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Sint bezoekt de Klimboom
“Hé, dat is mijn muts!”, roept Joep naar Pedro.
“Die heb jij van mij gepikt!” Pedro schrikt er van. Hij legt
aan Joep uit dat hij zonder muts geen snoep mag
uitdelen. Het probleem is meteen opgelost.

Terwijl de alle schoolkinderen aan
het hek van het schoolplein stonden te
wachten, kwam ineens Zwarte Piet de
straat in fietsen. Maar nergens een Sint
te bekennen. Volgens Zwarte Piet was

Samenwerking Duitse politie
Op dinsdag 29 november werd in het Politietrainingscentrum voor Integrale Beroepsvaardigheidstraining
(PIB) in Sevenum bekend gemaakt dat Nederlandse en Duitse politieagenten structureel samen blijven trainen.
Voor zover bekend is dit de eerste keer dat er structureel grensoverschrijdend met de Duitsers wordt getraind
voor politieagenten die daadwerkelijk ‘op straat’ werken, meldingen rijden en noodhulp verlenen.
Voorheen werd er uiteraard veel
samengewerkt met de Duitsers,
maar betrof het met name
theoretische trainingen over
bevoegdheden in elkaars gebied of
praktijktrainingen voor gespecialiseerde eenheden, zoals het
Arrestatieteam (AT). Naar aanleiding
van het verdrag van Enschede, dat
de samenwerking tussen politie en
justitie tussen Nederland en
Duitsland regelt, hebben docenten
van beide landen de handen
ineengeslagen en een gezamenlijk

trainingsprogramma ontwikkeld. De
trainingen vinden in Mönchengladbach
en Sevenum plaats. De scholing bevat
onder andere schietoefeningen en
casuïstiek in de oefenstraat. Ieder
spreekt in eigen taal, bewust, zodat
ook getoetst kan worden of men
elkaar begrijpt en of er in dat opzicht
nog knelpunten zijn. Dit blijkt echter
geen enkel obstakel te zijn voor de
deelnemers.
Bryan Rookhuijzen, korpschef van
politie Limburg-Noord en de heer
Furth, polizeipräsident van Krefeld,

geven aan de gezamenlijke trainingen als zeer waardevol te beschouwen, zeker voor een grensregio.
“De winst zit in de praktijktraining. Je
kunt op papier weten hoe het moet,
maar als je samen traint leer je
elkaar kennen, leg je verbinding en
begrijp je elkaars taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden veel
beter. Dat is niet alleen winst voor
de agenten zelf en hun dagelijkse
werkzaamheden op straat, maar
natuurlijk ook voor de burger. Daar
doen we het voor.”

hij allang op school, maar de kinderen
van basisschool de Klimboom lieten
zich niets wijsmaken. Even later
arriveerde Sinterklaas te voet bij de
school. Zijn paard is nog steeds zoek.

Jullie kunnen echt
schitterend kleuren
De kinderen van basisschool de
Klimboom in Swolgen ontvingen de
Goedheiligman met Sinterklaasliedjes,
mooie tekeningen en kleurplaten. De
klaslokalen waren feestelijk versierd
en alle kinderen vonden het reuze
spannend dat de Sint hun klas bezocht.
Sinterklaas werd ook verrast met een
miniconcert. Zwarte Piet kondigde

plechtig aan dat Luuk op zijn viool ging
spelen. De hele klas riep dat het geen
viool was, maar een gitaar. Zwarte Piet
snapte er geen fluit van. Daarna lazen
Lynn en Sterre een prachtig gedichtje
voor. Sinterklaas was erg onder de
indruk van de prachtige kleurplaten, die
de kinderen hadden gemaakt. Een voor
een bekeek hij de kleine kunstwerkjes.
“Nou nou”, zei de Sint verrast. “Jullie
kunnen echt schitterend kleuren. Dat
ga ik op pakjesavond belonen met
een extra mooi cadeautje voor jullie
allemaal!” En hoe zit het nou met de
mutsen van Zwarte Piet? Die zijn gelukkig teruggevonden, zodat Joep en Jaey
hun zelfgemaakte Pietenmuts weer
kunnen opzetten.
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De meiden van Slot-tv
Backstage op het tententerrein, waar het slotconcert van Rowwen Hèze
plaatsvond, zitten Judith Berden en Tirsa Creusen. Op de maandag na een
druk weekend zitten de dames om twee uur ’s middags aan het ontbijt: friet
met kroketten. De hele week voorafgaand aan de concerten van Rowwen
Hèze zijn ze bezig geweest met het maken van Slot-tv, een eigen tv-kanaal
voor de slotconcerten van de Americaanse band.
Tirsa en Judith leerden de band een
tijdje geleden kennen via Kukeleku
en Herberg de Troost. Rowwen Hèze
wilde al langer eigen filmpjes over alles
wat komt kijken bij de slotconcerten,
maar de muzikanten hadden daar zelf
geen tijd voor. De dames verbleven
een week in een huisje op park De
Limburgse Peel en filmden de voorbereidingen, de band, de concerten en
de fans.

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
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www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
077 396 13 52
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Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
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Jeroen van de Nieuwenhof
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
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Wie de filmpjes heeft gezien, weet
dat de meiden er enorm veel lol aan
hebben beleefd. Judith: “We studeren allebei Media & Entertainment
Management en hebben dus wel
vaker filmpjes moeten maken, maar
op school moeten we ons aan zoveel
regels houden.” Tirsa: “Een hele
productie, zoals we die nu hebben gemaakt, hadden we nog nooit gemaakt.
We hebben nu precies gedaan wat we
zelf wilden.”

Onze verwachtingen
overtroffen
Het was een overweldigend succes:
binnen één dag had het eerste filmpje
2.500 views. Judith: “Het heeft echt
onze verwachtingen overtroffen. We
waren in het begin bang dat niemand
er op zat te wachten, dat iedereen
ons een stel duffe meiden zou vinden.
Maar we hebben alleen maar positieve
reacties gehad.”
Tirsa: “We werden ook snel door iedereen geaccepteerd. We renden overal
rond en iedereen vroeg steeds wanneer het volgende filmpje eraan zou
komen.” Judith: “Ook het samenwerken
met de band was superleuk, ze konden
niet wachten tot het volgende filmpje

online kwam. En er was zelfs iemand
die zei: ‘ik heb niks met Rowwen Hèze,
maar ik vind jullie filmpjes wel erg
leuk’.” “We werden ook al herkend. Als
we met de camera de tent in gingen
wilden Rowwen Hèze-fans met ons op
de foto. Nu is zo’n camera natuurlijk
ook wel aantrekkelijk, zeker als iemand
gezopen heeft.” lacht Judith.
Tirsa: “We hebben zoveel leuke
dingen mogen doen. Het ruigste
vond ik dat we vanuit een vliegtuigje
het terrein mochten filmen. Dat was
speciaal voor ons geregeld. Maar ook
dat we overal backstage mochten en

gasten mochten interviewen. Rámon
Verkoeijen van BNN herkende ons zelfs
van onze filmpjes die hij ’s middags
had bekeken.”
Het lijkt alsof de meiden al jaren
samenwerken, maar eigenlijk kennen
ze elkaar pas twee jaar. “En het enige
wat we echt samen deden was uitgaan,” aldus Judith. Op de vraag of ze
vaker een duo gaan vormen antwoorden ze: “Misschien moeten we dat echt
doen? Maar dan wel op de radio, want
we hebben niet zo’n tv-hoofd.”
Dezelfde humor hebben ze in ieder
geval al. Tirsa: “We hebben ons echt

kapot gelachen. Dat wordt een avond
‘raw material’ kijken en alleen maar
dubbel liggen.” Judith: “Wij zijn dan ook
erg goed in onszelf belachelijk maken.
Maar ook om tien minuten durende
opnames van zatte fans kunnen we erg
lachen.”
“We hebben echt een superweek
gehad. Als we volgend jaar terug
mogen komen doen we dat zeker. We
hebben nu al ideeën. Misschien dat we
nog eens wat filmpjes kunnen maken
van optredens van Rowwen Hèze op
festivals, dat zou zeker leuk zijn,” zegt
Judith.

Kamervragen over megastallen
Kamerlid Van Gerven van de SP heeft vragen ingediend aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) Henk Bleker over de
bouw van megastallen in Horst aan de Maas. Dit doet hij naar aanleiding van
uitspraken van de staatssecretaris vorige week over grootschalige veehouderij.
“Als Bleker een man van zijn woord
is, moet hij onmiddellijk ingrijpen
om de bouw van een megastal met
1,2 miljoen kippen in Horst aan de Maas
te voorkomen”, liet Henk van Gerven
van de SP vrijdag weten. Staatssecretaris
Bleker stelde vorige week in zijn visie
op de toekomst van de veehouderij in
Nederland dat “een ongebreidelde groei
van veehouderijbedrijven niet wenselijk
is.” Het kabinet vraagt provincies en

gemeenten ook in 2012 niet mee te
werken aan nieuwe aanvragen voor
grote stallen waarvoor wijzigingen in
het bestemmingsplan nodig zijn. Dat
verzoek geldt tot najaar 2012, als Bleker
een advies van de Gezondheidsraad
verwacht over de mogelijke risico’s
en de effecten van de veehouderij op
de volksgezondheid. Op basis van de
rapportage Grootschalige veehouderij in
Nederland en de aantallen grote stallen

ziet het kabinet op dit moment geen
reden om in te grijpen op de schaalgrootte van bedrijven, liet Bleker weten.
Kamerlid Van Gerven diende hierop
Kamervragen in, in de hoop dat deze
nog voor 1 december, wanneer er in de
Tweede Kamer een algemeen overleg
over de intensieve veehouderij plaatsvindt, beantwoordt worden. Eerder deze
week zei de staatssecretaris dat een
megastal met één miljoen kippen een
’exces’ is dat niet in Nederland thuishoort. Van Gerven wil daarop weten of
Bleker op de hoogte is van plannen voor
het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) en
de aanpassing van het bestemmings-

plan hiervoor in Horst aan de Maas en
hoe dit in verhouding staat ten opzichte
van zijn uitspraken. Van Gerven vraagt
ook of de staatssecretaris op de hoogte
is van het feit dat de gemeente Horst
aan de Maas niet heeft gewacht op een
landelijk gezondheidsonderzoek met
het verlenen van vergunningen, zoals
de staatssecretaris verzocht had, en hoe
de communicatie hierover plaatsvindt.
De gezondheidsrisico’s van megastallen
wordt op dit moment nog door de GGD
onderzocht.
Of de staatssecretaris voor 1 december nog antwoordt geeft op de vragen
van Van Gerven is nog onduidelijk.
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Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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Parochiehuis Sevenum wordt officieel ingezegend

Kerkbezoekers hoeven
niet meer te koukleumen

In Sevenum vindt op zondag 11 december de inzegening plaats van Parochiehuis Sevenum: een accommodatie
pal achter de H.H. Fabianus en Sebastianuskerk in Sevenum. Een kleine doorgang verbindt de kerk met het parochiehuis. In de koude wintermaanden zullen de doordeweekse diensten worden gehouden in een warm parochiehuis dat plaats biedt aan tachtig personen. Een opmerkelijke nieuwbouw in een tijd waarin steeds meer kerkgebouwen aan de eredienst worden onttrokken en een andere functie krijgen.

De lekkerste
Chocolade
letters
HORST • MAASBREE

Bestuurslid en secretaris Theo
Wedemeijer van de parochiefederatie
Sevenum, Kronenberg en Evertsoord
heeft het druk. Over ruim een week
wordt Parochiehuis Sevenum, zoals
de officiële naam luidt, ingezegend
door pastoor Lauvenberg. Dat zal
rond 10.30 uur zijn, na de hoogmis in
de grote kerk. De pastoor heeft het
druk maar weet zich gesteund door
werkgroepjes waarin vrijwilligers de
parochieherder bijstaan.

Kerkgebouw is
nauwelijks warm te
krijgen
Tijdens de winterdagen is de grote
kerk nauwelijks op temperatuur te
krijgen. Hierop besloot het federatiebestuur een parochiehuis te bouwen
aan de achterkant van de Sevenumse
kerk. In de bovenzaal van de nieuwbouw kunnen parochianen in winterdag
de doordeweekse missen bijwonen.

De eucharistievieringen op zon- en
feestdagen worden bij voorkeur in de
grote kerk gehouden. De grond waarop
het parochiehuis is gebouwd is eigendom van de parochie zodat geen dure
grondaankoop nodig was.
Het parochiehuis zal niet alleen
voor de doordeweekse missen of als
repetitielokaal voor zangkoren dienst
doen. De ruimtes worden veel breder
ingezet waarbij gebruikers wel een
relatie dienen te hebben met kerkelijke
activiteiten. In het gebouw is een vergaderruimte en kantoorgedeelte dat als
secretariaat van de parochiefederatie
gaat fungeren. In de grote bovenzaal
worden de doordeweekse diensten
gehouden. Tevens is die ruimte ook ingericht voor het houden van concerten,
woordvieringen, lezingen, toneel en
exposities.
Alle gebruikers kunnen in het
parochiehuis zelf koffie of thee zetten.
“Het is echter niet de bedoeling dat het
parochiehuis een café of iets dergelijks
wordt. Als er gebruikers zijn die graag

fris willen drinken, zullen ze dat zelf
mee moeten brengen”, zegt Theo
Wedemeijer namens het federatiebestuur. Of het parochiehuis rendabel
is? “Nee wellicht niet rendabel in
economische zin, maar dat hoeft ook
niet. De opzet is dat het in het kerkelijk
gebeuren en alles wat in ruimere zin
daarmee samenhangt, ‘dienstig’ is aan
ons geloof. Dat is wat wij als federatiebestuur ervan verwachten”, zegt
Wedemeijer. Hij laat verder weten dat
het parochiehuis geen concurrent wordt
van MFC De Wingerd.

Parochiehuis
Sevenum is geen café
Er zijn geen vaste openingstijden voor het parochiehuis omdat
het gebruik van de accommodatie
erg wisselt. Een vaste beheerder of
verantwoordelijk persoon voor het
parochiehuis is nog niet gevonden
maar dat is volgens de secretaris
slechts een kwestie van tijd.

DE TWOPETJES Prijs voor paprika-ijs
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Onbeperkt eten en drinken voor
aantrekkelijke prijzen in een
sfeervol en modern restaurant.

Kerst
arrangement
2 uur v.a.

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.

www.hypnose-therapie .nl

e 31,95 p.p.

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

Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering
info@zonneklaar.net
www.zonneklaar.net
Ron van Gool 06 202 88 600
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Een interview
met Sinterklaas
Voor mijn laatste interview met Sinterklaas ga ik nog één keer naar de
geheime plek in de gemeente. Omdat het bijna 5 december is, is het een
drukte van jewelste in het kastee.. op de geheime plek. “Ah, kom erbij!”
roept de Sint. “Eén momentje hoor!” zegt hij terwijl hij nog wat in zijn Grote
Boek schrijft. “Ik was nog even op aan het schrijven dat Anne uit Horst nog
een extra cadeautje krijgt.” Ik vraag me af welke Anne dat is en ben
stiekem een beetje jaloers op haar.

Kleurplaatpiet in Kronenberg
De kinderen van groep 3/4 van juf Sanne van Beuningen van basisschool De Kroevert in Kronenberg
kregen dinsdagochtend hoog bezoek. Kleurplaatpiet kwam hoogstpersoonlijk de tekeningen die zij
voor de kleurplatenwedstrijd van HALLO Horst aan de Maas hadden gemaakt, ophalen. De kinderen
hadden allemaal hun best gedaan om iets moois te maken van de kleurplaat. De winnaar van de
wedstrijd wordt in HALLO Horst aan de Maas van donderdag 8 december bekend gemaakt.

Pakhuis van Sinterklaas in Horst

“Heeft u uw vragen klaar?” vraagt
Sinterklaas. “Dan beginnen we weer.”
Als eerste vraag ik Sinterklaas wat
hij met alle tekeningen en knutselwerkjes doet die hij krijgt. “Die neem
ik allemaal mee naar mijn kasteel in
Spanje en daar worden ze allemaal
opgehangen. Soms halen we hele oude
tekeningen eraf om plaats te maken
voor nieuwe.” Ik vraag hem of hij ook
wel eens bijzondere dingen krijgt.
“Ja, deze week nog. Kreeg ik een kleurplaat die voor de wedstrijd van HALLO
bedoeld was. Haha, die moest natuurlijk eerst naar jullie en daarna pas naar
mij, maar deze kwam rechtstreeks!”
Hij kijkt even in zijn boek. “Oh, Piet,
vergeet Sam uit Sevenum niet”, roept
hij naar een Piet die met een hele
stapel pakjes loopt te sjouwen.
“Sinterklaas, waarom moeten we
altijd onze schoen zetten en niet een
doos of iets anders waar meer in kan?”
De Sint fronst zijn witte wenkbrauw.

“Vindt u dat u niet genoeg krijgt
dan?” Als hij ziet dat ik schrik, lacht
de Goedheiligman. “Haha, nee hoor.
Ook de Sint maakt wel eens een grapje.
Nee, de schoen is zodat ik weet welk
kind waar z’n cadeautje krijgt. Maar
soms stapelen we de cadeaus er wel
eens naast hoor!”
Ik vraag de Sint of hij ooit in
Nederland wil komen wonen.
“Oh, nee hoor, veel te koud, dat is
niet goed voor mijn oude botten”,
lacht Sinterklaas. “En de Pieten kunnen daar ook niet tegen, die zouden
helemaal blauw worden. Nee, één
maandje per jaar is meer dan genoeg.
Al wonen jullie hier wel leuk hoor, in
Horst.”
Met dit antwoord neem ik afscheid
van Sinterklaas. En terwijl ik naar buiten
loop zie ik allemaal zakken staan met
kaartjes eraan: ‘naar Meerlo’ of ‘naar
Lottum’. Het wordt een superfeest dit
jaar!

Op zondag 4 december is er koopzondag in het centrum van Horst met speciale sinterklaasacties en activiteiten.
Met dit jaar het pakhuis van Sinterklaas in de Mèrthal waar hijzelf en tal van Pieten aanwezig zijn.
De afgelopen weken gebruikte
Sinterklaas ook de Mèrthal in Horst
voor het opbergen en inpakken van
cadeaus. Als dank daarvoor geeft hij op
4 december een groot feest voor iedereen. Kinderen kunnen klimmen, spelen,
knutselen en schminken en de Pieten
doen lekker mee. Voor de volwassenen
is er een groot terras met drankjes
en hapjes waarvan Sinterklaas de opbrengst schenkt aan Scouting Horst. Het
pakhuis van Sinterklaas is van 12.00 tot
17.00 uur gratis toegankelijk. Kinderen

kunnen ook meedoen aan de Pimp
de Sint-wedstrijd die rond het pakhuis
van Sinterklaas wordt georganiseerd.
De speciale wedstrijdformulieren worden op basisscholen uitgedeeld en zijn
ook verkrijgbaar in de winkels in Horst
of via mail info@vdsterren.com
Voor de kinderen die de Sint op het
wedstrijdformulier het mooist kleuren,
plakken en versieren, zijn er mooie
prijzen.
Op 4 december zijn de winkels
in Horst centrum ook open van 12.00

tot 17.00 uur. Er gelden speciale
sinterklaasacties en aanbiedingen.
Bij Plus kunnen kinderen pepernoten
bakken. De Paddestoelerij organiseert een sfeervolle proefstand in het
centrum en deelt er warm gebakken
champignonhapjes uit. Bij de Florale
Vormgevers kan men op 4 december
terecht voor de gratis expositie
Winterimpressies.
Sinterklaas was afgelopen week
ook al in Horst. Kijk voor foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Schoenendozen uitzwaaien
Vorige week donderdag was de afsluiting van de actie Schoenmaatjes. Kinderen van basisschool de Kroevert uit
Kronenberg hadden in de voorafgaande weken thuis een schoenendoos gevuld met klein speelgoed en gebruiksvoorwerpen. Op school werden de dozen mooi versierd, werd in de groepen over de actie gesproken en het
Schoenmaatjeslied aangeleerd.

Sinterklaastoepen
Broekhuizen
Deze actie draagt bij aan de
bewustwording bij kinderen dat er in
de wereld ook veel kinderen zijn die in
minder welvarende omstandigheden
opgroeien. In deze tijd van cadeautjes
krijgen ervaren kinderen dat het ook

heel leuk is om te geven en daarmee een kind in een ver land blij te
maken. Donderdag werden de dozen
opgehaald en via Horst gaan ze naar
Rotterdam naar een landelijk verzamelpunt om vervolgens naar Afrika

vervoerd te worden. Met alle kinderen van de school zijn de dozen in de
vrachtauto gezet en, onder begeleiding
van het Schoenmaatjeslied, zijn de
dozen uitgezwaaid richting hun nieuwe
bestemming.

Voetbalclub SVEB en Fanfare
St. Nicolaas uit Broekhuizen organiseren op dinsdag 6 december
hun jaarlijkse toep- en kienavond.
Het is een jarenoude traditie van
beide verenigingen om op de

verjaardag van de Goedheiligman
te toepen en te kienen. De avond
begint om 20.00 uur in Wip-In, de
Koepelzaal van het Maaspaviljoen
in Broekhuizen. Iedereen is welkom,
aanmelden is niet nodig.
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De man in het middelpunt

Orchidee

Het Centrum Management van Horst is in 2008 van start gegaan. De stichting is in het leven geroepen om de
economische functie van het centrum van Horst te versterken. Rob Geurts is sinds 2010 aangesteld als centrummanager.

“In 2010 is heb ik het stokje van
de eerste centrummanager, Marlies
Alaerds overgenomen”, vertelt Rob
Geurts uit Hegelsom. “Toen is meteen
de samenstelling van het bestuur gewijzigd, waarvan Jan Nabben voorzitter
werd. Van meet af aan heb ik mijn
taak als centrummanager heel serieus
genomen. Zo wil ik meer inhoudelijk te
werk gaan. Daar bedoel ik mee dat ik
als contactpersoon wil fungeren tussen
de ondernemers en het centrummanagement. Daarom ben ik samen met
Jan begonnen om met alle winkeliers
persoonlijk kennis te maken. Daarnaast
hield ik mij bezig met de mails en ad-

ministratie. Gelukkig hebben we sinds
kort een secretariaat dat de administratieve kant voor haar rekening neemt.”

We zijn er nog niet
In de ruim anderhalf jaar dat
Rob als centrummanager actief is,
is er veel gebeurd in het centrum.
“Maar we zijn er nog lang niet.
Momenteel hebben wij nog veel
plannen waar diverse werkgroepen
mee aan de slag zijn gegaan. Een
mooi voorbeeld is het plaatsen van
bloembakken in het centrum om
een link naar de Floriade te maken.
Verder zijn de centrumstewards sinds

decem
Zondag 4

ber o

1.00 tot
p e n va n 1

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

Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

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

It’s Clean

maakt schoon op uw wensen
Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel. 0642825513

Op 26 mei 2012 is het 69 jaar geleden dat een Lancaster II-vliegtuig neerstortte op de kruising van de
Lottumseweg, de Vlasvenstraat en de Boomsweg in Melderslo. Op die dag wordt er een monument met een
plaquette met de naam van de bemanning onthuld. Voorafgaand aan de onthulling werd afgelopen zaterdag
een steen gelegd, die onderdeel uit maakt van het monument en wordt gesponsord door transportbedrijf
van Leendert en Loonbedrijf Heldens aan Edie Pouwels van museum Oorlog in de Peel in Melderslo, initiatiefnemer van het monument. Voor meer informatie zie www.oorlogindepeel.nl

Dendrobium compactum
Dancing flora
Diverse kleuren.
Potmaat 14 cm.
Incl. sierpot. Per stuk

12,49

Niet lekker iN je vel?

Eerste steen oorlogsmonument

17.00 uur

van 19,95Cvoor

Geldig van 01-12 t/m
07-12. OP=OP

enkele maanden actief en hebben
we een brochure laten maken die
verspreid is in heel Horst aan de Maas.
Aandachtspunten voor het centrummanagement zijn de discussie rond
de koopzondagen, de veiligheid op
straat en de verandering van het
consumentengedrag.”
Rob kijkt met vertrouwen naar de
toekomst van het centrum van Horst.
“We merken nu al dat de ondernemers
zich meer betrokken voelen bij de plannen van de gemeente. Als centrummanager kan ik de brug slaan tussen de
verschillende partijen. Ik zie saamhorigheid daarbij als een belangrijk middel
om doelen te bereiken. Een van die
doelen is het verhogen van het bezoekersaantal in het centrum. Niet alleen
de toeristen, maar ook de inwoners
van Horst aan de Maas zelf weten de
winkels steeds vaker te vinden.”
Op de lange termijn valt er nog
veel werk te verzetten in het centrum
van Horst. Momenteel wordt er gebouwd aan het Cuppenpedje en in de
Kerkstraat. De plannen voor de verbouwing van het Kloosterhof liggen nog
even in de koelkast en ook over de herinrichting van het Sint Lambertusplein
wordt nog gediscussieerd.
“Het Centrum Management wil op
de lange termijn het gratis parkeren
handhaven. De invulling van het aantal
koopzondagen is een kwestie waar
altijd over gediscussieerd wordt en
we buigen ons over de koopavonden.
En voor ik het vergeet te zeggen: binnenkort gaat onze nieuwe website de
lucht in www.horst-centrum.nl Kortom
het Centrum Management is nog volop
in beweging.”
De 41-jarige Rob Geurts is in het
dagelijks leven accountmanager bij een
fabrikant van hoofdkussens en dekbedden. Verder speelt hij in de band KEES
en is hij actief in diverse verenigingen.

Informatie, advies,
begeleiding en ondersteuning
bij het opvoeden en
de ontwikkeling van kinderen.
Tel. 06-23552198
Wilma Versteegen, Pedagoog

www.eigen-wijscoaching.nl

Te Koop

KERSTBOMEN
Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten
met kluit, in pot of gezaagd
kerstgroen gratis
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 19.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.30 uur
zondag 10.00 tot 16.00 uur
M. Direks
Horsterweg 21a Castenray
tel.: 06 - 20 22 92 25

06

familie

Blij en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze zoon

01
12
Kinderdagverblijf Bambino
biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar

Geboren

Dries
Gommans

Koen

25 november 2011
Zoon van
Katja Cox & Frank Zanders
Weltersweide 8
5961 EJ Horst

24 november 2011
Zoon van Kim en Joep
Tongerloseweg 23
5963 NR Hegelsom

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
Te koop gevraagd alle merken
sloopauto’s en bussen compleet,
minimaal € 100,- (contant) en
vrijwaring.
Eigen ophaalservice 06 10 58 14 70
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
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
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: 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.

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.
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.
Tuinplanten en viooltjes
lage prijzen op tuinplanten lei bomen
hagen vaste pl leibomen 180 cm stam
10-12 48 euro dak boom 220 cm stam
10-12 48 euro hedera 100 cm aan stok
1.39 euro. Van de Beuken Sint Jansstr
43 Meterik Tel. 06 30 58 79 98.
Bever Carcleaning Nieuw in de regio
carcleaning. Voor het reiningen van
interieur en exterieur.
Uw auto als NIEUW! Voor info kom
gerust aan of bel even.
Stationsstraat 127, 5963 AA Hegelsom.
Tel. 06 18 93 89 95.
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.

Dankbetuiging

Voor de grote belangstelling, voor de bloemen en kaarten
tijdens de ziekte en na het overlijden van onze dierbare moeder,
oma en super-oma

Tonny Achten-Hassink
willen wij u hartelijk danken.
De vele blijken van medeleven hebben ons diep getroffen.

Kinderdagverblijf

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

Te koop: moderne ruime 2-onder-1
kap woning. Bouwjaar 1999, gelegen
in kindvr. wijk in Horst-Nrd.
3 slaapkamers, vaste trap naar zolder
en ruime garage. Inhoud 440m3, perc.
opp. 224m2. Vraagprijs € 279.000,Info: 06 55 11 63 68.
Tegelzettersbedrijf H. Martens
voor vakkundig tegelwerk. Bel voor
advies en vrijblijvende prijsopgave:
tel. 0478 58 06 81 of 06 44 97 61 41.
Gevraagd hulp voor in de
huishouding, voor 1 of 2 dagdelen
in de week in Meterik.
Uren in overleg. Tel: 06 53 32 56 98.
Dame zoekt vervoer
Met wie mag ik mee terug rijden
van Sevenum (Rabobank) naar Horst
(Westsingel). Tegen vergoeding.
Op maandag, woensdag en vrijdag.
Ik werk tot 17.00 uur.
Tel: 06 21 45 89 78.
Cadeau tip! Uitgebreid numerologie
verslag voor je vriend(in).
Info: 06 19 77 00 81

Grubbenvorst, december 2011

Te huur per 1-1-2012 vrijstaande
woning in centrum Horst.
Voor info: tel. 06 25 12 39 42.
Zangles voor beginners KADOTIP
Gratis proefles. Hegelsom 06 51 09 09 22
www.angeliquemusic.nl
Aankoopmakelaar voor uw aan te
kopen woning 077 398 85 60.

Harrie Wijnhoven
Hay
Dit alles heeft ons diep ontroerd en zal ons steunen
bij dit grote verlies. Daarvoor onze hartelijke dank.
Maria Wijnhoven-Arts
Louise
Mariëlle en Fred, Jans en Sjors
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 4 december 2011
om 10.30 uur in de H. Lambertuskerk in Horst.

Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

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

Gezocht: schoonmaakster voor één
ochtend in de week. 06 20 01 90 23.

Met trots kijken wij terug op de mooie en waardige
afscheidsdiensten voor

MAATWERK IN
NATUURSTEEN

en restauratie

Steigerhout en Teakhout
Tafels, tv-meubels, dressoirs, enz.
Nu ook White Wash meubels.
Steigerhout-teakhout-meubels.nl
06 51 93 18 38

Zoveel bloemen, zoveel kaarten
Zoveel warme woorden, zoveel mooie zang
Zoveel belangstelling en zoveel troost

M
& ON GR
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TI
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Grafmonumenten

Gezocht zelfstandige hulp in de
huishouding voor 2 maal 3 uur in
de week in het buitengebied van Horst.
Reacties graag per mail naar
pwjvul@xs4all.nl

Dankbetuiging

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 11 december om 10.00 uur
in de parochiekerk van Lottum.

Babymutsje (paars met geel en rode
ster) verloren tijdens wandeling met
de kleinkinderen van Kievitstraat naar
Horst centrum. Info: 06 29 34 47 34.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Leunen

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

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

www.puur4kids.nl
Tel. 077 - 398 72 73 / 06 20 81 35 24
Wilt u meer energie of afslanken?
Team Herbalife Horst schenkt nog aan
38 personen een GRATIS proefpakket
incl. begeleiding.
www.uwgratisproefpakket.nl
Dvd’s spotgoedkoop 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. Op veel
kado-artikelen 50% korting.
Ster Videotheek Horst, Venloseweg 2.
stermedia@allesin1.nl
Te koop: ruime starterswoning
nabij het centrum van Sevenum.
Bouwjaar 2005, perceeloppervlakte
133m². Vaste trap naar zolder, 3 slaapkamers, tuin op het zuiden. Instapklaar.
Vraagprijs € 194.500 k.k.
Info zie: www.fraaietussenwoning.nl
Ervaren en erkend gastouder
Gaat u werken en wilt u uw kinderen
graag in vertrouwde thuis omgeving
laten opvangen? Vanaf januari heb ik
de tijd en ruimte om er voor u en uw
kinderen te zijn. Vragen?
Mail gerust: guidance@live.nl
Tuinplanten viooltjes hei
beuken haag 100 cm 0.95 euro grote
rhododendron 8.95 euro pachysandra
0.90 euro grote hortensia’s 3.95 euro
dak liqidambar 89 euro klimop 100cm
aan stok 1.39 euro hei v/d Beuken
Sint Jansstr 43 Tel. 06 30 58 79 98.
Cadeau tip! Uitgebreid numerologie
verslag voor je vriend(in).
Info: 06 19 77 00 81
Linders Interieur Voor al uw
voorkomend interieur en fijn timmerwerk, zoals keukens, maatwerk kasten,
meubels, binnentimmerwerk, enz.
Stationsstraat 127 5963 AA Hegelsom
Tel. 06 13 81 79 31
E-mail geertjan.linders@ziggo.nl
Verloren in de buurt van De Lange
grijsblauw geruite herenjas.
Van Rens 077 398 61 16.
Woning TAXATIE nodig voor aan
en verkoop, scheiding, belasting.
077 398 85 60.
Vanaf heden weer biologisch geteelde
AMARYLISSEN te koop. Zowel potten
als snijbloem. Bij bloemenstalletje op
de Meterikseweg 124 in Horst
Bio kwekerij Cuppen.

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

Uitvaartonderneming Duijf

Dag en nacht bereikbaar

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

Schilderkunst
voor
kinderkamers

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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Geef uw favoriete kerstplaten door en maak kans op een dinercheque

HALLO Kerst top 10

Hou jij van Mariah Carey’s All I Want for Christmas? Of zwijmel je weg bij André Hazes zijn Eenzame Kerst? Komt
er juist een traditioneel kerstkoor uit je radio of draai je liever een Lady Gaga-versie van een kerstkraker tijdens de
feestdagen?
Dirk uit Horst denkt bij kerstmuziek
meteen aan Stille Nacht. “Ik was een
jaar of tien en misdienaar. Mijn vader
had een kerstkoor en die moest op
kerstavond twee optredens dirigeren.
Na een hele avond Stille Nacht, als de
hoogmis afgelopen was, gingen we
met de hele familie nachtelijk ontbijten. Dan stond er een sjiek gedekte
tafel en kregen we ’s nachts om half
één worstenbroodjes die oma uit
Helmond had meegenomen. Dat was
dan zo lekker! Dat is het eerste waar ik
aan denk bij kerst.”
Vanaf vandaag kun je op
www.hallohorstaandemaas.nl stemmen
op je favoriete kerstnummers en
uitleggen wat dat ene liedje nou juist
zo kerstachtig maakt. Met je inzending
maak je kans op een dinercheque
voor een twaalfgangen amusediner
voor twee personen bij restaurant
Nieuw Kronenbergerhof in Kronenberg.
In de uitgave van 22 december
presenteren we de HALLO Kerst top 10.
De liedjes zijn dan uiteraard op onze
website te beluisteren. Ook de winnaar
wordt dan bekend gemaakt. Over de
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

nieuws 07

Horsterweg langer
gesloten
De doorgaande weg van Broekhuizen naar Melderslo blijft langer
dicht dan oorspronkelijk de bedoeling was.

De bedoeling was dat de weg
3 december open zou gaan voor alle
verkeer. De wegwerkzaamheden en
de aanleg van een vrijliggend
fietspad zijn wel volgens plan
afgerond. Een gemeentewoordvoerder laat weten dat voor de afwatering bij de Langevense Loop een
nieuwe duiker geplaatst wordt. Die
werkzaamheden worden door een
andere uitvoerder verricht dan

Janssen de Jong Infra. Omdat de
nieuwe duiker onder de Horsterweg
komt te liggen is doorgaand verkeer
niet mogelijk. De weg zal dan ook
een week langer dicht zijn voor alle
verkeer. De wegomleiding duurt naar
verwachting tot en met vrijdag
9 december. Méér informatie over de
afsluiting is te vinden op de website
van de gemeente Horst aan de
Maas.

Plaats je kerstboodschap Huys over geluk
in HALLO

Op zondag 27 november verscheen Over Geluk van Twan Huys als vierde
deel van de tweetalige boekenserie Literair Limburg. Over Geluk is uiteraard
ook in een dialectversie te lezen. Nel Thijssen-Schouten vertaalde de tekst in
het Sevenums, de taal van het geboortedorp van Twan.

Wil jij graag al je vrienden, bekenden en kennissen een kerstkaart sturen, maar zie je op tegen de bergen
schrijfwerk? Of ben je bang dat je mensen vergeet? In de editie van HALLO Horst aan de Maas van donderdag
22 december komt een speciale pagina met een kerstboom waarin ingezonden kerstwensen van onze lezers
komen te hangen.
Kerst is een tijd waarin mensen
elkaar graag wat extra’s geven.
Het liefst zou je de hele wereld een
kerstkaart met speciale wensen
willen sturen.
Wil jij je kerstboodschap aan

heel Horst aan de Maas overbrengen?
Bekijk volgende week in deze krant
de advertentie met de instructies
voor het plaatsen van een kerstboodschap. Kies hier een type kerstbal en
geef dit, samen met je persoonlijke

boodschap, door aan advertentie@
hallohorstaandemaas.nl voor
maandag 19 december 17.00 uur.
Je kerstwens wordt dan door ruim
40.000 mensen gelezen. Een effectievere kerstkaart bestaat niet.

Verkoop ijsbaan
Nog precies twee weken te gaan tot het begin van een nieuwe editie van de ijsbaan in Horst. De verkoop van de
ijsbaan loopt voorspoedig, maar nog niet helemaal zoals de organisatie gehoopt had. “We hopen zeker 300 meter
te kunnen verkopen, maar dat zal lastig gaan worden“, aldus de voorzitter van de ijsbaan.
“Op dit moment hebben we zo`n
275 meter verkocht. Om een en ander
kostendekkend te krijgen zullen we
toch die 300 meter moeten halen.”
“Veel begunstigers van vorig jaar hebben zich nog niet aangemeld voor dit

jaar. Het moet geen verplichting lijken
maar je hoopt er toch een beetje op”,
aldus Henk Lemmen.
De vrijwilligers beginnen zich toch
wel langzaam aan te melden, maar in
dit tempo zal het waarschijnlijk niet

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

www.spring-kinderopvang.nl

genoeg helpers opleveren. Daarom wil
de voorzitter een extra beroep doen,
om iedereen die de schaatsbaan een
warm hart toe draagt, een paar uren te
komen helpen. Bel 06 22 69 06 75 of
Kijk op www.ijsbaanhorst.nl

De boekenserie Literair Limburg is
het eerste initiatief waarbij een combinatie van Nederlandse literatuur en dialect
is gevonden. In 2011 en in 2012 verschijnen jaarlijks vier delen. Na De psychiater
van Connie Palmen, ook verschenen in
het Bergse dialect, verscheen Moeders
Knie van Jacques Vriens met een Venlose
vertaling. In oktober verscheen Upior, ook
in het Geleens, van Paul van Loon.
Twan Huys is bekend als presentator
van de actualiteitenrubriek Nieuwsuur
en als presentator van College Tour.
Eerder was hij van 1999 tot januari 2007
NOVA-correspondent in de Verenigde
Staten, waarvan vijf jaar in New York.
In Over Geluk zoekt Twan Huys naar het
antwoord op de vraag: Wat is geluk? Hoe
krijgen we grip op de ongrijpbaarste,
hardnekkigste, niet te beantwoorden
vraag? Iedereen zoekt het, niemand lijkt
het te vinden. Hij reist in de voetsporen
van de ongelukkigste man op aarde
op zoek naar het antwoord op die ene
vraag. Aan de hand van filosoof Jean
Jacques Rousseau en beer Baloe uit

Jungle Boek vindt Huys uiteindelijk
op een eiland in een Zwitsers meer
het recept voor geluk. De Sevenumse
introductie van het boek klinkt als volgt:
“Limburg, des wao mien reis begint. Wiej
ik elf jaor waas, woort ik oetgenud in
‘t hoês van ‘ne jóng oet miene klas. In
de kamers hónge en stónge hieël wet
Afrikaanse maskers en wajangpóppe oet
Indonesië. Zien vader waas journalist bij
de straekkrant en din deej verslaâg van
de waereld. Vanaaf det moment woos
ik ‘t zaeker: det wil ik ok.” Nel ThijssenSchouten is verantwoordelijk voor deze
introductie in het ‘Zaerums’: “De vertaling was geen gemakkelijke klus, maar
hopelijk zijn Twan Huys en BV Limburg
tevreden over het resultaat.” De dialectversie van het boek heet Ouver Geluk.
Het boek bevat zowel de Nederlandse
als de Sevenumse tekst. Sevenum is enthousiast: zo heeft boekhandel Primera
een deal gesloten met de uitgever en
geeft De Bibliotheek van Sevenum alle
nieuwe volwassen leden van de bibliotheek een exemplaar cadeau.

GULPENER EN WARSTEINER 24 X 30cl € 10,95

Wijn van de maand:

Côtes du Rhône, Moulin de Meyran

6,99
Per ﬂesn€€ 36,99
se

6 ﬂes
Deze maand een topwijn uit de Rhône. Ruim 3 jaar zeer
succesvol in ons assortiment Een mooie, robijnrode kleur.
r
In de neus ruik je een veelzijdig aroma van fruit. Met proeven
decembe
is dit duidelijk waarneembaar en zachte tannines maken de wijn zondag 4n 12.00-17.00 uur
D R A N K E N H A N D E L compleet. Een prettige finale met een aangename lange afdronk. open va 5 december
maandag 9.00-17.00 uur
Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl
open van
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Dubbel succes Rötjes
De gebroeders Tobias en Bernd Rötjes uit Lottum hebben donderdag 24 november dubbel
gescoord tijdens de feestelijke avond rond Ondernemersprijs 2011. In een bomvolle Mèrthal
ontvingen zij de publieksprijs en vervolgens de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2011.

Wij feliciteren onze relatie

Rötjes Young Plants

met het winnen van de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas
en de Publieksprijs.
Bernd en Tobias proficiat!
Schoolstraat 4

De jaarlijkse uitreiking van de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas in de Mèrthal verliep dit jaar in
een ontspannen sfeer. Met ruim 500 bezoekers was
de feestelijke avond geheel uitverkocht. De avond,
die werd gepresenteerd door Simone van Trier, begon
met de uitreiking van de Jo Janssenprijs. Dit jaar
wonnen de gebroeders Cornelissen uit Melderslo deze
prijs, die hen is toegekend voor het lef dat zij getoond
hebben bij het opbouwen van Cornelissen Freshfood.
Als enige teler in de wijde omtrek hebben zij het
aangedurfd zich te specialiseren in radijs. Bovendien
kregen de broers René en John Cornelissen een schilderij van de hand van Jack Poels met de toepasselijke
titel Pa Radijs. Op het doek staat een kas afgebeeld in
een paradijselijke omgeving. Als klap op de vuurpijl
krijgen René en John een stand op de Floriade.
De presentatie van de drie genomineerden
zorgde voor de nodige lachsalvo´s vanuit de zaal.
Na het voorstellen van Ronald Hoppzak van recreatiecentrum de Schatberg en Eric van Kempen van
Kempen Communicatie waren de gebroeders Rötjes

MET DE
ONDERNEMERSPRIJS 2011

aan de beurt. Zij kregen tijdens het interview op het
podium met hun ongedwongen benadering al snel
de zaal op hun hand. Bernd en Tobias Rötjes wisten
deze presentatie om te zetten in klinkende munt en
wonnen de publieksprijs. Wethouder Leon Litjens
maakte de prijswinnaars sneller bekend dan verwacht
en dat leidde tot verwarring bij presentatrice Simone
van Trier en de toeschouwers in de zaal, die blijkbaar
langere speeches van de wethouder gewend zijn.
Hilarische momenten in de Mèrthal.
Het hoogtepunt van de avond was de bekendmaking van de winnaars van de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas. Burgemeester Kees van Rooij
maakte bekend dat de Tobias en Bernd Rötjes ook
deze prijs, inclusief de felbegeerde trofee hadden
gewonnen. Hiermee kreeg de 2011-editie van de
Ondernemersprijsavond in de Mèrthal een opvallend
groen tintje, dat nog eens werd onderstreept door de
felgroene jurk van presentatrice Simone van Trier.
Voor foto’s van de winnaars en een sfeerreportage kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Een fantastische avond,
twee prachtige prijzen
en heel veel positieve reacties.
Een geweldige motivatie voor ons
en voor onze medewerkers.
t!
Iedereen ontzettend bedank
Bernd en Tobias Rötjes

5961 EH Horst

www.accverstraelen.nl

rs
Ronald Hoppzak en alle medewerke
ren
cite
van de Schatberg feli
Tobias en Bernd Rötjes
met het behalen van de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas
2011

Bernd en Tobias

077-3984040

De Schatberg
Midden Peelweg 5
5975 MZ Sevenum
077 467 77 77
www.schatberg.nl

van de
gefeliciteerd met het behalen
Maas 2011
ondernemersprijs Horst aan de
Eric van Kempen
en alle me dew erk ers
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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.

Ine Lenders
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Deze week wordt de 50-jarige Ine Lenders uit Evertsoord Geplukt. Ine is
getrouwd met Dré Lenders die 57 is en samen hebben ze drie dochters.
Niki is 24, Kim is 22 en Imke is 19 jaar oud. De in Maasbree geboren Ine is
opgegroeid in Panningen en woont sinds 1982 in Evertsoord.
Ine Lenders leidt een druk bestaan
en heeft maar liefst drie totaal verschillende baantjes. Ze is tien uur

werkzaam als medewerkerster in de
mediatheek op het Citaverde College
in Horst.

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.

Wortelsoep
met gember
Voorgerecht voor 2 personen
Benodigdheden:
• 300 gram worteltjes
• 1 sjalotje
• 15 gram boter
• 1 eetlepel versgeraspte
gemberwortel
• 0,75 liter kippenbouillon
• 4 eetlepels slagroom
• zout en peper
• 2 eetlepels fijngehakte koriander
Bereiding:
• Maak de worteltjes schoon en
rasp ze;
• snipper het sjalotje;
• verhit de boter in een ruime
pan en bak de sjalotjes zachtjes
met de gemberwortel;
• voeg de wortel toe en bak het
geheel nog één minuut;
• schenk de bouillon erbij en
breng het geheel aan de kook;
• laat de soep met het deksel op
de pan 15 minuten koken;
• pureer de soep met een
staafmixer;
• roer de slagroom door de soep
en laat de soep door en door
heet worden;
• breng de soep op smaak met
zout en peper;
• garneer de soep af met
koriander.

Daarnaast werkt ze drie middagen
per week als secretaresse bij het
Knooppunt Baarlo, een praktijk
voor fysiotherapie. Ook is Ine nog
coördinator en overblijfmoeder op
basisschool de Kroevert in Kronenberg.
Kortom een bezige bij, die met
mensen omgaat van 4 tot 75 jaar.
“Ik werk bovendien graag met
en aan de computer. Op alle drie
de werkplekken is een pc dan ook
onmisbaar voor mij”, zegt Ine.

Graag sneller internet
Ondanks haar drukke leventje
heeft Ine toch nog tijd voor hobby’s.
Ze leest graag, althans dat wil ze
wel maar ze komt vaak niet verder
dan een paar bladzijden, voordat de
‘luikjes’ dichtvallen. Een andere hobby
van haar is muziek luisteren.
“Ik zou wel graag wat meer
naar concerten willen maar die zijn
meestal niet in de buurt. Gelukkig
staan er wel steeds meer op internet.
Rockpalast en 3 voor 12 zijn mijn
favoriete internetsites. De laatste
jaren ga ik naar Pinkpop. Dat is
vermoeiend, maar ik krijg er ook veel
energie van”, aldus Ine.
Verder heeft de Evertoordse een
hele collectie dvd’s met alle films van
Tom Hanks en enkele muziekfilms.
En als er tijd overblijft gaat ze graag
shoppen, het liefst met een van haar
dochters. “En dat lukt meestal wel als
je drie dochters hebt”, lacht ze.
“En om fysiek en mentaal bij
te tanken doe ik aan yoga. Lekker
ontspannend en toch alle spieren
weer eens losmaken”, voegt ze er
nog vlug aan toe.

en zo 09
“Ik woon aan de Kerkkuilenweg
met een prachtig uitzicht en het is
er rustig. Mijn ouders zeggen altijd
dat wij aan het einde van de wereld
wonen. Maar het kan natuurlijk ook
het begin zijn”, zegt ze lachend.
Ine zou wel graag zien dat er zich wat
meer jonge gezinnen in Evertsoord
vestigden. En ze mist de kabel om
snel te kunnen surfen op internet.
Het stoort haar dat er vanuit de
gemeente een onderzoek is gedaan
naar glasvezel en zij niet eens werden
gevraagd. “We hobbelen er een
beetje achteraan”, is haar conclusie.

Evertsoord als het
einde van de wereld
Maar voor de rest geen onvertogen woord over Evertsoord. De
Kerkkuilenweg, het dorp Griendtsveen
en het Knopenlopen in Sevenum zijn
haar favoriete plekken. “Niet alleen
in de zomer maar ook wanneer het
gesneeuwd heeft zijn dit bijzonder
mooie plekken”, zegt Ine.

Geen carnavalsvierder
Een uitgaanstype is Ine niet.
“Ik drink geen alcohol en dus zul
je mij bijvoorbeeld met carnaval
dan ook niet tegenkomen”, zegt ze
nuchter. “Laat mij maar naar Desperate
Housewives, en De Wereld Draait
Door kijken op tv, dat vind ik interessanter dan carnaval vieren. Ik kijk door
tijdgebrek maar heel weinig tv”, aldus Ine. Mocht ze ’s avonds laat achter
een boek in slaap vallen, mogen we
haar voor een goed bericht en een
Marsijsje altijd wakker maken.

RIX LIMERICK
HALLO van deze week: Ondernemersprijs gewonnen door Bernd en Tobias Rötjes

‘Ne ondernemerspriës kriede ni kado,
Da hedde en schon bedriëf, ván nivo.
Beej dees breurs groët in stek,
Vingt deze priës zien plek,
Rix kan dus rustig zegge: manne, chapeau!

PUZZEL

Sudoku

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.
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op vrijdag en zaterdag:

3
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:

ROZIJNEN- en
EN
EFFE MIKMANN
Op maandag 5 december
zijn wij geopend
van 11.00 uur tot 16.00 uur
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De markt op met marktmeester Lei Smits
Iedere dinsdagmorgen staat hij rond de klok van half zeven op het Wilhelminaplein. Dan begint de dag voor Lei
Smits, marktmeester in het centrum van Horst. Een portret van de man achter de markt.

ongeluk gebeurt. Wat mij betreft komt
er een fietsverbod tijdens de markt.
Weet je wat ik het mooie vind van
de markt in Horst? Je kunt een mooie
combinatie maken tussen struinen op

de markt, je dagelijkse boodschappen
doen en een bak koffie drinken in een
van de horecagelegenheden. Oftewel
in Horst versterken de winkeliers, de
markt en de horeca elkaar. Mooi toch?”

A d ve r to r i a l

Storing dezelfde
dag nog verholpen
Precies een jaar geleden sloegen de broers José en Ruud Klaassen een
nieuwe weg in met hun bedrijf. Installatiebedrijf Klaassen werd Tommas.
Vandaag viert Tommas zijn eerste verjaardag.

“Vanaf een uur of zeven beginnen
de eerste marktkooplieden met het
opbouwen van hun kramen”, vertelt
de geboren Horstenaar Lei Smits. “Als
marktmeester moet ik er voor zorgen
dat de elektriciteit voorhanden is en de
plekken opgeruimd zijn.”

Ik stapte blanco in
Twee jaar geleden werd Lei door de
gemeente gevraagd om marktmeester te worden. “Ik stapte er helemaal
blanco in en ben eerst een paar
dagen meegelopen met de interimmarktmeester. Dat was een interessant
leerproces. Inmiddels heb ik een eigen
plan van aanpak. Zo doe ik bijvoorbeeld
iedere dinsdagmorgen een ronde langs
de marktkooplieden om te horen wat

Wat mij betreft mag er nog meer wisselwerking zijn tussen de winkeliers en
de markt.”

er allemaal speelt.”
De markt in Horst kent een aantal
vaste kramen. Daarnaast komen
er ’losse kooplieden.’ Lei: “Dat zijn
mensen die slechts één artikel mogen
aanbieden om concurrentie te voorkomen. Ze hebben geen vaste plek, dus
die wijs ik hen ´s morgens aan.” Lei is
trots op de markt in Horst. Ondanks dat
het fenomeen markt wat van zijn glans
heeft verloren, ziet de marktmeester
de toekomst van de markt positief.
“De Horster markt heeft nu zo´n 30 tot
32 kramen. Het aanbod is heel gevarieerd en de sfeer is altijd gezellig. Vooral
het persoonlijk contact dat de marktkooplieden met hun klanten hebben
valt mij op. Sommigen maken van het
kopen van een jurk een heel feestje.

Een veelzijdige
en levendige baan
“Het werk als marktmeester is
een veelzijdige en levendige baan. Er
komt veel meer bij kijken dan je zou
verwachten. Je moet van alles regelen
om de markt vlekkeloos te laten verlopen. Gelukkig is er tot nog toe, nooit
iets vervelend voorgevallen. Soms verbaast mij dat. Wat ik daarmee bedoel?
Nou, er fietsen iedere dinsdagmorgen
grote groepen scholieren over de
markt. Af en toe slaat mij dan de schrik
om het hart als er weer een bijna-

“Tommas is een specialist in
onderhoud van airco en cv. Om daarin
de beste te zijn hebben we vorig jaar
besloten ons alleen nog op het onderhoud, de verkoop en de installatie
van airco en cv apparatuur te richten”,
aldus Ruud Klaassen.
Tommas wil het gemak voor klanten verhogen en heeft daarom een
nieuwe manier van werken ingevoerd.
“Klanten kunnen zelf, via de website tommas.nl een afspraak inplannen met een monteur. De monteur
ontvangt een bericht op zijn telefoon
en komt in actie”, zegt José Klaassen
hierover. Ruud vult aan: “Wij houden
rekening met de beschikbare tijd van
de klant en wanneer het de klant het
beste uitkomt. Daarom kan er bij ons
ook ’s avonds een afspraak ingepland
worden.” José en Ruud zijn zeer blij
met de nieuwe manier van werken

en de nieuwe naam. “De klanten zijn
enthousiast over de mogelijkheden
bij Tommas en de snelle manier van
werken”, aldus Ruud.
Tommas staat voor de monteur
die dezelfde dag nog je storing komt
verhelpen en met wie je online
een afspraak kunt maken. Met deze
flexibele, persoonlijke en vertrouwde
werkwijze willen José en Ruud hun
klanten blijven bedienen.

Venrayseweg 14c, 5961 AG Horst
Tel. 077 467 87 88
info@tommas.nl
www.tommas.nl

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

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur

truusjeswenskaarten

MASTBROEK
Poeliersbedrijf
Voor de laatste keer in

r:

de aanbieding dit jaa

✃

hterbouten
Tam konijn ac1
0
7 stuks € 0,0

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u

1 bout EXTRA!

Rits Kapot???
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

voor al uw wenskaarten
en hobbyartikelen!

Nieuwe collectie KERSTKAARTEN
Altijd de nieuwste collectie Al meer dan 25 jaar een begrip op de markt

Grenzeloos
lekker!

voor iedere kaasklant
een recepten boekje GRATIS

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

Starters in de regio
Steffano

Op 23 augustus al oordeelde de Voorzieningenrechter dat de vergunning voor Albert Heijn in het centrum van
Horst terecht was verleend. Maar Wil Lucassen van supermarkt Plus en andere winkeliers lieten het hier niet bij
zitten en stapten naar de gemeentelijke commissie voor de Behandeling van Bezwaarschriften en Klachten. Deze
geeft de Voorzieningenrechter nu gelijk.

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector:
Start

Steffano
Stephan Bonajo
De Vorst 4
5975 PH Sevenum
06 36 56 72 47
077 467 44 76
info@steffano.nl
staffano.nl
Meubelmakerij &
timmerbedrijf
Augustus 2011

Activiteiten
Timmerwerkzaamheden en
meubelmakerij.
Doelgroep
Steffano is er voor iedereen
die timmerwerkzaamheden

uitgevoerd wilt hebben, zowel in
als rondom huis en ook voor
iedereen die meubels op maat
gemaakt wilt hebben van
modern tot klassiek.
Onderscheidend vermogen
’Out of the box’-denken, iets
waar een ander wellicht niet aan
gedacht zou hebben. Creativiteit
en originaliteit maken het werk
interessant en anders. Wat ook
van belang is: doordat u te
maken heeft met een klein
bedrijf hoeft u slechts met één
persoon te overleggen waardoor
er snel en kordaat kan worden
gehandeld. Nieuwsgierig? Neem
gerust vrijblijvend contact op!

Heropening Lox Kapper
Oud-schildersbedrijf Cruysberg in Tienray is omgetoverd tot trendy
kapsalon Lox Kapper. De heropening vindt plaats op zaterdag 3 december.

De grootste punten van kritiek van
de bezwaarmakers zijn de druk op de
parkeerplaats en de zo aangewezen
hoofdingang, die in strijd zou zijn met
het bestemmingsplan. Ook zeggen zij in
het verleden een uitgang aan de zijde
van de parkeerplaats geweigerd te zijn.
De commissie oordeelt dat het
‘oriëntatie’ op de Steenstraat, zoals in
het bestemmingsplan vereist is, een
interpretatieruimte laat. Dit kan ook
worden ingevuld op de manier hoe het
nu gebeurt. Albert Heijn heeft nu een
glazen winkelpui waardoor er vanaf de
Steenstraat direct zicht is in de winkel.
Het feit dat de hoofdingang terug
ligt van de Steenstraat en dat er ook
een achteruitgang is, doet volgens de
commissie niks af aan dat oordeel. De
commissie vindt ook dat de beschreven

situaties waarin winkeliers stelden
een ‘achteruitgang’ geweigerd te zijn
niet voldoende aantonen dat het om
vergelijkbare gevallen gaat. De beslissingen zijn dus niet vergelijkbaar en
dus vervalt ook dat argument van de
bezwaarmakers.

Nieuwe berekening
parkeernorm
Waar de bezwaarhebbende
winkeliers van de commissie wel
gelijk in krijgen is hun klacht inzake
de parkeernorm. De commissie ziet
dat deze verkeerd berekend is, omdat
er geen rekening gehouden was met
het verdwijnen van twee winkels voor
niet-dagelijkse boodschappen. Hiervoor
geldt een andere norm dan voor

winkels voor dagelijkse boodschappen, zoals Albert Heijn. De commissie
pleit voor een nieuwe berekening van
de parkeernorm, maar zegt dat dit in
redelijkheid niet tot problemen voor
de vergunning van Albert Heijn zou
moeten leiden. Het is volgens hen “niet
gebleken dat deze overeenkomst niet
in redelijkheid zou kunnen worden
verleend.” Volgens het college wordt
daarover al overlegd met de vergunninghouder, Albert Heijn. De commissie
oordeelt dan ook dat, op voorwaarde
dat er wat gedaan wordt aan de parkeerproblematiek, de beslissing van het
college om Albert Heijn een vergunning te verlenen in stand kan worden
gelaten. De managers van zowel Plus
als Albert Heijn in Horst waren niet
bereikbaar voor commentaar.

Nolda Cruysberg is al zes jaar werkzaam in een salon achter het huis aan de
Spoorstraat. Ze verkoopt ook een nieuwe
collectie sieraden en geeft make-uptips.
Nolda ontvangt klanten van alle leeftij-

den en gebruikt al jaren producten van
Fudge. In de kapsalon is een nostalgische wand gemaakt over Tienray van het
verleden naar het heden. De open dag is
van 10.00 tot 18.00 uur.

Nabben stapt op
Na acht jaar legt Jan Nabben zijn functie als voorzitter van de Stichting
Ondernemersprijs Noord-Limburg neer. Hij draagt de voorzittershamer over
aan Johan Janssen, directeur van Janssen de Jong Infra.
Tijdens de uitreiking van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2011
maakte Jan Nabben zijn vertrek als bestuursvoorzitter bekend. Burgemeester
Kees van Rooij nam de gelegenheid
om Jan in het zonnetje te zetten. Hij
overhandigde de vertrekkend voorzitter
een beeldje van een buffel. Volgens de
burgemeester staat de buffel symbool

voor daadkracht en doorzettingsvermogen. In 2004 startte Jan Nabben als
voorzitter van de stichting die destijds
de Peel Maas Regio Ondernemersprijs
in het leven heeft geroepen. In 2010,
het jaar van de gemeentelijke herindeling, werd de naam van de prijs
omgedoopt tot Ondernemersprijs Horst
aan de Maas.

de markt van alle markten thuis
BEDMODE

BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk
NEN!
ANEL IS BIN
DE NIEUWE COLLECTIE F L
SLOPEN

OVERTREKKEN | LAKENS |

HOESLAKENS |

Eduard Camps
Vishandel
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

sokken

kraam

Thermo enleggings
thermo maillots
à € 4,-3 stuks

E10,-

voor al uw beenmode van jong tot oud!
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DECULTUURRECENSENT
Ik bedoel het allemaal
heel aardig!

Speculaasactie
Citaverde College
De afgelopen tijd zijn vele hulp-Zwarte Pieten in de vorm van
leerlingen van het Citaverde College bezig geweest met tientallen bezig
met de verkoop van speculaas. De verkoop gaat nog even door. Voor de
start hiervan kregen ze op het Citaverde College eerst een gedegen
bewustwordingstraining.

Judith en Marlou zijn degenen die De Cultuurrecensent op de achtergrond draaiende houden. Voor één keer
hebben ze zelf uitgeprobeerd hoe het voelt om Cultuurrecensent te zijn. Hun reactie: Leuk! Zit jij op het Dendron
College, heb je CKV en mocht je nog twijfelen om je op te geven, dan is hun advies: gewoon doen! Er zijn nog een
paar plekken over voor dit schooljaar, dus geef je snel op bij je CKV-leraar.

De cultuurrecensenten: Judith Berden (22) en Marlou Vullings (23)
Voorstelling: Paulien Cornelisse – Hallo Aarde (27 november)

Je doet veel meer dan alleen
cabaret, ook veel schrijven. Waarmee
ben je begonnen, met het schrijven
of cabaret?
Best wel tegelijkertijd volgens mij. Mijn
eerste stukje in de krant verscheen
toen ik 23 was, maar toen was ik ook al
begonnen met cabaret bij de universiteit.
En heb je iets wat je liever doet,
schrijven of cabaret?
Het is gewoon leuk dat het alle twee
goed gaat. Ik vind het heel leuk om af
te wisselen. Met zo’n zaal met mensen,
dan ben je met een hele groep samen.

Maar ik vind het ook heel fijn om
helemaal in m’n eentje lekker te zitten
schrijven.
Wat doe je graag buiten cabaret of
schrijven?
Ik vind het heel leuk om te tekenen.
Mijn eigen affiche heb ik bijvoorbeeld
zelf gemaakt, heb ik die letters geknipt
enzo. En gewoon, ja… Wandelen ofzo?
Je hebt in het verleden ook een
duoprogramma gedaan. Wat vind je
leuker, solo of samen?
Solo. Ik vond het ook heel leuk als duo,
maar dat is al lang geleden. Het is heel
fijn dat als je een avond slecht speelt,

het alleen je eigen schuld is. Ik bedenk
ook veel meer dingen die gewoon voor
mezelf zijn.
Wat wil je nog bereiken?
Ik wil graag nog een cabaretprogramma maken en ik ben nu nog een boek
aan het maken. Ik zou nog wel een
‘groter’ boek willen maken, niet alleen
met kleine stukjes. En als ik heel eerlijk
ben zou ik graag een keer iets willen
schrijven voor The New Yorker, dat is
mijn lievelingstijdschrift. Maar dat gaat
nooit lukken, die mensen krijgen 1.000
stukken per week opgestuurd!
Wat moeten mensen eigenlijk echt
van je weten?
Soms denken mensen dat ik heel kritisch ben op taal. Ik vind dat allemaal
gewoon leuk om over na te denken,

In menige les werd de leerlingen
duidelijk gemaakt dat ze geluk
hebben gehad dat ze aan deze kant
van de aarde geboren zijn. Ze zijn
daardoor zo gemotiveerd geraakt, dat
ze zich voorgenomen hebben vóór
de verjaardag van de Goedheiligman
minstens 7.000 pakken aan de man
te brengen. De ambitie is hoog, maar
er is nog ruim een week te gaan.
De leerlingen hebben ook
de gelegenheid gekregen om

aanstaande zondag, als in Horst de
winkels open zijn, op de markt te
gaan staan en vanuit een stand het
restant te gaan verkopen. Zoals ieder
jaar gaat de opbrengst weer naar
de kinderen van mama België op
Flores. De leerlingen hebben zelfs
met de Kerstman afgesproken dat
als er nog speculaas over is, hij deze
zal verkopen tijdens de kerstmarkt
op 19 december in de aula van het
Citaverde College.

maar het kan me niet heel veel schelen
ofzo. Soms worden mensen daar kwaad
over, maar ik bedoel het allemaal heel
aardig, dus dat moeten ze van me
weten.
En wat moeten ze niet van je weten?
Ja, dat zou ik dan ook niet zeggen hè.
Maar dat weet ik niet zo heel goed
eigenlijk… Ik heb het in m’n werk nooit
zo over relaties, dat vind ik een beetje
exhibitionistisch. Het is ook niet zo dat
mensen het niet mogen weten, maar ik
ben er terughoudend in.

Als laatste, hoe vond je het vanavond?
Leuk, ik vond het heel gezellig. Goede
zaal ook. Ik kom hier zó niet vandaan,
dan ben je toch bang dat er een soort
van taalbarrière is, maar dat viel volgens mij erg mee. Ik was hier al eens
voor Kakelvers, dus ik wist al dat hier
gewoon een goede sfeer hangt.
De volgende voorstelling van
Kukeleku is Makkelijk Praten van
Carolien Borgers op zondag 11
december.
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15 VRAGEN aan Vicky Lamers 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

Vicky Lamers
16 jaar
Horst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Het eerste wat ik me kan herinneren is
niet iets van foto’s of zo. Ik denk de ervaring dat ik met het gezin naar familie
in Nieuw-Zeeland ging. We gingen daar
een maand op vakantie en hebben daar
met een camper rondgetrokken en bij
familie gelogeerd. Ik vond dat superleuk.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Ik heb eigenlijk niet echt een grote
leugen verteld. Natuurlijk verzin ik heb
ik wel eens smoesjes als ik ergens geen
zin in heb. Maar echte leugens? Nee, dat
niet. Wat ik wel een keer heb gedaan,
is stiekem naar het hockeyveld gaan. Ik
was geblesseerd dus mocht van pap en

mam niet gaan. Maar zij gingen rennen,
dus ik bedacht me dat ik gewoon kon
gaan en precies terug kon zijn voordat
zij terug waren. Dus nam mijn vriendin
mij achterop en ging ik mee.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Ik zou wel graag kunnen vliegen. Dan
zou ik mijn vriendinnen en mijn familie
meenemen naar een lekker warm
vakantieland.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Als ik wakker word zou ik heel graag
zien dat het superlekker weer is en dat
het strand met een mooie blauwe zee
voor mijn huis ligt.
Waarop ben je het meest trots?
Ik ben stiekem wel trots op de keer
dat ik voor het eerst bij Dames 2 mee
mocht hockeyen. We speelden toen
tegen Dames 3 van Horst, het team
waar ik het hele jaar al bij mee had ge-

INGEN
AANBIED
ZE WEEK
VOOR DE

Malse biefreepjes
Tiroler Zwiebelbraten

100 gram
100 gram
100 gram
per stuk

€ 1,75
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,45

100 gram

€ 1,35

Voor al uw bloemwerk!

Gehakt uit de Arena

100 gram

Uit Spanje zei de Sint

Serano ham

Tevens vele soorten kerstgroen.
Overdekte verkoop dagelijks van
9.00 t/m 20.00 uur, zondags
geopend van 10.00 t/m 15.00 uur.

H. Cox, Molengatweg 4 Horst

PROEVERTJE VAN DE WEEK
Cruyff-van Gaal gehaktsteak

Nordmann, Omorika,
Blauwspar en Miniboompje
Met en zonder pot
vanaf E 5,00

100 gram

Kant en klaar uit eigen keuken

Jager potje Vlees, aardappel en groente

KERSTBOMEN MWellness

€ 1,85
€ 1,55

100 gram

Voor een gezellig avondje

Knoflook olijven
Mini kipsaté
Mini gehaktballetjes
Sausijzenbroodje

speeld. Tijdens de wedstrijd scoorde ik
met mijn backhand rechtsboven in de
kruising. In eerste instantie schaamde
ik me diep tegenover het team waar ik
altijd al meespeelde, maar stiekem was
ik toch best trots op mezelf.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Ik vind vooral Engelse liedjes vaak
mooi, ik vind Engels vaak mooi klinken
in een liedje. Maar welke dat weet ik
eigenlijk niet precies.
Als je de komende 24 uur man/
vrouw bent, wat zou je dan doen?
Ik denk dat ik dan eerst voetbal zou
gaan kijken met een aantal vrienden. Met veel bier erbij natuurlijk. En
daarna gaan we dan in het dorp verder
feesten.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Ik had vroeger een aantal broeken met
van die wijde pijpen, dat zou ik nu dus

100 gram

€ 3,15

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

Japanse body & beauty

Tijd voor ontspanning
op basis van
Japanse groene thee!
Nieuwsgierig geworden?
www.mwellness.nl - Tel. 077 851 22 27

Verkoop start vanaf 6 december.
Tel. 077-3982922, 06-54306964

AUTOBEDRIJF

Bloem & zo
St. Odastraat 16a Melderslo
tel. 077 3987069

€ 1,55

écht niet meer aan doen.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik denk dat ik graag in Spanje geboren
zou zijn. Ik zou het heerlijk vinden om
vaak lekker weer te hebben en daar
lekker tapas te eten.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Dat was vorig jaar. Ik had net mijn
krantenwijk gedaan en ik was helemaal
bevroren toen ik plotseling besloot met
mijn nicht Marloes en wat vrienden van
haar naar het Glazen Huis in Eindhoven
te gaan. Ik geloof dat ik het nog nooit
zo koud heb gehad.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Ik zou pizza bestellen. Dat krijg ik thuis
namelijk bijna nooit, ja of ik moet er
twintig keer om vragen.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Ik zou eigenlijk niet weten wat mijn
angst is, eerlijk gezegd ben ik niet
echt ergens bang voor. Wat me wel
verschrikkelijk lijkt is mijn eerste rijles.
Ik denk namelijk dat ik absoluut niet
kan autorijden.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Eerst zou ik lekker uitslapen tot 11 uur.
Daarna lekker een potje hockeyen met
ons team en ’s avonds uitgaan of bankhangen met de vriendinnen.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou geen tatoeage nemen, dat weet
ik zeker. Maar als ik het zou doen, dan
zou het op mijn enkel of pols zijn. En
dan een kleintje, zoals bijvoorbeeld
mijn naam of iets van mijn vader of
moeder.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Ik wil wel weten naar welke school ik
na dit jaar ga. Ik ben er namelijk nog
steeds niet over uit.

Kerstshow 2011:

hartverwarmend...
zaterdag 3 december 17.00 tot 20.00 uur
zondag 4 december 14.00 tot 17.00 uur

www.bloemenzomelderslo.vpweb.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

Column

Bakbeest
achter me aan
Tijdens mijn reis tussen Horst
en Amsterdam word ik altijd
vergezeld door een enorme koffer.
Trouw staat ie iedere treinreis
weer naast me, hij doet geen vlieg
kwaad. Normaal gesproken dan.
Afgelopen week had ik tot laat
les en dus gigantische haast om na
de les de trein in te springen, want
om 18.00 uur moest ik op het
station in Horst-Sevenum zijn.
Vandaar dat ik besloot de hele dag
met koffer en al naar school en de
Bijenkorf te gaan. De dag begon
met een meeting in de Bijenkorf. We
kregen uitleg over strategie en
hadden de eer om alvast de
toekomstplannen te bekijken. Als
een groep kuikentjes liepen we
achter de marketingmanager aan
richting spreekkamer. Een klein
detail was dat deze spreekkamer op
verdieping numero zeven was en we
dus over zeven stilstaande (!)
trappen naar boven moesten
klimmen, met koffer. Ik weet niet of
jullie wel eens een stilstaande
roltrap opgelopen zijn, maar die
treden zijn, eerlijk waar, niet
normaal hoog. Ik snap volkomen
waarom ze deze dingen aan het
rollen hebben gebracht. Nu ben ik
de beroerdste niet en toverde mijn
spierballen te voorschijn. Huppakee,
met koffer en een tas klom ik de
trappen op, de winkel was toch nog
niet geopend, dus dat het er niet uit
zag, maakte niet zoveel uit. Na de
meeting rolden de roltrappen
gelukkig weer en kon ik zonder
problemen naar beneden. De winkel
was inmiddels open en al druk
bezocht. Ik probeerde zo nonchalant
mogelijk dat koffer achter me aan te
slepen, schaamde me natuurlijk
enorm met zo’n gigantisch bakbeest
in een warenhuis, het moest zo min
mogelijk opvallen. Nonchalant een
groot koffer achter je aan slepen
zonder dat het opvalt, is misschien
een kleine utopie. Eigenwijs als ik
ben probeerde ik het toch op de een
of andere manier nonchalant mee te
krijgen, maar helaas niet met
succes. Zonder dat ik het in de gaten
had sleepte ik, samen met mijn
koffer, een groot display gevuld met
dvd’s mee. Nou ja, gevuld.. De dvd’s
lagen inmiddels verspreid over de
hele vloer en ik was, samen met
m’n koffer, alles behalve onopvallend. Oei. Die strategie werkte dus
niet helemaal. Vijf minuten geleden
zat ik nog tussen de Hoge Piefen
van de Bijenkorf in de spreekkamer
helemaal bovenin, nu stond ik als
een lomp kind dvd’s van de grond te
rapen. Hmpf.. hier ging iets
grandioos mis. Ik geef mijn koffer
maar gewoon de schuld en neem
mijn bewering terug dat ie nooit
een vlieg kwaad doet.
Mies
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A.s. zondag
Snel thuis bezorgd
100% Laagste Prijs Garantie

16 GB

107 CM

OPSLAGCAPACITEIT

FULL HD LCD TV + 400 HZ
•
•
•
•

Pixel Plus HD voor meer details en helderheid.
400 Hz voor ongekend vloeiende beelden.
Incredible Surround geluidsweergave.
3x HDMI- en 1x USB-aansluiting.

Ook leverbaar met
32 GB: € 579,-

24.6
CM
= 9.7 inch

= 42 inch

400

OP

SINT KA

Deskundig advies

= uitermate geschikt
voor snelle beelden

4 DECEMBER

500 GB

WEBCAM

HARDE SCHIJF

4 GB

INTERN GEHEUGEN

43.9
CM
= 17.3 inch
óf 10x € 47,90*

óf 10x € 49,90*

799

499

TABLET

479

• Apple A5 1 GHz (Dual Core) processor.
• 16 GB opslagcapaciteit, Bluetooth 2.1 + EDR.
• 1024 x 768 (132 ppi) beeldresolutie, WiFi.

529
17 INCH NOTEBOOK

• AMD E300 Dual Core processor.
• 500 GB harde schijf, 4 GB DDR3
intern geheugen.
• AMD Radeon™ HD6310G video.
• HDMI aansluiting, 802.11 b/g/n WiFi.

óf 10x € 39,90*

399

10.1 MEGAPIXELS
4x OPTISCHE ZOOM

82 CM
= 32 inch

DIGITALE FOTOCAMERA

óf 10x € 29,90*

LCD TV
•
•
•
•

Dolby Digital geluidsweergave.
Elektronische programma gids.
DVB-C tuner en DVB-T tuner.
2x HDMI aansluiting, 1x USB aansluiting.

449

• 10.1 effectieve megapixels.
• 28 mm groothoeklens met
4x optische zoom.
• Panorama functie.
• 2.7 inch lcd beeldscherm.

299

Verwen je HD TV
eens extra deze maand
Nu 2 maanden TV Extra zonder extra kosten!*

99

69

ALLES-IN-ÉÉN PRINTER
•
•
•
•

HOME CINEMA SET
300 WATT

• Speelt DVD’s, VCD’s, CD’s, DivX, etc.
• Dolby Digital geluidsweergave.
• Ingebouwde radio met
40 geheugenplaatsen.
• Handige USB aansluiting aan de voorzijde.

139

95

BLU-RAY SPELER
•
•
•
•

per maand

*Deze actie is geldig t/m 31 december 2011. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.
Prijswijzigingen, type- en zetfouten voorbehouden.

Full HD beeldkwaliteit (1920 x 1080).
Upscaling van DVD’s.
Dolby True HD geluidsweergave.
HDMI-aansluiting, USB-aansluiting.

129

75

1800 WATT

• 19 HD zenders
• Circa 120 digitale zenders
• Programma’s terugkijken met TV Gemist
• Films en series bestellen zonder extra kosten

€ 16,95

59

LAAGSTE PRIJS
VAN NEDERLAND!

Sint kado tip!

TV Extra:

Normaal € 29,95 per maand
Nu de eerste
ste twee maanden

Printen, scannen en kopiëren.
Printresolutie: 5.760 x 1.440 dpi.
Afzonderlijke inktpatronen.
Print tot 28 pagina’s per minuut.

89

OP=OP!

DRAAGBARE RADIO +
CD / MP3-LINK

• Speelt CD’s, CD-R en CD-RW af.
• Dynamic Bass Boost.
• MP3 link voor het afspelen van
draagbare muziek.

59

39

39

STOOMSTRIJKIJZER
•
•
•
•

1800 watt vermogen.
Regelbare thermostaat, controle lampje.
Anti-kleef PTFE strijkzool.
Oververhittingsbeveiliging.

15

Bestel nu óók op maxwe

ADO-TIPS
CAPPUCCINO SELECT
KOFFIEPADSYSTEEM

• Elektronische
“Softtronic”-besturing
en programmering.
• SoftCare trommel.
• Diverse veiligheidssystemen.
• Resttijd-weergave.
• Uitstekende geluidsisolatie.
• MEENEEMPRIJS.

ACTIE

1 JAAR

GRATIS
WASSEN!▲

Bij aanschaf van een
wasautomaat v.a. € 399,-.

B

T GETES
ES

•
•
•
•
•

1 JAAR

GRATIS

775

BEST GETEST

NA € 40,- RETOUR VIA PHILIPS

ENERGIEKLASSE A+

ACTIE

óf 10x € 77,50*

T

89

▲

1400 TOEREN
WASAUTOMAAT

999

159

HET HELE
JAAR
GRATIS
WASSEN

GR ATIS
16 KG
WASMIDDEL

1200 TOEREN
WASAUTOMAAT

• Heerlijke cappuccino met een
vers laagje melkschuim.
• Unieke, geïntegreerde
melkopschuimer.
• Automatische uitschakeling na
30 minuten.
• Enorme keuze uit diverse
koffiepadvarianten.
• Maxwell-prijs: €129,-.

EXTRA HOGE
KORTINGEN!

Starttijdkeuze.
Resttijd weergave.
6 kilo inhoud = 20% extra.
Diverse wasprogramma’s.
Aquastop.

WASSEN!▲
Bij aanschaf van een
wasautomaat v.a. € 399,-

HS8420

COOLSKIN
SCHEERAPPARAAT

óf 10x € 39,90*

VAATWASSER

ENERGIEKLASSE AAA

• Stretch & Lift-patroon.
• Eenvoudig opladen en Nivea
lotion bijvullen.
• Ook onder de douche te
gebruiken.
• Hydrateert de huid tijdens het
scheren.

• 12 couverts,
5 programma’s.
• Starttijduitstel 3, 6 of
9 uur.
• Eenvoudige draaiknopbediening.
• Verstelbare bovenkorf.

OP=OP!

+

369

99

GRATIS
BEZORGD

399

óf 10x € 29,90*

65

299

GRATIS
BEZORGD

CONDENSDROGER

6 KILO INHOUD
GEEN AFVOER NODIG
•
•
•
•
•

88 LITER
VRIESKAST

.

L
88

ENERGIEKLASSE A+
• Transparante, robuuste
vriesladen.
• Vriescapaciteit: 8 kg /
24 uur.
• Omkeerbare deur.
• 4 sterren
vriescapaciteit.
• MEENEEMPRIJS.

FRITEUSE

3 LITER
2100 WATT

• 3 liter inhoud, 2100 Watt vermogen.
• Verwijderbare, vaatwasserbestendige
binnenpan.
• Veilig en handzaam door handvatten aan
de binnenpan.
• Uitneembaar bedieningspaneel met
verwarmingspaneel.

599

79

Automatische cooldown.
Links / rechts draaiend.
Beveiligd tegen oververhitting.
Draaiknopbediening.
MEENEEMPRIJS.

299

49

199

óf 10x € 27,50*

429

275
.

4L
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ELEKTRISCHE FLEECE
ONDERDEKEN

69

• 1 persoons hoeslaken model, uitwasbaar.
• Verlichte 4 standen schakelaar,
afkoppelbaar snoer.
• Aparte voetenwarmte.
• Beveiligd tegen oververhitting.

1700 WATT

Krachtig 1700 Watt vermogen.
Multifunctioneel zwenkbaar mondstuk.
5-voudig filtersysteem.
Clean Comfort Cassette.

Effectieve
rente op
jaarbasis*

Looptijd
in maanden

€ 299 € 29,95

13,5%

10

€ 328,95

€ 799 € 29,95

4,7%

10

€ 828,95

Eenmalige
kredietvergoeding

Inhoud koelruimte: 194 liter.
Inhoud vriesruimte: 94 liter.
Invriescapaciteit: 7 kg / 24 uur.
Opslagtijd bij energiestoring: 23 uur.
HxBxD: 176 x 60 x 65 cm.
MEENEEMPRIJS.

Rekenvoorbeeld geldt alleen wanneer u de kredietsom niet binnen 10 maanden heeft betaald

Rekenvoorbeeld tijdens de 10 maanden uitgesteld betalen
Kredietsom

•
•
•
•
•
•

75

Totale prijs
van het
krediet

Kredietlimiet

€ 650

Maandlast

€ 22,51

Effectieve
rente op
jaarbasis

Theoretische
looptijd
in maanden

16,0%

36

Totale prijs
van het
krediet
€ 810,42

.

* een niet-doorlopend kredietaanbod van Comfort Card, handels- en merknaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V.
Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en prospectus in de winkel of raadpleeg deze op www.comfortcard.nl.
Santander en Maxwell geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financiële product aansluit bij uw
wensen, behoeften en persoonlijke situatie.

HORST
Hoofdstraat 25

VENRAY
Merseloseweg 7-11

(weg rondom centrum)

(naast Rabobank,
tegenover Bibliotheek)

L
94

óf 10x € 39,90*

m301111

ell.nl

49

ENERGIEKLASSE A+

129

STOFZUIGER
•
•
•
•

288 LITER KOEL / VRIES
COMBINATIE

499

399

* Vraag naar de prospectus. Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. t/m 4 december 2011). ▲ Bij gemiddeld gebruik door een gemiddeld gezin geschikt voor ongeveer 200 wasbeurten per jaar.

PEN in Horst

15

van 12.00 17.00 uur.
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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.

Sinterklaas
Sinterklaas, voor velen, als PvdA-PK rekenen we onszelf daar ook bij,
een van de hoogtepunten van het jaar. Op praktisch ieder gezicht verschijnt
een glimlach tijdens de weken voor 5 december. Discussies over Zwarte
Piet als racisme vinden bij ons dan ook totaal geen gehoor, want
Sinterklaas is en blijft een van de mooiste tradities die we in Nederland
hebben. Daar maken wij als PvdA-PK graag onderdeel van uit!
Onderdeel van die traditie is het
geven van cadeaus. En naast dat
een cadeau soms bruikbaar of lekker
kan zijn, is het vooral de blijk van
waardering die een cadeau kracht
geeft. Want juist een klein gebaar kan mensen stimuleren op de
ingeslagen weg door te gaan.
Ons als PvdA-PK bracht dat op
het idee om de vrijwilligers in Horst
aan de Maas een kleinigheidje aan
te bieden. We hebben de goedheiligman, uiteraard met werkmijter
op, gevraagd een FairTrade chocoladeletter P aan een aantal vrijwilligers in Horst aan de Maas aan
te bieden, om daarmee een signaal
af te geven aan al die mensen in

onze samenleving die initiatief nemen
en hun nek uit durven steken. Omdat
de agenda van de Sint niet toeliet
dat we zaterdag alle vrijwilligers bezochten, zijn we bij een twaalftal van
onze inwoners langsgegaan: twaalf
mensen wiens inzet symbool staat
voor de inzet van onze samenleving.
Horst aan de Maas is zo’n mooie en
fijne gemeente door de inzet van de
vele duizenden vrijwilligers die we
hebben. Dus mede namens de Sint:
ga zo door!
Kijk voor een kort sfeerverslag
met foto’s op www.pvdapk.nl en
www.roybouten.nl
Namens de PvdA-PK fractie,
Roy Bouten

Burgerinitiatief duurzaamheid afgewezen
op procedurele gronden
Vorige week dinsdag sprak de gemeenteraad onder andere over een
burgerinitiatief van de werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg van
de SP. De vraag was “te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een
gemeentelijk landbouwbeleid te ontwikkelen, dat zich richt op gezinslandbouw en een regionale en milieuvriendelijke productie.” De vraag was dus
niet om direct een dergelijk beleid te ontwikkelen, maar alleen om de
mogelijkheden te onderzoeken.
Alle partijen spraken prachtige
woorden over het belang van

duurzaamheid en de bescherming van
natuur en milieu. Wij gingen er dan ook

van uit dat allen positief zouden staan
tegenover dit initiatief, maar helaas
was er weer een groot verschil tussen
woorden en daden.
De coalitiepartijen stemden weer
als één blok tegen en daarmee was
een burgerinitiatief om zeep geholpen.
En nog belangrijker: daarmee is er
weer een kans gemist om het gemeentelijk beleid een beetje groener te

maken. De coalitiepartijen gebruikten
voor hun afwijzing alleen procedurele
gronden. Dat doen politici wel vaker
als ze inhoudelijke bezwaren hebben,
maar daar niet voor uit willen komen.
D66 heeft voor het burgerinitiatief
gestemd, omdat wij het er inhoudelijk
mee eens zijn en mogelijke procedurele bezwaren minder relevant vinden.
Als u hierover en over andere politieke

kwesties met ons wilt praten, dan kan
dat. Wij zitten elke eerste zaterdag
van de maand en dus ook op zaterdag
4 december van 11.00 tot 12.00 uur
in de bibliotheek van Horst weer klaar
met een kopje koffie.
Henk Kemperman,
fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

Sfeervol wonen in Horst aan de Maas
www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

EIJKING
groot in klein grondwerk

ning
ersle ing
t
r
a
t
S
ss
oepa
va n t
0 0 0n,e-n*
.
0
3
€ loos le
rente
ar

Nieuwbouw: o.a. goede isolatie, eerste jaren
nauwelijks onderhoud en energiezuinig

Comfortabele
ééngezinswoningen

r na n
rmee
e
*Info or waard
d e vo

• Ruime woningen met standaard dakkapel
• Kaveloppervlakten variërend van
ca. 131 m2 tot ca. 218 m2
• Blijvend vrij uitzicht op beekzone
• Vrije achterom middels achterpad
• Standaard prefab berging
• Bij enkele woningen mogelijkheid tot
het realiseren van een garage
• Diverse optie mogelijkheden
• Verkoopprijzen vanaf
€ 185.000,- V.O.N.

grondwerk in tuinen
voor bedrijf en particulier
• vijver, zwembaden trampolines
• tuinonderhoud
(machinaal rooien/planten)
• egalisatie
• (grondwerk) bestrating
• beregening
• grond aan/afvoer

Dijkerheideweg 8 5961 NC Horst
Tel. 06 51 98 23 54

T: (077) 398 90 90

T: (0478) 51 37 00
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Wet Maatschappelijke Ondersteuning
In de raadsvergadering van 22 november is het programmaplan
kanteling wet maatschappelijk ondersteuning (WMO), aangenomen. Deze
kanteling is nodig. Als wij met de huidige uitvoering door blijven gaan,
gaat dit onbetaalbaar worden.
Ook zullen in 2013 de taken
vanuit de algemene wet bijzondere bijstand (AWBZ) door de
gemeente uitgevoerd gaan worden. De gemeente krijgt meer
verantwoordelijkheid. Echter de
Nederlandse overheid gaat niet
dezelfde hoeveelheid geld die zij nu
uitgeeft aan de gemeente geven. De
overgang wordt omringd door onzekerheid. Het is niet duidelijk hoeveel
geld we ervoor gaan krijgen. Tevens
gaat de samenleving de komende
jaren veranderen. Hierdoor gaan
er meer mensen van WMO gebruik
maken.

Daarom is de kanteling belangrijk.
De overheid moet immers dienen als
een sociaal vangnet en moet dit ook
blijven doen. In het programmaplan
wordt beschreven dat onze gemeente
de maatschappelijke situatie van de
inwoner als eerste inventariseert.
Dit zal door de gemeente samen
met de inwoner in een zogenaamd
‘keukentafelgesprek’ gedaan worden.
Hiermee moet niet alleen
duidelijk worden welke problemen
niet kunnen worden opgelost,
maar ook welke problemen de
inwoner zelf kan oplossen. Dat
is prettig. Zelfredzaamheid of

Samenredzaamheid noemen we dat.
De inwoner houdt de regie en heeft
duidelijk wat ze zelf kunnen oplossen
en wat uiteindelijk de overheid gaat
doen.
De kanteling moet niet als een
papieren tijger gaan functioneren
maar als een praktische middel.
Essentie is van mening dat inwoners
die gebruik maken van de WMO niet
op zoek zijn naar papier maar naar
helderheid en praktische oplossingen.
Daarom is het belangrijk om de
uitwerking van dit programmaplan
te blijven volgen. De wethouder is
het hiermee eens. De uitvoering
moet praktisch gaan en blijft de
gemeenteraad informeren over de
verdere uitwerking.
Bart Bertrams,
Essentie

Zorgen voor goede zorg
Zorgen voor blijvend goede zorg, dat is wat we willen. We weten het
allemaal: we moeten bezuinigen, ook in de zorgsector. En dat in een tijd
waarin de groep ouderen groter wordt en dus de zorgvraag groter wordt.
Daar hebben we een knelpunt.
Zoals de zorgverlening nu is
ingericht komt de gemeente geld
tekort om alle aanvragen te betalen.
We zullen anders moeten omgaan
met aanvragen voor hulp. Een andere
bril op moeten zetten om er voor te
zorgen dat ieder die zorg nodig heeft

die ook kan krijgen. Een voorbeeld:
iemand heeft een rollator nodig
en kan die best zelf betalen, dan
hoeft de gemeente dat niet te doen.
Daarmee houden we als gemeente
geld in kas om een rollator te kopen
voor mensen die het niet zelf kunnen

betalen. Het CDA vindt dat rechtvaardig.
De meeste ouderen willen graag
zolang mogelijk in hun eigen omgeving
blijven wonen. Als CDA vinden wij dat
ook belangrijk en we willen graag
meedenken hoe dat kan: met welke
aanpassingen, met welke zorg én op
een toekomstbestendige financiële
manier.
Ook bij mensen met een beperking
gaan we met een nieuwe bril naar de

zorgvraag kijken. Wat kan zelf en wat
niet. Wat moet en wat niet. Het CDA
wil dat ieder in de maatschappij mee
moet kunnen draaien maar vindt ook
dat de gemeente daarin niet de enige
verantwoordelijke is. De verantwoordelijkheid moet weer bij de zorgvrager
komen te liggen, de gemeente ondersteunt waar nodig is.
Die andere kijk vraagt nogal wat.
We zijn niet gewend om op deze
manier een zorgvraag te behandelen.

Maar nu moeten we wel. Het CDA
vindt dat we de realiteit onder
ogen moeten zien en dat we een
verantwoordelijkheid hebben om
in de toekomst ieder te kunnen
ondersteunen die zelf niet de middelen heeft. Het CDA staat voor een
goede leefomgeving dicht bij huis.
Doen wat nodig is en knelpunten
oplossen.
Marlies Janssen,
CDA Horst aan de Maas

Manifestatie ‘armoede werkt niet’
Op zaterdag 10 december organiseren onder andere PvdA, SP, FNV en
Abvakabo een manifestatie tegen de plannen van het VVD, het CDA en
PVV-kabinet met betrekking tot de sociale werkplaats, bijstand en
WAJONG. Wat zijn die plannen? In het kort komen ze op het volgende neer.
Bezuinigingen van 3 miljard
op de bijstand, Wajong en sociale
werkplaatsen; het schrappen van
60.000 banen in de sociale werkvoorziening; het verdienen onder
het minimumloon wordt mogelijk;
de zorgtoeslag wordt beperkt en

het eigen risico stijgt naar 220 euro
per jaar; het persoonsgebonden
budget wordt grotendeels geschrapt;
bezuiniging van 300 miljoen op de
jeugdzorg en 300 miljoen op het
speciaal onderwijs; invoering van
eigen bijdrage voor mensen met
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Agnes Jongerius, de voorzitter van het
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mensen uit de sociale werkvoorziening,
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chronisch zieken, jonggehandicapten en
Daarom roepen wij u op: kom
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Kronenbergerhof
Restaurant | Specialiteit | A la carte

Kronenbergerschuur
Burg. Cremersstraat 62
Grubbenvorst
T 077-366 16 18

Wilt u mee gaan, dan kunt u zich
aanmelden voor het busvervoer op
www.armoedewerktniet.nl/
busvervoer of via een telefoontje met
de voorzitter van de PvdA, afdeling
Horst aan de Maas, Gijs de Swart,
op 0478 69 20 77, de voorzitter van
de SP, afdeling Horst aan de Maas,
Paul Geurts, op 06 57 31 10 11 of bij
de voorzitter van Abvakabo NoordLimburg, Henk van Hemert, op
077 366 31 66.

Familie restaurant | A la carte | Brunch
2 RESTAURANTS VOOR IEDER WAT WILS!
KERSTMIS 2011 ZIE ONZE SITE

Kronenbergweg 19 | 5976 NV Kronenberg | Tel. (077) 467 01 76
www.nieuwkronenbergerhof.nl | info@nieuwkronenbergerhof.nl
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Is er meer?
Alpha-cursus is iets voor jou…
• als jij je wel eens afvraagt
’Is er meer?’
• als je het leuk vindt om nieuwe
mensen te ontmoeten, die
verschillende opvattingen hebben
over God, geloof en spiritualiteit
• als je houdt van een goed gesprek
• als je je kennis over het christelijk
geloof wilt opfrissen
• als je vrijblijvend wil weten wat
het christelijke geloof inhoudt
Startdatum: 10 januari 2012
Inlichtingen: Wiek en Nell Brugmans
077-3662198

Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
01 december 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Nieuws over afvalinzameling
vanaf 2012
Bezorging van ‘startpakketten’
In de komende weken ontvangen alle ruim
17.000 huishoudens in de gemeente Horst aan
de Maas een ‘startpakket’.
Dat pakket bestaat uit een envelop en een
keukenafvalemmertje. De envelop wordt in de
brievenbus gedaan. Gelijktijdig wordt voor de
deur een afvalemmertje neergezet.
In het ‘startpakket’ zit ook de kalendergids 2012.
De kalendergids wordt dit jaar dus niet apart
bezorgd.
De verspreiding van de startpakketten is een
omvangrijke logistieke operatie. De gemeente
heeft daarvoor de hulp ingeroepen van de
NLW Groep. Op maandag 5 december wordt
gestart met de distributie van de startpakketten,
op dinsdag 20 december worden de laatste
pakketten bezorgd.
Alle huishoudens ontvangen een afvalemmertje
van 10 liter. Naar verwachting is dat voor de
meeste huishoudens voldoende, ook al omdat
het keukenafval tweemaal per week wordt opgehaald. Mogelijk geldt dat niet voor gezinnen met
jonge kinderen en voor volwassenen, die om
medische redenen gebruik maken van incontinentiemateriaal. Immers, per 1 januari 2012
mogen ook luiers en incontinentiemateriaal in
de keukenafvalemmer.
Zij kunnen hun afvalemmertje van 10 liter ruilen
voor een afvalemmer van 25 liter. De gemeente
Horst aan de Maas organiseert daarvoor twee
omruildagen op dinsdag 27 en woensdag
28 december.
U moet zich voor de omruilactie aanmelden.
Dat kunt u doen door het aanmeldformulier
in te vullen op de website http://omruilactie.
afval2012.nl (of via www.afval2012.nl).
Mocht u niet alles hebben ontvangen of heeft u
andere klachten over de bezorging, neem dan
contact op met het callcenter van de gemeente
Horst aan de Maas, telefoon 077 – 477 97 77
Filmpje over scheiden van afval
De aankondiging van de nieuwe wijze van
afvalinzameling in de gemeente Horst aan
de Maas heeft tot vragen geleid. Zo hebben
bewoners van appartementen hun bezorgdheid
geuit over de opslag van het afval. Anderen
vrezen dat de aparte inzameling van keukenafval zorgt voor (stank)overlast. Als reactie op
die vragen en zorgen heeft wethouder Birgit op
de Laak in voorbije weken een aantal appartementengebouwen in de gemeente bezocht.
Zij heeft met de, vooral oudere, bewoners van
de complexen gesproken over wat de nieuwe
afvalinzameling voor hen gaat betekenen.
De gemeente heeft ook een filmpje laten
maken. Het filmpje geeft letterlijk een kijkje in de
keuken van een Horster appartement. Het laat
zien hoe de bewoonster bezig is haar eten te
bereiden en wat zij met onder meer de aardappelschillen, de broccoliresten, maar ook het
verpakkingsmateriaal doet.

Het filmpje geeft ook handige tips voor de inwoners die niet goed weten waar ze met “al die
bakken en zakken” naar toe moeten.
Bent u nieuwsgierig naar het filmpje?
Bekijk het op www.afval2012.nl

Ondertekening overeenkomst
glasvezelnetwerk
Vorige week ondertekenden burgemeester
van Rooij en de heer Westenberg van de firma
Reggefiber een samenwerkingsovereenkomst
met betrekking tot de aanleg van een glasvezel-

netwerk in de gemeente Horst aan de Maas.
Voor meer informatie over de aanleg van het
netwerk kunt u terecht op de website www.
eindelijkglasvezel.nl/horst-aan-de-maas.

Waar komen de nieuwe tuinkorven?
Vanaf 1 januari 2012 wordt in alle kernen van de
gemeente Horst aan de Maas het fijne tuinafval
voortaan ingezameld in tuinkorven. Dat betekent
dat binnenkort ook in de kernen Meerlo, Tienray,
Swolgen, Sevenum, Kronenberg en Evertsoord
tuinkorven worden geplaatst.
De nieuwe tuinkorven worden vanaf
5 december geplaatst. Ze worden echter pas
na 1 januari 2012 voor het eerst geleegd.
De tuinkorven mogen dan ook pas vanaf die
datum worden gebruikt!
Pietenwedstrijd
Sinterklaas is afgelopen weekeinde ook in Horst
aan de Maas gearriveerd. Hij stuurt de komende
week al zijn Zwarte Pieten er op uit om op heel
veel plaatsen cadeautjes te bezorgen. Maar wat
moet er met het afval gebeuren? Sinterklaas
heeft zijn speciale Afvalpiet de opdracht
gegeven om goed op te letten of het afval wel
in de juiste bak of zak terecht komt.
Hij kan dat niet alleen. Daarom stond vorige
week op deze pagina een wedstrijdformulier,
met de Afvalpiet in de hoofdrol. Wie het afval
van de Afvalpiet in de juiste schoorsteen
gooit, krijgt letters cadeau. Al die letters samen
vormen, als je ze in de goede volgorde zet, het
begin van een slagzin. Je kunt aan de wedstrijd
meedoen door de slagzin aan te vullen en deze
vóór 6 december naar gemeente@horstaandemaas.nl te sturen, onder vermelding van ‘slagzin
Pietenwedstrijd’. Vergeet niet je naam, adres en
leeftijd erbij te zetten.
Ligt de Hallo Horst aan de Maas van vorige
week al bij het oud papier en wil je toch graag
meedoen aan de wedstrijd?
Kijk dan op www.afval2012.nl voor het
wedstrijdformulier.
Oud papier
In 2012 gaan veertien verenigingen het oud
papier in de gemeente Horst aan de Maas inzamelen. Sommige verenigingen hebben gekozen
voor een andere inzamelmethode. Zij gaan het
oud papier voortaan aan huis ophalen in plaats
van bewoners te vragen het zelf naar een centrale locatie te brengen. In andere kernen zijn
de inzameldagen en/of –tijden gewijzigd.
Om de inwoners van alle kernen zo goed mogelijk over de wijzigingen te informeren heeft de
gemeente Horst aan de Maas, in samenwerking
met de verenigingen, een folder gemaakt, die in
de maand december door de verenigingen zelf
wordt verspreid. In de folder wordt praktische
informatie gegeven over de inzameling van het
oud papier en het karton. Verder wordt uitgelegd
waarom het zo belangrijk is het papier apart te
verzamelen en aan de lokale verenigingen aan
te bieden.

Sluiting gemeentehuis op 5 december
Op 5 december 2011 is het gemeentehuis vanaf 17.00 uur gesloten in verband met pakjesavond.

Paspoort goedkoper, ID-kaart
kinderen fors duurder
Per 1 januari 2012 wordt een paspoort iets
goedkoper. Nu kost een paspoort nog 52,10
euro, in 2012 is dit 48,70 euro. Ook de prijs
voor een identiteitskaart voor jongeren van
14 jaar of ouder daalt, van 43,85 naar 40,05
euro. De prijs van de ID-kaart voor kinderen
tot en met 13 jaar stijgt echter fors, van 9.20
naar 30 euro.
Het jeugdtarief wordt verhoogd omdat veel
meer jongeren deze zogenoemde jeugd ID-kaart
aanvragen dan bij de invoering was voorzien.
Daarnaast zijn kinderbijschrijvingen in het
paspoort van de ouders vanaf 26 juni 2012 niet
meer mogelijk.
Vóór 31 december aanvragen
Wil je je ID-kaart nog aanvragen voor het huidige
goedkope jeugdtarief van 9,20 euro, vraag deze
dan aan vóór 31 december 2011. Het Rijk houdt
rekening met een toeloop van extra aanvragen
voor een identiteitskaart voor het jeugdtarief in
de maanden november en december. Dit kan
leiden tot (mogelijk) langere levertijden.
Afspraak maken
In verband met de te verwachte drukte bij

de aanvragen voor een identiteitskaart tegen
jeugdtarief, kunnen de wachttijden flink oplopen.
Als u niet onnodig wilt wachten, dan kunt u een
zogenaamde Afspraak op Maat maken. Dit kan
telefonisch via het centrale telefoonnummer van
de gemeente: (077) 477 97 77 of via de website
van de gemeente.
Vaststelling raad
De maximumbedragen voor de reisdocumenten
in Nederland worden jaarlijks vastgesteld door
het Rijk. De tarieven worden op 20 december
door de gemeenteraad op voorstel van het
college definitief vastgesteld voor Horst aan de
Maas.
Wat moet je meenemen voor een nieuw
reisdocument?
Kijk voordat je naar het gemeentehuis komt
eerst op www.horstaandemaas.nl voor wat je
nodig hebt bij het indienen van de aanvraag
voor het reisdocument. Zo hebben bijvoorbeeld kinderen tot 12 jaar die een ID-kaart willen aanvragen toestemming nodig van beide
ouders (of van degene die het gezag heeft
over het kind). Dit toestemmingsformulier is
te downloaden op de gemeentelijke website.

Informatieavond fietspad
Horst - Broekhuizen
Op donderdag 8 december aanstaande vindt
er in restaurant het Maaspaviljoen aan de
Veerweg 15 te Broekhuizen een informatieavond plaats over de aanleg van een fietspad
op de Horsterweg / Stokterweg, voor zover

gelegen tussen de Rode Vennenweg en de
Lottumseweg. De direct betrokkenen hebben
inmiddels een uitnodiging voor de bijeenkomst
ontvangen. Start van die bijeenkomst is
19.30 uur.

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
Kabroekstraat ongenummerd
Broekhuizen
Naesenhof 9
Evertsoord
Slenkenweg 10
Griendtsveen
Past. Hendriksstraat 33
Grubbenvorst
Meerlosebaan 22
Irenestraat 29A
Hegelsom
Langstraat 46
Horst
Wittebrugweg 7
Tienrayseweg
Wilhelminaplein 9

Kerkstraat 22
Gebr. van Doornelaan 102
Steenstraat 6
Deken Creemerstraat ongenummerd
Vrouwboomsweg 4
Horst aan de Maas
Telecommunicatieverordening
Verordening geurhinder en veehouderij
Verordening rioolaansluitrecht
Parkeerverordening
Parkeerfonds
Toetsingskader projectsubsidies
2012 – 2105 Horst aan de Maas
Kronenberg
Simonsstraat ongenummerd
Lottum
Zandterweg 39
Sevenum
Mgr. Verstraelenstraat
Peperstraat 49A
Helenaveenseweg 5
Swolgen
Hulsweg 2b
Molenstraat 22a
Tienray
Nieuwe Baan 28
Kloosterstraat 10

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
Vrijdag 2 december
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik, Sevenum
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(11.00-18.00 uur)
Zaterdag 3 december
• Inzameling oud papier America, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
(09.00-12.00 uur)
• Inzameling oude metalen Melderslo
• 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)
Maandag 5 december
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Noord
Dinsdag 6 december
• Inzameling restafval omgeving
Grubbenvorst-Noord, Lottum-Zuid

Woensdag 7 december
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen, Tienray
Donderdag 8 december
• Inzameling restafval omgeving Melderslo,
Horst-Zuid
Vrijdag 9 december
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 10 december
• Inzameling oud papier Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Kronenberg,
Melderslo, Meterik
• 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.

Commissie Bezwaar
Openbare hoorzitting van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften
en klachten
Op dinsdag 6 december 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 omgevingsvergunning voor de locatie Helenaveenseweg te
Sevenum.
Om 19.15 uur komt aan de orde het bezwaarschrift gericht tegen het handhavingsbesluit
t.a.v. de locatie Oude Peeldijk Meterik.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. drs. M.A.M. Lenssen,
tel. (077) 477 97 77.

Commissie Ruimte
6 december 2011

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

De Commissie Ruimte vergadert op dinsdag
6 december 2011 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.

Laanherstel en plantwerk in
bosgebied de Schatberg

Op de agenda staan onder andere de
volgende punten:
• Verslag commissie Ruimte
1 november 2011
• Jeugdtoets in bestemmingsplannen
• Kwaliteitscommissie (welstand)
• RUD (Regionale UitvoeringsDiensten)
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
Raadscommissies
In de raadscommissie vormen raadsleden hun
mening en worden raadsbesluiten voorbereid.
Bijvoorbeeld onderwerpen die eerder in een
themabijeenkomst zijn besproken, maar nog
niet rijp zijn voor directe besluitvorming. De
raadsleden hebben nog vragen aan het college
of er moet nog flink over gedebatteerd worden.
Ook ingekomen stukken aan de raad - die door

De gemeente Horst aan de Maas werkt aan
het beheer en onderhoud van haar bos- en
natuurterreinen. Zo ook in de bossen van de
Schatberg in Sevenum, waar binnenkort wordt
de raad naar de commissie zijn doorverwezen of onderwerpen die door burgers tijdens het
spreekrecht van de raad zijn ingebracht kunnen
aan de orde komen. Als bewoner of organisatie
is het mogelijk om uw mening tijdens de raadscommissie kenbaar te maken aan de raadsleden over een punt dat op de agenda staat.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 6 december
2011 vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Collectieve
zorgverzekering voor
minima in Horst aan de Maas
Met ingang van 1 januari 2012 kunnen
inwoners van Horst aan de Maas met een
minimum inkomen en een beperkt vermogen
weer een beroep doen op deze collectieve
zorgverzekering.
De “GemeentePakket Compleet” verzekering van zorgverzekeraar VGZ is dusdanig
opgezet dat individuele aanvragen voor
bijzondere bijstand overbodig worden,
omdat die extra vergoedingen ook in het
collectieve pakket zitten.
Hoe hoog is de premie?
De premie voor de basisverzekering bedraagt in
2012 € 101,76 per maand per verzekerde.
De premie voor de aanvullende verzekering
bedraagt € 34,95 per maand per verzekerde.
De totale premie voor het volledige pakket bedraagt dan € 136,71 per maand per verzekerde
van 18 jaar en ouder.
U dient het volledige pakket (basisverzekering
plus aanvullende verzekering) af te nemen
Daarnaast blijft de gemeente een bijdrage per
verzekerde van 18 jaar en ouder verstrekken.
Er geldt een verplicht eigen risico van € 220,00
per verzekerde per jaar.

Onlangs startte WeYoga met het geven van
yoga-bijeenkomsten in cultureel centrum
’t Gasthoes in Horst. Wendel van Doren van

WeYoga ontving een bloemetje uit handen van
wethouder Paul Driessen.

geplant en de lanen worden hersteld. Zo blijft
de Schatberg ook in de toekomst een prachtig
bosgebied.
Voor nadere informatie www.horstaandemaas.nl

Aanmelden?
Als u denkt in aanmerking te komen voor
de financieel gunstige collectieve zorgver-

zekering, dan kunt u zich vanaf 1 december
melden bij de balie van team WI van de
gemeente Horst aan de Maas voor een aanmeldingsformulier VGZ en een aanvraagformulier van de gemeente. U ontvangt dan ook
een vergoedingenoverzicht.
Formulieren inleveren
U ontvangt een aanmeldingsformulier VGZ en
een aanvraagformulier van de gemeente.
Met de bijbehorende uitleg kunt u vervolgens de
formulieren zelf invullen en opsturen naar het
team WI.
Samen met de gevraagde bewijsstukken moet
dat wel gebeuren vóór 10 december 2011.
Als u nu niet bij zorgverzekeraar VGZ verzekerd
bent moet u op het aanmeldingsformulier VGZ
ook de opzegging van uw huidige verzekering
invullen en vervolgens het aanmeldingsformulier ondertekenen. Hiermee wordt ook uw
huidige verzekering door zorgverzekeraar VGZ
opgezegd voor 1 januari 2012.
Zeg dus niet zelf rechtstreeks op bij uw huidige
zorgverzekeraar. U kunt alleen overstappen als
u geen premie-achterstand heeft bij uw huidige
zorgverzekeraar.
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Hoe bereik ik iets bij de gemeente?

Burgerinvloed
bij raadsbesluiten
Onlangs was onze grifﬁer te gast bij
drie verenigingen in onze gemeente. Bij
het Participatie Platform HadM en bij de
Vrouwenverenigingen in de kernen Melderslo
en Horst. Op verzoek van deze verenigingen
informeerde de heer Ruud Poels de leden hoe
zij als inwoners van HadM invloed kunnen
uitoefenen bij de besluiten die de gemeenteraad neemt.
Enkele verenigingen hebben kortgeleden zelf nog
ervaren, dat een besluit van de gemeenteraad
consequenties voor hen kan hebben. Namelijk
het wel of niet ontvangen van subsidie. In 2012
opent de gemeenteraad opnieuw de discussie
over het totale subsidiebeleid. Dus blijft de vraag:

hoe zou ik invloed kunnen uitoefenen in deze
discussie over de subsidies?
Er zijn een aantal manieren waarop u dat
misschien kunt bereiken. Door mee te denken,
mee te praten of mee te bepalen. Of een
burgerinitiatief aan te bieden aan de gemeenteraad. De heer Ruud Poels, grifﬁer, informeert u graag hierover. En ook hoe u in het
algemeen als inwoner invloed kunt uitoefenen
bij de gemeente.
Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op via telefoon
077 - 477 97 77 of 06 - 51 85 28 91.
Per e-mail kan ook via
grifﬁer@horstaandemaas.nl.

Toelichting door dhr. Geurts op het burgerinitiatief ‘Naar een echt duurzame landbouw’ in de
raad van 22 november.

De raadsvergadering van
22 november 2011
Op dinsdag 22 november 2011 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats.
De volgende punten kwamen aan de orde.
Burgerpodium
Dhr. Jenniskens bood - namens het Participatieplatform Horst aan de Maas (HadM) - de
uitkomsten aan van het onderzoek naar de bereikbaarheid van stemlokalen. Dhr. Van Gerven sprak
de raad toe over agendapunt: procesvoorstel
besluitvorming NGB (Nieuw Gemengd Bedrijf).
Beantwoording schriftelijke raadsvragen
De fracties van SP en CDA stelden vragen over
eerder gedane uitspraken door burgemeester
Van Rooij over de huisvesting van arbeidsmigranten in hotel Tienray. De vragen werden door de
burgemeester beantwoord.
Ingekomen stukken
Over ingekomen stukken werden vragen gesteld.
Een beknopt overzicht van vragen en antwoorden.
• CDA/PvdA-PK: brieven over accommodatieproblematiek ’t Haeren, Grubbenvorst.
Antwoord: B&W komt in de raad van 20 december - vooruitlopend op mogelijke investeringen
in 2013 - met een voorstel om enkele problemen
op te lossen.
• Essentie/PvdA-PK: RIB (Raadsinformatiebrief)
over strategische visie ontwikkeling centrum
Horst. Antwoord: B&W wil ervoor zorgen dat
supermarkten in het centrum van Horst in de
toekomst de gewenste groei kunnen realiseren.
• PvdA-PK: RIB over Businessmodel St.
Lambertusplein, Horst. Antwoord: B&W wil
stimuleren om van het St. Lambertusplein een
vitaal plein te maken.
• D66: RIB over gezamenlijke input voor beleidsplan 2012-2014 Politie Limburg. Antwoord: dit
beleidsplan is een belangrijk document voor het
stellen van prioriteiten bij de politie.
Notulen raadsvergadering 11 oktober 2011
Het verslag werd unaniem gewijzigd vastgesteld.

Column

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: SP.

Belang van instandhouding peuterspeelzalen
Wie kent ze niet? De peuterspeelzalen waar
kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud spelen, leren
knippen en plakken en worden voorbereid op de
basisschool. Vroeger was de peuterspeelzaal
vooral bedoeld voor speelplezier. Tegenwoordig
is het dé plek waar achterstanden bij peuters
kunnen worden gesignaleerd.
Binnen de peuterspeelzalen draaien vandaag
de dag educatieve programma’s onder de naam
“Voor- en vroegschoolse educatie” (VVE).
De doelstelling is achterstanden te voorkomen
of te verkleinen en de kansen op een goede
schoolloopbaan te vergroten.
De afgelopen jaren zijn er veel pedagogisch
medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven geschoold in het werken met
VVE. Ook in Horst aan de Maas is VVE jaren
onderdeel geweest van gemeentelijk beleid.
Helaas krijgen de gemeenten hier vanaf 2011
fors minder geld voor en moet er naar andere
manieren worden gezocht om VVE te kunnen
blijven aanbieden.
De SP maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. Voor- en vroegschoolse educatie staat on-

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

der druk door landelijke bezuinigingen. Het zou
prachtig zijn als er met minder geld kwalitatief
net zo goede educatieve programma’s zouden
kunnen blijven bestaan. Hier zit hem echter
de crux. Op dit moment is er waarschijnlijk
genoeg expertise in de bestaande peuterspeelzalen maar dat moet wel bij worden gehouden.
De kwaliteit en de uitvoering van het VVEprogramma is namelijk van doorslaggevend
belang. Op kinderdagverblijven is VVE nog
maar aarzelend in gang gezet. De kans dat dat
de komende jaren wordt verbeterd is natuurlijk
erg klein, nu er minder geld voor is. En dan zijn
er ook nog bezuinigingen waardoor er minder
peuterspeelzalen in de dorpen overblijven.
De SP vindt dat voor zoiets belangrijks als de
ontwikkeling van peuters geld moet zijn.
Het is duidelijk dat het college andere keuzes
maakt en geld blijft stoppen in prestigieuze
projecten. Wat de SP betreft onbegrijpelijk.
Linda Hogema,
SP fractie Horst aan de Maas

Burgerinitiatief “Naar een echt duurzame
landbouw”
Het door de werkgroep Land- en Tuinbouw NoordLimburg van de SP ingediende burgerinitiatief
werd – met meerderheid van stemmen - niet
aangenomen.
Harmonisatie binnensportaccommodaties
De raad heeft unaniem de harmonisatie vastgesteld van de verhuurtarieven, beheer en exploitatie van de binnensportaccommodaties.
Harmonisatie peuterspeelzalen – kinderopvang
Unaniem heeft de raad vastgesteld de harmonisatie peuterspeelzalen – kinderopvang en herijking
voorschoolse educatie.

Geurhinder en veehouderij
Met meerderheid van stemmen stelde de raad de
verordening (regels) geurhinder en veehouderij
vast. Daardoor kan een plangebied aan de zuidkant van Meerlo (voorheen ‘Leefplein’) gerealiseerd worden.
BP Mgr. Verstraelenstraat
Unaniem stelde de raad dit bestemmingsplan (BP)
– voor de bouw van zeven levensloopbestendige
woningen - vast.
Sanering intensieve veehouderij
Campagneweg 8, Meterik
De raad stemde unaniem in met de sanering en
sloop van de varkenshouderij op dit adres.
En ook met het door de fracties van CDA,
Essentie en PvdA-PK ingediende amendement
over de ﬁnanciering daarvan.
Sanering glastuinbouwbedrijf
Vossenheuvel 7, America
De raad stemde unaniem in met de sanering en
sloop van het glastuinbouwbedrijf op dit adres.
En ook met het door de fracties van CDA,
Essentie en PvdA-PK ingediende amendement
over de ﬁnanciering daarvan.
CVI, Raayeind, Grubbenvorst
Door het ingediende amendement van PvdA-PK
nam de raad met meerderheid van stemmen
kennis van de overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente HadM.
Startersleningen (eerste huis)
De raad stelde met meerderheid van stemmen
hiervoor een krediet van € 450.000 beschikbaar.
Harmonisatie afvalinzameling
De raad nam kennis van het uitgewerkte beleid in
één uniform inzamelsysteem voor HadM.
Verordening rioolaansluiting
De raad stelde unaniem de verordening rioolaansluiting vast.
Harmonisatie Grondbeleid
Unaniem stelde de raad vast: de nota
Grondbeleid, de nota Reserve Bovenwijkse
voorzieningen en de grondprijzen 2012.
Parkeerverordening
De raad stelde unaniem de parkeerverordening
vast voor de schaarse parkeerruimte.
Parkeerfonds
Ook stelde de raadsleden unaniem het
Parkeerfonds HadM vast.
Verordening telecommunicatie
Unaniem stelde de raad deze verordening vast.

Kanteling maatschappelijke ondersteuning
De raad heeft unaniem het programmaplan kanteling maatschappelijke ondersteuning vastgesteld.

Begroting Venlo GreenPark 2012
De raad besloot unaniem om geen zienswijze in te
dienen over deze begroting.

Projectsubsidies vrijwilligersorganisaties
Unaniem stelden de raadsleden het toetsingskader voor de verlening van projectsubsidies aan
vrijwilligersorganisaties vast.

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.

Besluitvorming NGB en opdracht aan GGD
Met meerderheid van stemmen besloot de raad
om de GGD opdracht te geven te onderzoeken
hoe zich de conclusies uit het RIVM-rapport verhouden tot de komst van het NGB.
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Bespreking Poll week 46

De organisatie had Flestival gewoon door moeten laten gaan
De poll van week 46 luidde: de organisatie had Flestival gewoon door
moeten laten gaan. Er werd veel gestemd maar de uitslag lag dicht bij
elkaar: 48% van de stemmers was het eens met de stelling, terwijl 52%
het oneens was.
Het nieuwe festival Flestival werd door de organisatie een week voor de
geplande datum 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. Hadden zij meer vertrouwen

moeten hebben in de deurverkoop van kaarten of namen zij een wijze beslissing? Rick uit Horst is het eens met de organisatie en vond het dus goed dat het
festival werd afgelast: “Er valt weinig aan te willen. Geen geld, geen festival.”
Ook een andere stemmer had een soortgelijke opvatting: “Geen kaarten, geen
geld. Geen geld, geen betaling. Geen betaling, geen artiesten. Geen artiesten,
geen festival. Simple as that. Good call van de organisatie.” Een anonieme
stemmer maakt zich vooral druk over gekochte kaartjes. “Klopt het gerucht dat
gekochte kaartjes helemaal niet vergoed worden? Mag hopen van niet.”

Sinterklaas moet zijn budget aanpassen aan de crisis
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het is crisis. En dat betekent ook voor Sinterklaas dat hij minder geld
aan cadeautjes kan uitgeven. Laatst keek hij op zijn internet-spaarpot en
schrok zich een mijter. Hij haalde snel de Geldpiet erbij en die sprak de
Sint heel streng toe. Hij raadde de Sint zelfs aan om veel zuiniger met de
pepernooteurocentjes om te springen. Toen Sinterklaas voorstelde om geld te
lenen van de Kerstman trok de Geldpiet een beetje wit weg. Want hij wist dat
de Kerstman helemaal geen geld meer had.
Wat betekent dit allemaal voor de kinderen in Horst aan de Maas? Krijgen

ze nu minder cadeautjes op pakjesavond? Of blijft het Pakhuis van de Sint
in de Mèrthal helemaal leeg? De Geldpiet wist misschien wel een oplossing.
Hij stelde Sinterklaas voor om voor ieder kind maximaal 25 euro aan cadeaus
te kopen. Dan wilde de Pieten wel wat harder werken voor hetzelfde loon.
“Maar de Pieten krijgen helemaal geen loon?”, had Sint geroepen. “Grapje”,
had de Geldpiet geroepen. “Anders verkopen we toch gewoon de oude
ijswinkel op het Sint Lambertusplein?” had de Sint teruggegrapt.
Sinterklaas moet zijn budget aanpassen aan de crisis. Wat vind jij?

Uitslag vorige week (week 47) > Het ontslag van Ewout Wiedemeijer nekt onze sozencultuur > eens 52% oneens 48%

arts
inst llaties

Erik Aarts
06-19162156
info@aartsinstallaties.nl

Installatie, onderhoud en service
van verschillende CV-ketels:
ATAG (erkende dealer)
Remeha, Bosch, Daalderop, Nefit, e.a.
24- uurs service

Helmissenstraat 24,
5872 AS Broekhuizen
Tel.: 077 - 398 57 57

Melderslo

St. Odastraat 30
Unieke kans: nu met 130 m2
extra grond, voor een lagere prijs!
Gezellige halfvrijstaande woning
gelegen in een rustige straat
nabij sociale voorzieningen van
Melderslo en 2 km gelegen van
Horst. De woning is voorzien van
een ruime vrijstaande garage,
ruime leefkeuken, 2 slaapkamers,
aanbouw verder v.v. gedeeltelijk
vloerverwarming, houten kozijnen
en rolluiken, spouwmuur. Terras
en tuin gelegen op het zuiden.

vraagprijs € 174.000,-- k.k.

www.maasenpeel.nl

Cactus
Column

Zout

De bevolking van Horst aan
de Maas heeft het nog nooit zo
zout gegeten. Het leuke zakje
zout dat onlangs in een aantal
brievenbussen viel bracht
eindelijk enige verlichting in
deze economisch zware tijd.
De afdeling voorlichting van de
gemeente heeft het goed
gedaan, het gezinsboodschappenmandje wordt duidelijk
lichter omdat er voorlopig geen
zout meer hoeft te worden
aangeschaft. Ook een enorme
besparing is de mededeling dat
oude bed-matrassen gewoon
aan de weg kunnen worden
gezet en die dan weer gratis
worden opgehaald. Er is slechts
één ‘maartje’ aan dit ophalen:
de eigenaren moeten wel eerst
de springveren eruit halen.
Deze springveren zijn van metaal
en dit is ook duur in deze tijd.
Op het moment dat de
matrassen worden opgehaald
krijgt men als dank een klein
touwtje waaraan zo nodig
bananenschillen kunnen worden
opgehangen, dat scheelt dan
weer in de keukenafvalbak.
Naar verluidt wordt er ook nog
een systeem bedacht voor de
incontinentiematerialen en
luiers. Fabrikanten hebben
inmiddels het verzoek
ontvangen om deze lichamelijke
vuilmaterialen van uitwasbare
stoffen te maken. Een ander
advies van de gemeente is om
minder te drinken of te eten,
ook dat kan de vorming van
uitwerpselen tegen gaan.
Baby’s moeten dan maar méér
vast voedsel gebruiken en
ouderen dienen op tijd de kroeg
uit te gaan anders wordt er maar
oeverloos gezopen en tegen
muren geplast. Zo is er in de
korte tijd van afwezigheid van
Cactus wel weer het nodige
gebeurd en is Dirk, als collega,
ten tonele verschenen.
Wij zullen, elk op eigen wijze,
de diverse gemeentelijke
gebeurtenissen tegen het licht
houden en waar nodig van
commentaar voorzien. Cactus
blijft in elk geval stekelig en zo
nu en dan complimenteus.
U leest het vanzelf!
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Handbalclub organiseert
jaarlijkse kerststerrenactie
De handballers van handbalclub Wittenhorst organiseren zaterdag 3 december hun jaarlijkse kerststerrenactie.
De jeugdleden komen onder begeleiding van oudere leden of ouders tussen 11.30 en 18.00 uur in Horst langs de
deuren om kerststerren te verkopen.
De kerststerrenactie wordt ieder
jaar door handbalclub Wittenhorst
gehouden om zo een extra centje voor
de club te verdienen. Van het verdiende
geld kan de handbalclub activiteiten
voor haar leden bekostigen en nieuwe
materialen kopen. Een kerstster kost
4,50 euro, waarvan 2,60 euro naar de
club gaat.

Dit jaar zullen er ongeveer
vijftig leden meedoen aan de actie.
Er zijn 500 kerststerren ingekocht.
Dit betekent dus dat de leden hard
gaan werken om alle kerststerren te
verkopen. In principe worden de kerststerren bij bijna alle huizen in de bebouwde kom van Horst aangeboden.
Om zeker te zijn van een kerstster kan

men ook op zaterdag om 11.30 uur
langskomen bij sporthal De Berkel in
Horst. Vanuit hier vertrekken alle leden
met de kerststerren.
Geen kerstster, maar wel de
handbalclub steunen? Dat kan.
Voor meer informatie mail naar
penningmeester@hcwittenhorst.nl of
bel 06 51 70 30 40.

René Peters verlengt
bij Griendtsveen
Ook volgend seizoen zal René Peters hoofdtrainer zijn bij RKSV
Griendtsveen. Met het bestuur is hij overeengekomen om zijn
contract met een seizoen te verlengen. Op dit moment is René met
zijn tweede seizoen in Griendtsveen bezig. Afgelopen jaar degradeerde Griendtsveen 1 nog uit de vijfde klasse maar dit seizoen
draait het eerste team mee in de top van de zesde klasse D.

Sport aan de Maas
trefbaltoernooi
Op woensdag 4 januari wordt het eerste Sport aan de Maas trefbaltoernooi georganiseerd door één van de sportconsulenten van de gemeente
Horst aan de Maas voor alle kinderen uit groepen 6 tot en met 8 van de
basisscholen in de gemeente. Het toernooi in sporthal de Berkel in Horst
begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 15.00 uur.

Meterik D2 kampioen
Het tweede D-elftal van RSKV Meterik is afgelopen week najaarskampioen geworden. De jongens
D2 hebben alle tien wedstrijden in de najaarsreeks ongeslagen doorstaan en zelfs met grote cijfers
gewonnen. Het doelsaldo van het team was maar liefst 141 doelpunten. De receptie is op zondag 8
januari, voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van de voetbalclub.

Kerstmenu
2de kerstdag
* salade met gerookte
eendeborst met stokbrood en kruidenboter
* runderbouillon
* wildzwijnshaas met
rode portsaus
* warme groenten en
aardappelgarni
* verrassingsdessert

C
€ 29.50
incl. 1 consumptie

(eet)café Zaal
‘t Kruuspunt

Americaanseweg 105
Meterik 077-3981396

Autobedrijf

oPrui
g
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m
i
u
oPr
miNg
Past. Vullinghsplein 12 Sevenum
(aan de achterzijde naast Jansen-Noy)

T 077 - 467 80 65
www.joseschoenen.nl

Fer van lin
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

Voor smaakvolle feestdagen!
Een mooie cadeaubon of
pakketje voor Sinterklaas & Kerst

winkel en proeverij open:
do 10.00 - 16.00 uur
vr 10.00 - 16.00 uur
za 10.00 - 16.00 uur
en op afspraak.
*

Vis voor de kerst
graag op bestelling

Elk team dat meedoet, bestaat uit
tien spelers uit groep 6, 7 of 8 en één
begeleider die tenminste 18 jaar oud
is. Omdat elke school trefbal speelt
met eigen regels zullen de teams na
opgave de spelregels voor het toernooi
toegestuurd krijgen. Hierdoor kunnen
de deelnemers op school of thuis nog

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

oefenen.
Opgeven kan voor 19 december bij
sportconsulent Lennie Wagemans via
l.wagemans@horstaandemaas.nl door
een mail met daarin de gegevens van
je team, de namen en leeftijden van de
deelnemers en de zelfgekozen groepsnaam te vermelden.

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
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Kampioenschaal voor
RSKV Melderslo D1
Door: Chrit Verlinden
Met een overwinning op Resia is Melderslo D1 afgelopen zaterdag kampioen geworden in de najaarsreeks van
de 1e klasse pupillen D1. In de laatste uitwedstrijd werd een mooie reeks met 3-5 winnend afgesloten in Wellerlooi.
Aangemoedigd door de vele meegereisde supporters waren het de Melderslose mannen die na de eerste helft met
een 0-2 voorsprong de rust in gingen.
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kies voor kwaliteit!
SlagingSpercentage bij onS

80%! kijk op cbr.nl

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

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

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
De tweede helft waren de gedachten blijkbaar al bij het naderend kampioensfeest. De voorsprong werd nog
eerst verhoogd, maar daarna moesten
de rood-witten toch nog enkele goals
incasseren van een goed terugkomend
Resia. De boys van Ron, Koos en Marcel
wisten toch hun hoofdjes uiteindelijk
koel te houden en sloten de wedstrijd
af met een terechte overwinning.

Melderslo werd hierdoor kampioen
met een ongeslagen reeks van tien
overwinningen en één gelijkspel.
Het feest kon beginnen.
Champagne, confetti, felicitaties, spandoek, polonaise in de middencirkel,
medailles en als klap op de vuurpijl
kreeg aanvoerder Tom een echte kampioenschaal uitgereikt. Al hossend werd
het kleedlokaal opgezocht waar de

nodige overwinningskreten en liederen
te horen waren. De afterparty was in
de kantine op sportpark De Merel in
Melderslo. Een mooie prestatie van
deze goede mix eerste- en tweedejaars
D-spelers. Daan, Dick, Dirk, Jef, Jeffrey,
Jelle, Levi, Luc, Teun, Tom, Siebe, Sven
en gastspelers Job en Nick van harte
gefeliciteerd.
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11 december
vrijdag 9 t/m zondag
, zo. 11.00-16.00 uur
uur
0
6.0

vr. 9.30-20.00 uur, za. 9.30-1

Frankrijk wint mini WKcompetitie Wittenhorst
Wittenhorst hield op zaterdag 19 november een WK-competitie bij de mini-F’jes van Wittenhorst. Team Frankrijk
is de winnaar geworden. Het was spannend tot de laatste speeldag. De haantjes van Frankrijk waren Lisa
Jenniskens, Stijn Martens, Liv Noya, Jai Schoeber en Teun Vullings. Zij werden begeleid door Marc Martens en Rudy
Noya.
Hoofdstraat 37a ▪ Meerlo ▪ T: 0478 - 63 06 88
ma. gesloten ▪ di. t/m vr. 9.30 - 12.30 uur - 13.30 - 18.00 uur ▪ za. 9.30 - 16.00 uur.

Na de winterstop spelen de
jongste oranjehemden een nieuwe WK
competitie in vier tegen vier verband.
Doelstelling is dat er al op jonge leeftijd
gevoetbald kan worden, dit is goed

voor de motoriek en spelbeleving van
de kinderen.
“We zijn blij dat we dit al jaren
kunnen aanbieden”, aldus Francois
Arts, jeugdbestuurslid van Wittenhorst.

“Nieuwe spelers zijn van harte welkom”, aldus Christel Lemmen, coördinator van de mini-F van Wittenhorst.
“Graag willen we benadrukken dat we
ook op zoek zijn naar jonge meisjes.”
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Tweede editie clubkampioenschap succesvol verlopen
Door: Huub Hermans
Ook het tweede deel van de clubkampioenschappen van HZPC uit Horst is naar tevredenheid verlopen. Trainers
en coachen waren positief gestemd over de behaalde resultaten. Forse tijdsverbeteringen bij de jongste deelnemers
geven aan dat deze groep op de goede weg is.

KERST AAN DE MAAS

Iedere zondag uitgebreid Familie Brunch buffet 11.00 – 13.30 uur
Volwassenen E 18,00 (kinderen 4 – 12 jaar E 9,00)

26 december 2e kerstdag

Antraciet grijs
* Pantone 433 U, 100%
* C = 33%, M = 3%, Y = 0% en K = 95%
* R = 22, G = 39 en B = 50

Oranje/geel
* Pantone 116 U, 100%
* C = 0%, M = 16%, Y = 100% en K = 0%
*R
= 225, -13.30
G = 210 uur
en B = 0
11.00

Familie brunch buffet

Volwassenen
25,50
(kinderen
4 – 12
jaar 12,50)
De kleuren liggen
vast en mogen niet
veranderd
worden zonder
toestemming
van de directie
van Het Maaspaviljoen.

E

E

4 gangen Keuze menu vanaf 17.00 uur

Volwassenen E 35,00 (kinderen kiezen van de kinderkaart)

Lettertypen
* Restaurant = LuzSans - Book Zie onze website voor details
Aangepast zijn de letter R en de letters t. Nooit gebruiken als font, alleen als lettercontouren!
Veerweg
15, 5872
AE Broekhuizen
* Het Maaspaviljoen
= Century
Cothic Regular - tel. 077-4631444 - fax 077-4631777
Spatiëring is aangepast,
alleen gebruiken als lettercontouren!
info@maaspaviljoen.nl
- www.maaspaviljoen.nl
Lijnwerk
* De illustratie aan de linkerzijde heeft dezelfde lijndikte als de letter R van Restaurant.
Hierdoor ontstaat een evenwichtige indeling. Bij vergroting of verkleining van het logo dient
deze lijndikte in verhouding mee te veranderen.
* De illustratie dient altijd aflopend geplaatst te worden, aan de linkerzijde!
* In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn dat de antracietgrijze achtergrond verder doorloopt
naar beneden. De witte lijn aan de onderzijde loopt dan door, zoals het ontwerp hierboven aangeeft.

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

-AKTIE
ALLE MODELLEN SLIPS

3

dames- of
herenslips

1 Gratis
slip

Ook bij de junioren zijn goede
resultaten neergezet. Tijdens deze
tweede clubkampioenschappen hebben
de minioren wederom mogen strijden

voor medailles.
Bij de junioren en senioren
is de uitslag pas bekend na het
derde en laatste onderdeel van

de clubkampioenschappen op
4 maart 2012. Alle uitslagen en leuk
beeldmateriaal zijn te vinden op
www.hzpc-horst.nl

Jeugdvoetbaldagen Horst en
Hegelsom
Dit jaar organiseert de stichting Jeugdvoetbaldagen voor de 23e keer een voetbalweek van 6 tot en met 10
augustus op de voetbalvelden in Horst en in Hegelsom.
Dit wordt een week waarin
voetballen centraal staat: dagelijks
wordt er op techniek getraind en
uiteraard worden er ook wedstrijdjes
gespeeld: vier tegen vier, zeven
tegen zeven maar ook veel andere
voetbalvormen, waaronder boarding

en pannakooi voetbal. Voor de keepers
wordt er een apart programma
aangeboden.
Kinderen die geboren zijn tussen
1 juli 1997 en 31 december 2005
kunnen aan deze dagen deelnemen.
Alle deelnemers krijgen een volledig

voetbaltenue, bestaande uit een shirt,
broek en sokken of een keeperstenue.
Daarnaast krijgen de deelnemers
tussen de middag een lunch.
Voor aanmelding, foto’s en meer
informatie kijk op
www.jeugdvoetbaldagen.nl

Zie voorwaarden in de winkel.
Actie t/m 31 december 2011

Kerkstraat 20a , Horst

Jongens minioren 5. De eerste plaats was voor Jelle Slots (midden),
tweede is Sjoerd Spee (links) en derde Ian de Vries (rechts)

Twee kampioenen bij SV Lottum
Het eerste B-elftal van SV Lottum is zaterdag voor de derde keer op rij kampioen geworden. Dit keer
zijn ze tot de winterstop ongeslagen gebleven. Ook het eerste D-elftal van de voetbalclub is ongeslagen kampioen geworden.
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Sparta’18
D1 en C1 najaarskampioen
Bij Sparta’18 hebben twee teams het najaarskampioenschap binnengehaald. Zowel Sparta’18 D1 als
Sparta’18 C1 werden ongeslagen kampioen, waarbij de D1 zelfs geen enkel punt weggaf. Dit is een super
prestatie van beide teams en hun leiding. Na afloop van de kampioenswedstrijden werd er natuurlijk al een
feestje gebouwd. Dit wordt nog eens overgedaan op de receptie die beide teams wordt aangeboden op vrijdag
16 december om 19.00 uur in de kantine van Sparta‘18. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze mannen en
vrouw te komen feliciteren.
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Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw
en van
Innovatie
Ministerie
Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

Kennisgeving
Kennisgeving

Besluit algemene
milieu
mijnbouw
Besluit algemene
regelsregels
milieu
mijnbouw
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie maakt

De Ministerbekend:
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie maakt
bekend:

Op 16-11-2011 is een ‘Melding’ ingevolge het ‘Besluit algemene regels
milieu
mijnbouw’
(Staatsblad
2008,het
125)‘Besluit
ontvangen
van Californië
Op 16-11-2011
is een
‘Melding’
ingevolge
algemene
regels
Wijnen
Geothermie
B.V.
te
Grubbenvorst.
milieu mijnbouw’ (Staatsblad 2008, 125) ontvangen van Californië
Wijnen Geothermie
B.V. te Grubbenvorst.
De ‘Melding’ heeft betrekking op voorgenomen activiteiten op de locatie
gelegen nabij de Sevenumseweg te Grubbenvorst in de gemeente Horst

De ‘Melding’
betrekking
op voorgenomen
activiteiten
op de locatie
aanheeft
de Maas,
op het perceel
kadastraal bekend
gemeente Grubbenvorst,
Sectie
nummer 304. te Grubbenvorst in de gemeente Horst
gelegen nabij
deM,Sevenumseweg
aan de Maas, op het perceel kadastraal bekend gemeente Grubbenvorst,
De voorgenomen activiteiten omvatten het boren van drie geothermische
Sectie M, nummer
304.
putten met behulp van de mobiele mijnbouwinstallatie genaamd T-208
Wirth GH 1500 EG-AC-SV (eigenaar KCA Deutag Gmbh).

De voorgenomen activiteiten omvatten het boren van drie geothermische
putten metDebehulp
van de mobiele
mijnbouwinstallatie
boorwerkzaamheden
zullen
naar verwacht rond 10 genaamd
januari 2012T-208
aanvangen
en medio
mei 2012
worden
afgerond.
Wirth GH 1500
EG-AC-SV
(eigenaar
KCA
Deutag
Gmbh).
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot ing. M. Mezger,

De boorwerkzaamheden
zullen naar verwacht rond 10 januari 2012
telefoon 070 - 379 79 99.
aanvangen en medio mei 2012 worden afgerond.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot ing. M. Mezger,
telefoon 070 - 379 79 99.

Sparta’18 C1
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Sint tip:
Cadeaubonnen!!
Pupa Kraknagellak € 12.50
Pupa parfum € 25.-

Sparta’18 D1

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

Venrayseweg 89 Horst T. 077-7503602 www.tinails.nl

C-eftal SVEB najaarskampioen
Met een klinkende overwinning
van 4-1 op de C2 van Sparta’18 uit
Sevenum heeft de C-jeugd van SVEB
afgelopen zaterdag de najaarsreeks
in de derde klasse gewonnen.
Van de negen wedstrijden werden
er acht gewonnen en eenmaal gelijk
gespeeld. Geen enkele nederlaag dus.
Het doelsaldo van het elftal liegt er
ook niet om: 46 voor en 10 tegen. Het
team werd in deze eerste seizoenshelft getraind en begeleid door Karel
Deckers, Joey Wijnhoven en Guido
Bouten. In de voorjaarsreeks speelt
het team een klasse hoger. Dit is een
bewuste keuze om de jongens te
kunnen laten doorgroeien naar een
hoger niveau.

l

alle schades aan auto of lichte bedrijfswagen

l

industrieel spuitwerk

l

Focwa Eurogarant erkend

l

l

afhandeling rechtstreeks met alle
verzekeringsmaatschappijen
gratis vervangend vervoer en speciale
regeling m.b.t. eigen risico bij schade

Autoschade Maashorst
St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst - Tel. (077) 398 37 00

www.autobedrijvenmaashorst.nl
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Prins en boerenbruidspaar Swolgen
Afgelopen zaterdagavond kwamen velen bokken en bokkinnen naar de
Bokkenstal in Swolgen om getuige te zijn bij het uitkomen van de 58e Prins
en het 20e Boerenbruidspaar van carnavalsvereniging D’n Bok uit Swolgen.

Prins CV De Blauwpoët bekend
Tijdens de carnaval van carnavalsvereniging De Blauwpoët uit Broekhuizenvorst gaat de 31-jarige
Rob I (Lijnders) dit jaar voorop. Rob I is zaterdag in een volle zaal van café ’t Dörp uitgekomen als 57e
prins van de Blauwpoët. Rob wordt bijgestaan door zijn adjudanten Marc Kleeven en Herman Hendrix.
Het motto van Rob I voor de carnaval in Broekhuizenvorst dit jaar is “Enne Blauwpoët bin ik ien hart en
niere, vur iederieen een garantie um ien Vors enne goije carnaval te viere!” Rob is getrouwd met Monique en
vader van Femke en Rik. Hij is werkzaam als medewerker in een penitentiaire inrichting. Als hobby is Rob
jeugdleider bij de mini-F van voetbalclub SVEB. Ook voetbalt hij zelf op het veld en in de zaal. Zijn favoriete
clubs zijn SVEB en PSV. Marc (32) is getrouwd met Diana en vader van Liene, Hanne en Giel. Marc is
werkzaam als uitvoerder in de bouw. Herman is 39 en getrouwd met Angelique en vader van Daan en Anouk.
Herman heeft een eigen bouwbedrijf in Broekhuizenvorst.
Voor foto’s van het uitkomen zie www.hallohorstaandemaas.nl

Koperblazers gezocht
obiliteite! te
m
n
i
r
e
Uw par tns voor uw comp l
adre eheer!
HDeetorganisatie
muzikanten
genparkbdiezoekt
wagemeenten
in de
deelnemen aan

Nard Reijnders Music organiseert de openingsmanifestatie van de Floriade in 2012. Hierbij zouden 125 koperblazers deelnemen. De organisatie is nog op zoek naar koperblazers die mee willen doen.

de Floriade. Dit zijn naast Horst aan de
Maas Gennep, Venray, Venlo, Peel en
Maas
en Beesel.
Op&4deapril
Vakgarage
Gommans
Wit zal het startGezellenbaan
8 | 5813 EA worden
Ysselsteyn (L)
sein
van de Floriade
gegeven
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Café Kleuskens
Meterik

zaterdag 17 dec. a.s.

IRISH FOLK muziek
door de band

TIMBERSHOP

Aanvang ± 21.30 uur

met een indrukwekkende openingsmanifestatie in het Amfitheater. Er wordt
medewerking verleend door Rowwen
Hèze, het Limburgs Symfonie Orkest,
een beroemd Nederlands solist, 150
acteurs en figuranten, 175 zangers

en 125 koperblazers. De topregisseur
Cees Rullens kneedt alle elementen
samen tot één groots theaterspektakel.
Koperblazers kunnen zich nog aanmelden. Ook voor inlichtingen mail
info@nardreijnders.nl

De avond werd geopend met een
geweldig optreden van de Dancing
Girls. Hierna werd afscheid genomen
van het boerenbruidspaar van 2010:
Lex en Loes. Vervolgens was het de
beurt aan prins Sjors en zijn adjudant
Robert. Prins Sjors werd ontdaan van
de mantel en de scepter werd door cv
D’n Bok weer ingenomen. Prins Sjors
werd onder luid gejubel opgenomen bij

25% korting

ADMINISTRATIE
UITBESTEDEN?
Administratiekantoor

op de
wintercollectie*

BALANS

40% korting

www.ak-balans.nl
info@ak-balans.nl
06 – 27 11 79 30

op jacks*

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

BOSPLANTSOEN maat 60/90

Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

(web)winkel voor

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

www.natuurwijzer-horst.nl
077-3981459

06 22944564 of 077 4678186

Waterbeddenservice

Blomen

Voor o.a.: l verhuizingen l reparaties
l onderhoud l bedtextiel

Tel. 077-3734840 of 06-30727061
www.primabed.com
Knip uit en bewaar

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

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

* tenzij anders aangegeven

er
Uw paritlinteit!
in mobres voor
Het ad plete
uw comparkbeheer!
wagen

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

de Ald Bokken Prinsen echter niet als
aldprins maar als nar.
’Op de camping is het altijd feest’
was het thema met het uitkomen en
vanuit een eigen gebouwde caravan
kwamen Roy, van Stal Dempsy, van
Wiel van Camps Wum en Goemans
Hanneke van d’n Bôk en Mien van van
Hèldes Wum en Zètses Marie van de
Bosstraot van d’n Tuutekop en Linda,
van Wil van Lenssen Huup van d’n
Dreumel en Wienhòves Bertha van
de Kuluut en Anny van Friet Jan de
Kienkùnning en van Uuëyes Nel van
de Vlaskop tevoorschijn als het nieuwe
boerenbruidspaar van cv d’n Bok. Zij
zullen op 21 februari 2012 in de onecht
met elkaar worden verbonden.

Op de camping is het
altijd feest
Na een korte pauze was het tijd
om de nieuwe heerser van de bokken bekend te gaan maken. Net voor
23.00 uur kwam de 58e prins tevoorschijn: prins Ger. Ger Kursten is 38
jaar en werkt als tractorchauffeur bij
Loonbedrijf Hoeijmakers Kellenaers.
Carnaval vieren is één van zijn grootste
hobby’s maar zijn echte hobby is zijn
gezin. Het motto van prins Ger en zijn
prinses Sonja is ‘Weej zette mit deez
daag de tractor ien de schop, dan wurd
dizze carnaval helemaol top’. Prins
Ger zal worden bijgestaan door de
adjudanten Arlo van Gerven en John
Vergeldt.
Daarna was er nog één officiële
aangelegenheid: na 5 jaar trouwe
dienst als vorst vond Fred Slof het tijd
worden om zijn scepter over te dragen.
Als nieuwe vorst kwam Frank Claessens
tevoorschijn.
Voor foto’s van
het uitkomen van de prins en het
boerenbruidspaar kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Wegens succes verlengd:
Bosopjepad
De theaterproductie Bosopjepad krijgt in 2012 een vervolg. Afgelopen maanden zijn er in de open lucht een
dertiental voorstellingen opgevoerd. Deze voorstellingen vonden plaats in nauw overleg met Staatsbosbeheer in de
bossen rondom Horst. Zij waren in hele korte tijd uitverkocht. Het is dan ook een bijzondere uitvoering omdat het
stuk geschreven is vanuit een actueel thema en gemaakt vanuit improvisaties met de spelers. Maar ook omdat er
gespeeld wordt in de openlucht door mensen met én zonder beperking.

TE KOOP
KERSTBOMEN:
• NORDMAN
(bijna geen naaldverlies)

• AMORICA

(servische spar) tot 4 mtr.

Dagelijks van 09.00 – 20.00 uur
Voor vervoersgemak kunnen bomen
gratis in net gedaan worden.

Jac Cox
Molengatweg 8, 5961 PA Horst
tel. 077 3985216 / 06 10068489

Voor alle zorggerelateerde
informatie en vragen
o.a. WMO-voorzieningen, AWBZ-zorg, respijtzorg,
mantelzorgcompliment, Persoonsgebondenbudget,
voorbereiding indicatiegesprek.
Dus bel, mail, schrijf of loop gewoon eens binnen.
Spreekuren
maandag, woensdag en donderdag van 09.00-10.30 uur
Sevenum Bibliotheek 3e zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur
Tienray Zonnehof 1e zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur
Staatsbosbeheer, toneelvereniging De Vrije Spelers uit America en
Dichterbij Theater Kleinkunst hebben
deze theaterproductie gezamenlijk
ontwikkeld. Eigenlijk hebben te weinig
mensen kunnen genieten van dit
unieke festijn. Per voorstelling konden
maar maximaal veertig toeschouwers worden toegelaten. In 2012 kan
de voorstelling dus ook nog worden
bezocht. Daarnaast zijn er plannen om
Bosopjepad in 2012 als bedrijvenar-

rangement aan te bieden. Het thema,
een dwaaltocht van een gestresste
man-in-pak door het bos, leent zich
daar heel goed voor.

Vernieuwende,
onderscheidende
initiatieven
Nadat men gekeken heeft naar
de voorstelling, kan in de natuur

vergaderd worden. Bosopjepad is ook
genomineerd voor de Dichterbij Trofee
2011. Dichterbij reikt jaarlijks prijzen
uit aan vernieuwende initiatieven
die onderscheidend zijn. Maar het
moet niet alleen onderscheidend zijn
en in ieder geval een grote toegevoegde waarde voor mensen met een
verstandelijke beperking en andere
kwetsbare burgers. Voor meer informatie kijk op www.dichterbij.nl/trofee of
www.bosopjepad.nl

0 december
1
g
a
rd
te
a
z
d
Koffieochte0n- 14.30 uur Zandterweg 48 Lottum
van 11.0

Zandterweg 48, 5973 RC Lottum • 077 - 46 323 84 / 06 - 122 178 28
ria@zorgadviesenregelhulp.nl • www.zorgadviesenregelhulp.nl

Renantia wint eerste prijs
Fanfare Renantia uit Griendtsveen heeft op zondag 27 november deelgenomen aan de concertwedstrijden in
Veldhoven, georganiseerd door de Brabantse Bond. De muzikanten onder leiding van de Kronenbergse dirigent
Geert Nellen waren dolenthousiast toen de jury hun optreden beloonde met een dikke eerste prijs.

Sint Nicolaasactie
Lampe Berger
Lampe Berger bij velen van u inmiddels zeer bekend en
bijzonder geliefd. Bij aanschaf van een brander

gratis extra flesje vloeistof van 180 ml

Elke 2e fles vloeistof 0,5 liter
van e 14,95 voor e 9,95
Elke 2e fles vloeistof 1 liter
van e 25,90 voor e 17,90
Tevens introduceren wij het allernieuwste product van
Lampe Berger Paris: EASY SCENTCAR (voor in de auto)
een geurverspreider op basis van aromacologie.
Tijdens het concours bracht
Renantia twee stukken ten gehore:
Suite Provencale van Jan Van der Roost
en Knoxville 1800 van James Curnow.
Onder leiding van Geert Nellen zijn de
voorbereidingen serieus aangepakt. Er

werden extra repetities ingelast en
deskundigen van buitenaf gehaald om
de instrumentengroepen extra te
begeleiden. Vorige week werd zelfs
een try-outconcert ingelast. Op verzoek
van dirigent Nellen begon dat optreden

al vroeg, om 10.00 uur, zodat de
muzikanten konden wennen aan het
vroege tijdstip. Alle voorbereidingen
hebben duidelijk vruchten afgeworpen,
de jury beloonde de fanfare met 83,67
punten.

Deze aanbiedingen gelden van donderdag 1 december tot en met
zondag 4 december (koopzondag) of zolang de voorraad strekt.
Alle aanbiedingen zijn bijzonder geschikt als kerstgeschenk of kerstpakket.

Bonikki Living & Giving St. Lambertusplein 6, 5961 EW Horst
t 077 398 63 57 www.bonikki.nl
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EHBO-vereniging Horst

Cursus Eerste Hulp
EHBO-vereniging Horst start deze winter bij voldoende belangstelling
een EHBO-cursus. De lessen voor deze cursus worden gegeven in het
Gasthoes in Horst en zijn op zaterdag 7, 14 en 21 januari 2012 van
9.00 tot 15.00 uur. Op 28 januari wordt een examen afgenomen.
Er wordt les gegeven volgens de
allernieuwste druk van het OranjeKruisboek. Naast alle grondbeginselen
van EHBO wordt ook les gegeven in
reanimatie en het bedienen van een
Automatische Externe Defibrillator,
een AED. Ook verbandleer en kleine
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Hay Reintjes kan niet zonder zingen

Zeventig jaar lid kerkkoor
Broekhuizen
Vorige week dinsdag ontving Hay Reintjes (82) uit Broekhuizen het erediploma van de Nederlandse SintGregoriusvereniging. De uitreiking vond plaats tijdens het Caeciliafeest van het kerkkoor uit Broekhuizen. Reintjes is
al zeventig jaar lid van dit kerkkoor. Wij zochten ‘The Voice of Brokeze’ thuis op.

ongelukken maken deel uit van de
basisstof.
Aanmelden kan tot uiterlijk
17 december. Voor meer informatie
bel naar Lizet van den Munckhof,
077 398 73 76 of mail naar
ehbohorst@gmail.com

Jubileum De Volière
Ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig jubileum van de
vereniging voor vogelliefhebbers, nodigt De Volière iedereen uit voor een
gezamenlijke heildronk op zondag 4 december van 10.30 tot 12.00 uur in De
Blokhut in Sevenum. Tijdens deze receptie worden ook jubilarissen Ben van
Enckevort, Gos Hawinkeks en Wiel van Rens in het zonnetje gezet.
Op 8 december 1961 werd de
vereniging van vogelliefhebbers De
Volière opgericht en aangesloten bij de
Bond van Katholieke Volièrehouders
en Amateurs Vogelkwekers (KVAV) op
initiatief van Pierre Huys, een keurmeester van de KVAV. De bestuurstaken
werden spontaan verdeeld: Jos Lenssen
werd de eerste voorzitter, Riel Sijbers
secretaris en Ben van Enckevort penningmeester. Het eerste bestuur ging er

voor met de intentie dat De Volière tot
een krachtige, zelfstandige vereniging
zou moeten uitgroeien en dat ook tot in
lengte van jaren zou moeten blijven.
De eerste tentoonstelling werd
gehouden in 1963. De benodigde TTkooien werden gezamenlijk gemaakt
in de werkplaats van timmerbedrijf van Gassel. Hoogtepunt waren de
Limburgse Kampioenschappen in 1986
waar 2.394 vogels werden ingezet.

Ontmoetingsmiddag
voor longpatiënten
Longpatiënten kunnen elkaar op 15 december van 14.00 tot 16.00 uur
ontmoeten op de ontmoetingsmiddag voor longpatiënten in Het
Zonnelied in Venray. Mensen met een longziekte en hun mantelverzorger
kunnen lotgenoten ontmoeten.
Het doel van de ontmoetingsmiddag is om longpatiënten op een leuke
manier met elkaar in contact te laten
komen en om informatie uit te wisselen. De entree en één consumptie
zijn gratis. De middag wordt georganiseerd door rayon Venray/Horst van de

Astmafonds Longpatiëntenvereniging.
Inschrijven kan bij Hans Hagens
via een mail naar hans.hagens@
hetnet.nl of op 077 398 54 92.
Voor meer informatie over het
Astmafonds en rayon Venray/Horst
kijk op www.astmafonds.nl

Hay Reintjes is in 1929 geboren
in Leunen en woont vanaf zijn vierde
levensjaar in Broekhuizen. In 1933
verhuisde het gezin Reintjes naar
Broekhuizen maar dat dorp had geen
kleuterschool. Hay werd daarom bij de
zusters Ursulinen in Lottum ondergebracht totdat hij naar de lagere school
mocht in Broekhuizen. Het waren crisisjaren en er heerste oorlogsdreiging.
In 1941 kwamen fraters, paters in
opleiding, van Sint Paul uit Arcen naar
Broekhuizen en vestigden zich in het
patronaat, het huidige Wip-In aan de
Veerweg. De Fraters zochten twee
voorzangers, tenoren, voor in de kerk
van Broekhuizen.
Hay Reintjes en Jac Gerats werden
er uit gepikt en kregen een opleiding
in Gregoriaanse gezangen. “Een paar
maanden lang moesten we elke zaterdagmiddag opofferen om die gezangen
onder de knie te krijgen”, zegt Hay. Hij
werd op 12-jarige leeftijd lid van het

kerkkoor en is dat tot de dag van vandaag gebleven. “Mijn vader was ook
bij het kerkkoor en zong altijd met veel
plezier en dat is me altijd bijgebleven.
Je mag stellen dat ik ben opgegroeid
met Gregoriaanse gezangen en muziek”, lacht Reintjes.

Elke zaterdagmiddag
zangles van de fraters
Maar veel viel er in de oorlogsjaren niet te lachen en in november
1944 werd de Sint Nicolaaskerk in
Broekhuizen opgeblazen. “Dat gebeurde ook met kerk van Lottum en
dat heb ik vanuit de verte gezien. Een
verschrikkelijk beeld dat je je nauwelijks kunt voorstellen. We moesten
naar Melderslo evacueren omdat
het te gevaarlijk werd in de dorpen
langs de Maas. Dat is ook de laatste
keer geweest, dat ik het kasteel van
Broekhuizen zag. Ook dat gebouw

van
huis
uit

Ferd. van der Beele
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ACCESSOIRES - SANTAIR - DOE HET ZELF

St.
Lambertusplein
Horst
St. Lambertusplein
La
1111
Horst
Tel.
077- -398
39810107070
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077
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www.ferdvanderbeele.nl
www
www.ferdvanderbeele.nl

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Bezoek
Bezo
Bezoek ook
ook eens
eens onze
onzewebshop!
webshop!

Kofﬁe, thee
en iets lekkers
staat voor u
klaar!
Laat u verrassen!

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

werd in puin geschoten na zware
gevechten”, verzucht Hay.

Vergroeid met het
kerkkoor
Maar Reintjes bleef in al die tijd zijn
kerkkoor trouw. Kerkkoren werden in die
tijd gevormd door mannen en pas begin
jaren zestig kwamen er gemengde
koren. Begin jaren negentig sloot de
tenor zich aan bij bij Con Brio, de gemengde zangvereniging uit Broekhuizen
en Broekhuizenvorst. Inmiddels is hij
daar ook al meer dan twintig jaar actief
lid van. “Al moet ik soms wel afhaken
bij Con Brio. Twee avonden in de
week repeteren is best veel. En eerlijk
gezegd ben ik een beetje vergroeid
met het kerkkoor”, zegt Reintjes. Vooral
de Gregoriaanse gezangen vindt hij
prachtig. Hoelang Hay nog blijft zingen?
“Ach, zolang het mij gegeven is”, sluit
hij het interview af.

Kerstbomen
van de kweker
★
★
★
★
★

Nordman
Omorika (Servische spar)
Groene spar (Fijnspar)
Koreana (Koreaanse den)
lasiocarpa (niet prikkende
blauwspar)

-

In pot,
Met kluit
Gezaagd
In pot geteeld
(recht en vast in pot)
- Vanaf 25 cm tot 250 cm
- Dezelfde prijzen als 2010

Gordijnconfectie
Raamdecoratie
Horramen

Kerstbomenkwekerij

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

Leon en Annet Coenders
Witveldweg 30, Grubbenvorst
077-366 22 36
leon.coenders@ziezo.biz
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Nu of Nooit voor
Limburgse bands
Twee bands uit Horst aan de Maas zijn geselecteerd voor de voorronden van Nu of Nooit 2012. Dit is een wedstrijd voor muzikanten en
bandjes met als hoofdprijs een plek op Pinkpop 2012. Remorse uit
Lottum en Sunday Zombies & The Brain uit Grubbenvorst mogen meestrijden voor die plek.
Limburgse popartiesten konden
zichzelf opgeven voor de wedstrijd.
De jury selecteerde 25 deelnemers
die nu in vijf voorrondes om een plek
in de finale gaan strijden. Op zaterdag
21 januari staat Sunday Zombies &
The Brain in de voorronde op het

podium van Perron 55 in Venlo.
Remorse speel zaterdag 11 februari in
de Bosuil in Weert. Beide strijden om
een plek in de finale op zondag 26
februari in de Limburgzaal in Heerlen.
En uiteindelijk dus voor de plek op het
grote Pinkpoppodium.

Galabal bij OJC Canix

Belkes in de zju winnen ALF
Zeven topformaties uit America stonden op zondag 27 november op de bühne in de Bondszaal in
America tijdens het derde Americaanse Liedjes Festival. Niet alleen de vakjury, maar ook het publiek
mocht meestemmen. De winst in de Bondszaal van America ging naar Belkes in de zju met het nummer
Same met ow. Zij werden door de jury gekozen boven De Geflipte met ut Carnavalsmenu en de Loesjes
met Same in bad op respectievelijk de tweede en derde plaats.

Het galabal is al enkele jaren een traditie bij OJC Canix in Lottum. De
hele soos wordt omgetoverd tot een chique zaaltje. Op zaterdag 3
december 2011 spelen de String Kings en de Canix feestdj’s live op het
galabal. Het galabal begint om 21.00 uur.
De bezoekers worden verwacht
in galakleding: rokkostuum, smoking,
avondjurk of cocktailjurk. Om de
feestvreugde te verhogen is er een
live-band en feestdj’s! De band die dit
jaar zal spelen is The StringKings. Het
feest is all-in.
The StringKings is één van de
beste pop/ rock coverbands van
Nederland. The StringKings bestaat

WAM wint liedjesmatinee Tuuteriek
In een goed gevulde zaal Debije werd afgelopen zondag het jaarlijkse
liedjesmatinee gehouden van carnavalsvereniging d’n Tuutekop uit
Hegelsom. Maar liefst twaalf deelnemers brachten hun creaties ten
gehore, waarvan vier in de jeugdcategorie. Bij de volwassenen ging de
eerste prijs naar WAM, die het lied Tuute Truuj en Boene Lei vertolkten.
De muziek van het winnende lied
kwam van de hand van Geert Geurts
en zowel de zang als de tekst werden
uitgevoerd door Wendy Verheijen,
Annelies Manders en Marieke
Claessens. Bij de jeugd was Weej doon
alles same de winnaar. De tekst en
muziek werden verzorgd door Linda
Zanders en de zangers waren Imke

Clausen, Laura Oomen, Mitchel Cuppen
en Niels Keijsers. Naast de liedjes van
de deelnemers aan het liedjesmatinee
kreeg het publiek nog twee liederen
te horen. Het project Pimp ow ei werd
gepresenteerd en ook de boerenbruiloft werd alvast onder de aandacht
gebracht. Kijk voor de volledige uitslag
op www.tuutekop.nl
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Wij zijn een middelgroot installatiebedrijf en onderdeel van
Versleijen Holding. Door onze samenwerking met het Agri
en Handelsbedrijf bieden wij onze klanten een totaaloplossing voor aanleg, onderhoud en service van alle voorkomende installaties. Het installatiebedrijf telt 20 medewerkers en
bestaat uit een bedrijfsbureau, nieuwbouw afdeling en service
en onderhoudsdienst. Het werkgebied is Noord Limburg en
Oost Brabant. Zie verder www.versleijen.com.

uit vier doorgewinterde muzikanten.
Hun repertoire bestaat uit nummers
van artiesten zoals Jason Mraz en
Racoon, maar ook van rockbands als
AC/DC, Lenny Kravitz en The Red Hot
Chilli Peppers. Daarnaast maken ze
uitstapjes naar het stevigere werk
met bijvoorbeeld Killing in the Name,
maar ook naar dansnummers zoals
Freestyler van The Bombfunk MC’s.
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Kinderschoen
Het juiste adres voor je nieuwe schoenen.
Steenstraat 14, 5961 EV Horst Tel: 077 3970131

Momenteel zoeken wij een m/v:

bedrijfsleider installatiebedrijf
Taken:

■ verantwoordelijk voor verkoop en organisatie
■ 		idem voor het personeelsbeleid en optimale
bezetting.
■ 		bezoeken van klanten in voorstadium en
tijdens uitvoering
■ 		opstellen van calculaties, offertes en binnenhalen
van opdrachten i.s.m. bedrijfsbureau
■ 		bespreken en overdragen van opdrachten
aan werkvoorbereiding
■ 		verantwoordelijk voor het resultaat van de projecten
en installatiebedrijf

Gevraagd wordt:

■			aantoonbare ervaring met leidinggeven in de
installatie techniek
■ 		Hbo werk en denkniveau, opleiding minimaal MTS/
MIT met diploma.
■ 		commerciële ervaring en belangstelling;
interesse in contact met klanten
■ 		goed inzicht in calculaties en goed in staat om
werken in te schatten
■			interesse in mensen, goede sociale vaardigheden,
zakelijk en eerlijk.
■ wonend binnen 45 minuten van Oirlo

Wij bieden de ambitieuze installatie technicus:
Ondernemende functie in een goed, gezond en sociaal bedrijf. Je kunt rekenen
op een passend salaris en interessante arbeidsvoorwaarden.
De sollicitatieprocedure wordt begeleid door Jack Lenssen van Invent in
Boxmeer. Hij is bereikbaar op 0485 576264 of 06 53313838. Sollicitatie met
CV svp mailen naar: jacklenssen@invent-personeel.nl.
(acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld)
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BiblioNu vernieuwt
automatiseringssysteem
De vestigingen van BiblioNu in Grubbenvorst en Horst zijn op maandag 12 en dinsdag 13 december gesloten.
Gedurende deze dagen wordt het automatiseringssysteem van de bibliotheken vernieuwd.
De sterk verouderde computers
worden vervangen en een nieuwe
versie van het bibliotheek-automatiseringssysteem wordt geïnstalleerd.
Het installeren brengt veel werk met
zich mee en kan niet plaatsvinden als
de vestigingen geopend zijn. Bij het
uitlenen houdt de bibliotheek rekening
met de sluitingsdagen. De materialen
krijgen een andere uitleendatum.
Vanaf zaterdag 10 december tot
en met dinsdag 13 december is het
niet mogelijk om de catalogus via
internet te raadplegen en boeken

te reserveren of te verlengen via de
publiekscatalogus. De vernieuwde
automatisering van BiblioNu heeft
een aantal voordelen voor klanten. De
internetverbinding wordt een stuk sneller. Bovendien krijgt de vestiging Horst
een Wi-Fi punt, zodat bezoekers met
eigen notebook, iPhone en iPad . gratis
gebruik kunnen maken van internet.
De publiekscatalogus is in een nieuw
jasje gestoken. Naast de vertrouwde
functies zijn er nieuwe mogelijkheden
bijgekomen.
Zo kan men recensies schrijven, lijs-

ten van favoriete titels samenstellen en
de waardering voor een boek, dvd of cd
uiten door middel van het toekennen
van sterren. Ook kan men zelfgekozen
trefwoorden ofwel social tags bij de
titels plaatsen en titels delen via sociale
media als Twitter of Facebook.
De vestigingen in de kleine kernen
(America, Broekhuizenvorst, Lottum,
Meerlo, Swolgen en Tienray sluiten van
12 december tot medio januari. Medio
januari wordt het bibliotheekwerk in de
kleine kernen herstart in de vorm van
schoolbibliotheken.

Groenselekt B.V. is een groothandel in tuinverzorgingsproducten voor
tuincentra en de openbaar groen sector.
Mertens B.V. is een toeleverancier voor de tuinbouw. Beide bedrijven
maken deel uit van de Mertens groep en zijn gevestigd op industrieterrein Hoogveld in Horst.

Op korte termijn zoeken wij:

Seizoenkrachten m/v
(fulltime)

voor het verrichten van alle voorkomende magazijnwerkzaamheden
bij Groenselekt B.V. en Mertens B.V.

Ben je
Gemotiveerd, secuur, bereid om incidenteel ook ’s avonds en op zaterdagochtend de handen uit de mouwen te steken, tussen de 16 en 25
jaar oud en woonachtig in Horst of omgeving;

Stuur je sollicitatie dan
Vóór 16 december 2011 naar mevr. A. Janssen-Vermeer, HRM-functionaris, bij voorkeur via e-mail a.janssen@mertens-groep.nl. Informatie
over de functie: Sander Hermans, Supply Chain Manager,
tel.nr. 077-39 991 11.
Mertens Groep, Postbus 6128, 5960 AC HORST

T 077-39 991 11
I www.mertens-groep.nl
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It’s Music Time
Op zaterdag 26 november was het Music Time in Melderslo. Het showconcert werd georganiseerd door
muziekverenigingen uit Melderslo en Tienray. Er kwam een 500-tal bezoekers op af. Een jaar lang waren
de muziekverenigingen bezig met de voorbereidingen en sinds het voorjaar waren de fanfares, de
drumband en de artiesten al aan het repeteren. Voor de show zocht de organisatie zangers en zangeressen
uit eigen regio, maar ook uit het buitenland. Grote hit van de avond was Eva Wijnen (13). Zij is ondertussen niet onopgemerkt gebleven en is door dj Giel Beelen van 3FM genomineerd voor een wedstrijd voor
jeugdige zangeressen. Het Engelse meisje Birdy scoort nu een megahit met haar cover van Skinny Love, en
ze is pas 15. Beelen is op zoek naar de Nederlandse Birdy. De winnares krijgt een platendeal en een
optreden. Via giel.vara.nl/Op-zoek-naar-Nederlandse-Birdy.1040.0.html kan er op Eva gestemd worden.
Voor meer foto’s van het showconcert zie www.hallohorstaandemaas.nl

Crazy Chester Band
De Crazy Chester Band speelt op zaterdag 3 december vanaf 21.00 uur in café Boems Jeu in America. Deze Goud
van Oud viermanformatie speelt uitsluitend het beste uit de jaren 60 en 70.

dat wat ons raakt

vrijdag 2 december

Speciaalzaak voor muziek, film en game | www.miez-d.com
Steenstraat 13a - Horst | T +31 77 850 98 15

Speciaalzaak
voor
muziek
enenfilm
Speciaalzaak
voor
muziek,
film
gamewww.miez-d.com
| www.miez-d.com
Steenstraat
13a -- Horst
Horst | T
T +31
Steenstraat 13a
+31 77
77 850
850 98
98 15
15

Crist Coppens
MAAK UW KEUZE!

Ruim 15 soorten vlees en vis
voor een perfecte gourmetavond!
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

De Crazy Chester Band speelt covers
van The Beatles, Creedence Clearwater
Revival, The Rolling Stones, Eric Clapton

en Paul Simon. De nummers zijn een
mix van rock, country, ballads, rock ’n
roll en blues. De Crazy Chester Band is

één brok nostalgie, zowel voor band als
publiek.
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Horster Popkwis 2011

Hoe heet de zanger van Boney M?
Het Gasthoes in Horst was afgelopen zaterdagavond even het muzikale middelpunt van de aarde. Bijna letterlijk, want het team De Evenaar won voor de vierde keer op rij de Horster Popkwis. Een sfeerimpressie.

antwoord op het grote scherm zien. De
jury heeft een beetje moeite met de
bediening van de computer. Tot grote
hilariteit van de bezoekers en de deelnemers. Het tekende de sfeer tijdens
de Horster Popkwis 2011, afgelopen
zaterdag in het Gasthoes in Horst.
In de pauze neemt Mart van den
Munckhof het woord en steekt een
prachtig verhaal af over vergeten
Horster bandjes. Even tijd voor de
deelnemers om de oren de rust te
gunnen, de blaas ruimte te geven en
de hersencellen weer als noten op een
balk te rangschikken.

Muziekliefhebbers in
alle soorten en maten
De Horster Popkwis is een feest
voor muziekliefhebbers in alle soorten
en maten. Fanatieke feiten-nerds breken zich het hoofd over een oude foto
van Patti Smith, terwijl vier vrouwelijke
deelnemers zitten te swingen op het
ritme van David Bowie´s Let´s Dance.
Aan kennis van de geschiedenis van
de popmuziek en gevoel voor ritme
Twee armen gaan omhoog. ´Yes!´
valt onhoorbaar op de lippen van een
grijzende veertiger te lezen. Alweer
een goed antwoord. Twee tafels
verderop zit iemand glimlachend en

vertwijfeld met de handen in het
haar. Spanning, ontspanning, verbeten
gezichten en bier. Veel bier. Veel tijd
om een antwoord op te schrijven is er
niet, want het volgende muziekfrag-

ment wordt alweer ingezet. Aan alle
tafels is druk overleg. Soms blijft de
pen steken op de antwoordkaart. Is het
dan toch Curtis Mayfield in plaats van
Marvin Gaye? Een snelle kijker kan het

Euroveen BV is een vooraanstaande producent van potgronden, teeltsubstraten en champignon-afdekaarde. Om een optimale kwaliteit van
onze producten te kunnen garanderen beschikken wij over de modernste
productiefaciliteiten, een eigen laboratorium, een eigen wagenpark en
een team van gemotiveerde medewerkers met ruime kennis en ervaring
in de tuinbouw.

Jarenlange ervaring, moderne
productiefaciliteiten en drang
naar perfectionisme zorgen
ervoor dat BVB Substrates
voorop loopt in het vak.
Een betrouwbare partner
met specialisaties in uiteenlopende markten zoals
professionele glastuinbouw,
natuurlijk en stedelijk groen,
hobbysector, champignon
Jarenlange
en fruitteelt.ervaring, moderne
productiefaciliteiten
en drang
Bij BVB Substrates wordt
naar perfectionisme
zorgen
alleen
het beste substraat
ervoor
dat BVBGeleverd
Substrates
geproduceerd.
voorop
in hetop
vak.
volgensloopt
afspraak
de juiste
Een
betrouwbare
partner
plaats en tijd.
met
specialisaties
in uiteenDat is
wat wij noemen
een
lopende
markten
zoals
succesvolle basis voor groei.
professionele glastuinbouw,
natuurlijk en stedelijk groen,

www.bvb-substrates.nl
hobbysector, champignon

en fruitteelt.

Wegens uitbreiding van onze activiteiten in zowel binnen- als buitenland
zijn wij per direct op zoek naar enthousiaste, flexibele mensen voor de
functies van:

Procesoperator/Verpakkingslijnen

m/v
In deze functie ben je onderdeel van een team van 9 mensen, die zorgdragen voor onze verpakkingsafdeling. Ondersteund door moderne machines verpakken zij dagelijks onze producten voor o.a. de exportmarkt.
Zowel zakken, big-bales als big-bags worden hier geproduceerd.
In deze functie verricht je zelfstandig productiewerkzaamheden
zoals het opstarten, af- & bijstellen en bedienen van de automatische
verpakkingsmachines van onze producten. Je bent vaardig met
geautomatiseerde systemen, je kan zelfstandig werken, beschikt over
een flexibele instelling en je hebt bij voorkeur een Vapro-A opleiding
gevolgd.

Tevens zoeken wij een

ZZP-er Shovelmachinist m/v

In een team van 8 mensen verricht je allerlei werkzaamheden met de
shovel zoals het bevoorraden van de menglijnen, maken van halffabricaten en het opslaan van onze grondstoffen.
Bezit jij een flexibele instelling en heb je interesse in of affiniteit met
techniek, dan biedt deze baan een uitstekende uitdaging.

jezelf in één van de bovenstaande omschrijvingen herkent, dan
At
the Foundation Als
ofjeGrowth
biedt
Euroveen een uitstekende basis om jezelf verder te ontplooien in
alleen het beste substraat
volgens afspraak op de juiste
plaats en tijd.
Dat is wat wij noemen een
succesvolle basis voor groei.

www.bvb-substrates.nl

Early Adopters
in de Niks
Op zaterdag 3 december staan de Early Adopters op de planken in OJC
Niks. Deze vijf jongens uit Horst aan de Maas maken een mix van
alternatieve rock en pop. Subtiele gitaarriffs, strakke drumpartijen en
harmonische samenzang kenmerken hun werk.
Na twee EP’s, de finale van de
Grote Prijs en een tweede plaats bij
Nu of Nooit hebben de Early Adopters
nu ook een eigen album. Dit nieuwe
album Lucky People spelen ze op
deze avond.
Behalve de hoofdact zijn nog
twee acts te beluisteren. De band
stelde de avond zelf samen en koos
hierbij voor labelmaatje Duncan Idaho
en de Cultuurbarbaren. De aftrap is
voor Duncan Idaho. De Rotterdamse
band legt momenteel de laatste hand
aan haar tweede volwaardige album.
Duncan Idaho maakt aanstekelijke
popliedjes en speelde meerdere
malen op 3FM. Daarna is het woord

aan Early Adopters, de band zal deze
avond het gehele album ten gehore
brengen. De Cultuurbarbaren uit
Venray verzorgen de afterparty. Met
hun wilde mix van onder andere
Elektro, Dubstep, Drum ’n Bass en
Indie staan ze garant voor een feestje.
Speciaal voor deze avond zullen de
Cultuurbarbaren een remix maken van
een Lucky People track.
Dit is weer iets heel anders, een
samenspel van electro, drum ’n bass
en techno. Een leuke afwisseling op
de avond. De zaal is om 20.30 uur
geopend en de eerste band begint
rond 21.30 uur. Voor meer informatie
zie www.ojcniks.nl

Shovelmachinist/Operator

m/v
Heb je ervaring met een shovel, gevoel en affiniteit met productiemachines én zou je later willen worden opgeleid tot operator, voor het
bedienen van onze menglijnen, dan is deze functie misschien iets voor
jou.

Bij BVB Substrates wordt
geproduceerd. Geleverd

is in ieder geval geen gebrek tijdens
deze avond. De 29 teams strijden ieder
op hun eigen manier om de eeuwige
roem en de gouden plaat, de trofee
voor de winnaars van de quiz. De
gemiddelde score ligt hoog: de meeste
teams scoren ruim boven de 200 van
de maximaal te behalen 300 punten.
Uiteindelijk gaat het team
De Evenaar er met de winst vandoor.
Voor wie van feitjes en cijfertjes houdt:
het team Canix Lottum wordt tweede
en de Walhalla Vets staat aan het
eind van een geslaagde avond op de
derde trede van het ere-schavot. Maar
interessanter is de vierde plek. Die is
dit jaar behaald door Tres Hombres &
Mister X. Met een gelijk aantal punten
wisten zij evenwel het team Dikken
Damp voor te blijven. De jury besliste
dat Tres Hombres met 1 pilsje voorsprong een nipte overwinning behaalde
op Dikken Damp. En hoe heet de
zanger van Boney M? Nee, niet Bobby
Farell.
Voor meer foto’s van de
Horster Popkwis kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

een prima werksfeer met enthousiaste collega’s.

Graag ontvangen wij binnen 2 weken een korte sollicitatiebrief met een
overzicht van je opleiding(en) en je werkervaring. Je sollicitatie kun
je richten aan de heer H. Spreuwenberg. Voor meer informatie kun je
ook bellen: (077) 366 93 90.
BVB Substrates | Euroveen B.V., Postbus 8551, 5970 AB Grubbenvorst.
Email: vacature@bvb-substrates.nl. Website: www.bvb-substrates.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

At the Foundation of Growth

Cease Fire
binnen op 65
Het laatste album van de Heideroosjes, Cease Fire, is pas net uit en komt
binnen op nummer 65 in de Nederlandse Album Top 100. “We denderen
deze week de Album Top 100 binnen op 65 ! En daar zijn we stiekem best
wel trots op!” laten de Heideroosjes via hun website weten.
Cease Fire kreeg al lovende recensies. Zo vond Nu.nl het album een
mooie aanvulling op de Heideroosjesdiscografie, want de band klinkt
tekstueel nog altijd intens en muzikaal
nog immer fel.”
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving was het optreden dat tijdens
het afgelaste Flestival gepland stond
niet het laatste van de Heideroosjes
op eigen bodem. Het management is
bezig met een lokale afscheidsshow

in de zomer van 2012. Het allerlaatste
concert van Heideroosjes in Nederland
vindt plaats op zaterdag 22 september
2012 in de Melkweg in Amsterdam.
Het allerlaatste concert in België staat
gepland op zaterdag 29 september
2012 in Brussel.
Tot het einde van dit jaar doet de
band een tour in de clubzalen. In 2012
speelt Heideroosjes nog op een aantal
festivals waarna op bovengenoemde
data het doek definitief valt.

32

Nieuws van

Rabobank Maashorst
Florerend ondernemerschap
is een felicitatie waard.
Rabobank Maashorst feliciteert de winnaars van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas en de
Jo Janssenprijs 2011. Op 24 november 2011 werden de prijzen uitgereikt in de Mèrthal in Horst.

Winnaar Ondernemersprijs
Horst aan de Maas èn Publieksprijs:
Rötjes Young Plants in Lottum
Tobias en Bernd Rötjes van Rötjes Young Plants in Lottum
realiseerden een enorme groei sinds de start in 1993. “Wij zien deze prijs als
erkenning voor alle tijd en moeite die we in ons bedrijf hebben gestoken.”
Het plantenvermeerderingsbedrijf van
de broers Rötjes is uitgegroeid tot een
wereldspeler van formaat in de
plantenteelt. Maar ook door hun goede
onderlinge taak verdeling en hun passie
voor het levende product maakten

Bernd en Tobias indruk op de jury.
De broers vielen twee keer in de
prijzen. Zij zijn tot winnaar van de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas
benoemd en ontvingen uit handen
van burgemeester Kees van Rooij, een

kunstwerk vol symboliek van kunstenares
Marieke Derks. Het beeldje bestaat uit
pijlers en plateaus die staan voor de
groei en ontwikkeling van ondernemers.
De kleuren van de plateaus verwijzen
naar de Peel (zandkleurig), de Maas
(blauw) en de regio (groen). Ook stemde
het publiek in meerderheid op Bernd
en Tobias Rötjes. De Publieksprijs werd
daarom óók nog aan hen uitgereikt.

Winnaar Jo Janssenprijs

John en René Cornelissen van Cornelissen Fresh Food in Melderslo: ondernemers met lef.
“We hebben in ons glastuinbouwbedrijf, waar we voornamelijk radijs telen, een aantal keren bijzondere
risico’s genomen. Het zijn de mijlpalen in onze geschiedenis en die leveren ons nu de Jo Janssenprijs op.
Wat een mooie verassing!”
De broers Cornelissen ontwikkelden
samen met een Horster machinebedrijf
de zogenaamde kop- en ontstaartmachine die automatisch de radijzen
ontdoet van het groene kopje en het
staartje. De jury loofde vooral de
manier waarop de ondernemende
broers inspelen op de vraag van hun
klanten. Zij tonen lef en weten zich

met hun innovatieve ideeën staande te
houden in de radijswereld.
John en René Cornelissen ontvingen
een uniek schilderij gemaakt door
kunstenaar en Rowwen Hèze-zanger
Jacques Poels dat de naam ‘Paradijs’
kreeg. Het kunst werk laat een
tuinderskas zien in een paradijselijke

omgeving, de ideale plek voor
radijsjes om te groeien. Het is ook een
metafoor voor het ondernemerschap:
elke dag een beetje groeien, soms
tegen de verdrukking in, soms een
groeispurt in de volle zon. Zo ontstaat
een degelijke onderneming, uniek
en met een eigen smaak; net zoals
de radijs!

Voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas waren ook genomineerd:
Ronald Hoppzak van recreatiecentrum

Eric van Kempen van Kempen Communicatie

De Schatberg in Sevenum bouwde zijn bedrijf
opnieuw op na een grote brand. “Voor mij en al
onze medewerkers is deze nominatie de kroon op
de wederopbouw.”

in Horst maakte een radicale omslag naar full service
multidisciplinair commmunicatiebureau. “Deze
nominatie is voor mij de bevestiging dat we de juiste
keuze gemaakt hebben.”

De jury roemde de heer Hoppzak om de snelle afwegingen
die hij weet te maken in een sector waarin de klant
steeds wisselende wensen heeft. Ook de durf waarmee
hij beslissingen neemt en investeringen doet, viel
bijzonder op.

Kempen Communicatie beweegt op de juiste manier mee
met de vraag van de klant en maakt daarin heldere keuzes.
HALLO Horst aan de Maas bleek een gouden vondst.
Daarnaast heeft Eric van Kempen ook oog voor duurzaam
ondernemen, oordeelde de jury.

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.

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

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
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Presentatie haviken
Edward Sliwinski geeft op donderdag 8 december van 20.00 tot 22.00 uur een presentatie over haviken in het
Zoemhukske in Horst. De presentatie wordt georganiseerd door IVN De Maasdorpen.

Verhuur en transport van containers van 5 tot 38 m3 voor
Steenpuin • Bouw- en sloopafval • Bedrijfsafval
Levering van zand en grind
Nationale en internationale transporten
Van der Sterren Transport & Containerverhuur Bremweg 4a, 5961 NE Horst, 077-398 15 69

Acu-Balance

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

www.acu-balance.nl

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
Al eens gezien hoe een havik
een duif slaat? Op een afstand van 8
tot 10 meter stopt hij zijn slagvlucht
en zeilt op zijn prooi af. Op 2 meter
laat hij zijn poten zakken en gooit ze
naar voren, zodat de snelheid van
zijn klauw bijna verdubbelt tot wel 80
kilometer per uur. Gelijktijdig spreidt
hij zijn staart en draait zijn vleugels
rechtop om maximaal af te remmen.

De timing in een dergelijke aanval is
een kwestie van milliseconden. De
havik is een grote krachtige roofvogel.
In tegenstelling tot de slechtvalk die
graag in het open luchtruim jaagt,
vormen de bossen het leefgebied en
jachtterrein voor de havik.
IVN De Maasdorpen organiseert een
avond over de havik met Edward
Sliwinski. In zijn voordracht gaat Edward

in op verschillende aspecten zoals
uiterlijke kenmerken van de vogels,
lichaamsbouw, vliegbeeld, verwante
roofvogelsoorten, broedgedrag
en verspreiding en trends in ZuidNederland. Hij illustreert zijn verhaal
met prachtige foto’s. Edward is lid van
de Werkgroep Roofvogels Nederland en
is tevens actief in de vogelwerkgroep
van IVN Oss.

Verwarming
n
n

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

Swingende wereldfolk
in Cambrinus
De uit Venray afkomstige band Luna staat op zondag 4 december op het podium van Cambrinus in Horst.
Meermalen trad deze zevenkoppige band er al op en telkens weer bleek Luna een verrassende band met verrassende muziek. Met een sterke podiumperformance, opgebouwd rondom zangeres Nelleke Rijs, krijgt Luna het
publiek steevast in haar greep.

n

CV-ketels
BOSCH / NEFIT
Vervanging en onderhoud

BEKRO B.V. Installatietechniek
Noordsingel 35, Horst n Tel. 077- 398 18 27

n

Fax 077- 398 72 45

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

Voor het
lekkerste
De achtergrond van de zeven
bandleden van Luna is heel divers en in
eerste instantie deelden ze zelfs niet elkaars muzikale voorkeur. Als het echter
op schrijven van eigen werk aan komt
blijken de zes bandleden wonderwel
op één lijn te zitten. Invloeden halen ze
van over de hele wereld, die smelten

ze samen tot de typische Luna-sound.
De luisteraar krijgt het ene moment
een singer-songwriternummer voorgeschoteld om het volgende moment
met swingende latin door te gaan en
vervolgens na een country-intermezzo
een vette bluesrock te horen.
De gloedvolle stem van zangeres

Nelleke Rijs doet daarbij sterk denken aan Vaya Con Dias en vertedert
het ene moment en swingt op het
andere. De band heeft intussen twee
cd’s uitgebracht. Dit concert begint om
16.00 uur. Voor meer informatie bel
077 398 30 09 of kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Sinterklaas

kado natuurlijk naar...
Ovivo - Heesweg 9, Meerlo
Voor openingstijden 0478-697271 of www.ovivo.nl
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Nieuw leven voor
oude traditie
In Museum De Locht is een expositie ingericht van aantal hongerdoeken.
Het is een oude benaming voor grote doeken waarmee in de Middeleeuwen
het hoofdaltaar in de vastentijd werd afgedekt.
In 1976 werd vanuit Misereor, de
Duitse Vastenactie, het plan opgevat
om de oude traditie van hongerdoeken
nieuw leven in te blazen en in dienst te
stellen van onze relatie met ontwikkelingslanden.
Vanuit dit plan werd aan
kunstenaars uit de derde wereld
gevraagd doeken te maken ‘met een
hedendaagse boodschap’ die hier

gebruikt kunnen worden voor bezinning op onze manier van leven en onze
houding tegenover de arme landen.
Een aantal van deze grote, kleurrijke
doeken met een boodschap is nu te
zien in Museum De Locht. Voor elk
doek is een gedetailleerde kijkwijzer
beschikbaar net nadere uitleg over de
vele interessante details. De expositie
duurt tot 1 februari 2012.

Après-skiparty
in M@xx
Het is alweer koud en jongeren
wachten op het eerste vlokje sneeuw.
Maar heel lang wachten hoeft niet
meer want op zaterdag 3 december
staat het sneeuwkanon klaar in de
M@xx en vallen de eerste vlokjes

sneeuw gewoon binnen.
Tegelijkertijd worden de lekkerste
après-skihits gedraaid. Je komt alleen
binnen als je tussen de 12 en 15
jaar bent. De deuren gaan open om
20.00 uur.

Speculaas en pepernoten bakken
Begin december is een drukke tijd voor de Goedheiligman en zijn
knechten en dus zetten de bakkers van Museum De Locht hun beste beentje
voor om Sint en zijn Pieten een handje te helpen.
Op zondag 4 december gaan zij
speculaas en pepernoten bakken in de
originele steenoven in het bakhuisje,
zodat de voorraad in Merderslo en
omgeving weer op peil wordt gebracht. Kinderen mogen helpen bij
het klaar maken van speculaas en
pepernoten.
Daarnaast is in Museum De Locht
de wisselexpositie Hongerdoeken,
nieuw leven voor een oude traditie,

te zien. De grote kleurrijke doeken
worden gemaakt door kunstenaars uit
de derde wereld.
In het daglonershuisje staat een
tentoonstelling van en over kinderspeelgoed. Het museum is 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

Tommy Sands Trio in
de Fookhook
De Fookhook organiseert een middag vol traditionele en hedendaagse
Ierse ballades. Op zondag 4 december vanaf 16.00 uur speelt Tommy Sands
in De Sevewaeg in Sevenum.
De Noord-Ierse singer-songwriter
en sociaal activist Tommy Sands is
een begrip in de folkmuziek. Sinds het
begin van de jaren zeventig staat hij
aan de top samen met zijn broers en
zus in The Sands Family, als soloartiest
en recentelijk met zijn zoon en
dochter in het Tommy Sands Trio.
Tommy Sands zou men kunnen
beschouwen als de Ierse evenknie
van zijn goede vriend Pete Seeger.
Net als Seeger is Tommy Sands een
briljant musicus en songschrijver en
net als Seeger zet hij zijn talenten in
voor een niet aflatende strijd voor
vrede en tegen sociaal onrecht. In
zijn verscheurde thuisland NoordIerland heeft hij met zijn innemende
persoonlijkheid en volharding in het
streven naar verzoening vele positieve
ontwikkelingen op gang gebracht.
Dit wil echter niet zeggen dat
concerten van Tommy Sands zware,

serieuze aangelegenheden zijn. Zijn
repertoire bevat naast eigen songs
ook Ierse traditionals en de humor
en het positieve levensgevoel van de
Ieren voeren de boventoon. Met The
Sands Family heeft Tommy wereldwijd
opgetreden, van de Carnegie Hall in
New York tot het Olympisch stadion in
Moskou.
In de Fookhook zal Tommy Sands
met zijn trio optreden, waarmee
hij ook zijn nieuwste album Arising
from the Troubles gemaakt heeft.
Naast Tommy op zang en gitaar
bestaat het trio uit dochter Moya die
fiddle, bodhran en whistle speelt
en ook zingt en zoon Fionan die
mandoline en banjo speelt. In het
voorprogramma staat opkomend
folktalent uit eigen regio: Luuk
Lenders op tin whistle, fluit en
accordeon en Vera Pelzer op viool,
gitaar, zang.

AGENDA
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Après-skiparty
za 3 december 20.00 uur
Locatie: de M@xx

Club du lounge:
back on track

America

za 3 december 22.00-03.30 uur
Locatie: Café de Lange

za 3 december 21.00 uur
Locatie: café Boems Jeu

Pakhuis van Sinterklaas

Crazy Chester Band

Broekhuizen

Sinterklaastoepen en
-kienen
di 6 december 20.00 uur
Organisatie: SVEB en fanfare
St. Nicolaas
Locatie: Koepelzaal van het
Maaspaviljoen

Melderslo

Speculaas en pepernoten
bakken
zo 4 december 13.00 uur
Locatie: streekmuseum De Locht

Meterik

Selectiewedstrijd springen
zo 4 december 12.00-17.00 uur
Locatie: de Mèrthal

Luna
zo 4 december 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Expositie Benny Peulen
vanaf ma 5 december
Locatie: BiblioNu

za 3 en zo 4 december
Organisatie: Landelijke
Rijvereniging en Ponyclub
Nobel
Locatie: rijhal De Molenhorst

Sevenum

Household dance event
za 3 december 22.00 – 03.00
uur
Locatie: De Wingerd

Presentatie Haviken
Informatieavond ﬁetspad
do 8 december 19.30 uur
Locatie: Maaspaviljoen

do 8 december 20.00-22.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

Horst

Lottum

vr 2 december 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

za 3 december 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

Kantkloscafé

Galabal

Receptie 50-jarig jubileum
zo 4 december 10.30 – 12.00 uur
Organisatie: VvV De Volière
Locatie: de Blokhut

Tommy Sands Trio
zo 4 december 16.00 uur
Organisatie: De Fookhook
Locatie: De Sevewaeg

Early Adopters en
supportact

Lezing Spelt en streekproducten

vr 2 december 20.00 – 03.00
uur
Locatie: OJC Niks

do 8 december 19.30 – 21.00 uur
Locatie: Bibliotheek
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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

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

zondag

Huisartsenpost

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
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

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag

zondag
dinsdag

Laminaat

95
9,

m2

A-merken voor outlet prijzen

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

T 0478 69 12 12

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tienray

T

nuvanaf

Swolgen

vrijdag

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

LAMINAAT

www.tegel-outlet.com

Meterik

Spoedgevallendienst
2 t/m 8 december
Tandarts Daudeij
’t Zandt 15 Well
T 0478 50 19 71

112

★ Plaatcake 3 + 1 GRATIS
★ Skivlaai
van E 12,35 voor E 11,50

Hegelsom

Tandarts

Brand, ongeval of misdrijf

maandag dinsdag woensdag

09.45

zaterdag
woensdag

GROTE COLLECTIE

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

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

★ Sintvlaai
van E 11,75 voor E 10,50
★ Amandelstaaf E 3,95
★ Amandelletter E 7,25

Griendtsveen

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

donderdag vrijdag zaterdag

19.15

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

Melderslo

Verloskundige zorg

www.carmentis.nl Horst 077 - 744 00 30

Grubbenvorst

(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

09.45

Broekhuizenvorst

Venlo

Venray

11.00

Broekhuizen

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

2-2011
)

America

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

ZONNEPANELEN

E1

SUBS.000,I
(T/M 3 DIE?!
1-1

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

IN DIVERSE KLEUREN EN MATEN

SCHOLIEREN
10% KORTING
op vertoon van hun schoolpas

op de gehele collectie!!*

Hoofdstraat 12
Horst a/d Maas
(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.

36

Totaal
E99,51

A-merken

Totaal
E74,06

AH Huismerk

Totaal
E42,24

Euroshopper

Ook voor de prijs naar Albert Heijn
Geen bonusfolder ontvangen?
Neem de bonusfolder mee bij onze vestiging of bekijk onze bonuskortingen op www.ah.nl

Albert Heijn
Horst

Steenstraat 11 - 5961 ET Horst

