puur rundvlees

100 gram

€ 1,35
€ 1,65
€ 1,35
€ 1,75

“Ik neem deze uitdaging met
beide handen aan”, zegt Tineke
Chitanie vol zelfvertrouwen. “Het is niet
de eerste keer dat ik een hotel exploiteer, al besef ik wel degelijk dat het in
Tienray niet gemakkelijk zal worden.”
Tijdens een informatiebijeenkomst op
donderdag 27 oktober ontvouwde Twan
Christiaens zijn plannen. Vooral de inmiddels opgestapte dorpsraad tekende
bezwaar aan tegen het arbeidsmigrantenhotel. Tineke begrijpt de commotie
rondom de plannen. “Het zal vooral
een zware klus worden om het vertrouwen van de bewoners en ondernemers
in Tienray te winnen. Daarom gaan
we strikte huisregels hanteren voor de
arbeidsmigranten. De hotelgasten en
de Tienraynaren hebben daar profijt

van. Bovendien wordt er een open dag
georganiseerd waarop de mensen met
eigen ogen kunnen zien wat we hier
allemaal gaan doen. We steken niks
onder stoelen of banken. Het moet
vooral een transparant verhaal blijven.”

Transparant verhaal
Voor de aankleding van het hotel
en het restaurant heeft Tineke carte
blanche gekregen. “Het wordt een
hotel met een huiselijke ambiance,
waarbij de sfeer van het klooster zo
veel mogelijk bewaard blijft. Niet
overdreven sjiek dus, maar beslist niet
low-budget. Qua prijsstelling gaan we
dan ook in het middensegment zitten.
De opening van het hotel vindt plaats
in maart 2012, net voordat de Floriade

haar deuren opent. Ik verwacht dat de
eerste Floriadegasten in ons hotel als
vaandeldrager gaan fungeren. Maar
we beperken ons natuurlijk niet tot
de Floriade. Onze doelstelling is om in
2012 al quitte te draaien met het hotel.
Wij verwachten dat met name de zakelijke klanten en de toeristen de weg
naar Tienray weten te vinden.”
Het is duidelijk dat Tineke Chitanie
er veel zin in heeft. “Ik ga er voor de
volle honderd procent tegenaan. Het
lijkt mij een geweldige uitdaging om
het klooster in Tienray nieuw leven
in te blazen. De dorpelingen hebben
overigens een petitie aangeboden met
het verzoek om de naam Sint Joseph
te behouden. Daar hebben we mee
ingestemd”, zegt Tineke tot besluit.

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

ONTDEK...
Argentinië

Datum: dinsdag 29 november 2011
Locatie: Gebr. Wijnhoven, Expeditiestraat 4 in Horst
Aanvang: 20:00 uur. Ontvangst vanaf 19:30 uur.
Entree: gratis, incl. Argentijnse wijnproeverij

Voor meer informatie en aanmelden kunt u
contact opnemen met uw Globe Reisburo.

HORST
077-39 88 808

200 winkels

Hoofdstraat 12a
globe.nl/horst

0900 - 8098 (0,20 p.m.)

globe.nl

Uitnodiging
Argentinië
Presentatie

Uitslag lampionwedstrijd
America
Op 10 november werd Sint Maarten herdacht in America. Vele kinderen uit America hadden
prachtige lampions gemaakt om daarmee langs de deuren te gaan en om uiteraard mee te doen aan de
lampionnenwedstrijd bij de blokhut van Jong Nederland in America. De deskundige jury had het er dan
ook erg moeilijk mee om de allermooiste uit te kiezen. Op de foto staan de prijswinnaars van dit jaar.
Voor meer informatie zie www.jnamerica.nl
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Politie en burgemeester in Engeland
Afgelopen week zijn de wijkagenten van de gemeente samen met burgemeester Van Rooij drie dagen naar
Lancashire in Groot-Brittannië geweest voor een werkbezoek. Wijkagenten Hans van Vulpen, Hans Nillesen, Dana
van Rens en Nico Oudenhoven, de medewerkster jeugdzaken Gusta van de Mortel, de leiding en de burgemeester
met zijn rechterhand openbare orde Martin Vries en beleidsondersteuners Jeanine Nas en Wil Goorren vertrokken
vanaf Schiphol.
“Dat de burgemeester en Martin
meegingen was niet voor niks: we
trekken al veel langer samen op in het

ontwikkelen van een meerjarenveiligheidsbeleid”, laat de politie weten.
Beleidsondersteuner Nas zette de

politie op het spoor van hun Britse collega’s. Zij was daar eerder geweest en
had gezien dat de politie daar op een

manier met burgers samenwerkte die
men hier ook graag wil. Dit leidde tot
een werkbezoek.
“We hebben veel gehoord over tal
van onderwerpen maar natuurlijk hebben we ook zelf op straat en in de wijken meegekeken hoe dat in de praktijk
uitpakt. Dan zie je politiemensen in een
buurtmeeting komen vertellen wat er
de afgelopen week in hun wijk gebeurd
is, wat zij daaraan gedaan hebben met
anderen en wordt samen met de buurtbewoners ook gekeken of er nieuwe
aandachtspunten zijn ontstaan waarop
de politie haar pijlen kan richten”,
vertelt de politie.
Het werkbezoek heeft de wijkagenten flink geïnspireerd. Zo zagen ze in
een wijk dat de bewoners zelf met assistentie van een politieman preventieve
snelheidscontroles met een lasergun verrichten, dat overtreders een
waarschuwingsbrief krijgen en bij een
tweede overtreding een huisbezoek en
een boete van de politie en leerden ze
over een project om alcoholmisbruik

bij jongeren tegen te gaan met hele
slimme maar toch simpele zetten.

Nieuwe ideeën
over neighbourhood
policing
“We laten u stukje bij beetje
zelf ondervinden wat we daar aan
inspiratie hebben opgedaan. Want
uiteindelijk zijn we voor u naar
Lancashire geweest. Om uw veiligheid
en leefbaarheid in Horst aan de Maas
nóg beter te maken”, laat de politie
weten. Wijkagent Hans Nillesen aan het
einde van het bezoek: “Het werkbezoek
aan Preston UK zit er weer op. We
zijn nu vol met nieuwe ideeën over
neighbourhood policing onderweg naar
het vliegveld.” Even later verscheen op
Twitter een bericht van Dana van Rens:
“Thuis aan het nagenieten van onze
reis. Wat een positieve mindset hebben
onze Engelse collega’s. ’Be inspired’ is
bij mij zeker gelukt.”

Gladheidbestrijding
Na de ellende met gladde wegen van afgelopen winters zegt de gemeente zich dit jaar goed voorbereid te
hebben. Ze heeft geleerd van de ervaringen van de laatste jaren en heeft de nodige maatregelen genomen om de
gladheid te bestrijden.
Het gladheidbestrijdingsplan
wat op de gemeentelijke website te
bekijken is, is niet wezenlijk anders,
vertelt een medewerker van de
gemeentewerf. “We hebben de taken
en de verantwoordelijkheid van de
gemeente verduidelijkt en het wettelijk kader uitgelegd. Dit jaar staat het
plan voor het eerst ook op de website,
zodat iedereen kan kijken welke routes
gestrooid worden.”
Het grootste verschil met afgelopen
jaren is dat de gemeente dit jaar met
de omringende gemeenten samen zout
heeft ingekocht. “We hebben nu veel
meer in voorraad, zo’n 800 ton strooizout. Dat moet genoeg zijn voor een
winter vergelijkbaar met die van vorig

jaar. Het moet gek gaan willen we
tekort hebben.” Maar ook een tekort
zou niet tot problemen gaan leiden.
Leverancier AkzoNobel is vervangen en
de nieuwe leverancier kan makkelijker
extra zout aanleveren.
De zoutopslag op de gemeentewerf
ligt nu vol, de rest van de opslagruimte
wordt gehuurd. Per strooironde wordt
zo’n 30 ton zout gebruikt. “Als de gemeentewerf leeg raakt dan vullen we
die bij met zout uit de reserve. Als er
na de winter over is, is dat geen ramp.
Het zout kan makkelijk een paar jaar
blijven liggen”, zegt de medewerker.
De gemeente doet daarnaast
een beroep op de burgers om tijdens
sneeuwval ook een steentje bij te

dragen door het trottoir voor de eigen
woning zo veel mogelijk sneeuwvrij
te maken. Ieder kerkdorp heeft de
beschikking over een zoutkist, waaruit
bewoners strooizout voor eigen gebruik
kunnen betrekken. De dorpsraad geeft
de gemeente door wanneer die kist
leeg is en deze wordt in principe onbeperkt bijgevuld. “We delen niet hier op
de werf uit”, vertelt de medewerker.
“Dat zou onoverzichtelijk worden. Maar
met deze kisten kan iedereen genoeg
krijgen.” Met dit nieuwe plan denkt de
gemeente klaar te zijn voor de winter.
“Alles is getest, de strooiers hebben
eraan gehangen en de ploegen zijn
getest. Ik heb er alle vertrouwen in”,
zegt de medewerker.

Prijswinnaars Fakkelwedstrijd in Meterik
Op donderdag 10 november werd ook in Meterik de jaarlijkse
Sint Maartensviering gehouden. Voordat Sint Maarten het vuur
mocht aansteken werd er onder begeleiding van de Drumband een
mooie optocht gelopen door Meterik. Tijdens het Sint Maartensvuur
werden de prijswinnaars van de fakkelwedstrijd bekend gemaakt.
Dit waren Lotte van de Hulst, Isa Tacken, Siem Litjens,
Rinske Kusters, Roos Schoeber, Pleun Janssen, Marjolein de Koning,
Christian Cuppen, Marieke Arts en Sjoerd Deckers.
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Alle soorten enkel
glas op voorraad
o.a. veiligheidsglas,
gehard glas en
gefigureerd glas.

Uw glaszetter voor nieuwbouw
en renovatie!
Massenweg 12, 5962 NE Horst - Melderslo
T 077-3985863 - M 06-53294711 - E glasko@home.nl

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
Energie&Hormonale Balans,
Allergie, Stress, Blessures,
Rug-Nekklachten, Migraine
Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Financiën voormalige
grensarbeiders
In de gemeente Horst aan de Maas wonen ongeveer 250 gepensioneerde grensarbeiders die in Duitsland hun
brood, of een gedeelte daarvan, hebben verdiend. Door een verschil in werkwijze van Nederlandse en Duitse
instanties zoals de belastingdienst, laat deze groep onbewust geld liggen. Dat zegt althans Theo Willemsen uit
Melderslo, die zich belangeloos inzet voor deze groep.
Theo Willemsen heeft zelf ook
een arbeidsverleden in Duitsland.
“Ik heb alles eens goed uitgezocht
en het blijkt dat diverse instanties
zoals de belastingdienst en de sociale
verzekeringsbank met verschillende
maten meten. Als de werkperiode
verschillend wordt afgerond, dan
ontvangt de gepensioneerde minder

premie. Dat kan per jaar veel geld
schelen.”

Onduidelijk of
moeilijk te begrijpen
De gepensioneerde grensarbeiders
ontvangen van de Duitse belastingdienst diverse formulieren, waarbij ze

het verzoek krijgen om deze in te
vullen. “De vragen zijn onduidelijk
of moeilijk te begrijpen in de Duitse
taal. Foutief invullen heeft pijnlijke
gevolgen voor de portemonnee”, aldus Willemsen. Voor meer informatie
en vrijblijvende hulp, neem contact op
met Theo Willemsen op telefoonnummer 077 398 51 24.

Drie cafés in Top 100
Misset Horeca heeft afgelopen dinsdag zijn jaarlijkse Café Top 100 bekend gemaakt. Herberg de Morgenstond uit
Griendtsveen is met een notering op de 10e plaats het beste café van Noord-Limburg. Ook Café Het Centrum uit
Horst en De Sevewaeg uit Sevenum zijn in de top 100 te vinden.
De Morgenstond stond vorig
jaar nog op de vijfde plek. Café Het
Centrum uit Horst is gestegen, van een
negentiende plek vorig jaar naar een
twaalfde plek dit jaar. Hekkensluiter
van de top 100 is De Sevewaeg uit
Sevenum, dat vorig jaar nog op de 64e
plaats te vinden was. De Bòbbel uit
Maastricht voert de top 100 aan.
De zeventienkoppige jury van de
Café Top 100 heeft een rijk verleden als
kastelein en ondernemer. Een aantal
van hen won zelf de Café van het
Jaar-titel. Met een kennersoog beoordelen zij hun collega’s. Voordat de jury
het land ingaat, wordt er een longlist

gemaakt van vele honderden cafés.
Alle bedrijven op deze lijst worden
meerdere malen op willekeurige
momenten bezocht, bij mooi weer en
bij regen.

Gastvrijheid,
sfeer, hygiëne en
productbehandeling
Vaak gaan de juryleden op stap
met een tweede persoon om het
cafébezoek zo natuurlijk mogelijk te
laten verlopen. Bezoeken worden niet
aangekondigd en de jury maakt zich

niet bekend. De jury toetst de cafés
op vier onderdelen: gastvrijheid, sfeer,
hygiëne en productbehandeling en
vakmanschap. Daarnaast kan het jurylid
een cijfer geven voor de totaalindruk.
Naast de Top 100 brengt Misset
Horeca ook een aantal cafés onder de
aandacht onder de noemer ‘Aanraders’.
Dit zijn bedrijven waarvan de jury
meent dat ze nog niet in de Top 100
horen, maar die wel de moeite waard
zijn om te bezoeken. In deze categorie staan ook cafés die nog niet zo
lang open zijn, of van eigenaar zijn
gewisseld. Dit jaar zaten daar geen
Limburgse cafés bij.

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

AUTOBEDRIJF

HOUTEN
SPEELGOED
N ie u w

voor kleine prijsjes
voor surprise, geboorte e.d.

De FEESTCOLLECTIE
is binnen!
Sint had bedacht dat elke miniklant
zijn/haar schoentje mag zetten
bij Sproetje van 19-11 tot 2-12

T 077 - 398 87 89 • M 06 - 41 31 81 34
Kerkstraat 10a • 5961 GD Horst

www.sproetjemode.nl

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Paardenmarkt Lottum
Traditiegetrouw was afgelopen maandag de Paardenmarkt in Lottum. Honderden paarden en
pony’s werden op de Markt in het rozendorp te koop aangeboden. Van klein naar groot, van bruin
tot beige, gestippeld of met een dekentje met pantermotief op, alle varianten werden aangeprezen.
Enkele duizenden mensen kwamen ondanks de kou op de paarden, de marktkraampjes en de
bijbehorende gezelligheid af.
Kijk voor meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl
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Angela staat haar mannetje
“Angela? Dat is die van de brandweer!” Ze is beroemd en berucht zegt ze zelf. In winkels wordt ze door wildvreemden aangesproken over rookmelders. Ze heeft niet echt iets met vuur, maar houdt van stoere beroepen.
Angela Alards is al 21 jaar bij de brandweer en is sinds april postcommandante in Horst.

Vroeger wilde ze bij de politie of in
militaire dienst, maar na school ging
Angela werken. Toen er 21 jaar geleden
een vacature in de Echo stond, sprak
haar dat meteen aan. Angela: “Ik was
toen de enige vrouw en verschillende
mannen zagen dat niet zitten. Maar ik
ben niet als vrouw op de wereld gezet
om achter het aanrecht te staan. Dat
eerste jaar bij de brandweer heb ik ook
echt voor mezelf gedaan.

Ontzettend uitgesloofd
Ik vind het belangrijk om respect te
krijgen en ik heb me moeten bewijzen
als brandweervrouw. Ik heb me ontzettend uitgesloofd. Ik wilde niet slagen

met een zes, maar met een acht. Ik
wilde geen flater slaan zodat mensen
konden zeggen: ‘zie je wel!’”
Maar mensen die toen enige twijfels hadden over Angela als brandweervrouw zijn daar wel van teruggekomen.
Als haar pieper gaat denkt ze ’yes, ik
mag weer!’ Als postcommandante is
ze nu de spil tussen manschappen en
gezag. Door de fusie van de gemeenten
in 2010 heeft Horst aan de Maas vier
kazernes. De hoofdcommandant had te
weinig tijd om op alle kazernes zaken
te regelen, dus iedere post kreeg een
postcommandant. Na veel wikken en
wegen heeft Angela toch gesolliciteerd
en is uiteindelijk aangenomen. Buiten

haar parttimebaan op het gemeentehuis weet Angela toch nog wat uurtjes
vrij te maken om alles binnen haar post
te regelen. “Het bevalt me heel goed
om alles te regelen. Vrouwen willen
natuurlijk graag alles weten en regelen,
al weet ik niet of je dat er nu in moet
zetten”, lacht Angela.
“Het leukst aan bij de brandweer
horen is de saamhorigheid. Feestjes
zijn bijvoorbeeld leuk, maar die dienen
ook voor de saamhorigheid: je kent
elkaar door en door. We hoeven elkaar
maar aan te kijken en we weten wat
we moeten doen. Het teamgevoel is
geweldig, letterlijk en figuurlijk voor
elkaar door het vuur gaan.”

BEUK - HAAGBEUK
maat 50/80 80/120 120/150 150+

(web)winkel voor

natuurvoeding, homeopathie,
dieetvoeding, voedingssupplementen,
natuurlijke cosmetica en
lichaamsverzorging.

woondecoraties

Venray-Oostrum
0478-585956
www.stoffelhoeve.nl

06 22944564 of 077 4678186

mandant ben, dat klinkt toch als een
hoge functie.” Ook haar man Peter
weet dat Angela helemaal op haar
plaats zit. Haar zoon Bjorn is zelf bij
de jeugdbrandweer en best wel trots
op mam, maar af en toe vindt hij het
wel jammer dat ze het er zo druk mee
heeft. Angela: “Ik ben al gauw twee
tot drie avonden in de week weg. Van
vier tot zeven zijn dan ook mijn heilige
uurtjes thuis.”

Respect heb ik na
21 jaar wel gekregen
Angela is nu bevelvoerder en
postcommandant en gaat daar honderd
procent voor. “Ik hoef niet nog iets
te bereiken, de kunst is nu om het zo
goed mogelijk te doen en zo vol te
houden. Respect verdienen vond en
vind ik heel belangrijk, maar dat heb ik
na 21 jaar wel gekregen.”

Boerenlandschap
Verfraaid van start
Met het planten van een boom op het terrein van het NS-station geeft
wethouder Paul Driessen zaterdag om 14.00 uur het startsein voor het
megaproject Boerenlandschap Verfraaid.
Dit project omvat een investering
van 6,5 ton in het landschap van de
gemeente Horst. De groene herinrichting en het herstel van de oude beukenstructuur bij het station vormen
een van de eerste projecten binnen
Boerenlandschap Verfraaid.
Het startsein van wethouder
Driessen met het planten van een
boom valt precies gelijk met de
jaarlijkse erfbeplantingsactie van

Horster Landschap en de Groengroep
Sevenum. Sinds de start in 1997 zijn
zo’n 550 erven in Horst aan de Maas
verfraaid met ruim 4.300 laanbomen,
3.000 hoogstamfruitbomen, 80 kilometer haag en 22 hectare bosplantsoen. Daarmee is Horst aan de Maas
de absolute koploper in Limburg.
In deze gemeente is 30% van alle
erfbeplantingen in de provincie
gerealiseerd.

MWellness
Japanse body & beauty

BOSPLANTSOEN maat 60/90

10% december
korting op

“Als brandweervrouw moet je wel
tegen de mannenwereld kunnen”,
zegt Angela, “je moet een grapje of
een vieze mop niet erg vinden. Het is
zwaar werk en vooroordelen kom ik
ook wel tegen.” In totaal zijn er vier
brandweervrouwen bij brandweer
Horst aan de Maas. Op de kazernes in
Lottum en Meerlo één, in Sevenum nog
geen en in Horst twee. “Soms denk
ik wel dat de mannen denken: ’daar
heb je haar weer’, maar dat is ook
typisch een vrouwending om daarover
na te denken natuurlijk”, lacht Angela.
“Je past je ook heel gemakkelijk aan.
Soms merk ik ineens dat ik een typische mannengrap maak. Daar lach ik
dan wel even mee.”
Inmiddels weet haar hele omgeving wel dat Angela zeer fanatiek is bij
de brandweer. “Mensen van buitenaf
zijn soms toch nog zwaar onder de
indruk. Helemaal omdat ik nu postcom-

www.natuurwijzer-horst.nl
077-3981459

Spetterende openingsactie!
In combinatie met een Wellnessbehandeling
en aanschaf van 2 Phyto Naturelle
producten ontvangt u een kado twv E 24,95
www.mwellness.nl - Tel. 077 851 22 27 - Mob. 06 13 82 67 89

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

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

www.verkoeijen.nl

Verjaardagsfeest, personeelsfeest of ander feest?
Wij verzorgen graag de catering!
Laat u verrassen! Zie onze site voor meer info.
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Van huis uit
voordelig
Uw website voor de beste aanbiedingen in Horst aan de Maas.
24 uur per dag, 7 dagen in de week voordeel klikken.

Bekijk vanaf nu alle aanbiedingen op

HALLOaanbieding.nl is een initiatief van Kempen Nieuwsmedia, uitgever van HALLO Horst aan de Maas, E info@halloaanbieding.nl, T 077 - 396 13 56
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Massage als investering in
je lichaam
Een lange werkdag aan een bureau zitten, vaak repeterende bewegingen maken achter een machine in de
fabriek of door stress last hebben van een zeurende hoofdpijn. Wellicht dat een massage uitkomst kan bieden.
Astrid Bours uit Grubbenvorst komt bij de mensen thuis en neemt de verantwoordelijke spieren graag onder
handen.

Astrid Bours zet haar inklapbare
massagebank achter in de auto, neemt
massageolie en een handdoek mee en
gaat thuis bij de mensen aan de slag.
“Het voordeel van thuismassage is dat
klanten niet hoeven te reizen, maar na
een ontspannende warme douche meteen op de bank plaats nemen”, zegt
Astrid. “Ook met een stoelmassage
help ik graag om die vervelende spieren hoofdpijnen te bestrijden.” Een van
haar eerste klanten was haar echtgenoot, die last heeft van migraine. “Door
het masseren van de spieren krijgen de
zenuwen die klem zitten meer ruimte”,
zegt Astrid. “Hiermee kan de hoofdpijn
verdwijnen.”
Tijdens haar studie werktuigbouwkunde aan de TU in Eindhoven
specialiseerde Astrid zich in medische
technologie. Gecombineerd met op
hoog niveau hockey spelen, ontwikkelde Astrid haar brede interesse voor

het menselijk lichaam. “Bij blessures
van mijn medespelers was ik erg
gemotiveerd om deze te verhelpen.”
Haar moeder volgde samen met de
tante van Astrid een cursus sportmassage en op hun aanraden schreef zij
zich ook in. In de tussentijd raakte
ze zwanger van haar oudste dochter,
waardoor de sportmassages op een iets
lager pitje kwamen te staan. “Ik heb
hoogzwanger met een behoorlijke buik
mijn examen succesvol afgelegd”, aldus
Astrid.

Een massage kan
enorme spierpijn
veroorzaken
Masseren is erg intensief en het
is fysiek haast onmogelijk om daar
een fulltime baan van te maken.
“Het aantal behandelingen per week

varieert, dus ik heb nog plek.” Astrid
combineert het masseren met de zorg
voor haar drie kinderen. “Als zij naar
school of ’s avonds naar bed zijn, dan
ga ik masseren.” Astrid is gespecialiseerd in algehele rugmassage en
de massage om hoofdpijn te bestrijden. “Vooraf waarschuw ik altijd dat
een massage ook enorme spierpijn
kan veroorzaken. Dit komt door het
intensieve aanpakken van spieren met
duimen en ellebogen. Overigens ga ik
volgend jaar september de opleiding
fysiotherapie volgen. Dan kan ik mijn
droom waarmaken en klanten nog
meer bieden.”
Een massage helpt om de symptomen te bestrijden, maar het lukt niet
altijd om de oorzaak aan te pakken.
“Voor een ontspanningsmassage, sportmassage of stoelmassage kom ik graag
bij de mensen aan huis. Dat is pas echt
ontspannen en genieten”, aldus Astrid.

Van badjas tot
verloopsok
Ferd van der Beele is sinds jaar en dag gevestigd aan het Sint Lambertusplein in Horst. De historie van het bedrijf gaat ruim honderd jaar
terug. Met Marjon van der Beele is de vierde generatie aan de slag gegaan
in het familiebedrijf. Onder haar hoede werd de winkel flink uitgebreid.
“Ik ben enorm blij met de uitbreiding”, vertelt een trotse Marjon. “Ons
assortiment komt nu veel beter tot zijn
recht. Kijk, nu kunnen we bijvoorbeeld alle kleuren en maten van deze
badkamermandjes aan onze klanten
laten zien.” Het pand heeft aan de binnenzijde een complete metamorfose
ondergaan. Diverse productgroepen
staan overzichtelijk uitgestald. “Naast
onze sanitairartikelen kunnen wij
de klant ook nog de serviceartikelen
leveren. Je kunt bij ons dus voor een
badjas maar ook voor een verloopsok
terecht”, zegt ze gekscherend. Van
oorsprong is Ferd van der Beele een
installatiebedrijf. Maar het begon
allemaal met een koperslagerij. “Mijn
grootvader startte in 1904 een koperslagersbedrijfje op de plek waar nu het
voormalige ING-pand staat”, vertelt
Ferd van der Beele. “Van daaruit zette
mijn vader een nieuw bedrijf op hier
aan het Sint Lambertusplein. Dat was
in 1938. Het pand is in de loop van de
tijd flink verbouwd.” De ligging van
de winkel speelt de familie Van der
Beele parten. “We liggen net buiten
het zichtsveld van de Steenstraat”,
zegt Marjon. “Dat heeft grotendeels te
maken met de kiosk die hier pal voor

Onderhoud
lease-auto?

de deur staat. Die puist is meerdere
ondernemers een doorn in het oog,
maar gelukkig wordt het gebouwtje
voor 1 december gesloopt. Zodra het
ding weg is gaan we aan de slag met
de buitenkant van onze winkel. We
willen meer in het oog springen.”
Wat nu al opvalt zijn de vier grote
etalageruiten aan de zijkant van de
winkel. “Dankzij de uitbreiding kunnen
we ook de mensen buiten beter laten
zien wat we in huis hebben. Je ziet
steeds vaker passanten even stoppen
om naar binnen te kijken. Vaak zijn ze
verrast door het aanbod aan artikelen
dat wij verkopen.” Sinds kort heeft
Ferd van der Beele ook een etalage op
het internet. “Via onze webshop kunnen wij ook onze klanten bedienen die
verder weg wonen. Het mooie is dat
we via de webshop ook klanten hier in
de winkel hebben gekregen. Het een
versterkt het ander.”
Op koopzondag 4 december
houdt Ferd van der Beele open dag.
“Wij willen onze vaste klanten laten
zien dat wij ons verder ontwikkelen.
Maar we willen natuurlijk ook uitbreiding van het aantal klanten. Wat dat
betreft gaan we er met heel veel zin
tegenaan”, zegt Marjon tot besluit.

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Mover met accu en lader,
montage @ 1250,00
Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl
ICEERD
GECERTIF

DOOR:

It’s Clean

maakt schoon op uw wensen
St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst Tel. (077) 398 37 00
www.autobedrijvenmaashorst.nl

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel. 0642825513
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Het mag ietsje meer zijn
Iedere dinsdagmorgen staat hij op de markt in Horst. Hij groeide op in Heiloo, maar vond zijn heil in NoordLimburg. Een man met een visie en een positieve instelling. Een gesprek over de weekmarkt en toekomstperspectief.

Starters in de regio
Leesbril-online-kopen.nl
Onderscheidend vermogen
De Easy Reader leesbrillen
hebben een magneetsluiting op
de neusbrug. Met onze magneetbril wordt op- en afzetten heel
eenvoudig. U bent uw leesbril
nooit meer kwijt: hij hangt aan
een flexibel bandje om uw nek,
maar nooit in de weg. En hij past
altijd. Door de verstelbare
pootjes is de Easy Reader
makkelijk zelf kleiner of groter
te maken. Precies zoals u hem
hebben wilt. Onze trendy Easy
Reader leesbrillen zijn verkrijgbaar in verschillende modellen,
kleuren en sterktes.

Bedrijf

Leesbril-onlinekopen.nl
Eigenaar Gilbert Mansvelders
Adres
Lottumseweg 43
Plaats
Grubbenvorst
Telefoon 077 260 00 99
E-mail
info@leesbril-onlinekopen.nl
Website www.leesbril-onlinekopen.nl
Sector
webwinkel
Start
1-10-2011
Activiteiten
Leesbril-online-kopen.nl
verkoopt praktische en trendy
leesbrillen.
Doelgroep
Iedereen die een leesbril
nodig heeft of gebruikt.

“Goedemorgen, Marcel. ´t Zelfde als
altijd?”, vraagt Rob aan één van zijn
vaste klanten. De man glimlacht en
knikt. Het is tekenend voor de sfeer
rond de wagen van Rob Wagenaar. Hij
is marktkoopman pur sang. “Mijn vader
had een supermarkt in Heiloo. Daar
hadden we een versafdeling, waar ik
regelmatig de kaasleverancier sprak.
Daarmee was mijn interesse voor kaas
gewekt.” Rob ontmoette een meisje uit
Venlo en toog naar het zuiden, waar hij
kaas op de markt ging verkopen. Nu,
ruim 33 jaar later staat hij wekelijks op
de markt in Horst. “Ik ben lid van het
Hollands Kaascentrum. Een vereniging
waar 46 marktkoopmannen bij zijn
aangesloten, waarvan er een mijn zoon
is. We voeren een eigen merk en dat is
binnen het marktwezen vrij uniek. Deze
natuurgefokte merkkazen worden
volgens een eigen receptuur gemaakt.”
Met een mooi product kom je er niet
alleen. Rob heeft in de loop van de
jaren veel zien veranderen op de

markt. “Ik heb mij losgemaakt van de
oude patronen. Bij mij staat de
persoonlijke benadering en de kwaliteit
van de producten voorop. En dat werkt.
Ik verkoop wekelijks voor zo´n negentig
procent aan vaste klanten. Ik kan ook
niet stil zitten en ben continu bezig met
nieuwe ontwikkelingen. In mijn vrije
tijd ga ik vaak winkelen om nieuwe
ideëen op te doen en te zien of wij op
de goede weg zijn.”

Losgemaakt van
oude patronen
De laatste jaren zit de weekmarkt
een beetje in het slop. Ook in het
centrum vallen steeds meer gaten. “Tja,
ik denk dat het kaf nu van het koren
wordt gescheiden. De markt wordt
kleiner, maar toch zie ik de toekomst
rooskleurig tegemoet. Het imago van
de markt verandert. Kwamen mensen
vroeger vooral voor de koopjes, nu is
de markt meer een openlucht

warenhuis met speciaalzaken. De markt
in Horst is overigens altijd erg gezellig.
Het publiek komt hier nog echt om
boodschappen te doen. Dat is een
duidelijk verschil met grotere steden
waar de mensen meer aan het
funshoppen zijn. Inmiddels heb ik
geleerd daar mijn aanbod en aankleding op aan te passen.” De persoonlijke
klantbenadering is dermate belangrijk
voor Rob dat hij zijn personeel
selecteert op basis van hun contactuele
eigenschappen. ”Het is juist op de
markt erg belangrijk dat je je klanten
perfect behandelt. Doe je dat niet dan
raak je ze snel genoeg weer kwijt. En
het product moet onderscheidend zijn.
Ik nodig iedereen uit om onze kaas
eens te proberen. Dan kun je het
verschil in smaak zelf proeven.”
De volgende klant staat alweer te
popelen om een bestelling te doen bij
Rob. Met een grote glimlach stelt hij de
klassieke vraag: “Mag het ietsje meer
zijn?”

Netwerken voor
starters
Op woensdag 30 november wordt de laatste bijeenkomst van StartersCafé
Horst voor 2011 georganiseerd. Het StartersCafé Horst vormt met het thema
netwerken een aanvulling op de eerdere bijeenkomsten. Bijzondere gast is
de ervaren ondernemer Cay Kleeven van kapsalon Praedé uit Horst, die
vertelt over zijn ervaringen met het opstarten van een onderneming.
“In mijn eigen adviespraktijk zie ik
een toenemende behoefte aan goede
en volledige voorlichting aan mensen
die een bedrijf willen starten. Het is zo
belangrijk om je breed te oriënteren. Zo
voorkom je dat er in het begin keuzes
worden gemaakt waar je later spijt van
krijgt”, zegt Tristan Smits, één van de
initiatiefnemers van het StartersCafé
Horst. Hij is werkzaam als jurist en
belastingadviseur. De andere initiatiefnemers, Steffie Hoeijmakers en Joris
Wijnen vullen aan: “Starters willen van
ervaren ondernemers horen hoe zij het
hebben gedaan en wat ze daarvan kunnen leren. Ervaringen delen met andere
starters en, heel belangrijk, beginnen

met het opbouwen van een eigen netwerk. Daar wordt met het StartersCafé
Horst in voorzien.” De avond begint om
19.00 uur en is bedoeld voor iedereen
die met plannen rondloopt om een
eigen bedrijf te beginnen en ondernemers die de afgelopen drie jaar een
bedrijf zijn gestart. In een informele
en ontspannen sfeer kunnen starters
informatie vergaren bij adviseurs van
de gemeente Horst aan de Maas en de
Kamer van Koophandel. Starters bepalen
zelf wat ze willen weten door een
adviseur aan te spreken. De toegang
is gratis. De avond is bij Liesbeth’s
Grand Café in Horst. Aanmelden kan op
www.starterscafehorst.nl

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur

HoeBOCD’s&DVD’s
ING
AANdBreIaED
Berg

De kraam voor al uw
ondermode en pyama’s!

A
mel & Erde
Zwischen Him
van € 15.00
voor

€ 10.00

wij verkopen oa BEEREN ondergoed

Grenzeloos
lekker!

Eduard Camps
Vishandel

voor elke kaasklant
weekkalender 2012 GRATIS

marktmerk Extra

belegen kilo 8,95
Toos en Rob Wagenaar
Kaaswagen Markt tegenover het Kruidvat
Winkel Tienrayseweg 27, Meerlo vrijdags 09.00-16.00 uur

stunt
prijs!

3 lekkerbekken E 7,50

A.s. vrijdag 18 en zaterdag 19 november zijn wij niet in Horst

www.vishandelcamps.nl + T. 0478 58 10 61
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Beter voor mens en paard
Ida Geurtjens uit Horst is van kinds af aan dol op dieren. Vooral het welzijn van paarden gaat haar aan het hart,
maar voor mensen zorgen vindt zij minstens even belangrijk. In oktober startte ze een eigen onderneming, waarin
de combinatie mens en paard centraal staat.

Wijnproeverij in
Horst
De dagen worden korter en de avonden langer, waardoor er steeds
meer tijd is om van wijn te genieten. Maar wat moet je dan kopen?
Slijterij Weijs biedt een unieke gelegenheid om verschillende wijnen
naast elkaar te proeven.
Op vrijdagavond 25 november
vindt in horecagelegenheid De Leste
Geulde in Horst een grote wijnproeverij plaats. Ruim dertig wijnen zullen

er staan en het publiek kan zelf een
‘wijnrondje’ maken. Deskundig advies
ontbreekt ook niet. Voor meer informatie kijk op www.slijterijweijs.nl

Eigenaar Toverland
investeert in
Spinning Coaster
Eigenaar Gelissen van attractiepark Toverland in Sevenum investeert
in een Spinning Coaster om het bezoekersaantal verder vergroten. Het
gaat om het eerste investeringsproject voor de uitbreiding van een nieuw
themagebied voor Toverland. Toverland ontvangt nu jaarlijks meer dan
500.000 bezoekers.

“Ik was zeven toen ik mijn eerste
paardrijles kreeg”, vertelt Ida. “En wist
meteen al dat ik later met dieren
wilde werken. Dat gevoel werd versterkt toen ik een eigen pony kreeg.
Tot mijn achttiende ben ik dag in dag
uit met paarden bezig geweest. Voor
mijn studie ging ik op kamers en
moest op mijn achttiende de hobby laten voor wat het was. Ik volgde de studie Sociaal Pedagogisch Werk en kreeg
de kans om mij in het laatste jaar te
specialiseren in therapie met dieren.
De combinatie zorg voor mens en dier
lag mij wel. Na het behalen van het
SPW-diploma ben ik nog twee jaar
natuurgeneeskunde gaan studeren.
Het praktijkjaar heb ik gelaten voor
wat het was, ik wilde aan de slag.”
Nadat Ida beide studies had
afgerond is zij zich gaan specialiseren
in massage voor mensen en bovendien een opleiding paardensportmas-

sage gaan volgen. Met de opgedane
kennis wilde zij een combinatie zorg
voor mens en paard maken.

Waar de mens
blokkeert, doet het
paard dat ook
“Ik ontdekte dat je aan een paard
kon merken dat de eigenaar ervan
niet lekker in zijn of haar vel zat. Waar
de mens blokkeert, doet het paard
dat ook. En dat heeft een negatieve invloed op de prestaties en het
welzijn. Nu is bij een mens de stress
duidelijker waarneembaar en kun je
er gezamenlijk over praten. Bij een
paard ligt dat heel anders. Aangezien
ik niet aan symptoombestrijding doe,
maar op zoek ga naar de oorzaak van
een probleem moet je diepgaand
onderzoek doen. Bijvoorbeeld door

de leefomstandigheden en voedingsmethode van het paard te bestuderen
en veel te praten met de eigenaar.
Uiteindelijk onderzoek ik ook het paard
zelf. In de praktijk blijkt dat massage
bij paarden goed helpt. Als een paard
moeilijk beweegt of kreupel is, is het
mogelijk dit met behulp van massage
te verhelpen.”
Ida is maar net van start gegaan
met haar bedrijf. “Ik moet uiteraard
nog veel praktijkervaring opdoen.
Het contact leggen met de eigenaren
van paarden gaat prima. Zodra ze
overtuigd zijn van de heilzame werking
van de therapie ga ik aan de slag.
Als blijkt dat ook de eigenaar problemen heeft kan ik met behulp van
massage of Bach-remedie de helpende
hand bieden. Het is mooi om te zien
dat paard en mens beter worden van
mijn gecombineerde werkwijze.”

Attractiepark Toverland heeft
deze week het startsein gegeven
voor de verdere ontwikkeling van het
buitengebied. De directie van het park
gaf daarbij onder meer opdracht voor
de bouw van een eerste attractie:
bij achtbaanbouwer Mack Rides in
Duitsland werd de handtekening
gezet voor de levering van een zogeheten spinning coaster in de tweede
helft van 2012.
Een maand geleden heeft
Toverland haar plannen voor de
komende jaren bekend gemaakt. “We
willen alle leeftijden bij elk weertype
een geweldig dagje uit bieden. Voor
een betere balans in dat aanbod
zullen we de komende tijd vooral in
het buitengebied investeren”, zegt
Jean Gelissen, eigenaar van Toverland.
“Hiervoor hebben we pas de gronden
aangekocht en nu ook een eerste
attractie.”

Pieter Cornelis, directeur strategie
en ontwikkeling over de spinning
coaster: “Uitgangspunt was een
familieattractie, juist voor families
met kinderen boven 12 jaar.” Ook
de spinning coaster krijgt een eigen
thema en verhaal. “Wat het thema
wordt, dat houden we, evenals de
naam, nog even onder de ‘toverhoed’.” De achtbaan krijgt een
plaatsje in het gebied achter de
Booster Bike en wordt na de zomer
geopend.
Een spinning coaster is een
achtbaan waarbij de karretjes tijdens
de rit om hun as draaien. Iedere
trein zal uit vier karretjes bestaan
die afzonderlijk van elkaar bewegen.
Attractiepark Toverland in Sevenum
is in 2001 geopend. Het park maakt
onderdeel uit van de Gelissen Group.
Voor meer informatie zie
www.toverland.nl

de markt van alle markten thuis
Rits Kapot???
Tot en met 30 november

Alle groenten 3 HALEN 2 BETALEN
Goedkoopste is gratis

Onze marktkraam is te vinden bij het gemeentehuis

Voor al uw konijn, wild en gevogelte naar

MASTBROEK

Poeliersbedrijf
Deze week

nbourtestunk
hele mooie ko/nijEn1e,5
0 pe
7 stuks

E 10,00

Loopt de rits open van uw jas, broek, rok, laars of tas?
In vele gevallen is dit te repareren door ons
zonder de rits te vervangen!

Ook hebben wij alles op het gebied van
zelfmaakmode en kledingreparatie!
Zie ook: www.vanderwijstkleinvak.nl
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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.

Wies Nelissen-Bouten
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

In Lottum woont de 43-jarige Wies Nelissen-Bouten. Wies is getrouwd
met Roel Nelissen (47) en samen hebben ze twee dochters, Ilse (12) en Indy
(9). Deze week wordt Wies Geplukt.

Eten uit eigen
moestuin
De Lottumse heeft veel hobby’s.
Ze bakt en decoreert taarten, vooral
voor familie, vrienden en kennissen.
Ze zit bij een kookclubje en wandelt
en fietst graag. “En ik ben afgelopen
zomer met een moestuintje begonnen,
echt mooi om te doen. Dat het oogsten van eigen kweek zo leuk kon zijn
wist ik niet”, zegt Wies die daarnaast
ook nog een keramiekcursus volgt.

Van trapveldje naar
speeltuin

Elke week stellen chefkok
Esli Vencent en souschefkok
Ben van der Steen 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.

Wies woont graag in het rozendorp en prijst de saamhorigheid
onder de mensen. “Hier hebben ze
nog wat voor elkaar over. In grote
dorpen zie je dit vaak niet meer. Kijk
maar eens naar het Rozenfestival,
dat wordt toch maar door ons klein
dorpje georganiseerd.” Als Wies iets
mocht veranderen binnen Lottum, zou
ze van het trapveldje achter de bejaardenhuisjes aan de Ulsheggerweg
een mooie speeltuin maken. Volgens
Nelissen spelen er nu maar weinig
kinderen en zou het veldje beter
benut kunnen worden.
Een bezoekje aan haar eigen
achtertuin maakt meteen duidelijk
waarom dat het mooiste plekje
van Lottum is. Het vrije uitzicht op

Kaassoep
voor 2 personen
Benodigdheden
• 1 kleine ui
• 20 gram boter
• 20 gram bloem
• Een halve liter bouillon naar keuze
• Een halve deciliter slagroom
• 50 gram geraspte oude kaas
• Vers gemalen peper
• Eventueel fijngehakte peterselie
Bereiding
• Pel en snipper de ui;
• smelt de boter in een pan en bak
de uitjes 2 minuten zonder ze te
laten kleuren;
• maak een roux door de bloem er
aan toe te voegen en laat het 2
minuutjes zachtjes pruttelen;
• doe al roerende een scheut
bouillon door de roux tot het
mengsel kookt en gebonden is;
• voeg scheut voor scheut de
bouillon toe tot het mengsel glad
gebonden is;
• kook de soep 2 tot 5 minuutjes
zachtjes door;
• roer de room en de kaas door de
soep en laat de kaas al roerende
smelten;
• breng de soep op smaak met
peper, bestrooi hem eventueel
met peterselie.

voor de dingen die ik voor hen doe.
Dingen die wij als vanzelfsprekend
ervaren. Dat maakt mijn werk als
ziekenverzorgster bijzonder en maakt
veel goed”, aldus Wies.

Wies is geboren in Maasbree en
Roel komt uit Grubbenvorst. Tot zo’n
tien jaar geleden woonde het gezin
Nelissen in Horst en verhuisde toen
naar Lottum. Hun huis ligt aan de
Broekhuizerweg en heeft een achtertuin die uitkijkt over de winterbedding van de Maas.
“Ik heb er dan ook geen spijt van
dat we toentertijd naar Lottum zijn

verhuisd”, lacht Wies.
Wies werkt al bijna 25 jaar als ziekenverzorgster in een verzorgingshuis
in Venlo. Werk dat ze graag doet.
Alleen de toenemende tijdsdruk waarin het werk gedaan moet worden
zit haar niet lekker. “Tijd voor een
gezellig praatje met een cliënt is er
niet meer bij en dat vind ik jammer.
Maar de bewoners zijn wel dankbaar
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Respect voor de
Dalai Lama
Aan mensen die materialistisch
ingesteld zijn heeft de Lottumse een
hekel. “Met geld kun je veel, maar
niet alles. Het is alleen af en toe
handig om geld te hebben. Ik ben
een keer in India geweest en heb
daar gezien hoe mensen in armoede
leven en toch gelukkig kunnen zijn.
De laatste jaren heb ik geleerd om
vooral van de kleine dingen in het
leven te genieten. Ik zou de Dalai
Lama wel eens willen ontmoeten,
een man waar ik diep respect voor
heb”, aldus Wies.

Geld maakt niet
gelukkig
Waar ze echt van geniet is de carnavalstijd en de Gekke Maondig. “En
van een warme wafel met warme
kersen en slagroom. Daar mag je
me midden in de nacht voor wakker
maken”, besluit ze het interview.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Bloemschikkampioenen

Aan roëskes hebbe zeej zich noëit geprikt,
En hajje ’t op d’n iërste priës gemikt.
Moëj böskes make,
Dát deuj ter zake,
Die ziën vur ôs bloôme écht geschikt!

op vrijdag en zaterdag:
de hele dag rechtstreeks uit de oven,
warm de winkel in gedragen

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.

6

de winterbedding van de Maas en
kasteel de Borggraaf is grandioos.
“Nu begrijp je meteen dat ik niet zo
nodig op vakantie hoef”, lacht ze.
“Maar als ik wel op vakantie ga, wil
ik naar een land waar veel te zien is
op gebied van cultuur en natuur en
waar je lekker kunt eten.” Als de kinderen wat groter zijn, wil Wies verre
reizen maken. “Toen we nog geen
kinderen hadden reisden we veel.
Bepakt met rugzak trokken we dan
van plek naar plek. Dat mis ik soms
wel”, aldus de ziekenverzorgster.

2
6

6
3

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Bespreking Poll week 44

De winkels in het centrum van Horst mogen
iedere zondag open zijn
Na Venray is inmiddels ook in de gemeente Peel en Maas een
voorstel ingediend om winkels de gelegenheid te bieden om op
zondag open te zijn. In tegenstelling tot Venray en Horst aan de Maas
lijken de ondernemers in Peel en Maas meer eensgezind en positief
te reageren op het voorstel.
Uit de reacties op de poll blijkt dat de meningen in Horst aan de
Maas over de ´vrije´ koopzondag sterk verdeeld zijn. Iets meer dan
de helft, namelijk 54 procent, is voor de openstelling van winkels op
zondag. De tegenstemmers nemen 46 procent voor hun rekening.

De balans slaat dus uit naar de voorstemmers. Op de website van
HALLO noemde iemand de beperking van koopzondagen ”een poging
van zwaar gereformeerde Bijbelbelters om anderen hun manier van
leven op te dringen”, terwijl een tegenstander het opnam voor het
winkelpersoneel dat op zondag zou moeten werken.
Het is duidelijk dat in Horst aan de Maas de voor- en
tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar staan. De discussie over de
openstelling van winkels op zondag in Horst aan de Maas is nog lang
niet ten einde.

De organisatie had Flestival gewoon door moeten
laten gaan
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het nieuw opgezette festival Flestival, dat volgend weekend in de
Mèrthal in Horst plaats zou vinden, is door de organisatie afgeblazen.
Een tegenvallende kaartverkoop was de oorzaak.
De organisatie vond het een te groot financieel risico om op basis van
de voorverkoopcijfers het festival toch door te laten gaan.
Wat de reden voor de tegenvallende kaartverkoop is, kan de organisatie niet zeggen. Volgens hen lag het niet aan de line-up met grote namen

als Di-Rect, Miss Montreal en de Handsome Poets. Is het de tijd van het
jaar? Ligt het aan de locatie? Is de planning, zo kort na de slotconcerten en
de opening van het carnavalsseizoen, het probleem? Of is de organisatie
te voorbarig geweest met de afgelasting en kopen Horster festivalgangers
liever kaarten aan de kassa?
De organisatie had Flestival gewoon door moeten laten gaan.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 45) > Ouderen hebben ook recht op een nieuwe relatie > eens 95% oneens 5%

Vrijdag 18 NoV
CoroNa & TEquila
NighT
Vrijdag 25 NoV
Woody’S
B’day BaSh
ZaTErdag 26 NoV
arrESTEd oN ThE
SEVENTh
&
rEMorSE
Cd PrESENTaTiE
&
PoWErSlaVE
iroN MaidEN
TriBuTE !

Ons kantoor is donderdag 24 en
vrijdag 25 november gesloten.
Tijdens deze dagen werken wij aan de toekomst van onze organisatie.
Om u straks nog beter van dienst te zijn! Op maandag 28 november
bent u vanaf 8.30 uur weer van harte welkom en helpen wij u graag.
Voor dringende zaken en/of een storing aan uw verwarmingsinstallatie
kunt u telefonisch contact opnemen met (0800) 966 3665.
Wij helpen u direct, 24 uur per dag!

Jacob Merlostraat 11
5961 AA Horst

tel (077) 397 42 00
www.wonenlimburg.nl

ZaTErdag 10 dEC
SuPEr SWiNg
SaTurday
25+

uiT ETEN TiP
WildSPECialiTEiTEN
daghaP MENu
E 19,50
SurPriSE MENu
4 gaNgEN E 28,50
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Worst met
gebakken
peren
Cactus zit in de lappenmand.
Dirk neemt het prikstokje
tijdelijk van hem over en wenst
Cactus sterkte met het herstel.
De Floriade komt er aan. En
dat zullen we weten ook. Molens
versierd met Floriade doeken,
Floriade-banieren op strategische
plekken in de kernen en korting
op de entree van de Floriade voor
inwoners van de regio. Interessant voor Horst aan de Maas,
want als we de belangrijke
mensen van de internationale
tuinbouwexpositie moeten
geloven levert de Floriade ons
veel spin-off op. Hoe zegt u?
Spin-off: een interessante
Engelstalige term waarmee wordt
bedoeld dat Horst aan de Maas
tijdens en na de Floriade een
enorme economische impuls gaat
krijgen. Ja, het is natuurlijk
prachtig als de hele wereld
massaal groenten en fruit uit onze
regio gaat kopen en het toerisme
in onze gemeente nog meer
floreert, maar het kan ook zijn dat
ons de bekende worst wordt
voorgehouden. Misschien moeten
we voorzichtig zijn met op
voorhand veel geld steken in
onzekere voorspellingen. En
misschien moeten we onze
Horsterse nuchterheid bewaren en
niet te hard van stapel lopen.
Even uitgeholde termen als
´duurzaamheid´ en ´cradle-tocradle´ in de koelkast zetten.
Gewoon de kat uit de boom
kijken in plaats van de kas uit de
grond stampen. Vanaf april 2012
kunnen we zien wat er gaat
gebeuren. Pas dan weten we of
de wereld letterlijk aan onze
voeten ligt en Horst aan de Maas
voldoende gronden heeft om te
investeren. Natuurlijk moet Horst
aan de Maas volop profiteren van
de Floriade. Het biedt ons als
inwoners ook een kans om de
wereld op een andere manier te
bekijken. Een gelegenheid om
onze vooroordelen bevestigd te
zien of overboord te gooien. Om
onze nuchterheid even in te ruilen
voor verwondering. De kans te
pakken om te zien wat er in de
tuin van de buurman gebeurt. En
dan pas kunnen wij de conclusie
trekken of er voldoende voedingsbodem is voor de beloofde
spin-off. Want als we dat niet
doen, zitten we straks misschien
met een bordje verschraalde
worst met gebakken peren.
Dirk
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
17 november 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Voor uitleg over nieuwe systeem van afvalinzameling

Wethouder Op de Laak bezoekt
appartementencomplexen
De gemeente Horst aan de Maas voert op 1 januari 2012 een nieuw systeem van afvalinzameling in. Vanaf die datum wordt in alle kernen van de gemeente het afval vaker én nog beter
gescheiden opgehaald.
De gemeente wil de inwoners zo goed mogelijk informeren over wat het nieuwe afvalsysteem
voor hen betekent. In dat kader brengt wethouder Birgit op de Laak dezer weken een bezoek
aan onder meer dertien appartementgebouwen en een afdelingsvergadering van de Katholieke
Bond van Ouderen.

Het nieuwe afvalsysteem brengt veranderingen met zich mee. Veranderingen die leiden
tot vragen. Zo heeft een aantal bewoners van
appartementencomplexen in de gemeente
aangegeven zich zorgen te maken over waar
zij straks hun afval moeten opslaan. Vooral veel
senioren vrezen onvoldoende plek te hebben
voor de inzamelmiddelen.
Wethouder Birgit op de Laak neemt die
bezorgdheid serieus. De wethouder brengt
daarom in de maand november een bezoek
aan een aantal appartementengebouwen in
de gemeente, in het bijzonder aan die hoogbouwcomplexen waar veel senioren wonen. De
wethouder legt tijdens de gesprekken met de
bewoners uit waarom het nieuwe afvalsysteem
nodig is en wat het uiteindelijk de gemeente én
de inwoners oplevert.
Afgelopen week is al gesproken met bewoners
van appartementencomplexen in Grubbenvorst
Lottum en Horst . Bovendien is in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst gehouden
voor de bewoners van de hoogbouw, die niet in
de ‘tour’ was opgenomen.

“Nuttige en goede bijeenkomsten”, blikt wethouder Op de Laak terug op de eerste reeks
van bezoeken. “De bewoners die we hebben
gesproken waren geïnteresseerd en kritisch.
Er wordt nog met duidelijke scepsis naar het
nieuwe inzamelsysteem gekeken. Dat begrijp
ik goed. Elke verandering brengt nu eenmaal
onzekerheid met zich mee. Het systeem zal
zich in de praktijk moeten bewijzen, zoals het
dat ook tijdens de eerdere proef in Meterik en
Sevenum heeft gedaan. We hebben geprobeerd
om alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Op sommige plaatsen is ons gevraagd om
nog eens specifiek naar de situatie ter plekke
te kijken en waar nodig te overleggen met de
verhuurder van het complex of wellicht nog
slimmere oplossingen mogelijk zijn. Dat gaan
wij zeker doen.”
Komende week gaat de wethouder nog langs bij
een aantal appartementengebouwen in Horst,
Broekhuizen en America. Daarnaast geeft zij
een toelichting op het nieuwe afvalinzamelingsysteem tijdens de ledenvergadering van de
KBO in Sevenum.

Mag ik even een maatje
meten in uw tuin?
Deze vraag kan de komende tijd aan u gesteld worden als u in de gemeente Horst aan
de Maas woont. In deze en enkele omringende gemeenten vindt een bijhoudingsronde
plaats voor de Grootschalige Basis Kaart
Nederland (GBKN) door Kempkes Landmeten

uit Elst. Graag wil de Stichting GBKN-Zuid uw
medewerking hiervoor vragen. De medewerkers van het Ingenieursbureau kunnen zich
desgewenst legitimeren.
Eventuele info GBKN-Zuid tel. 0495-453515
of www.GBKN-Zuid.nl.

Raadsvergadering
Op dinsdag 22 november 2011 is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis van Horst aan de Maas (HadM).
De vergadering begint om 18.30 uur en de
volgende punten staan op de agenda:
• Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen de
aanwezigen het woord voeren of een presentatie houden over al of niet op de agenda
vermelde onderwerpen. Wilt u gebruik maken
van het burgerpodium, neem dan vóór de vergadering contact op met de griffier, de heer R.
Poels, tel: 077 – 477 97 70 of 06 - 51852891
of email: griffier@horstaandemaas.nl.
• Burgerinitiatief “Naar een echt duurzame
landbouw”
• Krediet MFA Broekhuizenvorst
• Harmonisaties nieuwe gemeente HadM
Bij een gemeentelijke herindeling moet er veel
geregeld worden. Dat is ook gebeurd in 2010
en 2011. Vóór 2012 moeten onderstaande
zaken geharmoniseerd worden, zodat voor
iedereen in de nieuwe gemeente HadM dezelfde regels gelden. Het voorstel aan de raad
is om de hierna genoemde harmonisaties vast
te stellen:
• Verhuurtarieven, beheer en exploitatie
binnensportaccommodaties
• Peuterspeelzalen – kinderopvang en
herijking voorschoolse educatie
• Toetsingskader verlening van projectsubsidies aan vrijwilligersorganisaties
• Geurhinder en veehouderij
• Afvalinzameling
• Uniformiteit voorwaarden aansluiting
op gemeentelijk rioolstelsel
• Nota Grondbeleid
• Leggen, verleggen, onderhouden en
verwijderen van telecomkabels
• Kanteling maatschappelijke ondersteuning

• Besluitvorming NGB en opdracht aan GGD
• BP 7 levensloopbestendige woningen
Mgr. Verstraelenstraat
• BP Crommentuijnstraat K346
• Sanering intensieve veehouderij
Campagneweg 8, Meterik
• Sanering glastuinbouwbedrijf
Vossenheuvel 7, America
• CVI, Raayeind, Grubbenvorst
• Startersleningen (eerste huis)
• Parkeerverordening
• Parkeerfonds
• Begroting Venlo GreenPark 2012
Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist?
Kom dan luisteren op dinsdag 22 november
2011 vanaf 18.30 uur. U bent van harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via:
www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk
op www.horstaandemaas.nl.

Reiniging en
inspectie riolering
Op maandag 21 november zal de firma
Van der Valk & De Groot starten met het
reinigen van een deel van de riolering in
onze gemeente.
Hierbij wordt met hoge druk water door de
rioolbuizen gespoten waardoor u mogelijk geborrel kunt horen in de afvoeren van het toilet,
de keuken, de douche en de schrobputjes.
Ook kan het gebeuren dat stankafsluiters
(sifons) worden leeggezogen of dat een klein
beetje water uit de afvoeren spat.
Dit is meestal relatief schoon water. Na het
reinigen van de riolering wordt de toestand van
de buizen en putten in beeld gebracht middels
een camerainspectie door de firma Van den
Akker.
De werkzaamheden worden op de volgende
locaties uitgevoerd:
• Kronenberg: van maandag 21 november t/m
vrijdag 2 december (week 47 en 48);
• Sevenum: van maandag 28 november t/m
vrijdag 16 december (week 48, 49 en 50).
Om schade en stank te voorkomen, kunt u
de volgende maatregelen nemen:
• De afvoeren van wasbakken e.d. dichtzetten
met de bijbehorende stop, of er een hand-

doek of dweil overheen leggen en er een
zwaar voorwerp op plaatsen.
• Het deksel van het toilet dichtmaken en er
een zwaarder voorwerp op plaatsen.
• Als de werkzaamheden gereed zijn, de sifons
weer vullen met water door de kraan even
open te zetten. Denk dan ook aan de sifons
voor de afvoer van de wasmachine en de
verwarmingsketel.
De aannemer zal de direct aanwonenden nog
nader informeren via een bewonersbrief.
Mochten er ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch nog problemen zijn, dan kunt u bellen
met de projectcoördinator van Van der Valk &
de Groot, dhr. Bert Augustin, 06 – 525 88 011.
Voor algemene vragen met betrekking tot de
reiniging en inspectie kunt u contact opnemen
met Jan Bok van het team IBOR van onze
gemeente, 077 – 477 97 77 of een mail sturen
naar gemeente@horstaandemaas.nl .

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

Fabrieksstraat 8
Americaanseweg 66a
St. Lambertusplein
Kronenberg
Simonsstraat ongen.
Lottum
Hombergerweg 15

Broekhuizenvorst
Swolgenseweg 10 en 12

Meerlo
Mgr. Jenneskensstraat 28
Irenestraat 1

Evertsoord
Helenaveenseweg 31

Meterik
Crommentuijnstraat 41

Grubbenvorst
Horsterweg 66

Sevenum
Zeesweg 26
Frankrijkweg 4
Pastoor Vullinghsstraat 6
Maasbreeseweg 100
Berghemweg 12

Hegelsom
Mevrouwsbosweg 2
Horst
Molenveldweg 40
Dijkerheideweg 19
Loevestraat 55 en 57

Tienray
Over de Beek 2
Mackayweg 4

Commissie Bezwaar
Op dinsdag 22 november 2011 zal een vergadering worden gehouden van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften en
klachten.
Deze commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften.

Om 18.30 uur komt aan de orde het bezwaarschrift gericht tegen de weigering van een
omgevingsvergunning voor de bouw van een
bedrijfsruimte aan de Laarweg te Sevenum.
Om 19.00 uur komt aan de orde twee bezwaarschriften gericht tegen het planschadebesluit
van 29 september 2010.
Om 19.30 uur komt aan de orde enkele bezwaarschriften gericht tegen het planschadebesluit van 18 januari 2011.

De hoorzitting wordt gehouden in het
gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr.
M. Lenssen, tel. (077) 477 97 77.

Openbare hoorzitting van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften
en klachten

Inzameling afval
Vrijdag 18 november
• Inzameling restafval Horst-Noord

Meterik (13.00-16.00 uur) St. Jansstraat,
nabij kerk

Zaterdag 19 november
• Inzameling oud papier Horst-Zuid, Sevenum
• Inzameling oude metalen Sevenum
• Inzameling KGA gemeentewerken 10.00-14.00
uur (alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)

Donderdag 24 november
• Inzameling restafval omgeving Melderslo,
Horst-Zuid
• Inzameling KGA
Horst (09.00-12.00 uur) Wilhelminaplein
Griendtsveen (13.00-14.00 uur)
Helenaveenseweg, nabij kerk
America (14.15-16.00 uur) Past. Jeukenstraat/
Nusseleinstraat nabij kerk

Maandag 21 november
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Noord
• Inzameling KGA
Broekhuizenvorst (09.00-10.55 uur)
Kerkstraat, nabij Koetshuis
Broekhuizen (11.00-12.00 uur) Naesenhof
Melderslo (13.00-16.00 uur) Lochtstraat,
nabij kerk

Vrijdag 25 november
• Inzameling restafval America, Griendtsveen

Dinsdag 22 november
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord, Lottum-Zuid
• Inzameling KGA
Grubbenvorst (09.00-12.00 uur) hoek
Mgr. Joostenstraat/Wilhelminastraat
Lottum (13.00-16.00 uur) Markt
Woensdag 23 november
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen,
Tienray
• Inzameling KGA
Hegelsom (09.00-12.00 uur) Past.
Debijestraat, nabij gemeenschapshuis

Zaterdag 26 november
• Inzameling oude metalen Norbertusparochie,
Meterik
• Inzameling oud papier Horst-Noord, Lottum,
Meerlo, Meterik, Swolgen, Tienray
• Inzameling KGA
Meerlo (08.30-10.45 uur) Julianastraat (tussenberm)
Swolgen 11.15-12.30/13.00-14.00 uur) plein
nabij Rabobank
Tienray (14.30-16.45) uur) inzamelpunt
industrieterrein (nabij houten chalet)
• Inzameling textiel Evertoord, Kronenberg,
Sevenum
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Op de kalendergids is per abuis vermeld dat de KGA inzameling deze week zou zijn,
de inzameling vindt echter volgende week plaats.

Uitreiking zonnebloemen pompoenenwedstrijd

Werkzaamheden station Horst-Sevenum
Op station Horst-Sevenum wordt door ProRail gewerkt aan de perronkeerwanden en de
bestrating van de perrons. Als u dichtbij het station woont kunt u geluidshinder ondervinden
van de werkzaamheden.
Werkzaamheden vinden plaats op: van 19 november 23.55 uur tot en met 21 november
06.00 uur. De werkzaamheden hebben ook gevolgen voor het treinverkeer.
Kijk voor actuele reisinformatie op www.ns.nl

11 Jubilarissen Brandweer
Horst aan de Maas
Op de jaarlijkse bindingsavond van
Brandweer Horst aan de Maas op vrijdag
4 november jl. waren 11 jubilea te vieren.
De heren M. Denissen, G. Jilissen, E. Peelen
waren 121/2 in dienst van de vrijwillige brandweer. De heren L. Poels, P. Wijers, J. Janssen,
P. van Well en R. Janssen waren 20 jaar in
dienst van de vrijwillige brandweer. De heer P.

van de Pasch 25 jaar en de heren G. Huijs en
J. Jenniskens waren 30 jaar in dienst van de
vrijwillige brandweer.
Burgemeester C van Rooij sprak zijn waardering
uit voor de jubilarissen en reikte de bij de jubilea
behorende oorkonden en versierselen uit. De
commandant H. Peters reikte vervolgens de
gebruikelijke bloemenhulde uit en een passend
cadeau namens de brandweerverenigingen.

Vorige week werden de winnaars van de jaarlijkse zonnebloem- en pompoenenwedstrijd
in het zonnetje gezet. Zij ontvingen hun prijzen uit handen van loco-burgemeester
Leon Litjens.

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

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is
afdeling burgerzaken geopend op: Maandag van
08.30 - 20.00 uur.
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken tijdens
de normale openingstijden, dit kunt u doen via
tel. 077 - 477 97 77. Als u een ‘afspraak op maat’
heeft gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.
Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u bij de
afdeling Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
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RAADSFEITEN
EDITIE 17 NOVEMBER 2011

Raad bezocht
Meterik en Lottum

Vrijdagmiddag 11 november bezocht de gemeenteraad de NLW-locatie de Biesplanken in
Meterik en de Houthuizermolen in Lottum.
Aan het begin van de middag werd de raad
ontvangen door algemeen directeur Henk van
der Pas bij de NLW-locatie de Biesplanken
Kwekerijen. Hij informeerde de raad over de
structuur van de NLW (Werkvoorzieningschap
Noord-Limburg West). En ook over de ﬁnanciering en de toekomst van deze organisatie.
Daarbij kwamen de rijksbezuinigingen aan de
orde. Deze bezuinigingen dwingen de NLW tot
reorganisatie en inkrimping. De raad ontving
ook informatie over de locatie De Biesplanken
in Meterik. Ongeveer 100 mensen werken aan
de productie van stekken (heesters, coniferen,
etc.). Tijdens een rondleiding kreeg de raad een
goed beeld van de verschillende werkzaamheden in het bedrijf.
In Lottum werd de raad welkom geheten door
de voorzitter van de Stichting Houthuizermolen,
de heer Piet Coenders. Daarna kreeg de raad
uitleg over het Lokaal Programmaplan Floriade
2012 door mevrouw Greetje Lep, projectleider
Floriade, gemeente HadM. Eerder heeft de

raad voor de uitvoering van dit lokale programmaplan een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld. Nu hoorden ze hoe en waaraan
dat geld besteed gaat worden. De eerste concrete stappen zijn zichtbaar: alle kernen van
HadM zijn opgeﬂeurd met Floriade-banieren.
En op de wieken van de Houthuizermolen
draaien opvallende Floriade-zeilen.
Aan het einde van de middag zag de raad
- onder leiding van molenaar Jeu Vergeldt met eigen ogen hoe mooi de Houthuizermolen
is herbouwd. De heer Ton Verstraelen vertelde
hoe die herbouw tot stand is gekomen met
medewerking van vele sponsoren en
vrijwilligers.
Raadsexcursies 2012
In 2012 staan vier vrijdagmiddagen op het
programma: 16 maart, 15 juni, 21 september
en 23 november. Dan krijgt de raad opnieuw
de gelegenheid om verder inzicht te krijgen in
de vele ontwikkelingen en activiteiten in onze
gemeente.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering van
8 november 2011
Op dinsdag 8 november vond een openbare
gemeenteraadsvergadering plaats.
Punten van bespreking waren:
• benoeming wethouder Paul Driessen
• de programmabegroting 2012 en de
meerjarenbegroting 2013-2015.
Benoeming wethouder Paul Driessen
Na het vertrek van wethouder Freek Selen stelden de raadsfracties van het CDA, Essentie en
PvdA-PK voor om de heer Paul Driessen te benoemen als wethouder van de gemeente Horst
aan de Maas (HadM). Na de benoeming van de
heer Driessen door de raad, werd hij door de
voorzitter van de raad, Kees van Rooij, beëdigd.
Programmabegroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013-2015
Het college van burgemeester en wethouders
(B&W) van HadM presenteerde aan de gemeenteraad een (meerjarig) sluitende begroting.
Onder voorbehoud van inﬂatiecorrectie blijven de
totale lasten voor burgers en ondernemers gelijk.
Door de onzekere economische situatie (eurocrisis en bezuinigingen rijk) stelde B&W voor
om vooralsnog af te zien van nieuwe investeringen. En om ook in de toekomst een sluitende
begroting te houden stelde B&W aanvullende
besparingen voor.
Alle raadsfracties gaven hun mening over de
voorliggende cijfers en stelden vragen over de
begroting. De SP-fractie liet het ﬁlmpje ‘De straat
in de raad’ zien, met daarin opmerkingen van
inwoners uit HadM over onze gemeente.
De fracties waren blij dat – in deze zware economische tijden – HadM ﬁnancieel gezond is.
Ook waren zij eensgezind van mening dat het nu
verstandig is om te werken met een beleidsarme
begroting. Maar, de fracties gaven B&W ook
mee dat er gezocht moet worden naar creatieve
oplossingen om toch te (blijven) investeren.

Uitleg Lokaal Programma Floriade 2012 in de
Houthuizermolen

Tekst en uitleg tijdens rondleiding NLW-bedrijf
Biesplanken Kwekerijen

Column

Bijvoorbeeld de wens om door te gaan met de
ontwikkeling van de tracédelen B en C van het
ﬁetspad Horst-Broekhuizen. En te zorgen voor
een goed weg- en groenbeheer. Optreden tegen
het negeren van regels (vervuiling, vernieling,
misbruik voorzieningen). Vermindering van regel-

druk voor inwoners en bedrijven. Het stimuleren
en faciliteren van ondernemers; meer banen
betekent minder uitkeringen. Regionale samenwerkingsverbanden zijn daarvoor essentieel.
Er gaan ook geldstromen naar die samenwerkingsverbanden; het is goed daar kritisch naar
te kijken.
De gemeenteraad vindt zelfredzaamheid in
deze tijden een belangrijk uitgangspunt. Voor
de inwoners geldt: doe wat je zelf kunt doen. En
de gemeente doet wat ze wettelijk verplicht is te
doen. Er waren ook zorgen. Over bezuinigingen
bij de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en de
kanteling van de Wmo; zijn er straks voldoende
vrijwilligers en mantelzorgers?
De fracties kwamen ook met voorstellen voor bezuinigingen. De kosten van het bibliotheekwerk
zijn te hoog. Kosten voor de arbeidsmigranten
ook. Werkgevers kunnen daaraan een bijdrage
leveren. En regiogemeenten kunnen bijdragen
aan de kosten voor het informatiepunt Meterik.
Op het gebied van duuzaamheid kan de
gemeente het goede voorbeeld geven (zonnepanelen op gebouwen gemeente en sportaccommodaties).
De gemeenteraad stelde de programmabegroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013 t/m
2015 unaniem vast.
Na deze begrotingsbehandeling start de raad
een traject om de rol van de gemeente voor de
komende jaren uit te zetten. Daarvoor gaf de
raad B&W opdracht om een overzicht te maken
van wettelijke taken van onze gemeente en de
niet-wettelijke taken.
Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is tijdens
de raadsvergadering: op www.horstaandemaas.nl
kunt u de videobeelden van de raadsvergadering
bekijken. Dat kan al daags na de betreffende
vergadering. Nadat het verslag van de vergadering is vastgesteld (in de volgende vergadering),
kunt u de vergadering in het digitale archief raadplegen als videobestand en ook als schriftelijk
verslag.

De raadsfracties laten om de beurt in Raadsfeiten hun licht schijnen over een eventuele
gebeurtenis door middel van een column. Deze keer is aan het woord: Essentie.

Hoe bevalt dat nu?
Dat is een vraag welke ik de afgelopen 6 maanden vele malen beantwoord heb met “prima”. En
dat is gemeend. Het is niet altijd leuk om aan de
besluitvorming deel te nemen maar het is nodig
dat er een gemeenteraad zit die daadkrachtig
is. Je leert door verschillende brillen te kijken
en uiteindelijk keuzes te maken. Wat mij het
meest is bijgebleven is de discussie rondom de
stimuleringssubsidies. Je moet keuzes maken.
Een stimuleringssubsidie stel je beschikbaar
om maatschappelijke doelen te realiseren. Is
een doel gerealiseerd? Of gaat er een onevenredig deel naar een doel? Dan moet je keuzes
maken. Ook al vind je persoonlijk het doel van
een vereniging of stichting geweldig. Ook als
overheid heb je niet eindeloos de beschikking
over geld. En het is net zoals thuis: uitkomen
met de middelen die je hebt.
De komende tijd staan er nog diverse interessante discussies op het programma. De

gemeente staat voor vele keuzes. Ik kan ze
opsommen maar dan heb ik nog een extra
uitgave van Raadsfeiten nodig. Er komen ook
steeds meer taken bij de gemeente te liggen.
Taken waar niet altijd voldoende geld voor
beschikbaar is en toch moet je ze uitvoeren.
Het is daarom ook belangrijk om te kijken naar
wat je als gemeente moet en wat je mag. Dat
helpt je om betere keuzes te maken. Goed
doen wat je moet, daarna pas kijken wat je
mag. Thuis kun je ook pas leuke dingen doen
als je alles betaald hebt. Blijft er dan geld over
dan kun je sparen. Je kunt er ook voor kiezen
om minder te werken. Je ontvangt dan minder
geld. Dat geldt ook voor een gemeente. Eerst
de vaste lasten, vervolgens de leuke dingen. En het kan ook leuk zijn minder te gaan
werken!
Bart Bertrams, Essentie

Floriadezeilen op de wieken van de Houthuizermolen
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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.

Horst aan de Maas, sociaal en gezond
Tijdens de afgelopen raadsvergadering hebben we de begroting voor
2012 vastgesteld. Gezien de financieel onzekere tijd waarin we verkeren, is
er bewust voor gekozen om geen nieuw beleid in gang te zetten. We doen
alleen datgene wat nodig is. Bovendien is het voor ons van groot belang
dat de lasten voor u als burger niet worden verhoogd, dat hebben we u
beloofd!
We maken een pas op de plaats
omdat we zien dat er een aantal
taken van het Rijk op ons afkomen
met daarbij fikse kortingen op de
inkomsten vanuit datzelfde Rijk.
Tekorten die daardoor ontstaan hebben te maken met de Wet Werken
naar Vermogen en de onzekerheden

rondom de euro en de economische
situatie.
In deze tijd doen we ook een beroep op u. We vragen u om zaken die
u zelf kunt, ook zelf te doen. Waar een
verantwoordelijkheid van de gemeente
ligt pakt de gemeente die op. In het
gebied daar tussenin proberen we als

overheid en burgers samen de dingen
op te pakken, ieder vanuit zijn eigen
verantwoordelijkheid en eigen kunnen.
Uiteraard zijn we trots op datgene
wat we ondanks deze onzekere tijd
toch realiseren. Met de uitvoering van
het coalitieprogramma liggen we op
koers. Kijk naar de centrumplannen, kijk
naar het fietspad Horst-Broekhuizen,
kijk naar accommodaties die in diverse
kernen gerealiseerd worden, kijk naar
de aandacht voor jongeren in openbare
ruimte en kijk naar ontwikkelingen
rondom de zorg bij Sevenheym en Hof
te Berkel.

Voor de toekomst hebben wij
aandacht gevraagd voor het verminderen van lokale regels; zorgen voor
werkgelegenheid door als gemeente te
zorgen voor een goed ondernemersklimaat; voldoende woningbouw en met
name sociale woningbouw; ondersteunen van het verenigingsleven, waarbij
we kijken naar provinciale subsidies
voor bovenlokale evenementen en zorgen voor voldoende locaties van goede
kwaliteit; het in stand houden van de
leefbaarheid in de kernen; een goede
uitvoering van de kanteling van de
WMO en niet interen op onze financiële

reserves.
Horst aan de Maas staat er goed
voor, we zijn een financieel gezonde
gemeente met een sociaal gezicht.
Voortvarend gaan we verder en het
CDA ziet uit naar 2012, het jaar van
de Floriade. Geweldig om te horen en
te lezen hoe de lokale ondernemers
met eigen initiatieven hun onderneming en ons als gemeente op de
kaart zetten. Horst aan de Maas plukt
nu al de vruchten van de Floriade en
dat mag gezegd worden!
Rudy Tegels,
Fractievoorzitter

Openbare ledenvergadering Essentie
Essentie organiseert op dinsdag 23 november aanstaande een
openbare ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden in het
Maaspaviljoen in Broekhuizen en start om 20.00 uur.
Tijdens de ledenvergadering
is de recent gekozen Essentie
wethouder Paul Driessen aanwezig

als gastspreker. Hij zal een
persoonlijke toelichting geven op
zijn eerste weken als wethouder en

vertellen welke plannen hij heeft
voor de komende jaren. Iedereen
die meer wil weten over de nieuwe
wethouder van Horst aan de Maas
is welkom om kennis te komen
maken.
Tevens is het voor de aanwezigen

mogelijk om aan de fractie van
Essentie vragen te stellen over de
actuele projecten en thema’s die in
Broekhuizen en Broekhuizenvorst
spelen.
Onder andere zal gediscussieerd
worden over de woningbouw in beide

dorpen, het fietspad BroekhuizenHorst en de voortgang van het
kindcluster en de gymzaal.
Iedereen is welkom om bij de
ledenvergadering aanwezig te zijn
om vragen te stellen of zijn of haar
mening te geven.

Jalema B.V. is al sinds 1947 een toonaangevende naam in informatiemanagement. Jalema levert producten en diensten
die tijd en ruimte besparen en een betere organisatie van het archief en werkplek tot doel hebben. Naast de productie
van mappen, bedrijfsformulieren en bureau-accessoires beheert Jalema ook archieven van derden. Het hoofdkantoor
en de productie bevindt zich in Reuver en gedeeltelijk in Hoogezand. Dochterondernemingen zijn er in Brussel (België),
Briey (Frankrijk) en Elkridge (USA). Export vindt plaats naar meer dan 40 landen. Met 160 collega’s zetten we ons wereldwijd voortdurend in om ontwerp, productie, kwaliteitszorg, innovatie en verkoop op een constant hoog niveau te houden
waarbij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staat.
Momenteel is er een fulltime vacature op de afdeling kunststof spuitgieten voor:

MACHINE-STELLER (M/V)
Voor deze functie waarbij gewerkt wordt in een 2-3 ploegendienst, zoeken wij een kandidaat die:
Hoofdtaken:
• zelfstandig het onderhoud verzorgt van onze spuitgietmachines en matrijzen;
• (om)bouwen van matrijzen op de machines.
Profiel:
• wij zoeken een kandidaat die in het bezit is van het diploma MTS-werktuigbouw of vergelijkbaar met
een aantal jaren ervaring in een soortgelijke functie;
• kennis van spuitgieten is een pré;
• kennis van elektro is een pré.
Wat heeft Jalema te bieden:
• een zelfstandige job met veel mogelijkheden tot ontwikkeling;
• contacten met alle facetten van de bedrijfsvoering;
• gezonde en informele onderneming;
• prettige werksfeer;
• marktconforme beloning en prima arbeidsvoorwaarden;
• mogelijkheden voor het volgen van opleidingen.

LAMINAAT

nuvanaf

Laminaat

95
9,

m2

Reageren of vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij dhr. Eddy Maas, plantmanager,
bereikbaar op 077-4767676.
Uw sollicitatie kunt u richten aan dhr. Eddy Maas e.maas@jalema.com.
Bezoek voor meer informatie onze website www.jalema.com.

A-merken voor outlet prijzen

www.jalema.com

www.tegel-outlet.com

T 0478 69 12 12
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MODE trends
De blaadjes vallen van de bomen, de dagen worden korter en de temperatuur daalt. De zomerjurkjes en slippers gaan weer
voor een tijdje de kast in. Het is tijd om onszelf weer in het nieuw te steken. Na het succes van de eerste editie presenteert
HALLO Horst aan de Maas nogmaals de modetrendspecial, met deze keer als thema Najaarsmode.
Zes adverteerders kiezen vanuit hun eigen klantenkring een model, die door het team van Francis Hairdesign, bestaande uit Sonja
Wagemans, Nicole Jenneskens en Vera Verhaegen flink onder handen wordt genomen. Na een flinke knipbeurt verzorgt Lisette Linssen de
visagie, waarna fotograaf Eugène van Hoof van FotoID een aantal artistieke en high-fashion foto’s maakt. Nieuw dit jaar is dat de deelnemers hun producten ter promotie ook online bij halloaanbieding.nl voor een scherpe prijs weg kunnen geven. Kijk voor meer informatie
over deze aanbiedingen op www.halloaanbieding.nl Wilt u in de volgende modetrendspecial uw eigen producten terug zien? Stuur dan
een mail naar linda.cox@kempencommunicatie.nl
Danique (Cleopatra)
Bij dit jonge fototalent is er niets
mooier dan een kastanje koper
en mahoniekleur te combineren,
waarbij Sonja de kleuring zacht in
elkaar over laat lopen. Dit najaar
wordt de pony zacht en rafelig
gemaakt. Hierbij leg je het accent
meer op de mooie ogen. De
eerste styling is stijl waardoor de
kleur mooi uitkomt. De tweede
styling is lekker funky en speels.
Bij een mooie basis in langere
lengtes biedt het kapsel meerdere stylingsmogelijkheden.

Jèlena (Cruysberg)
Een mooie draagbare look die
laat zien dat eenvoud in een
mooie geknipte coupe, door Vera,
schoonheid versterkt! De zachte
ronde vormen van dit kapsel
leiden af van de iets vierkantere
gezichtsvorm en geven haar
een mooie vrouwelijke maar
toch pittige uitstraling. De eerste
styling is stijlvol en simpel, maar
onderstreept de belijning. Bij de
tweede look heeft Vera met weinig product het kapsel veranderd
van glad naar een meer stoere
look.

Daphne (Beau Belle)
Deze prachtige lady hebben
we gekleurd in een diepe
chocoladebruine basis, met tonen
erdoorheen van aubergine en
koel donkerbruin. De voorpartij
van het haar is geknipt in subtiele
lengteverschillen die het gezicht
omlijsten en de achterpartij is in
zachte lagen geknipt. De eerste
look laat een volumelook zien.
De tweede look is geïnspireerd op
de Jacky Kennedy-look: klassiek
met een edgy touch.

Tom (Wolff)
Bij de mannen zien we sterke
looks, disconnectie (contrast in
lengteverschillen), coupes Hardy,
de look uit vervlogen tijden waar
de hoge kuif hoogtij vierde.
Kruinen zijn kort en lokken lang.
Kleuren zijn subtiel en blijven mannelijk. Deze elementen zijn verwerkt in de coupe van Tom, maar
dan vertaald naar hem, de coupe
is aan de bovenkant door Lisette in
verschillende lengtes geknipt om
het haar als het ware steunpilaartjes te geven, hierdoor blijft het
makkelijker in model zitten.

Liza (Wolff)
Bij Liza hebben we een kleuring
gemaakt wat het nieuwe winters
blond uitstraalt. De basis is een
lichtbeige blond met lichte lokken, gecombineerd met een zachte kopertint subtiel er doorheen
gebracht. De styling is gecreëerd
door middel van hotsticks slepend
in te zetten, waardoor je double
texture creëert. Dit wil zeggen dat
het haar glad van structuur aan
de bovenkant is en golvend aan
de onderste lengtes. Voor een
tweede styling maakten we het
haar groter, wat nu trend is.

Lisa (Past schoenen)
Lisa is een natural beauty waarbij
een warm kleurkarakter het
mooiste staat. In haar kleuring
is door Vera een combinatie
gemaakt met caramel en diep
kastanjebruin. Door de speciale
kniptechniek krijgt het haar meer
volume wordt de natuurlijke
valling benadrukt. Bij de eerste
styling is een diva-achtig sfeertje
gecreëerd. Bij de tweede styling
is een haarstuk ingezet, wat nu
helemaal hot is en meer massa
en lengte geeft.

Miranda (Kruytzer Optiek)
Nicole heeft het haar luchtiger
geknipt, waardoor het zachter
oogt. Door lengteverschillen is de
coupe makkelijk in verschillende
stijlen te modelleren. Trendy
voor een kort kapsel is dat de
contouren zacht en rafelig zijn
en niet bot. Door de frisse kleur
past het beter bij de tint van de
huid en ogen. De eerste styling
is een klassiek sportieve look.
De tweede styling is wat stoerder,
maar toch vrouwelijk met een
trendy kuif.

Gebr. van Doornelaan 74
Horst
077 398 47 02
www.francishairdesign.nl

Un:usual, hèt nieuwe lingerie merk, voor de zelfbewuste
jonge vrouw met gevoel voor mode, styling en met een perfecte
look. Grote cupmaten, al vanaf €39.95.
80% van de vrouwen draagt niet de juiste beha. Laat jezelf
overtuigen dat een goede beha een must is voor je lichaam en
profiteer nu via halloaanbieding.nl Graag adviseren wij je bij het
maken van de juiste keuze.

Kerkstraat 20a Horst 077 398 72 50

modetrends mode

Liza en Tom zijn gekleed in stoere
najaarskleding. Liza draagt kleding
van Blend she en Garcia. Tom draagt
een jack van Energie en een blouse
en trui van Petrol. De chino broek van
tom is van Dragster die dit jaar helemaal hot is. Ook zijn accesoires steeds
belangrijker om een combinatie af
te maken, bijvoorbeeld de stoere
riemen en het stoere horloge van
Tom. Wolff Jeans Venray is gespecialiseerd in betaalbare vrijetijdskleding,
gratis op maat gemaakt.

De Bleek 62-68
Venray
0478 58 26 28
www.wolffjeansvenray.nl
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modetrends 25
december
maand

geef
mooie

fotograﬁe
kado

Stoere combinatie van het merk S.Oliver. Dik gebreid gilet
met bont rand gecombineerd met een uni lang t-shirt en een
stoere skinny jeans. De set wordt compleet gemaakt met
armbandjes en een stoere tas van Esprit. Kom voor een grote
collectie van S.Oliver, Esprit, Dream Star, Angels jeans, Expresso,
vele andere merken en natuurlijk een goed en eerlijk advies
eens een kijkje nemen in onze winkel!

Daphne draagt colliers van het bekende merk Zinzi die ook te
zien zijn in onze Sint- en kerstfolder. Armbanden zijn van het trendy
merk Barong-Barong, verkrijgbaar in het zilver, goud en rosé. De
altijd mooie en stoere armbanden van Josh die nu ook verkrijgbaar
zijn in rosé. Het nieuwe merk Joy de la Luz, stoere leren armbanden met muntjes. Ringen zijn van Melano met de verwisselbare
stenen, verkrijgbaar in het zilver, goud en rosé. Tot slot draagt
Daphne nog grote rosé ringen van een nieuw merk Beauzin.

Veemarkt 7A Horst
077 398 16 45
Markt 134 Panningen
077 323 07 95

Spoorstraat 1 Tienray 0478 69 12 71 www.modehuiscruysberg.nl

Kerkstraat 2 Horst 077 397 10 35

info@fotoid.nl
www.fotoid.nl

corporate
familiedrukwerk
kinderen
metamorfose
portretten
trouwen
specials

modetrends modetrends modetrends modetrends mode
Deze modetrends
nu voor een
scherpe prijs op
halloaanbieding.nl

Lisa draagt haar favoriete laarsjes
van het merk Ken S. Korte laarsjes zijn
deze winter een echte must have!
Van sportief tot elegant. Bij PAST
schoenen vind je een ruim aanbod
korte en lange laarzen in breedte
maten en geschikt voor steunzolen.
PAST heeft zich de afgelopen jaren
steeds meer gespecialiseerd in
modische schoenen speciaal voor
losse steun. Ons deskundig en
enthousiast team helpt u graag met
het vinden van een passende schoen!

Hoofdstraat 14
Horst
077 397 01 97
www.pastschoenen.nl

Het model draagt een bril van
Jean Lafont Paris. Het is een combinatie van kunststof en metaal. Deze
brilmode is weer helemaal terug.
De andere brillen op de foto zijn
van de merken Look Occhiali, Anne
et Valentin, Jan des Bouvrie en Jean
Lafont Paris. Op de foto links (waar
het model een witte blouse draagt)
is de bril Mogensen uit de Deense
Bellinger collectie te zien, donkerblauw van buiten en accentuerend
kobaltblauw van binnen.

Kerstraat 1
Horst
077 398 26 61
www.kruytzeroptiek.nl
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Genomineerden Ondernemersprijs
Horst aan de Maas 2011
Tijdens een feestelijk gala worden donderdag 24 november in de Mèrthal in Horst de Jo Janssenprijs en de Ondernemersprijs Horst aan de Maas uitgereikt. De drie
finalisten zijn Ronald Hoppzak van Recreatiecentrum Schatberg uit Sevenum, Bernd en Tobias Rötjes van Rötjes Young Plants uit Lottum en Eric van Kempen van
Kempen Communicatie uit Horst. Tijdens de avond wordt ook bekend wie de Publieksprijs gaat winnen. De winnaar van de Jo Janssenprijs is al bekend. Dit jaar gaat de
prijs naar René en John Cornelissen van Cornelissen Fresh Food uit Melderslo.
De Ondernemersprijs Horst aan de Maas is in
2004 onder de toenmalige naam Peel Maas Regio
Ondernemersprijs in het leven geroepen om het
bedrijfsleven in Horst aan de Maas nog beter op de
kaart te zetten. Daarnaast dient de prijs als stimulans
voor startende ondernemers in de regio.
Vorig jaar werd Marc Derix, eigenaar van Echte Bakker

Derix uit Horst, de winnaar van de Ondernemersprijs
Horst 2010 en won Gerbert Vissers van Vissers
Olie uit Horst de publieksprijs. In de voorgaande
jaren wonnen onder anderen Peter Timmermans
van Autoschadeherstelbedrijf Noord-Limburg en
Henk Lucassen en Udo Verhaag van Verhaag BV de
Ondernemersprijs.

Ronald Hoppzak

Bernd en Tobias Rötjes Eric van Kempen

Recreatiecentrum De Schatberg
te Sevenum

Rötjes Young Plants
te Lottum

De Mèrthal gaat open om 19.30 uur. De aanvang van
de avond is 20.00 uur. Kaarten kosten 30 euro per stuk,
inclusief drank en hapjes.
Wie dit jaar gaat winnen? Dat is nog spannend.
Onderstaande ondernemers en gratis nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas wensen de drie finalisten van
2011 veel succes.

Kempen Communicatie
te Horst

Vakkundig inlijstwerk,
deskundig advies met computerondersteunde visualisering.
Computergestuurde
passe-partoutsnijmachine.

MET DE
N O M I N AT I E
NAMENS
DE VOLGENDE
BEDRIJVEN

aken en restaureren,
Schilderij-ophangsystemen, schoonm
benodigdheden.
verf, schilderdoeken en andere schilder

077-4631925
Smalebr ook 3 • 5973 KE LOTTUM • Tel.
nl/zuidoost
w w w. a b c h e k w e r k .

Venlo . 077 320 02 17 . info@betzel.biz
www.betzel.biz . Veldenseweg 62 . 5914 ST

Eric,
van harte gefeliciteerd
met de zeer terechte
nominatie

ww w.d sto taa l.n l

Meer bezoekers op uw website?
Gebruik Direct Mail!
w ilm se n. nl /m ee rb ez oe ke rs

Energie- en klimaatsystemen
Handelstraat 3
5961 PV Horst

Tel: 077-398 51 00
info@vtihorst.nl
44959 Wilmsen adv Hallo.indd

1

10-10-11 14:19
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Je maakt het met
a s sr es n
t h not m
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14 06, www.fixetsevenum.nl
eg 42, 5975 NB Sevenum, (077) 467

Horsterw

Wil helm ina stra at 6

Ven ray

WW W.t hom ass en-i nte rieu

rs.n l

creatieve hoveniers
voor iedereen

www.keutenvanloon.nl
Beekweg 52, 5815 CN Venray - Merselo
n.nl
T (0478) 54 63 39, E info@keutenvanloo

m - T 077 - 467 22 44
Horsterweg 38, 5975 NB Sevenu
w.verhaagparket.nl
E info@verhaagparket.nl - I ww

voor g
sblad
evin
nieuwy en omg
a
venr

Van Leendert Transport
Van Leendert Milieuservice

De mediapartner uit Venray van
rt
Hallo Horst aan de Maas felicitee
natie!
Eric van Kempen met zijn nomi
nl

ndenmunckhof.
0478 58 27 27 / www.va

nvorst 077-320 9700
Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuize
dertbv.nl
info@vanleendertbv.nl www.vanleen

Vestiging Horst (077) 398 46 00
Vestiging Roggel (0475) 49 46 28
.nu
info@innovista.nu | www.innovista

st, Holland
Ve n l o s e we g 2 4 , 59 6 1 J D H o r
31(0)77 - 398 14 34
T: + 3 1 ( 0 ) 7 7 - 3 9 8 12 5 6 , F : +

w w w. i d e a a l . e u
... feliciteert de Schatberg
met hun nominatie voor
Ondernemersprijs Horst
aan de Maas 2011!

www.salet-gordijnenatelier.nl
467 2197
Mommesstraat 11, Sevenum T: 077-

B.V. met zijn nominatie
Feliciteert Kempen Communicatie
de Maas!
voor de ondernemersprijs Horst aan
supporting you

www.abemec.nl

70
erweg num
t
s
r
o
e
H
B Sev
5975 N 324 10 30
7
Tel. 07

Ronald,
al jaren
de nr. 1 in
recreatie!
Proficiat
met je
ina
nom tie!

Deze vlag wappert al jaren aan

de top!
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DECULTUURRECENSENT
RECENSENT

Joske en Jori uit
Horst ﬁnalisten
Carnaval zonder een echte carnavalskraker is als een vlaai zonder
bodem. Horst aan de Maas kent een jarenlange traditie op het gebied van
vastelaovendleedjes en op diverse ´konkoersen´ zijn reeds prijzen in de
wacht gesleept. Joske Peeters en Jori Beeren gaan de eer verdedigen
tijdens het Tiener Vastelaovend Konkoer.
Met het liedje ´Nou giet ut
gebeure´ wisten de twee Horster
meiden zich tijdens een TVK Workshop
in Beegden naar de finale van het
concours te zingen. Het lied werd
gecomponeerd door Cor Kuipers en
Thijs Kleeven, die ook het winnende
lied Wiedeweg uit 2010 schreven.
´Nou giet ut gebeure´ gaat over het
losbarstende carnavalsfeest. Joske en
Jori zijn beiden 17 lentes jong en dat
betekent dat ze voor de laatste keer

De cultuurrecensenten: Nazifa Noorzai (17) en Shirley Slaats (17)
Voorstelling: Daniël Arends – Blessuretijd (13 november)
Theater is: ‘Als er een groot publiek van geniet.’
Kun je jezelf in het kort voorstellen
aan de lezers?
Dag! Ik ben Daniël Arends, ik ben
32 jaar en ik ben cabaretier. Overigens
hou ik van dit dorp! Ik was er maar heel
kort, maar ik vond het heel gaaf.
Waar haal je tijdens het maken van
een show inspiratie uit?
Wat ik dan doe is heel hard nadenken
over de dingen die ik mensen graag
zou willen vertellen en waarvan ik denk
dat mensen het ook erg leuk vinden
om te horen. Dus die inspiratie haal ik
puur en alleen uit mezelf.
Zit humor bij jullie in de familie?
Nou… Ik ben geadopteerd, dus ik ken
mijn ouders helemaal niet. Maar ze
schijnen supergrappig te zijn!

Zijn er ook bepaalde vaardigheden
die van groot belang zijn voor jouw
functie?
Jazeker Lopen, heen en weer lopen.
Als je bijvoorbeeld iets aan je heupen hebt gaat dat moeilijk worden. Je moet ook erg goed kunnen
praten, je moet het leuk vinden om
met mensen te praten. Wat ook erg
belangrijk is, is dat je precies moet
doen wat jezelf wilt.
Hoeveel uur werk je ongeveer per
dag? En heb je gunstige
werktijden?
Ik speel natuurlijk maar anderhalf uur
per dag. Maar dat wilt niet zeggen
dat je niet lang van huis weg bent.
Ik ga dan bijvoorbeeld rond half 1

’s middags weg en ben pas rond 1 uur
’s nachts thuis.
Bedenk je een show zelf? En hoe
lang duurt het om een hele cabaretshow te bedenken?
Ik bedenk alles zelf. Hoe lang, dat
ligt er eigenlijk aan, je kunt er drie
maanden over doen, maar het is beter
om er acht of negen maanden over
te doen. Net zoals bij een kind, dan is
het ook beter als je er negen maanden
over doet. Toch?
Muziek die in shows van jou wordt
gebruikt, wordt die door jou zelf
gemaakt?
Ik weet echt niet waar die muziek
vandaan komt of van wie de muziek is.
Echt geen idee!
Wat heb jij nodig om het een goed
optreden te laten zijn?
Heel veel zin om met mensen te
praten. Zoals nu met jullie…

Hoeveel mensen werken er in totaal
nou mee aan zo’n voorstelling?
Een regisseur, een lichtontwerper, een
man van het decor en ik.
Krijg je vaak reacties van mensen die
zich beledigd voelen door de
grappen je maakt?
Nee, bijna nooit. Nooit meegemaakt. Ik
heb ook geen Facebook, Twitter en dat

mee mogen doen aan het Konkoer.
Het TVK is voor deelnemers van 12
tot 17 jaar en in het leven geroepen
om het gat op te vullen tussen het
Kinger Vastelaovend Leedjesfestival
en Limburgs Vastelaovesleedjes
Konkoer.
De grote finale van het Tiener
Vastelaovend Konkoers vindt
plaats op 28 januari 2012 in de
Evenementenhal in Venray, waarna
´ut echt giet gebeure´.

allemaal, dus ik krijg ook geen berichten van mensen.
Waar ligt bij jou de grens bij het
maken van een grap?
Volgens mij kan je alles zeggen, als je
het met respect doet.
De voorstelling volgens Nazifa en
Shirley in 3 woorden: Grappig, relax
en origineel.

Gevraagd:
Pedicure die ons team wil komen versterken!
Voor meer info bel: 06-53602959

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Tina, Sybilla en Joyce
Tinails & Beauty
Venrayseweg 89 Horst T. 077-7503602 www.tinails.nl

Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

Albert Heijn

✃

Horst

KNIPAANBIEDINGEN

Proef de
smaak van
AH Perla koffiepads

2pistolets

gratis

worst

zaterdag 19 november

gratis

AH Erwtensoep

Unox gelderse of AH pistolets
magere rookworst (voor in de oven)
375 gram € 2,79 / 275 gram € 2,19

zak à 10 stuks bruin of wit € 1,70

geldig maandag 21 november 2011

geldig dinsdag 22 november 2011

geldig woensdag 23 november 2011

blik 800 ml € 1,40

Kom en maak
kans
op één
van de
senseo
koffieapparaten

✃

✃

2
rook

e

zak

www.hypnose-therapie .nl

Geen bonusfolder ontvangen?
Neem de bonusfolder mee bij onze vestiging of bekijk alle bonuskortingen op www.ah.nl

e

2 e blik
gratis

Moderne hypnosetherapie heeft veel
te bieden. Zo kan je werken aan
emotionele, psychische of lichamelijke klachten. Deze vorm van
therapie kan helpen meer balans en
zelfvertrouwen te vinden.

jongeren 29
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15 VRAGEN aan Billie Smeets 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

Billie Smeets
16 jaar
Swolgen
Gilde in Venray

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik in Disneyland bang voor Goofy
was. Hij was zo groot en ik was heel
klein. Ik wilde eerst met ’m vechten,
maar toen ik hem niet meer zag rende
ik snel weg.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Oei, als m’n ouders dit lezen... Ik zei dat
ik met de toetsweek in het eerste jaar
allemaal goede punten had gehaald,
maar eigenlijk waren het allemaal
onvoldoendes.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou willen kunnen vliegen. Dan zou
ik naar een hoge boom vliegen, daar
gaan zitten en rondkijken. Ook zou ik
dan een beetje rond gaan vliegen naar
allemaal leuke dingen.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een grote stad. Maar dan wel van een
klein afstandje, dat ik in een iets hoger
liggend huis woon. Zo voel ik me niet
snel alleen, maar heb ik toch een
beetje afstand voor als ik wat rust wil.
Waarop ben je het meest trots?
Ik denk op mijn opa die soldaat was.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Handlebars van de Flobots. Het gaat

over hoe gemakkelijk oorlog te maken
is, over dat iedereen dat kan.
Als je de komende 24 uur man/
vrouw bent, wat zou je dan doen?
Dan zou ik naar een openbaar
zwembad gaan. Daar zou ik me dan
omkleden waar iedereen bij is.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Pokémon-kaarten. Dat vond ik altijd
leuk, dan kon ik kaartjes van anderen
winnen. Dan gooiden we de kaarten
naar de muur en degene die de kaart
het dichtst bij de muur wist te gooien
had gewonnen.
Ik wilde vooral van die ’zeldzame’.
Daar hadden we dan altijd ruzie om,
haha.

Als je in een ander land
en in een andere cultuur geboren
zou zijn, welke zou dat dan zijn?
Amerika, als ik mag kiezen in ieder
geval. Daar is alles veel groter en
indrukwekkender, alles is gewoon
anders. Het lijkt me wel fijn daar.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Dat we naar de kermis in Eindhoven
gingen. We reden daar wat rond met
drie man, maar wisten niet echt wat
we zouden gaan doen. Toen kwamen
we er per ongeluk ineens langs.
Telefonisch eten bestellen:
waar bel je naar toe?
Naar de shoarmatent en dan laat ik een
pizza bezorgen. Lekker makkelijk!
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Ik heb niet echt ergens angst voor.
Misschien wel de angst dat ik ineens
niet meer genoeg geld heb, voor dingen als uitgaan of zoiets.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Ik zou lang uitslapen, dan opstaan en
rond half twee naar de Mac gaan om
wat te eten. Dan met wat vrienden
luieren op de bank en ’s avonds
uitgaan.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou nooit een tatoeage nemen. Als
ik zestig ben ziet het er niet meer uit.
Ik vind het nutteloos. Als ik iets op mijn
lichaam wil, laat ik het wel op een
T-shirt drukken.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Hoe ik doodga. Voor de rest zie ik alles wel komen, maar hoe ik doodga,
dat merk ik denk ik niet echt. Maar
ja, eigenlijk wil ik dat misschien ook
helemaal niet weten. Misschien zou ik
toch vragen of ik een chill leventje ga
leiden of zo.

ONDERGOED VOOR DAMES EN HEREN
VAN HET MERK ‘BEEREN’ W!
NIEU

Zie voor openingstijden
www.haardstede.nl
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree - Telefoon 077-4651794

Peelrand In de media!
HORST
Van Goghstraat 16

•

MEERLO
Christinastraat 4

om snel oP De hooGte te ZiJn Van alle nieuWtJes en
aanBieDinGen, Ga naar onZe WeBsite en melD Je aan
oP onZe nieuWsBrieF. WWW.LICOFASHION.NL
Pastoor Vullinghsstraat 21 5975 AP Sevenum Tel. 077-4670520

www.funda.nl www.peelrand.com
VENRAY
Biezenvenneke 8

GEIJSTEREN
Dorpstraat 8

•

Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

Vraagprijs: € 599.000,- k.k.

Vraagprijs: € 399.000,- k.k.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Hoekwoning gelegen nabij groenvoorziening
Keuken met complete inbouwkeuken, bijkeuken
Riante garage en berging, totaal 33m²!
Vaste trap 2e verdieping, tuin op ‘t zuiden

Royale 2-1-kapwoning met inpandige garage
Woonkamer 33m², leefkeuken 18m², bijkeuken
Volledig onderkelderd(!), 4 slaapkamers
Aan ruim opgezette woonstraat op 281m²

Schoolstraat 25a VENRAY
Telefoon: (0478) 568846
info@peelrand.com

Vrijstaande villa op geweldig kavel 1.185 m²
Rustige, groene woonomgeving nabij centrum
Living 73m²! 5 slaapkamers, inpandige garage
Zeer zonnige achtertuin. Oprit en carport

Karakteristiek, vrijst, woonhuis op 1035 m²!
In ’01 uitgeb. over volle breedte én hoogte
Kantoor aan huis én multifunct. bijgebouw
Gelegen in pittoresk kerkdorp Geijsteren

Autobedrijf

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

Column

Voetbal
kijken:
topsport
Voor het eerst in twintig
jaar had ik de kans een echte
voetbalwedstrijd in een echt
stadion bij te wonen. Ik heb
veel gezien in mijn leven,
maar geloof het of niet: de
binnenkant van een stadion
was compleet nieuw voor mij.
Een serieuze voetbalwedstrijd
op topniveau trouwens ook.
Een echte voetbalwedstrijd
in een echt stadion, ik moest er
even aan wennen.
Ontwenningsverschijnselen
borrelden al op toen het tijdstip
van vertrek door mijn vriendje
bekend werd gemaakt. Meer
dan een uur voor aanvang van
de wedstrijd zouden we al in de
trein zitten. En dan te bedenken
dat zo’n treinritje vanuit mijn
studentenpaleisje in Amsterdam
naar de Arena zo’n acht
minuutjes duurt. Waarvoor
hadden we een godsnaam dat
dikke uur nodig? Ik vertrek
nooit zo ruim op tijd, eerder net
iets te laat. Bij aankomst
begreep ik het volkomen.
Voordat je plaats mag nemen
op je stoeltje is het de bedoeling dat je eerst tachtigduizend
trappen opgaat en is het
volkomen normaal dat je
kaartje twintigduizend keer
gecontroleerd wordt. Stel je
toch eens voor dat tussen
controlepoortje 1 en controlepoortje 2 het ticket ineens
ongeldig wordt. En tenslotte
mag je helemaal zelf beginnen
aan de zoektocht naar dat ene
stoeltje, tussen de andere
51.627 stoeltjes, dat voor jou
gereserveerd is. Eenmaal je
plaatsje gevonden begint de
volgende uitdaging. Want bij
alleen zitten en genieten van
de wedstrijd blijft het niet. Je
moet namelijk ook nog op tijd
“oeeeeh” roepen, op tijd je
handjes de lucht ingooien voor
de zoveelste wave, op tijd
“scheids!” roepen als deze
beste man weer iets fout doet,
op tijd juichen, op tijd je
handen bij je gezicht houden
als het spannend wordt en weet
ik veel wat nog meer allemaal.
Poeh hey, respect voor alle
trouwe voetbalfans heb ik
tijdens deze wedstrijd gekweekt. Volgens de voetbalregels kijken naar zo’n wedstrijd,
wat een uitdaging. Maar wel
een leuke, ik ga ’m graag nog
een keer aan.
Mies

30
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Melderslo doet
goede zaken
Door: Henk Claassens
De wedstrijd Melderslo - Venlo stond op het programma. Venlo staat
een punt boven Melderslo, daarom moest er door de thuisploeg eigenlijk
gewonnen worden. De Venlonaren begonnen goed aan de wedstrijd.
Naarmate de wedstrijd vorderde kwam Melderslo steeds beter in het spel.

Inloopshirtjes Sporting ST
Na een jaar alleen maar hard getraind te hebben is het damesvoetbalteam van Sporting ST uit Swolgen
en Tienray dit seizoen begonnen aan hun eerste competitie in de 6e klasse G. Dit doen zij niet geheel
onverdienstelijk, al drie tegenstanders verloren van deze enthousiaste dames. Om zich voor elke wedstrijd
goed voor te kunnen bereiden was het team op zoek naar een sponsor voor hun warmloopshirtjes. Deze
vonden ze eind september in de kermistent in Swolgen. Enkele van deze sportieve dames gooiden al hun
charmes in de strijd en wisten Dj Tim Little, ook uit Swolgen, voor zich te winnen. Een maand later waren de
shirtjes klaar en nu kunnen de dames goed opgewarmd aan de wedstrijd beginnen.

HZPC naar plaats 6
in landelijke A-competitie
Door: Huub Hermans
In Landgraaf hebben de zwemmers van HZPC uitstekend gepresteerd. In de landelijke A-competitie schuift HZPC
op van een 8e naar een 6e positie. De wedstrijd in Landgraaf duurde maar liefst 4 uur. Er is een mooie strijd
geleverd op de estafettenummers.
Het HZPC 1 team jongens junioren 4 (Björn Piket, Sam Derks, Sem
en Max Hermans) was het snelste op
de 4x100 meter vrije slag. Ook het
damesteam (Michelle Verouden, Judith
van Meijel, Alice Janssen en Ingrid van
Horen) behaalde een eerste plek op de
4x100 meter vrije slag.
Het HZPC 1 team mix minio-

ren (Alex van der Zanden, Giel van
Megen, Noa de Vries en Imke van de
Hoef) behaalde een 2e plaats op de
4x50 meter vrije slag.
Individueel viel er ook wat te
vieren. Er zijn een aantal limieten
behaald voor deelname aan de
Nederlandse kampioenschappen.
Zo kan Judith van Meijel de 400 meter

wisselslag in 5.04.08 minuten op haar
lijstje bijschrijven. Ook Sem Hermans
was goed voor een NJK ticket. Op de
100 meter vlinderslag dook Sem onder
de limiet van 1.01.93 minuut. Dit wist
ook Koen Koster te doen op de 100
meter vrije slag. Met 1.07.10 minuut
mag ook hij starten op het NJK in
Amsterdam.

Puntendeling America en
Kronenberg
Door: Noud Haegens
In een matige wedstrijd hebben America en Kronenberg de punten gedeeld. Als er al een ploeg had moeten
winnen dan was dit Kronenberg. Door het missen van enkele goede kansen deden ze zichzelf tekort. America stelde
hier te weinig tegenover. Zelfs met een man meer kreeg het Kronenberg niet op de knieën en mocht het zelfs blij
zijn met een punt.
Net als afgelopen weken begon
America niet scherp aan de wedstrijd.
Kronenberg had minimaal één keer
moeten scoren uit de kansen die het in
het begin kreeg. De eerste aanval van
Kronenberg eindigde met een hard
schot op de paal. De aanval hierna
werd maar net naast geschoten.
Kronenberg bleef de betere en fellere
ploeg. Het duurde tot de 30e minuut
voordat America gevaarlijk werd. De
snelle Jens Kleuskens ontsnapte aan
zijn directe tegenstander en ging alleen
op het doel af. Hij werd echter gevloerd
door Joost Louwers die meteen een

rode kaart kreeg van scheidsrechter
Alberts. Kronenberg moest met tien
man verder. De vrije trap die volgde
werd door Jesper Huijs over geschoten.
De rode kaart zorgde ervoor dat de
wedstrijd helemaal wegzakte. America
was optisch sterker maar speelde te
voorspelbaar. In plaats van de vrije
man te zoeken werd veel teveel de
lange bal gehanteerd. Hierdoor bleef
Kronenberg simpel overeind.
Bij een uitbraak van Kronenberg
in de 60e minuut kwam America weer
goed weg. De spits van Kronenberg
was niet koelbloedig genoeg en zag

zijn schot gestopt worden door doelman Floor Drissen. Een opleving van
Jens Kleuskens leverde America nog
bijna de overwinning op. Hij passeerde
drie man maar zijn schot eindigde op
de vuisten van de doelverdediger. Het
zou voor America ook teveel van het
goede zijn geweest.
Inzet was er genoeg maar het
voetbal werd slechter en slechter.
Bovendien werden er teveel overtredingen gemaakt waardoor het spel
niet meer op gang kwam. Zo ploeterden beide teams zich naar het einde.
Eindstand 0-0.

De wedstrijd ging op en neer en
daarmee ook de kansen voor beide
ploegen. Een mooie actie van Bart
Verheijen miste maar net het doel.
Venlo probeerde snel naar voren te
spelen, maar de verdediging van
Melderslo stond zijn mannetje. De
bezoekers gingen in de rust met een
stand van 0-0 naar een warm bakje
koffie.
De gasten kwamen feller uit
de kleedlokalen dan de thuisploeg.
Ze voerden de druk op, maar door
een paar goede reflexen van keeper
Ruud Hoeymakers bleef het 0-0.

Daar waar Venlo dacht te scoren,
was het toch Melderslo dat bij een
corner de bal bij Bart Verheijen bracht.
Deze schoot de bal hard in: 1-0.
Met nog een kwartier te gaan
zette Venlo alles op alles om te scoren, wat echter niet meer lukte want
de verdediging van Melderslo gaf de
voorsprong niet meer uit handen.
Al met al dus toch een verdiende
overwinning voor Melderslo.
Door deze uitslag doen de
jongens van Ummenthun goede
zaken: Melderslo draait lekker mee in
de middenmoot.

Nieuw team Kevin
van Leuven
Motorracer Kevin van Leuven uit Swolgen heeft een nieuw team
gevonden in het van der Sleen/Gebben racingteam uit Hoogeveen. Van
Leuven heeft, ondanks zijn jonge leeftijd, al heel wat race-ervaring
opgedaan. Het afgelopen seizoen kwam hij in de Supersportklasse uit in
het Duitse kampioenschap, het IDM.
De keuze om in 2012 voor het
Hoogeveense motorraceteam uit te
komen is volgens de inwoner van
Swolgen bewust gemaakt. “Ik wil
in Nederland graag voor podiumplaatsen gaan en dan kom je op
Van der Sleen/Gebben Racing uit.”
Ook teammanager Benno Scholten
is blij met de komst van Kevin van

Leuven. “Wij waren op zoek naar
een coureur die voor een plaats in
de top van de Dutch Supersport kan
rijden. Kevin heeft al veel ervaring en
in het verleden bewezen in die top
mee te kunnen draaien.” Zaterdag
19 november vanaf 20.00 uur houdt
Kevin zijn finishparty bij sponsor CaféZaal Wilhelmina in Swolgen.

www.colmore.nl

Is morgen de eerste dag van jouw nieuwe carrière?
Ter versterking van ons jong en gemotiveerd team zijn wij voor
onze dynamische vestiging in Venlo op zoek naar

2 Magazijnmedewerkers /
orderpickers
(fulltime)
Diga Colmore is een groothandel / importeur van woonaccessoires
met een vestiging in Venlo en Aalsmeer.
Wij fabriceren, im- en exporteren over de gehele wereld.
Functie-inhoud / taken
In deze afwisselende functie ondersteun je het team in het magazijn.
Het is de bedoeling dat je je binnen een korte periode ontwikkelt
tot een volwaardige magazijnmedewerker en dat je samen met het
team de werkzaamheden klaart !
Functie-eisen
Je bent minimaal 18 jaar en in goede conditie vanwege de fysieke
aard van de werkzaamheden. Enige logistieke ervaring is gewenst.
Wij zijn op zoek naar kandidaten
- die gemotiveerd en flexibel zijn
- die nauwkeurig en zorgvuldig zijn
- die creatief en oplossingsgericht kunnen denken
- die, bij voorkeur, affiniteit hebben met de branche
- die eigen initiatieven kunnen ontplooien
- die samenwerkend ingesteld zijn
- die geen 9 tot 5 mentaliteit hebben
Ben jij de persoon die wij zoeken, stuur dan je sollicitatiebrief met
cv naar Diga Colmore Venlo B.V., t.a.v. mevr. Claudia van der Meij,
Floralaan 25, 5928 RD Venlo of per e-mail naar claudia@colmore.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Sluitingsdatum 21 november 2011.
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SVEB 1 verliest van
Merefeldia
Door: Herman Hendrix
Teleurstellend resultaat en verlies voor SVEB 1 thuis in het degradatieduel tegen Merefeldia. De zege van de
bezoekers was verdiend en volkomen terecht, zodat de rode lantaarn nu in het bezit is van SVEB.

Wittenhorst moet een
stapje terug doen
Door: Piet Nabben
Wittenhorst kon het thuisvoordeel tegen Venlosche Boys niet
benutten. De Venlonaren kwamen in de slotfase door een kopdoelpunt
aan de enige treffer, die recht gaf op de drie punten.
Beide ploegen startten deze
streekderby wat voorzichtig. Zeker de
Horstenaren bleven teveel op eigen
helft spelen. Het was dan ook niet
vreemd dat pas in de 28e minuut
het eerste schot op goal door Daan
Hendriks kon worden genoteerd. De
Venlosche Boys kwamen in de 6e
minuut via Jos Driessen in goede scoringspositie, maar het schot dat volgde
miste richting. Nadat de Venlonaren
het veldoverwicht lieten varen, kropen
de Horstenaren meer op richting het
vijandelijke doel. Een serieuze poging
kwam van Gijs Hagens die richting
doelman Ruud Stienen kon oprukken.
De actie was te mager om de doelman
te verrassen. Ook de rebound via Bram
Rubie leverde niks op. In de laatste minuut kreeg Thom Derks nog een aardige kopkans, maar ook zijn poging had
geen succes. Na de pauze werd het
een betere wedstrijd met aan beide

Dave Seuren verdedigt (Foto: Thijs Janssen)
Natuurlijk zijn er verklaringen
voor het verlies, want de technische
staf van SVEB heeft het zoals al het
gehele jaar niet makkelijk door alle
blessures. Vandaag konden ze niet over
Tim Geurts, Rob Cleven en Gijs van
Lin beschikken. Joep Janssen mocht
daarom vandaag zijn debuut maken
in SVEB 1 en probeerde er samen met
de groep door hard te knokken een
goed resultaat uit te halen. Dat lukte
duidelijk niet.
Er was echter ook een lichtpuntje te
melden. Tom Aerts kreeg na maanden

na zijn knieoperatie zijn eerste speelminuten van het seizoen kreeg. Hij
mocht een half uur meespelen. Het ritme ontbrak hem nog. Het begon goed
voor SVEB. Binnen een minuut kreeg
Maik Vermazeren na niet goed opletten
in de Merefeldia-verdediging een kans,
maar de doelman van Merefeldia was
wel bij de les. In het verdere verloop
van de eerste helft was het Merefeldia
dat de toon aangaf en de SVEB doelman John Tissen moest enkele malen
zijn klasse tonen op schoten binnen de
zestien en uit de tweede lijn.

Na de pauze was het spelbeeld
hetzelfde. Merefeldia overheerste, SVEB
knokte voor iedere meter maar kon
naar voren toe niet. Merefeldia kwam
al in de 47e minuut op een verdiende
0-1 voorsprong. In de 82e minuut kon
de spits van Merefeldia in de rebound
in een leeg doel scoren. Tweemaal
werd SVEB gevaarlijk in de zestien bij
Merefeldia. In blessuretijd werd het
nog 1-2 door Joris de Mulder. De tijd
om er nog een puntje uit te halen was
echter tekort en de overwinning voor
Merefeldia was daarmee een feit.
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zijden meer aanvallend voetbal. Zo kon
Gijs Hagens voor de thuisclub alleen
voor de doelman verschijnen. Maar de
Wittenhorst-speler had zijn dag en de
scherpte niet. Wittenhorst bleef in deze
periode een overwicht houden. Een
offensiefje was het gevolg. De ingevallen Rob Zanders kon na een mooie
actie de bal richting de inkomende Gijs
Hagens brengen, maar de bal wilde
niet meewerken. Toen iedereen zich al
ging verzoenen met een doelpuntloos
gelijkspel kregen de Venlosche Boys
op links een corner. Een weifelende
achterhoede stond niet goed en Paul
van Liempd stond geheel vrij en kon
snoeihard van dichtbij inkoppen, 0-1.
Wittenhorst probeerde deze misser te
vereffenen, maar miste de stootkracht.
De gelijkmaker viel ook niet toen Bram
Rubie mocht aanleggen. Zo bleef het
bij deze 0-1. Een gelijkspel had zeker
de verhoudingen goed weergegeven.

Voorn springt
omhoog in ranglijst
Springruiter Albert Voorn uit Evertsoord is de ‘Rolex One to Watch’ van
de afgelopen maand. Hij maakte een grote sprong op de wereldranglijst
en staat nu op plek 225. In mei stond hij nog op de 1.095e plaats.
Tijdens de Olympische Spelen van
2000 won hij een zilveren medaille,
maar twee jaar later ging hij het rustiger aan doen om zich te concentreren
op zijn bedrijf. Eind januari maakte
Albert Voorn zijn rentree in de interna-

tionale ruitersport. Dat hij bij zijn eerste
wedstrijd maar één foutje maakte, was
wellicht een voorbode voor het huidige
succes. Voorn behaalde in oktober
uitstekende resultaten met de paarden
Tobalio en Eurocommerce Lexington.

Cateringservice
Jolanda Pouwels

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

Nu wildmenu
op de kaart
www.brugeind.nl
0478 691283

Heerlijk avondje
is gekomen!
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

Banden - Accu’s - Carwash

Het adres voor alle
banden en accu’s.
www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Nieuwe shirt voor Brovoc
Na het damesteam en de oudere jeugdteams zijn nu ook de jongere jeugdteams van volleybalvereniging Brovoc uit Broekhuizenvorst in het nieuw gestoken. Drie sponsoren, Summa, Autobedrijf
Ed Herrmann en Campina, hebben voor de nieuwe shirts gezorgd. Vorige week vond in de gymzaal van
Broekhuizenvorst de presentatie van de shirts plaats en werden ze vol trots aan de ouders en sponsoren
getoond.
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Duiken op 11-11-11
Vier helden, drie mannen en een vrouw. Deze leden van QVS Quintus
luidden afgelopen vrijdag het carnavalsseizoen 2011-2012 op geheel eigen
wijze in.
water. “Het zijn helaas geen elf duikers
geworden, maar we hebben ´t ´m toch
maar mooi geflikt”, zegt een tevreden
Wiel Basten. En terwijl de temperatuur
langzaam naar 11 graden stijgt,
verwarmen de vier duikers zich aan een
heerlijke, hete kop soep.

Terwijl in Limburg tientallen bruidsparen op 11-11-11 in het huwelijksbootje stapten, zochten Wiel, Toine, Anet en
Mart naar meer diepgang. Ze doken om
exact 11.11 uur, naar 11 meter diepte
in de vijver van Kasteelpark Ter Horst.
Na 11 minuten kwamen ze weer boven

Wonen Limburg

Energiemaatregelen
voor huurwoningen
De energiekosten zullen in de toekomst blijven stijgen. Tijdens de
Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging Noord-Limburg
wordt door energiecoördinatoren uitleg gegeven welke maatregelen in
en aan de woningen voor de komende jaren worden getroffen om de
woningen energie zuiniger te maken. Het gaat bijvoorbeeld om het
plaatsen van dubbel glas, dakisolatie, spouwisolatie en vloerisolatie.
is voor de huurders van een woning
van Wonen Limburg in de gemeente
Horst aan de Maas, zijn ook alle
mensen die geen lid zijn van de
Huurdersvereniging Noord-Limburg op
dinsdag 22 november om 20.30 uur
van harte welkom in De Witte Hoeve
in Venray.

Welke woningen zijn het eerst
aan de beurt? Wat levert dit op voor
de energierekening en hoe zit het dan
met een mogelijke huurverhoging?
Hebben huurders invloed op de te
nemen maatregelen en wat is de rol
van de Huurdersvereniging hierbij?
Omdat deze informatie belangrijk

TE KOOP:
LUXE SENIOREN WONING
Ook geschikt voor gezin met 1 of 2 kinderen

Casselehof 8, Melderslo

INFO:
VOOR MEER
87834
Tel: 06-278

Meriko huldigt jubilarissen
Tijdens de Cecilia-avond op 11 november werden vijf leden van Meriko gehuldigd vanwege
hun 25-jarig jubileum. Dit zijn Hay van Rengs, Henny Madou, Els van Veghel, Riny Smulders en
Ger Verheijen. Nadat een aantal mensen een persoonlijk woordje tot de jubilarissen richtte en hen
bedankte voor hun trouwe lidmaatschap en vele activiteiten waarvoor ze zich inzetten voor
de vereniging, voerde namens de jubilarissen Hay van Rengs het woord met een korte terugblik over
de afgelopen 25 jaar.

HONL trekt volle zaal
Afgelopen zaterdag trok het Harmonie-Orkest Noord-Limburg (HONL) ’n volle zaal mensen naar evenementenhal
De Riet in Horst. Het HONL gaf een jubileumconcert ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan.
Tijdens dit concert werden drie
mensen op het podium gevraagd om
gehuldigd te worden. Allereerst was
daar Sjef Klinkers, die benoemd werd
tot ere-dirigent van het HONL. Ook zijn
vrouw Thérèse deelde in de vreugde en

mocht bloemen in ontvangst nemen.
Daarna was het de beurt aan Cor
Oudenhoven, die benoemd werd tot
ere-lid van het HONL, een titel die
hem bij zijn afscheid als bestuurslid
‘vergeten’ was mee te geven. Het

‘Bloemenflesje’ werd uitgereikt aan
mevrouw Oudenhoven.
Tenslotte werd Dorris van den
Meerendonk voor haar vele solistischvocale bijdragen en andere bestuurswerkzaamheden geëerd.

Cantate viert St. Caeciliafeest
Op 12 november vierde het gemengd koor Cantate Horst haar Sint Caeciliafeest. Het feest begon met het
opluisteren van de eucharistieviering in de Sint Lambertuskerk. Tijdens de feestelijke bijeenkomst daarna werd
stilgestaan bij vijf jubilea.

Bouwjaar 2001, Perceeloppervlak: 413 m2 Rustige ligging, tuin op het zuiden
met tuinhuisje en kweekkasje. Begane grond: Hal, wc, badkamer, slaapkamer,
woonkamer, keuken en bijkeuken. Eerste verdieping: overloop, twee kamers.

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

LET OP!

OUD PAPIER

tot nader bericht aanleveren op

PARKEERPLAATS
VOETBALTERREIN

Deken De Graaf Woutering, Jan Meulendijks, Maria Nelissen,
Gonnie Bakker, Jan Reijnders, Jo van den Munckhof en Jan van de Geijn
In zijn toespraak ging voorzitter
Jan van de Geijn in op de wijze waarop
de jubilarissen zich in al die jaren
hebben ingezet voor de kerkzang in
de parochiekerken. Hij sprak daarbij
zijn waardering uit voor het enthou-

siasme, gedrevenheid en kennis van
zaken waarmee dat gepaard is gegaan.
Deken De Graaf Woutering reikte
vervolgens de door de Nederlandse
Sint Gregoriusvereniging toegekende
onderscheidingen uit.

Jan Meulendijks herdacht het feit
dat hij 65 jaar aan een kerkkoor is
verbonden. Maria Nelissen, Jan Rijnders
en Gonnie Bakker vierden hun 50-jarig
en Jo van den Munckhof haar 25-jarig
koorjubileum.

Laat de ijsbaan u koud? Nee!
Ga dan naar www.ijsbaanhorst.nl
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Tien jaar Drums & Roses
Slagwerkgroep Drums & Roses uit Lottum bestaat tien jaar en dat gaan ze vieren met een spectaculair concert.
Zaterdag 19 november vindt het jubileumconcert plaats in de Harmoniezaal in Lottum. Tijd om de balans op te
maken met een van de fanatieke leden van de slagwerkgroep, Bob Obers.

Tien jaar geleden wilde het tamboerkorps van de harmonie een andere
kant op. De zeven slagwerkers waren
het zat om alleen maar op straat te
lopen en dezelfde marsen te spelen
en gingen hun eigen weg. Met zeven
muzikanten, geen instrumenten en
geen geld wisten ze de groep uit te

bouwen naar het huidige Drums &
Roses: 22 leden en een grote aanhanger vol eigen instrumenten. Bob: “Er
waren ontzettend veel mensen die
ons wilden sponsoren of steunend lid
wilden worden. Daardoor konden we
groeien naar een succesvolle slagwerkgroep met veel aanvragen voor

optredens.” De groep verzorgt een
eigen opleiding tot slagwerker, organiseert workshops en heeft een aantal
gediplomeerde instructeurs. Met een
A-diploma mogen leerlingen meedoen
met de groep. “We spelen alleen wat
we zelf willen en dat maakt het zo
aantrekkelijk”, aldus Bob.

De groep gaat met haar stukken de
hele wereld over: van Japanse muziek
tot Braziliaanse samba’s, Amerikaanse
nummers en eigen nummers geschreven door instructeurs André
Kouwenhoven en Gé Huijs. Dat doen
ze niet alleen met bekende slaginstrumenten, maar eigenlijk wordt alles
waar je op kunt slaan gebruikt door
de groep. Bob: “Wat ons misschien
wel uniek maakt is dat we nieuwe
stukken altijd voorleggen aan de hele
groep. We proberen het dan uit en als
iedereen het leuk vindt gaan we het
uitbouwen. We zijn ook een hechte
groep, er gaat geen repetitie voorbij
dat we niet gelachen hebben.”
De groep heeft heel veel leuke
momenten meegemaakt, maar als Bob
er toch een moet kiezen is dat het allereerste optreden. “Het eerste officiële
optreden was natuurlijk spannend.
We wisten niet wat mensen er van
zouden vinden en zelfs Lottum kende
ons nog niet. We begonnen tijdens het
Rozenfestival te spelen op een lege
Markt en binnen een paar minuten
stroomde het plein vol. Zo vol dat de
mensen op straat stonden. Dat was wel
een van de mooiste momenten.”
Inmiddels heeft de groep al in
het hele land en zelfs het buitenland
optredens verzorgd. Bob: “Het gros van
de optredens vindt in het zuidoosten
van Nederland plaats, maar af en toe
is er een uitschieter naar Breda of
Wageningen. We hebben afgelopen
zomer zelfs een aanbod gekregen om

in het stadion in Hamburg voor vierentwintigduizend supporters te spelen.
Helaas hadden we toen net zomerstop
en kregen we dat niet meer geregeld.
Maar de aanvraag alleen al was een
kers op de taart van afgelopen tien
jaar.”
De groep geeft ongeveer acht
optredens en zeven workshops per jaar.
Zaterdag 19 november zal voor hen een
belangrijk optreden plaatsvinden: het
jubileumconcert. Bob: “Het begint nu
wel een beetje te leven geloof ik. Van
acht tot half elf zullen we een concert
geven dat afgewisseld wordt met leuke
anekdotes over de groep, verteld door
een Lottums komisch duo. Ook is er
een gastoptreden van de band 30past7.
Samen met de pop/rock coverband
zullen we enkele stukken uitvoeren.
Kortom: een unieke combinatie.”
“De entree is gratis, omdat we
iedereen willen bedanken voor wat we
in tien jaar tijd bereikt hebben. Echte
toekomstplannen hebben we nog niet.
Afgelopen twee jaar hebben we toegewerkt naar dit jubileumconcert, hierna
is er weer ruimte voor nieuwe plannen.
De eerste aanvragen voor optredens
komen alweer binnen.”
“Met het concert is iedereen
welkom. Ik hoop dat mensen na afloop
lachend naar buiten gaan, onder de
indruk zijn, iets hebben gezien wat ze
nog nooit hebben gezien en zeker nog
een keer terugkomen. Maar vooral
hoop ik dat ze een leuke avond hebben
gehad”, zegt Bob.

KOOPZONDAG 20 NOVEMBER
www.horstbuiten.nl

Jacob Merlostraat 23
5961 AA Horst, T 077-3998110
www.herraetsslapen.nl

Jacob Merlostraat 17
5961 AA Horst, T 077-3241190
www.herraetswonen.nl

Expeditiestraat 4
5961 PX Horst, Tel: 077 - 396 17 77
www.gebrwijnhoven.nl

Opruiming van onze auping
matrassencollectie omdat er plaats
gemaakt moet worden voor de nieuwe
matrassen collectie kortingen tot wel 50%.

Stel je eigen droombank ter plekke
samen en probeer hem DIRECT uit,
lekker makkelijk! Leverbaar in bijna
elke gewenste vorm/comfort en
armlegger. Zoals afgebeeld
vanaf € 795,- !

Gratis inbouwspots en geen meerprijs op
zonwerendeplaten (16mm.) bij aankoop
van een afdak. Daarnaast 20 % korting
op onze gordijnen met private label &
natuurlijk gratis advies aan huis van onze
binnenhuisarchitecten.

Geopend van
12.00u - 17.00u

Keukens & Badkamers
Handelstraat 13
5961 PV Horst , Tel. 077-397 90 00
www.bovee.nl

Voor op maat gemaakte ambachtelijke
keukens bent u bij Henk Bovee
aan het juiste adres.
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Boeken-, platen- en cdmarkt
Vrienden van verpleeghuis
Elzenhorst organiseert op zaterdag
19 november een boeken-, platen- en cd-markt. De markt opent

om 11.00 uur en duurt tot ongeveer
15.00 uur. De markt vindt plaats in
ontspanningsruimte de Tamboerijn
van verpleeghuis Elzenhorst in Horst.

De opbrengst van de markt komt
geheel ten goede van de bewoners
van verpleeghuis Elzenhorst. Toegang
tot de markt is gratis.

Welfare-tentoonstelling Horst

Americaans Liedjes Festival

America kiest carnavalsschlager 2012
De artiesten hebben hun stembanden gesmeerd, de liedjes zijn al
ingezongen in de studio, de ALF-band is volop aan het repeteren en de jury
staat op scherp. America is klaar voor de derde editie van het Americaans
Liedjes Festival. Op zondag 27 november om 16.00 uur barst het carnavalsgeweld los in de Bondszaal.

De Welfare-afdeling Horst aan de Maas van het Nederlandse Rode Kruis houdt zondag 20 november haar
jaarlijkse tentoonstelling.
De tentoonstelling vindt
plaats van 10.30 tot 16.00 uur
in het Rode Kruisgebouw aan de
Loevestraat in Horst. Producten
die de deelnemers bij de welfareactiviteiten hebben gemaakt in het

afgelopen jaar zijn te bewonderen en
te koop.
Alle producten op deze tentoonstelling worden gemaakt op de acht
locaties in de gemeente waar welfarevrijwilligers wekelijks een middag

organiseren. Deze middagen zijn
bedoeld voor ouderen en gehandicapten. Onder het genot van een
kopje koffie wordt er geknutseld, een
spelletje gespeeld, gehandwerkt of
een kaartje gelegd.

Muulke voor Pierre Driessen
De eerste twee voorstellingen van het toneelstuk van Setovera zitten erop. Na afloop van de première was er
een bijzondere verrassing voor erelid en oud-regisseur Pierre Driessen. Hij is al 60 jaar actief in de Limburgse
amateurtoneelwereld. Een bijzonder jubileum, hij is namelijk het eerste lid van de Limburgse Federatie voor
Amateurtoneel (LFA) die deze mijlpaal behaald.
Setovera en het bestuur van de
LFA besloten dat ze dit niet aan zich
voorbij konden laten gaan. Het probleem was echter dat de LFA allerlei
jubileumprijzen had, maar die gingen
maar tot 50 jaar. Ook de LFA vond het
60-jarig jubileum van Driessen wel
een heel bijzondere prestatie en heeft

daarom een nieuwe prijs in het leven
geroepen : het zilveren Muulke.
Het Muulke is normaal rood en
zwart en wordt ieder jaar uitgereikt aan
bijvoorbeeld de beste actrices of acteurs, voor de beste toneelvoorstelling
of decor van het voorgaande toneeljaar. Nu kreeg Pierre als allereerste in

Limburg het zilveren Muulke. Setovera
heeft de prijs al omgedoopt tot het
Pierre-Muulke. De vereniging feliciteert Pierre met deze prijs.
De voorstellingen van Setovera
zijn nog op zaterdag 19 en zondag
20 november om 20.00 uur. Voor
meer informatie zie www.setovera.nl

Maar liefst zeven gloednieuwe
carnavalsschlagers worden deze
middag ten gehore gebracht. Niet
alleen de liedjes zijn nieuw, ook
nieuwe artiesten staan te popelen
om het podium te betreden. De
Kèchelkes vragen zich af of iedereen

met de carnaval weer wil Mej goan,
De Kale Knikkers zullen zich speciaal
voor de carnaval gaan Schaere en De
Loesjes gaan graag Same in bad met
de carnaval. Al deze liedjes en meer
komen voorbij aan een deskundige jury
en een publieksjury.

Snoekmiddagen
jeugd HSV de Put
Waar de meeste vissers komende maand hun hengel in de schuur laten
staan, gaan de jeugdige hengelsporttalenten van HSV de Put uit America net
als vorig jaar onder begeleiding proberen een snoek te verschalken.
Een aantal van de jonge vissers
heeft vorig jaar al het een en ander
geleerd van onze roofvisspecialisten,
wat na enkele middagen dan ook
resulteerde in een aantal prachtige
snoeken. Ook dit jaar krijgt de jeugd
veel informatie over de roofvissport.

Op zaterdag 19 november is de
eerste roofvismiddag. De middag
begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00
uur. Afhankelijk van het weer worden
er de komende tijd nog middagen
toegevoegd aan de planning. Kijk voor
meer informatie op www.hsvdeput.nl
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Blaze’nAero in M@xx
Op zaterdag 19 november komt de allround hiphopdansgroep
Blaze’nAero optreden bij de M@xx.
De avond begint om 20.00 uur
en is om 23.00 uur weer afgelopen.
Blaze’nAero gaat op de beste dubstep, hiphop, drum’n bass en remixes

Stunning Suzy in Sevenum
Classic rockcoverband Stunning Suzy uit Horst treedt zaterdag 19 november op in stapperij de Gaper in Sevenum.
Na een jaar met veel leuke optredens binnen en buiten de regio, sluit de band hun concertreeks nu af in Sevenum.

helemaal los. Verder wordt er op de
M@xx-avond leuke muziek gedraaid.
De entree is slechts twee euro.

Stroop maken en
meezingen
In Museum De Locht staat een stroopfabriekje met originele gereedschappen, machines en houtgestookte ketels. In dat fabriekje laten
vrijwilligers op zondag 20 november zien hoe van eigen suikerbieten en
appels heerlijke stroop wordt gemaakt die daarna ook wordt verkocht.
Kinderen kunnen deze dag zelf
appelmoes maken. Museum De Locht
heeft een eigen koor en deze zondag
is ook de jaarlijkse meezingdag.
Ook hangt in De Locht een nieuwe
wisselexpositie over Hongerdoeken.
Hongerdoeken werden in de
Middeleeuwen gebruikt om het altaar
in de vastentijd af te schermen. Deze

traditie is nieuw leven in geblazen.
Kunstenaars uit ontwikkelinglanden is
gevraagd hun kijk op de wereld uit te
beelden op doeken van 2 x 3 meter.
Het museum is op woensdag,
zaterdag en zondag geopend van
11.00 tot 17.00 uur. De demonstraties
beginnen om 13.00 uur. Voor meer informatie zie www.museumdelocht.nl

Ken en Tina voor LVK
De afgelopen maanden is men in Sevenum druk bezig geweest om
twee nieuwe Zaerumse vastenaovendsnummers te maken. Samen met
Peter Jansen, van Jansen en Janssen, heeft het gezelschap het nummer
Joeksig Galdre gemaakt. Marcel van der Stegen heeft het nummer Ut
Plein geschreven.
Het gezelschap zocht twee zangers en heeft deze gevonden in Tina
Brouwers en Ken in ’t Zandt. Na een
aantal avonden in de studio doorgebracht te hebben zijn hier een tweetal
nummers uitgerold. Afgelopen vrijdag, op de elfde van de elfde, hebben
Ken en Tina voor het eerst live de
nummers ten gehore gebracht in de

Gaper in Sevenum.
Inmiddels zijn de nummers
ook ingezonden naar het Limburg
Vasteloavens Konkoers (LVK) en
is er een cd gemaakt. De cd kan
besteld worden via een mailtje naar
galdere@hotmail.nl Hiermee worden
Ken en Tina gesteund in de strijd voor
het LVK en het Joeksig Galdere 2012.

Suzy speelt nummers die
menigeen bekend in de oren zullen
klinken. Queen, The Who, Doobie
Brothers en The Police worden niet
geschuwd. Door de voorliefde voor de

platen die nog niet zijn grijsgedraaid,
is de muziek van Stunning Suzy een
feest der herkenning met verrassende
repertoirekeuze en grote diversiteit
van nummers. Stunning Suzy speelt

nummers waarvan het vinyl van
de platen nog zwart is. De Gaper is
geopend vanaf acht uur, de band
treedt op om 21.30 uur. Voor meer
informatie zie www.stunningsuzy.nl

Ghostnight bij USEE
Je hoort iets ritselen in het donker van de avond en bij het maanlicht, dat even achter de wolken verschijnt, zie
je iets wat je hart bijna doet stoppen. Je probeert te schreeuwen maar de angst neemt bezit van je keel, er komt
geen geluid meer uit en je staat aan de grond genageld. Net als je dacht, dat je de angst had overwonnen staat er
een nieuwe verrassing voor je klaar.
De bovenstaande tekst beschrijft
het gevoel dat je krijgt wanneer
je deel neemt aan de Ghostnight
van de USEE. Ieder jaar staat deze
Ghostnight weer bol van actie, span-

ning en onverwachte gebeurtenissen.
Een tocht die een ieder nog lang zal
heugen en waarin zaklampen en
andere soort verlichtingen natuurlijk
taboe zijn.

De tocht is voor leerlingen van
groep 7 of 8. De Ghostnight is op
vrijdag 18 november bij USEE in het
gebouw B2, voorheen ‘De Vlies’, van
19.00 tot 22.00 uur.

koninklijke harmonie van horst
presenteert

slotconcert
o.l.v. steven walker
zondag 20 november 2011
aanvang 11.00 uur
cultureel centrum ‘t gasthoes

Tapzingen
in de Sevewaeg
De Balkers uit Sevenum treden zondagmiddag 20 november op
in de Sevewaeg in Sevenum. Tijdens deze meezingmiddag wordt
het publiek aangemoedigd mee te zingen met bekende liedjes.
Ook zal het nieuwe meezingboekje, deel 5, in de zaal verkrijgbaar
zijn. De meezingmiddag begint om 14.30 uur en is natuurlijk
entreevrij.

Foto: Hub Vermeeren

poster slotcocert.indd 1

Programma

• Wiener Philharmoniker - Richard Strauss, arr. Wilfried Kornmeier
• Hommage – Jan Van der Roost
• Variations on the “Porazzi” theme - Wagner, arr. Alfred Reed
• Overture Persis - James L.Hosay

• O Magnum Mysterium - Morten Lauridsen,
arr. Robert Reynolds
• Sòlas Ané - Samuel R.Hazo
• Escape from Plato’s cave - Stephen Melillo

4-11-2011 16:27:53
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D’n Dreumel eert jubilarissen Activiteiten in de
Maar liefst vijftien jubilarissen werden afgelopen zondag tijdens Dreumel Alaaf door carnavalsvereniging D’n
Dreumel uit Horst onderscheiden. De heren kregen alle een medaille en oorkonde overhandigd als dank voor hun
verdiensten voor de carnavalsvereniging.

Kantfabriek

Vanaf 9 oktober loopt in Museum de Kantfabriek de expositie Waar een
foto toe leidt. Te zien zijn werken van kunstenaars die onder de bezielende
leiding van Frans Megens van een idee naar een beeld gewerkt hebben.
Foto’s dienden als inspiratiebron. Een aantal kunstenaars uit de
masterclass van Frans Megens zijn
binnenkort in Museum de Kantfabriek
aanwezig om de bezoeker meer te
betrekken bij hun werk.
Op 24 november komt Mariolène
Fikkers naar het museum om een

demonstratie zijdeschilderen te
geven en op 13 december houdt
Irma Frijlink een lezing over de
geschiedenis van de textielkunst.
Beide tijdens de normale openingstijden van 14.00 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie zie
www.museumdekantfabriek.nl

Afﬁchetentoonstelling
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan heeft de Nederlandse
afdeling van Amnesty International een affichetentoonstelling samengesteld. Het affiche vormt een belangrijk actiemiddel in Amnesty’s strijd
voor rechtvaardigheid.

Henk Vervuurt is al 44 jaar lid. Kees
Pieters en Jac Voermans zijn beide 33
jaar lid van de carnavalsvereniging.
Antoon Christiaens, Jos Keijsers, Geert
Lenssen, Hay Marcellis, Eric Philipsen
en Henk Zanders zijn al 22 jaar elke

carnaval present. Antoine Driessen,
Patrick van de Goor, John Hagens, Peter
Peeters, Lambert van Rens en Leo
Snellen zijn 11 jaar lid van D’n Dreumel.
Naast de onderscheidingen voor
de jubilarissen werden de aftredende

bestuursleden Joop Versleijen, Jack
Schoeber en Jan Hermans namens de
Bond Carnavalsverenigingen Limburg
(BCL) onderscheiden met de Orde van
Verdienste.

Op zaterdag 26 november brengt Sinterklaas met zijn Pieten een bezoekje aan Horst. Jong Nederland organiseert daarom een grote intocht door Horst centrum en een Sinterklaasfeest in de Mèrthal in Horst. De organisatie
zoekt nog kinderen die het leuk vinden een optreden voor Sinterklaas te verzorgen.
zingen, een goocheltrucje tonen of een
leuk verhaaltje of grappige mop vertellen. Daarom is de organisatie op zoek
naar kinderen die een voordrachtje

gewetensgevangenen bevrijd, verdragen aangenomen en is de doodstraf
teruggedrongen.
De expositie is van 21 november
tot en met 17 december te zien bij
BiblioNu in Horst.

Foto: Fotogroep Horst aan de Maas

Kinderen gezocht die willen
optreden voor Sinterklaas
Sinterklaas geniet altijd van kinderen die iets leuks voor hem opdragen
zoals een rijmpje of gedichtje opzeggen, een dansje uitvoeren, een liedje

Op de tentoonstelling is niet
zomaar een mooie selectie posters
te zien, maar tegelijkertijd ook de
geschiedenis van Amnesty’s werk
in de laatste jaren. In vijf decennia
zijn er met hulp van Amnesty talloze

willen houden. Uiteraard kan daarvoor
de hulp van de Pieten worden ingeroepen. Opgeven kan tot 22 november via
intocht@jnhorst.nl

Kerstshow in
de Wingerd
Johan Martens, toparrangeur en florale ontwerper, komt op woensdagavond 23 november exclusief op uitnodiging van de vereniging Groei
& Bloei een wervelende kerstshow geven in de Wingerd in Sevenum.
Tijdens de pauze worden lootjes
verkocht waarmee aan het einde van
de avond kans wordt gemaakt op
een van de werkstukken van Johan

Martens of van de docenten bloemschikken van Groei & Bloei.
De kerstshow begint om
19.30 uur en duurt tot 22.30 uur.

mooi haar
Steenstraat 12, Horst, T 077 398 64 66 www.kapperscompanyhorst.nl

WINTERBEURT
afstellen
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reinigen

In het nieuwe jaar lekker met de fiets erop uit? Gun uw fiets
dan een winterbeurt. Deze wordt opnieuw afgesteld en daar
waar nodig gesmeerd en gereinigd. Zo bent u verzekerd dat u in
het voorjaar probleemloos aan het fietsseizoen kunt beginnen.

www.carmentis.nl Horst 077 - 744 00 30

Om het voor u aantrekkelijk te maken geven wij vanaf nu
t/m februari op deze beurten 10% korting in de vorm
van een tegoedbon te besteden in onze winkel.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij op:
de cursus: n haal meer uit je digitale camera vervolg in Venray

In het voorjaar hebben we te maken met grote drukte dus maak
tijdig een afspraak, ‘s morgens gebracht is ‘s avonds weer klaar!
Graag tot ziens bij

de lezing:

Peperstraat 54 - 5975 BW Sevenum
Tel. (077) 467 82 17 - www.theolommen.nl

n
n

start 22 nov.
het oude Rome in woord en beeld in Venray start 30 nov.
2012 jaar van de Apocalyps? In Venray op 21 dec.

Voor meer informatie over
bovenstaande activiteiten
kijk op: www.vu-venray.nl
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Heideroosjes presenteren
laatste album
“Ze zagen de wereld maar nu zijn ze thuis.” Het is niet zomaar een tekstregel uit de nieuwe single van punkband de Heideroosjes. Het viertal begint aan haar allerlaatste tournee. Ook verschijnt het allerlaatste album.
De titel is toepasselijk Cease-fire, want de Horstenaren gaan hun muzikale wapens neerleggen. Weliswaar pas
volgend jaar september maar na 22 jaar reizen door Europa, de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Afrika zijn de
mannen weer thuis.

Ideeënwedstrijd
kasteel Huys ter Horst
De ruïne van kasteel Huys ter Horst en zijn omgeving is een belangrijke markeerder in het landschap en levert, door haar aanwezigheid en
historie, een belangrijke bijdrage aan de identiteit van Horst. De lopende
restauratie nadert dankzij de inzet van de vrijwilligers medio 2013 zijn
voltooiïng. Momenteel lopen er twee initiatieven om het gebruik van
kasteel Huys ter Horst en zijn omgeving te optimaliseren.
Als eerste is men aan het werk
om het gebruik van de ruïne te
activeren na gereedkomen van het
uitvoeringsplan Hoofdburcht. Dit
plan beoogt een deels opgebouwde
hoofdburcht waardoor er een ommuurd binnenplein ontstaat waar
men weer het idee van een kasteelplein ervaart. De stichting is op zoek
naar ideeën en initiatieven voor het
gebruik van dit plein en aanpalende
ruimten. Hiernaast ontwikkelen ze

“Deze plaat hebben we gemaakt
voor onszelf”, zegt zanger en gitarist
Marco Roelofs. “We wilden nog één
keer knallen en ik wou als tekstschrijver ook nog wat dingen kwijt.”
De tekstonderwerpen op het nieuwe
album zijn zoals altijd maatschappijbewust, maar in het merendeel van de
nummers is Roelofs erg persoonlijk. In
het openingsnummer Tot Hier beschrijft
hij de impact van het stoppen met
de band. “Het gaat over de pijn van
afscheid. Maar ook dat ieder einde een
nieuw begin is. Dat is in het kort de
boodschap van het lied.”
De opnames van het negende
studioalbum waren bij vlagen emotioneel. “Het was vreemd om samen in de
studio te werken met de wetenschap
dat dit de laatste keer is. Wij zitten al
jaren in dezelfde routine. Het opnemen
van een plaat was altijd een poging
om het volgende niveau van de berg te
bereiken. Dit keer was het vooral een
afscheidsritueel. Toen ik mijn laatste
tekst had ingezongen moest ik toch
wel even slikken”, zegt Roelofs. Maar
terugkomen op het besluit doen de

muzikanten zeker niet. “Wij gunnen
elkaar het beste. En een leven als muzikant was niet meer voor ieder bandlid
het beste.”
De eerste videoclip die bij het
album hoort nam de band op in Horst.
“Het thema van de single Weg Van De
Meeste Weerstand is de reis die wij
hebben afgelegd met zijn vieren. Het
was daarom logisch om de clip gewoon
in Horst op te nemen. Hier zijn we ooit
begonnen als veertienjarige mannetjes.
We konden amper spelen, maar we
hadden een droom en een drive. Ik
heb nog vaak aan die eerste repetities
in ons oude kippenhok gedacht als ik
onderweg was. Dan zaten we in een
kleedkamer in New York en keken we
elkaar aan: dit hebben die ’kêlkes oet
dat Hôrster kiepehok’ toch maar mooi
geflikt”, denkt Marco terug.
Dit weekend start de afscheidstour
door de Nederlandse en Belgische
zalen. De band speelt dan gemiddeld
vier dagen per week. In 2012 doet de
tourkaravaan nog de Europese festivals
aan waarna in september 2012 het
doek valt. Helaas gaat het optreden

wat komende zaterdag tijdens Flestival
gepland stond niet door. Dit zou het
laatste optreden van de band op
Horster bodem zijn geweest. Of dit optreden vervangen wordt door een andere show op eigen bodem is nog niet
duidelijk. Zin in het laatste jaar heeft de
band sowieso. Marco: “Live optreden
voor mensen is altijd waarvoor we het
gedaan hebben. Daar ligt onze kick. En
daar gaan we nog bijna een jaar hard
van genieten. Het gaat een toffe laatste
ereronde worden.”
HALLO Horst aan de Maas mag
vijf gesigneerde albums van de
Heideroosjes weggeven. Wil jij ook
kans maken op een exemplaar van
Cease-fire? Stuur dan het antwoord
op onderstaande vraag voor dinsdag
22 november 12.00 uur naar
actie@hallohorstaandemaas.nl
Prijsvraag: Wat was eerst de
bandnaam van de groep voordat ze
zichzelf Heideroosjes noemden?
Onder de juiste inzendingen
worden de vijf albums verloot. De winnaars worden telefonisch op de hoogte
gesteld. Foto: John Klijnen

Kofﬁeconcert in Odapark van
projectkoor Jointoo
Het succesvolle projectkoor Jointoo uit de regio Meerlo heeft zondag 20 november een koffieconcert in het
Theehuis van het Odapark te Venray. Het koor brengt onder bezielende leiding van de dirigent Marco Mariën een
sfeervol muzikaal programma.
Het bijzondere van de concertreeks van Jointoo is dat de concerten
in het teken staan van het schoolbusproject van SOS Meerlo-Wanssum in
de Indiase stad Chennai. Daar wordt
momenteel een bus omgebouwd tot
mobiel leslokaal voor kinderen van

arme rondtrekkende bouwvakfamilies.
Jointoo geeft de komende maanden
op verschillende plaatsen concerten en
sluit deze bijzonder serie af tijdens het
Wereldfestival op zondag 2 september
2012 in Meerlo. Die dag zullen meer
dan driehonderd zangers en zangeres-

sen samen met Jointoo een bijdrage
leveren aan het Wereldfestival.
Jointoo is een koor dat regelmatig projecten heeft waarbij iedereen
die kan zingen zich kan aansluiten.
Het concert in het Odapark is zondag
20 november om 11.00 uur.

een toekomstverkenning van het
totale kasteelgebied, de voorburcht,
de voormalige tuin en de kasteelboerderij.
Het bestuur van de Stichting
kasteel Huys ter Horst heeft besloten
om deze twee initiatieven te
combineren in een ideeënwedstrijd
om de Horster bevolking te betrekken
bij de toekomst van het kasteel.
Voor meer informatie zie
www.kasteelhuysterhorst.nl
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Yesterday’s Men in Cambrinus
Zondag 20 november staat de Grote Prijs van Nederland-finalist Yesterday’s Men op het podium van Cambrinus
in Horst. Hun onlangs verschenen debuutalbum The Awesome Grandeur of the Cosmic Cycle ontving lovende
kritieken. Het album geldt als een bekroning van een succesvol jaar waarin de band in korte tijd naam wist te
maken met optredens op poppodia als Tivoli, Doornroosje, De Effenaar en de Melkweg.

AGENDA
America

Toneel: Dwazen
zich door de romantische literatuur en
schilderkunst inspireren uit een tijdperk
waarin gevoelens de rede verdrongen,
een tijdperk van passie en bevlogenheid. Hun optredens zijn een impulsief
emotioneel bombardement.

Het verleden naar het
heden brengen

De band met in zijn gelederen
Horstenaar Jan Meulendijks, werd door
Moss meegenomen op tournee als
voorprogramma en wist bij de finale

van de Grote Prijs van Nederland bij
zowel publiek als jury brons te bemachtigen. Yesterday’s Men houdt van
groots en meeslepend: de band laat

De band heeft zijn rotsvaste geloof
in creativiteit en originaliteit dan ook
niet verloren in het huidige tijdperk
van plat entertainment. Deze mannen
van gisteren kiezen er bewust voor om
blind te zijn voor alles wat het postmodernisme in de wereld gebracht
heeft en leven daarom liever in het
verleden. Al het mooie dat het verleden
ons te bieden heeft, brengt Yesterday’s
Men naar het heden met romantische
popmuziek die barst van de historie,
heroïek en bombast. Het optreden begint om 16.00 uur. Voor meer informatie
kijk op www.cambrinusconcerten.nl

Caecilia meets Fanfaar Trotwaar
Voor de zevende keer organiseert muziekvereniging St. Caecilia America het evenement “Caecilia meets…”.
In deze formule wil de muziekvereniging de brug slaan naar andere muzieksoorten. Elk jaar concerteert zij daarom
met een ander orkest, ensemble, popgroep of solist op topniveau. Dit jaar ontmoeten zij Fanfaar Trotwaar.
Het concert wordt geopend
door muziekvereniging St. Caecilia.
Alle concertwerken hebben iets te
maken met Oorlog en Vrede. Zij spelen
onder andere muziek uit de hitmusical
Soldaat van Oranje, het concertwerk
Bellum et Pax van Stijn Roels en
Goodnight Sarajevo van Leon Vliex.
Wanneer de vrede eindelijk komt
vieren de mensen uitbundig feest.
En bij feest hoort muziek! Dit jaar
concerteert daarom muziekvereniging

St. Caecilia met Fanfaar Trotwaar.
Fanfaar Trotwaar weet met diverse
instrumenten een heerlijke sfeer te
creëren.

Langs de Caribic en
Balkan tot in Parijs
Het puikje van de blaasinstrumenten voert in een schijnbaar
losse stijl langs de Caribic en Balkan tot
in het hartje van Parijs.

Enkele hoogtepunten in de reeks
van muziekvereniging St. Caecilia
waren het Saxofoonensemble van het
Fontys Conservatorium Tilburg, het
Nard Reijnders Consort en trombonevirtuoos Jörgen van Rijen, het Score Jazz
Orchestra en de Early Adopters.
Caecilia meets… Fanfaar Trotwaar
vindt plaats op zaterdag 19 november
in ’t Gasthoes in Horst om 20.15 uur.
Reserveren kan via
info@mvcaecilia.nl

za 19, zo 20 november 20.15 uur
Organisatie: De Vrije Spelers
Locatie: de Bondszaal

Broekhuizen
Mosselavond

do 17 november
Org: Kiwanis Horst aan de Maas
Locatie: restaurant het
Maaspaviljoen

Grubbenvorst
Zittingsavond

vr 18, za 19 november 19.49 uur
Organisatie: GMV
Plaggenhouwers
Locatie: ‘t Haeren

Horst

Ghostnight
vr 18 november 19.00-22.00 uur
Organisatie: USEE
Locatie: B2

Boeken- platen en
cd-markt
za 19 november 11.00-15.00 uur
Organisatie: Vrienden van
Verpleeghuis Elzenhorst
Locatie: de Tamboerijn
(Elzenhorst)

Enige tijd geleden heeft het bestuur van de Koninklijke Harmonie van Horst besloten de muzikale verbintenis
met de huidige dirigent Steven Walker te beëindigen. Steven is ruim 18 jaar dirigent van het harmonieorkest
geweest en heeft vele verdiensten gehad. Het laatste concert van de Koninklijke Harmonie van Horst onder leiding
van Steven Walker vindt plaats op zondag 20 november in ’t Gasthoes in Horst om 11.00 uur.
Walker heeft samen met de
harmonie verschillende hoogtepunten
beleefd: een concert in de Doelen
in Rotterdam met het Rotterdams
operakoor, een concert Voor een
Glimlach in het Philipsconcertcentrum
in Eindhoven, Extreem in concert
met de Heideroosjes en Renée van
Wegberg, Maashorst in concert met
Guido Dieteren en Freddy Birzet en

het Horster Mannenkoor, Maashorst
klassiek met Henk Poort en Majorie
Ginçzinger, het Limburgs kampioenschap sectie harmonie van de Limburge
bond van Muziekgezelschappen in
2005 en de concertuitvoeringen tijdens
de reizen naar Buhl-Balzhofen en de
Promsconcerten. Toch heeft het bestuur
gemeend dat het tijd werd om een
nieuwe uitdaging aan te gaan om de

motivatie niet te verliezen en opnieuw
muzikale energie en beleving te zoeken
voor de vereniging.

Motivatie niet
verliezen
Het programma van het slotconcert
stelde Steven zelf samen. U bent van
harte welkom.

Programma MegaSylvesterParty
Het programma van de MegaSylvesterParty 2011-2012, georganiseerd door leden van Horeca Horst, is rond.
Evenals vorig jaar slaan De Lange Horst, Blok10, Café ’t Centrum en Kwalitaria ’t Hukske de handen ineen.
Op verschillende locaties zijn entertainment, live-muziek, eten, een lasershow en dj’s te vinden.
De Lange Horst heeft de toprockpopcoverband Random in de arm genomen.
Deze band stond vorig jaar ook op het
programma. Verder verzorgen verschillende dj’s de muziek. Een fenomenale
lasershow wordt de kers op de taart. Bij
Blok10 speelt popcoversensatie Crystal

Dream. Ook hier verzorgen verschillende
dj’s de muziek tijdens de rest van de
avond. Ook Café ´t Centrum maakt
gebruik van live-muziek. Hiervan wordt
zéér binnenkort bekend welke band er
zal spelen.
Om 00.00 uur verzorgen de deel-

nemende horecagelegenheden het
vuurwerk op het Wilhelminaplein.

Gezamelijk vuurwerk
Voor kaarten ga naar de deelnemende horecagelegenheden of kijk
op www.delangehorst.nl

zo 20 november 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Afﬁchetentoonstelling
vanaf ma 21 november
Organisatie: Amnesty
Locatie: BiblioNu

Informatiemiddag Erven
en Schenken
di 22 november 14.00-17.00 uur
Organisatie: KBO
Locatie: ‘t Gasthoes

Workshop fotolijstjes maken
wo 23 november 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Demonstratie
zijdeschilderen
do 24 november 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Lottum

Jubileumconcert
Drums & Roses
za 19 november 20.00 uur
Locatie: café-zaal Harmonie

Melderslo

Stroop maken en
meezingmiddag
zo 20 november 13.00 uur
Locatie: museum de Locht

Sevenum

Openbare vergadering
Dancenight met
Blaze’nAero
za 19 november 20.00 uur
Locatie: de M@xx

Caecilia meets Fanfaar
Trotwaar
za 19 november 20.15 uur
Org: Muziekver. St. Caecilia
Locatie: ‘t Gasthoes

do 17 november 20.30-22.00 uur
Org: CDA Horst aan de Maas
Locatie: de Turfhoeve

Toneel:
Vier kamers met tuin
za 19, zo 20 november 20.00 uur
Org: Toneelvereniging Setovera
Locatie: de Wingerd

Optreden Stunning Suzy
Club Du Lounge: Raw

Slotconcert Steven Walker

Yesterday’s Man

za 19 november 22.00-03.30 uur
Locatie: café De Lange

za 19 november 21.30 uur
Locatie: de Gaper

Tapzingen
Welfare-tentoonstelling
zo 20 november 10.30-16.00 uur
Organisatie: Rode Kruis
Locatie: Rode Kruisgebouw
(Loevestraat)

zo 20 november 14.30-17.30 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: De Sevewaeg

Kerstshow

Afscheidsconcert Steven
Walker

wo 23 november 19.30-22.30 uur
Organisatie: Groei & Bloei
Locatie: de Wingerd

zo 20 november 11.00 uur
Org: Koninklijke Harmonie
Locatie: ‘t Gasthoes

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )
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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: 077 366 12 70 optie 1
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
www.huisartsenpraktijklottum-broekhuizen.nl
dr J. Goossens: ma, di, do en vr
T 077 463 16 75
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
Spoedlijn: 077 463 14 96
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

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

Kerkdiensten
America
zondag

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

Huisartsenpost

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

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

zondag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

09.30

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Heilige mis

19.15

zondag

zondag
donderdag

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
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

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

SCHOLIEREN
10% KORTING
op vertoon van hun schoolpas

op de gehele collectie!!*

(aan het parkeerterrein)

www.broekenhoek.nl
B l a d e l - H o r s t - Va l k e n s w a a r d - Ve l d h o v e n

*Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties of afgeprijsde artikelen.

is verhuisd
Nieuw adres: Meterikseweg 119, 5961 CV Horst
T: 077 398 91 39, M: 06 52 06 37 33

BOUWBEGELEIDING EN ADVIES

MAASHORST

Sevenum

Spoedgevallendienst
18 t/m 24 november
Tandarts Daudeij
’t Zandt 15, Well
T 0478 50 19 71

Brand, ongeval of misdrijf

IN DIVERSE KLEUREN EN MATEN

Meerlo

Tandarts

112

GROTE COLLECTIE

Hoofdstraat 12
Horst a/d Maas

Lottum

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

NIEUW

BO U W
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ATIE
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H OU D

T
M
E
W

077 398 59 05 • 06 12 99 23 43 • wiek@bouwconsultance.nl • wiekbouwconsultance.nl

MAASHORST
Uw adres voor:
onderhoud

APK keuring

reparatie

Airco service

verkoop nieuw

Storingsdiagnose

verkoop gebruikt

Schadeherstel

uto

t voor uw a

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

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

Horst (Lambertus)

zaterdag
woensdag

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

09.45

80%! kijk op cbr.nl

Hegelsom

Melderslo

Verloskundige zorg

kies voor kwaliteit!
SlagingSpercentage bij onS

Griendtsveen

(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

(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

L

19.15

Grubbenvorst

Venlo

Venray

09.45

Broekhuizenvorst

zaterdag
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

11.00

Broekhuizen
zondag

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

Heilige mis

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

oncep
Het totaalc

St. Jansstraat 32 - 5964 AD Meterik - 077-3983700

www.autobedrijvenmaashorst.nl
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Nieuws van

Rabobank Maashorst
Wij wensen alle genomineerde
ondernemers veel succes!
Welkom bij de
kieskringvergadering
Food & Agri
op woensdagavond
7 december 2011
Ook in 2011 organiseert Rabobank Maashorst
voor haar Food & Agrileden de jaarlijkse
kieskringvergadering. Karenanna Knopper, o.a.
bekend via de regionale radio- en televisiezender
L1, presenteert deze avond het programma
onder de naam ‘Topsprekers voor topsector
Food & Agri in Zuidoost Nederland’.
Het kabinet stelde 1,5 miljard euro beschikbaar
voor 9 topsectoren om de concurrentiekracht van
Nederland te versterken. Elke topsector heeft een
topteam bestaande uit wetenschappers en
ondernemers.

De Ondernemersprijs en de Jo Janssenprijs 2011
Goed ondernemerschap moet je belonen. Dat is het idee.
Rabobank Maashorst is een bank met hart voor ondernemers. We staan ze graag terzijde, niet alleen met geld, maar ook met raad en daad.
Jaarlijks reiken we de Ondernemersprijs en de Jo Janssenprijs uit, als blijk van waardering en stimulans voor ondernemers die zich meer dan
gemiddeld ingezet hebben in onze regio. Ondernemers met lef, met visie en onderscheidend vermogen. Ondernemers die de trots zijn van
onze streek. Op 24 november 2011 zetten we weer een aantal ondernemers uit onze regio in het zonnetje. Op die datum worden weer
de Jo Janssenprijs en de Ondernemersprijs voor dit jaar uitgereikt in de Mèrthal in Horst.

De Jo Janssenprijs 2011 is toegekend aan:
John en René Cornelissen van Cornelissen Fresh Food in Melderslo
John en René Cornelissen hebben in hun glastuinbouwbedrijf, waar ze voornamelijk
radijs telen, een aantal keren met lef moeten ondernemen. Die mijlpalen leveren hun
nu de Jo Janssenprijs op. Een hele mooie verrassing.

De genomineerden voor de Ondernemersprijs 2011 stellen we graag aan u voor:
Ronald Hoppzak van recreatie
centrum De Schatberg in Sevenum

Eric van Kempen van Kempen
Communicatie in Horst

Tobias en Bernd Rötjes van Rötjes
Young Plants in Lottum

Bouwde zijn bedrijf na een grote brand in 1998
met man en macht weer op. Dat hij
voorgedragen is voor de Ondernemersprijs
2011 vindt hij voor alle medewerkers de kroon
op het werk.

Maakte met zijn bedrijf de kanteling naar fullservice
multidisciplinair communicatiebureau. De nominatie
voor de Ondernemersprijs 2011 beschouwt hij als
een eer en de bevestiging van die stap.

Sinds de oprichting in 1993 is het planten
vermeerderingsbedrijf van de gebroeders Rötjes
enorm gegroeid. Ze maken nu 25 miljoen stekjes
per jaar. De nominatie is voor hen de erkenning
voor de tijd en moeite die zij erin gestoken hebben.

Gastspreker Prof. Dr. Martin Kropff informeert
u over de knelpunten en kansen in de
Agrofoodwereld.
Journalist en landbouwkundig ingenieur
Jacques Van Outryve geeft zijn boeiende visie
op de Brusselse actualiteiten, de kansrijke
buitenlandse markten, de trend naar
duurzaamheid en gezond voedsel, de rol van
innovatie en samenwerking en de toekomst voor
jonge agrariërs.

Wij ontvangen onze
Food & Agrileden graag op:

We wensen alle drie de kandidaten heel veel succes bij de verkiezing op 24 november aanstaande.

■ woensdag 7 december 2011
■ vanaf 19.30 uur,
aanvang vergadering 20.00 uur
■ locatie: Parkhotel Horst,Tienrayseweg 2, Horst

Online seminar ‘Pensioen onder druk’
U heeft nu een prima inkomen en bouwt aan uw vermogen. Maar u staat er vast niet dagelijks bij stil hoe ‘later’
er financieel voor u uit zal zien. Waarschijnlijk denkt u wel eens na over uw ambities na uw werkzame leven.
Vraagt u zich bijvoorbeeld af wat de beste manier is om het benodigde inkomen voor later te realiseren?

U komt toch ook?
De kieskringvergadering is een mooie gelegenheid
om uw stem te laten horen, zoals dat hoort in een
coöperatie. Laat ons weten of we u mogen
verwelkomen op 7 december 2011.

U kunt zich als volgt aanmelden:
■ Via onze website www.rabobank.nl/maashorst
■ Stuur een e-mail aan
cooperatie@maashorst.rabobank.nl
■ Telefonisch: afdeling Coöperatie
telefoon (077) 397 92 02

Hildegard Bücker, accountmanager Private
Banking bij Rabobank Maashorst licht toe:
“We geven u graag inzicht in uw mogelijk
heden voor later. Er kan veel als u uw inkomen
op de juiste manier inzet. Ons team van Private
Banking kan u daarbij helpen. We maken in
overleg met u een financieel plan voor later en
bekijken of aanvulling nodig is. We adviseren u
ook als uw wensen veranderen of als er zich
persoonlijke gebeurtenissen voordoen die
invloed hebben op uw toekomst.”

Centraal kantoor Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur
Horst | Steenstraat 3 | ma: 13.00-17.00 uur | di t/m vr: 09.00-17.00 uur
Sevenum | De Donckstraat 1 | ma t/m vr: 13.30-17.00 uur

Rabobank. Een bank met ideeën.

Online seminar
Een ding staat vast, een goed inkomen voor later
is nu minder zeker dan voorheen. De crisis, de
performance van pensioenfondsen en een nieuw
pensioenstelsel heeft grote invloed. We vinden
het belangrijk om u hierover goed te informeren.
Daarom organiseren we op maandag
21 november 2011 het online seminar ‘Pensioen
onder druk: wat betekent de economische crisis
voor uw pensioen?’ Spreker is Wim Boonstra,
chefeconoom van Rabobank Nederland. U kunt
dit interactieve seminar van 20.30 tot 21.30 uur live
thuis volgen achter uw eigen computer.

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg) is
een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Hegelsom, Lottum, Melderslo, Meterik en Swolgen.

Hoe werkt het?
Deelnemen is eenvoudig: u hoeft niets op uw
computer te installeren. Via onze website
www.rabobank.nl/maashorst kunt u zich
aanmelden. Vervolgens ontvangt u uw
accountgegevens. Hiermee logt u in als het
seminar begint. Aan het begin van de uitzending
wordt uitgelegd hoe het online seminar werk.
Wacht niet te lang met aanmelden want het
aantal plaatsen is beperkt.

Rabobank Maashorst voor al uw vragen
Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl
Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34
www.rabobank.nl/maashorst
Volg ons ook op Twitter: www.twitter.com/maashorst

