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Meneer Frans stopt
Na ruim 40 jaar neemt ´meneer´ Frans afscheid van
het onderwijs. Directeur Frans Beckers van basisschool
de Brink in Melderslo gaat op 16 december met
pensioen. Wat heeft veertig jaar schoolervaring met hem
gedaan?

Op de gang van de school klampt
een meisje hem aan. “Hoi, meneer
Frans”, zegt ze vrolijk lachend.
Het typeert de mens Frans Beckers.
Een statige man met een vriendelijke

uitstraling. “Ik bevind mij momenteel
in een uitzonderlijke situatie”, lacht
Frans.
“De collega’s hier doen heel
geheimzinnig. Ik mag niks weten over

Geef tijdens de
feestdagen een
verrassend kado!
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mijn afscheid hier op school. Normaal
ben ik overal bij betrokken. Daar moet
ik even aan wennen.”

Een uitdaging
voor mij
In 1971 studeerde Frans af aan
de kweekschool, de tegenwoordige
PABO. Al snel had hij een baan als
onderwijzer in Altweerterheide. Tot hij
in militaire dienst ging. Na anderhalf jaar dienstplicht keerde de
geboren Maasbrachtenaar terug in
het onderwijs. “Ik ging les geven in
Weert. Een behoorlijke omschakeling. In Altweerderheide had ik drie
collega’s. Dat waren er nu ineens 25.
In 1983 maakte ik de overstap naar
Kronenberg. Daar werd ik aangesteld als directeur. Aan de Kroevert
bewaar ik nog altijd geweldig fijne
herinneringen. Toen ik op een dag in
1999 werd gevraagd om de leiding op
basisschool de Brink over te nemen
heb ik dat meteen gedaan. Mobiliteit
was een hot item destijds en als
directeur heb je hierin een voorbeeldfunctie. Hier lag duidelijk een
uitdaging voor mij. “
Lees verder op pagina 03
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Anne van den Beuken uit De luisteraar
Horst hoofdrol in Rent
heeft het
laatste woord
De poprockmusical Rent is op 27 en 28 april te zien in ’t Roadhoes in Blerick. In deze musical speelt Anne van
den Beuken uit Horst, studente aan de Willem Nijholt Academie een hoofdrol.
Anne van den Beuken uit Horst
speelt in de musical Rent de rol van
Mimi Marquez, een aan AIDS lijdende
nachtclubdanseres. De 18-jarige
Horsterse is dansdocente bij musicalvereniging Stella Duce uit Venlo die
de musical produceert. In de overige
hoofdrollen zijn Evaline Knelissen uit
Boekend, Glenn Hermans en Roel
Peeters uit Blerick, Justin van Kampen

De een neemt de telefoon op, staat de beller te woord en schrijft het
verzoekplaatje op. De ander zoekt het nummer erbij en zet deze op de
playlist. De presentator kondigt het plaatje aan, waarna de producer met
een druk op de knop het nummer instart. Het klinkt misschien simpel, maar
de medewerkers van de Wendelmix hebben er een dagtaak aan.

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

Luke, John, Jos en Rob zijn dinsdag voor de laatste keer
de drijvende kracht achter de Wendelmix op Radio Reindonk

Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
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
Bezorging
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl

Anne in een eerdere musical van Stella Duce
uit Capelle aan den IJssel, Meren
Verhaegh uit Panningen en Rik Hirdes
uit Venlo te zien. Rent wordt geregisseerd door Jeroen Marcelissen. De
choreografie is in handen van Liselotte
Gijsen. Anya Straatman is als coach
verantwoordelijk voor de zang.
Rent, geschreven en gecomponeerd
door Jonathan Larson, won in Amerika
onder andere de Pulitzer Prize for
Drama en vier Tony Awards, waaronder ’Best Musical’. De voorstelling
stond maar liefst 12 jaar achtereen op
Broadway en is daarmee een van de
meest succesvolle musicals aller tijden.
De musical Rent vertelt het verhaal
over een jaar uit het leven van een

groep vrienden in New York’s East
Village. Vrienden die leven met kunst,
muziek, seks en drugs. Ze gaan van dag
tot dag de strijd aan om te overleven
en hun huur te kunnen betalen. Terwijl
ze geconfronteerd worden met lege
bankrekeningen, verslavingen en de
epidemie van aids, blijft de groep jonge
kunstenaars vechten om geaccepteerd
te worden, een plek in de maatschappij te vinden en bovenal om bij elkaar
te kunnen blijven. Maar ondanks alles
leven de vrienden met slechts één
motto: Leef alsof het de laatste dag van
je leven is.
Voor meer informatie zie
www.musicalrent.nl

Ongeval met lesauto
Op maandagmiddag 12 december
reed rond 17.00 uur een lesauto op de
Blaktdijk in Kronenberg. De lesauto wilde daar de Peelstraat oversteken. Hierbij
zagen de 18-jarige bestuurster en de

instructrice een brommer die daar reed
over het hoofd. De brommerbestuurster
werd met lage snelheid aangereden
en kwam hierbij ten val. Er was geen
sprake van ernstig letsel.

De Wendelmix is een radioprogramma van Omroep Reindonk
en wordt gemaakt door cliënten van
zorgondersteuner Dichterbij. Luke, Rob,
John en Jos zitten met zijn vieren in de
studio en vertellen onder toezicht van
hun begeleidster Karin Berden over
hun laatste uitzending. “Tot 2009 was
de Wendelmix live op de radio, maar
de laatste jaren alleen via internet te
volgen. Aanstaande dinsdag is onze
laatste uitzending. Maar we mogen
dan net zoals vroeger nog een keertje
live”, zegt Luke. “Ik vind het ook jammer, maar ik ga thuis gewoon verder
met radio maken”, zegt Rob. De reden
van het verdwijnen van Wendelmix is
de horizontale programmering van de
zender.
Het maken van de Wendelmix
was voor de heren een dagtaak. Elke
dinsdag begonnen ze ’s ochtends
maken het maken van een schema.
Hierop stonden namen van mensen
die ze wilden interviewen en welke
informatie ze tijdens de uitzending
aan de luisteraars wilden geven. Hun
werkzaamheden bestonden uit het

verzinnen van interviewvragen, een
muzieklijst maken, geluidsfragmenten monteren en altijd spannende
opnames op locatie. “Ik heb dit jaar bij
Funpop Roel van Velzen heb geïnterviewd”, zegt Luke trots.

Van Abba tot ZZ-top
Op de radio laten ze verschillende
soorten muziek horen. “Ik zeg altijd:
wij draaien van Abba tot ZZ-top”, aldus
Rob. Zelf hebben ze ook hun eigen
voorkeuren. Jos houdt van stevige
muziek uit de jaren 70. Rob kiest liever
voor The Bangles of Doe Maar en John
zorgt ervoor met Rowwen Hèze dat
ook de lokale muziek aan bod komt.
“Als ik de laatste uitzending mag kiezen wie ik graag aan de telefoon zou
mogen, dan kies ik zeker voor Bert van
Marwijk, de coach van het Nederlands
elftal”, aldus Jos.
Het programma van de Wendelmix
is volgende week dinsdag voor de
laatste keer live op de radio te horen
tussen 13.00 en 15.00 uur. Voor meer
informatie kijk op www.reindonk.nl of
bel 077 398 77 42

Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

PLUS voordeel
wijnpakket

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

VAN € 38,28 VOOR € 29,99

Kempen Nieuwsmedia bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

12 flessen droge witte huiswijn.
Alleen via halloaanbieding.nl
verkrijgbaar

Kennismakingsmenu

2x Mc Chicken

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

voor een lekkere prijs

VAN € 42,50 VOOR € 35,00

VAN € 6,70 VOOR € 4,75

Kijk voor nóg meer
aanbiedingen en informatie op

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

Kerst
arrangement
2 uur v.a.

e 31,95 p.p.

Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl
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Bosopjepad wint
Publieksprijs
Theaterproductie Bos op je Pad, de Talentenbank uit Boxmeer en het project Empowerment zijn vrijdag uitgeroepen tot de beste innovaties in 2011. Deze initiatieven hebben volgens de vakjury, het publiek en de raad van
bestuur van Dichterbij op een positieve en vernieuwende manier bijgedragen aan een ongedeelde samenleving.

Pasteitjes,

die horen bij Kerstmis
HORST • MAASBREE

Theaterproductie Bos op je Pad is
de publiekswinnaar. “Via de voorstellingen op een bijzondere locatie in de
bossen bij Horst maakt de samenleving
kennis met de talenten van mensen
met een verstandelijke beperking.
Zij worden ondersteund om zich te
laten zien en hun talenten verder te
ontwikkelen. De samenwerking met
de toneelvereniging de Vrije Spelers uit
America draagt bij aan het proces van
integratie”, vond Dichterbij.
De talentenbank in Boxmeer is
gekozen door de vakjury. Hier wordt
de verbinding met wijkbewoners

gemaakt door de talenten van mensen
met een beperking in te zetten om
daarna met andere wijkbewoners van
elkaars talenten gebruik te maken. De
Stimuleringstrofee werd uitgeloofd door
de raad van bestuur aan een strategisch initiatief dat voor de ontwikkeling van de cliënten en Dichterbij van
groot belang is. Dichterbij heeft deze
trofeeën uitgereikt, omdat de vernieuwende initiatieven onderscheidend
zijn en een grote toegevoegde waarde
voor mensen met een verstandelijke
beperking en andere kwetsbare burgers
hebben.

De vakjury bestaat uit voorzitter Léon Frissen, die vanaf 1 januari
de nieuwe voorzitter van de raad
van toezicht van Dichterbij wordt,
Paul Koopman, directeur marketing
projecten van Dichterbij, Ruud Hermens
en zijn coach Ans Kersten namens
de centrale cliëntenraad, Harrie Curfs
namens verwanten vanuit de centrale
cliëntenraad en Pieter van Dongen
namens de centrale ondernemingsraad.
Daarnaast heeft de publieksjury via
internet een stem kunnen uitbrengen.
Dit jaar hebben bijna 1.700 mensen
hun favoriet aangewezen via sms.

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*

Vervolg voorpagina

*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Meneer Frans
“Wat de belangrijkste verandering in
veertig jaar is? De enorme betrokkenheid van de ouders bij de school. Dat
is voor onze school in Melderslo een
geweldig winstpunt. We hebben een
duidelijke taakverdeling tussen ouders
en leerkrachten. Ouders en leerkrachten
staan zij aan zij, ieder vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid in het belang van
onze kinderen.” Meneer Frans kijkt met
veel plezier terug op zijn loopbaan in
het onderwijs. “Ik ga met een gerust
hart met pensioen. Wandelen is een

van mijn hobby’s en daarom ga ik in
maart 2012 vanuit mijn woonplaats de
beroemde wandeling naar Santiago de
Compostella maken. Ik verwacht dat
ik dan op mijn gemak tot bezinning
kom. Met de wetenschap dat ik een
geweldig hardwerkend team achterlaat
op basisschool de Brink moet dat zeker
gaan lukken.” Op het schoolplein staat
een jongetje van een jaar of zeven. Hij
kijkt heel serieus en zegt: “Meneer Frans
gaat op pensioen, want hij is heel oud
en mag niet meer werken.”

DE TWOPETJES TNT: Sure we can!

VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL

koopzondag
18 december 2011
gratis parkeren
12.00-17.00 uur
venray on ice

VEN

“Het was een moeilijke start hier
in Melderslo. We moesten alle zeilen
bijzetten om met name de pestproblematiek onder controle te krijgen.
Door de ouders meer bij de school
te betrekken en discussies niet uit
de weg te gaan, wisten we de sfeer
op school in vier jaar tijd aanzienlijk
te verbeteren. Wat dat betreft is de
Brink er behoorlijk op vooruit gegaan.” Naast de gebeurtenissen op
de Brink hebben de ontwikkelingen
in het onderwijs ook niet stil gestaan.

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
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Het juiste adres voor je nieuwe schoenen.
Steenstraat 14, 5961 EV Horst Tel: 077 3970131
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Afscheid meester Pieter
in Swolgen
Voor meester Pieter Timmermans is het aftellen nu echt begonnen. Hij neemt na een lange onderwijscarrière
afscheid op basisschool De Klimboom in Swolgen. Op maandag 19 december begint Pieter aan zijn laatste week.
Daarna mag hij gaan genieten van een welverdiend pensioen.

www.carmentis.nl Horst 077 - 744 00 30

Ook met de kerstdagen ovenvers brood en gebak …..
Door ons bezorgd voor uw gemak !!!
Brood en gebak van Bakkerij ’t Bruëdje uit Blerick voor de
kerstdagen a.u.b. uiterlijk donderdag 22 december bestellen
of kijk op

www.relouw-janssen.nl

Wij bezorgen in de volgende kernen:
Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Melderslo, Horst,
Hegelsom, Meterik, Sevenum & Kronenberg.

Fijne feestdagen en de beste wensen voor 2012 !!
Mercuriusweg 15, 5971 LX Grubbenvorst • tel: 077 366 2673 of 06 502 51 784
fax: 077 366 4370 • e-mail: info@relouw-janssen.nl

a.s. zondag 18 dec.

Pieter Timmermans begon ruim 40
jaar geleden aan zijn onderwijscarrière,
als onderwijzer op de St. Jozefschool in
Swolgen. Deze lagere school stond toen
op de hoek van de Broekhuizerweg
en de Schoolstraat. Hoofd der school
was toen meester De Ponti, waarover
Pieter nog steeds regelmatig anekdotes
vertelt.
Na een periode op de Peddepoel
in Wanssum en de Mavo in Meerlo is
Pieter op 1 augustus 1983 benoemd
als hoofd van de school in Swolgen. Hij
kwam in een geheel nieuw schoolgebouw te werken. Zijn kantoor had
jarenlang de bijnaam Pijpenla vanwege
zijn smalle en enigszins lange vorm. Bij
de overgang van lagere school naar basisschool in 1985 werd Pieter directeur.

Pieter heeft in de loop van de jaren
vele verschillende collega’s mogen
begroeten. Anderen daarentegen heeft
hij vaarwel gezegd, zoals ook het
trieste afscheid van Henk Weijs en Anny
Cruysberg. Pieter heeft in zijn loopbaan
ook de nodige onderwijskundige veranderingen meegemaakt. Naast deze
veranderingen kreeg hij ook te maken
met een meer en meer veranderende
manier van leidinggeven. Scholen
werden samengevoegd in diverse
samenwerkingsverbanden, het kleine
schoolbestuur verdween en fusies
resulteerden in de huidige Dynamiek
Scholengroep. Ook binnen deze
organisatie heeft Pieter zijn steentje
bijgedragen.
Pieter’s passie voor dichten en

zijn taalgevoel resulteerden in een
boekje met een verzameling van stellingen, aforismen, spreuken, oneliners,
woordspelingen en wijsheden, dat
‘Onderwijsheden’ heet. Deze gebruikt
hij ook tijdens zijn werk.
Binnenkort wordt er op gepaste
wijze afscheid genomen van Pieter. Op
donderdag 22 december wordt meester
Pieter de hele dag met de kinderen op
een feestelijke manier uitgezwaaid. Op
vrijdag 23 december wordt Pieter op
school een afscheidsreceptie aangeboden van 17.30 tot 19.00 uur.
Pieter wordt opgevolgd door Leo
Meijers. Deze komt op donderdagmiddag 15 december samen met meester
Pieter kennismaken met de kinderen
op school.

Kamervragen over weigering
Marijn Poels in India
Mush Comb is een innovatief bedrijf dat actief is in de wereldwijde
champignon sector. Wij produceren en reviseren machines voor
champignonkwekers in binnen- en buitenland.
Wegens uitbreiding van onze werkplaats zijn wij op zoek naar een:

MEEWERKEND VOORMAN WERKPLAATS m/v
Profiel:
Wij zoeken een gemotiveerde medewerker die betrokkenheid toont bij
ons bedrijf. Hij dient te beschikken over leidinggevende capaciteiten en
geen 8 tot 5 mentaliteit te hebben. Ook dient hij zowel zelfstandig als in
teamverband te kunnen werken.
Functieomschrijving:
• Constructiewerk, lassen en monteren e.d.
• Aansturen productie medewerkers
• Verbindingsschakel tussen chef werkplaats en productiemedewerkers
• Mee bewaken van diverse planningen
• Bespreken projectvoortgang met kantoor
• Meedenken in efficiencyverbeteringen
Zowel kennis van hydrauliek en electronica als ervaring in de
champignonbranche is een pré.
Heb je interesse, stuur je sollicitatie incl. CV voor 30 december naar:
Mush Comb, Stationsstraat 147, 5963 AA Horst
Contactpersoon: Bob Holtermans Telefoon: 077-3983929
E: info@mushroommachinery.com W: www.mushroommachinery.com

Documentairemaker Marijn Poels uit Swolgen reisde in juli af naar India waar hij op Mumbai Airport op een
binnenlandse vlucht zou stappen. Dit ging echter niet door. Hij werd bij de douane tegengehouden omdat hij op
een zwarte lijst bleek te staan. Ondanks zijn benodigde papieren mocht hij het land niet binnen.
“Ik was verbouwereerd dit te
horen. Wat er aan de hand was werd
me niet verteld. Ik werd, na een uur
in een klein kamertje te zijn ondervraagd, onder militaire begeleiding
het vliegtuig naar London ingezet”,
vertelt Poels. Hij was in de veronderstelling dat dit ‘akkefietje’ in London
zo opgelost was en dat hij binnen
vierentwintig uur terug zou zijn in
Mumbai. Dit bleek niet het geval:
de ambassades en immigratiedienst
hielden de deuren gesloten.
Waarom hij werd teruggestuurd
konden het consulaat en de immigratiedienst niet zeggen. “Het enige
antwoord wat ik kreeg was: Meneer
Poels, u moet zich realiseren dat
u India nooit meer binnenkomt.”
Maandenlang probeerde Marijn Poels

bij de Indiase ambassade in Den Haag
de redenen voor weigering te achterhalen, maar zonder succes.
Afgelopen weekend kwam Poels
erachter dat hij niet de enige was.
“Een goede vriend van me is recentelijk exact hetzelfde overkomen. Dat
maakte mijn voorval niet incidenteel
en ongetwijfeld dat wij niet de enigen
zijn, van daaruit heb ik actie ondernomen.” Poels nam Tweede Kamerlid
Frans Timmermans van de PVDA in
de arm. Hij gaat kamervragen stellen.
Timmermans deelt de mening dat eerst
visa verstrekken en vervolgens zonder
opgaaf van reden toegang te weigeren,
in strijd is met internationaal gangbare
gebruiken.
Poels vindt het opmerkelijk dat er
vanuit Den Haag niet gezien kan wor-

den wie er op de zwarte lijst staan.
“De Indiase Ambassade is een week
in bezit geweest van mijn paspoort
om een visum te regelen. Ze hebben
de mogelijkheid gehad een onderzoek
naar mijn reisverleden uit te voeren,
dat is de reden waarom een paspoort
moet worden afgegeven. Dat gebeurt
blijkbaar niet en ondanks dat worden
er toch visums uitgeschreven. Daar
wordt veel aan verdient door de ambassades. Ik heb er misschien weinig
aan om mijn recht te halen maar het
gaat er om het kromme beleid van
een ambassade aan de kaak te stellen”, vindt Poels.
Deze week zal Tweede Kamerlid
Timmermans opheldering vragen in
de Tweede Kamer aan de Minister van
Buitenlandse Zaken.
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Tso Basisschool Meuleveld
Basisschool Meuleveld in Horst heeft het keurmerk voor tussenschoolse opvang (tso) verworven. Op maandag
12 december ontving tso-coördinator Dorry Keijsers uit handen van Ria Meijvogel het certificaat en de bijbehorende
plaquette.

nieuws 05

VuurwerkZondag
19 december verkoop
18
kilo voorraad
open van 10.000
Wij klappen
11.00 -17.00 u. er tegenaan!
Alleen deze dag:

Losse verkoop:
29, 30, 31 december

op alle kerstartikelen!

www.vuurwerkmaasbree.nl

20% korting

Bestel nu online:

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

Dorry Keijsers begeleidt als
zelfstandige de ontwikkeling van de
tussenschoolse opvang op basisschool
Meuleveld in Horst. In 2008 werd zij
gevraagd om de schoolleiding te ondersteunen bij de opzet van de tso. Dorry
pakte deze klus met beide handen aan,
met als voorlopig resultaat de certificering door het Instituut voor Ontwikkeling
van Schoolkinderopvang, kortweg IOS.
“We zijn erg blij met deze erkenning”, vertelt Dorry. “Het is het
resultaat van drie jaar hard werken als
team, maar we zijn er nog niet. Voor de
nabije toekomst heeft de Meuleveldschool nog grootse plannen. Het ligt in
de bedoeling om te gaan samenwerken
met de Peelhorst. Dat betekent dat

er een nieuw en groter gebouw moet
komen. Ik verwacht echter dat het
nog tot 2015 duurt voordat dat van de
grond komt.” Om het certificaat van IOS
te ontvangen moet aan diverse eisen
worden voldaan. “De tussenschoolse
opvang op de Meuleveldschool voldoet
aan alle criteria”, vervolgt Dorry. “Wij
werken hier met vrijwilligers met
voldoende kwalificaties om de opvang
zo goed mogelijk te laten verlopen.
De diverse groepen worden tijdens de
opvang verdeeld over het schoolgebouw ondergebracht. Tijdens de pauze
worden er dagelijks ruim 100 kinderen
opgevangen.”
Op den duur wil basisschool
Meuleveld naar een continurooster,

zoals dat nu al bij Peelhorst het geval
is. Betekent dit het einde van de
werkzaamheden voor Dorry Keijsers?
“Haha, nee. Ik heb hier genoeg te
doen. Ik verzorg de planning voor de
vrijwilligers en controleer de presentielijsten. Er is voldoende te doen, ik heb
er een weektaak aan.”
Met een tevreden glimlach
geeft Dorry een laatste draai aan
de schroevendraaier en zet daarmee persoonlijk de plaquette op
de muur naast de ingang van de
Meuleveldschool vast. Ondertussen kijkt
het team van vrijwilligers vanaf een
speeltoestel vol trots toe. Het tekent de
prima sfeer die op de Meuleveldschool
heerst.

Rotaryclub schenkt veerwippen
aan speeltuin Grubbenvorst
Oud-voorzitter Lambert van de Wiel van Rotaryclub Venlo Maas en Peel heeft zaterdag 10 december symbolisch twee veerwippen overhandigd aan voorzitter Jan Vissers van speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst.
De twee heren namen als eerste
één van de twee veerwippen officieel
in gebruik. De jongste aanwinst voor
Roeffen Mart is betaald uit de bijdrage die de leden van de Rotaryclub
tijdens hun wekelijkse bijeenkomst
als extra donatie in een spaarpot
stoppen. Speeltuin Roeffen Mart
wordt jaarlijks door vele duizenden
kinderen uit Horst aan de Maas
bezocht. Ook kinderen van buiten de
gemeente weten de weg naar de
populaire, gratis toegankelijke speeltuin te vinden.
De speeltuin is grotendeels
afhankelijk van donaties en giften.
Voorzitter Jan Vissers verklaarde
tijdens de overdracht dat de speeltuin
de afgelopen tijd een grote opknapbeurt heeft ondergaan en daarmee
weer in optimale conditie is voor nu
en in de toekomst.
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MEER KOPEN =
MEER KORTING*
1 stuk = 25% korting
2 stuks = 30% korting
3 stuks = 40% korting
4 stuks of meer = 50% korting
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Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Geboren
11 december 2011

Hoera!

Luna heeft een broertje

Hailey

Loek

Dochter van
Lex Steegs en
Maddy Wennekers
Bong 14A, 5941 NL Velden

12 december 2011
Zoon van
Ge en Suus
Versleyen-Olckers
Mgr. Moorslaan 18
5971 VJ Grubbenvorst

Op 6 december 2011
is onze dochter geboren
Wij noemen haar

MAUD

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

Petra en Frank
Schoeber-Versleijen
Speulhofsbaan 10
5964 NV Meterik

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Wilt u meer energie of afslanken?
Team Herbalife Horst schenkt nog aan
27 personen een gratis proefpakket
incl. begeleiding.
www.uwgratisproefpakket.nl

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.

Huisvesting gezocHt!

Enthousiaste mensen die het leuk vinden om een studente
uit Brazilie, die stage komt lopen op een tuinbouwbedrijf te
America, te huisvesten - tegen vergoeding uiteraard - voor een
periode van zes maanden (vanaf 4 februari t/m 29 juli 2012).
informatie bij stichting uitwisseling; 072-5896144

www.uitwisseling.nl
Dankbetuiging

Hiermede betuigen wij onze oprechte dank
voor de vele blijken van medeleven, ondervonden tijdens
de ziekte en na het overlijden van ôs mam en oma Tonny

Tonny Clevis - Arts
Broekhuizenvorst, december 2011

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

Onze hartelijke dank voor de vele felicitaties
die wij mochten ontvangen bij ons 50-jarig huwelijk.

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

Toon en Mia Kleuskens – van de Pas
Kinderen en kleinkinderen.
Langevenseweg 6B, 5962 NK Melderslo

Kinderopvang
nodig?
Kom kijken!

Leunen
T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 53 64

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

Bambino

Maak een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding!

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

Te koop: Opel Zafira 1.8 bouwjaar
2007. 7-persoons, alle opties aanwezig,
kleur grijs. 1ste eigenaar. 42.000 km.
Euro 12.500,Tel 06 11 15 12 41 of 077 366 20 28.

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

Heil Gymnastiek/Ching-I, Horst
Waarschijnlijk de enige plaats in
Nederland om Ching-I lessen te volgen
van gediplomeerd ROC leraar. Ching-I
is een unieke Taoistische methode ter
voorkoming van vele ziektes.
Tevens T’ai Chi & Chi Cong.

Woning TAXATIE nodig voor aan
en verkoop, scheiding, belasting.
077 398 85 60.

LONG OLIE – helpt bij verkoudheid,
hoesten, vastzittend slijm op de longen
en versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
“Natuurwijzer” in Horst.

Aankoopmakelaar voor uw aan te
kopen woning 077 398 85 60.
Cadeau tip! Uitgebreid numerologie
verslag voor je vriend(in).
Info: 06 19 77 00 81
Vanaf heden weer biologisch geteelde
AMARYLISSEN te koop. Zowel potten
als snijbloem. Bij bloemenstalletje op
de Meterikseweg 124 in Horst
Bio kwekerij Cuppen.
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.
Te koop: kerstbomen
Doolgaardstraat 33 Horst
Tel. 077 398 54 02.
Te koop kerststallen.
Van Douverenstraat 22 Horst
tel. 077 398 46 27, na 16.00 uur.

Aangeboden geschakelde woning
Horst, ideaal gelegen nabij centrum
(van Douverenstraat). Zeer goed onderhouden. Incl. garage, vrije achterom, tuin
op het zuiden. Perceel 167m2 en inhoud
375m3. Meer info: 06 13 02 20 03 /
a.vanrengs@hotmail.com
Bouwkavel te koop in ‘De Afhang’
fase 1 te Horst.
Voor meer info: tel. 077 - 398 90 90
Nu te huur bij Stervideotheek
Venloseweg 2, Horst: Rise of the Planet
of the Apes/Mr. Poppers Penguins/
Bad Teacher/The Assault/Cowboy’s
& Aliens/Conan/Green Latern/
Bridemaids/Hangover 2/
ACTIE: 2 dag- & 2weekfims € 10.
www.natuurlijkgezond.info
Wil jij ook een lekker actieve
levensstijl? En heb je daar op dit
moment de energie niet voor? Voel je
weer fit & vitaal! Benieuwd hoe?

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

●

Grafmonumenten
en restauratie

●

●

●

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

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

06-22605746

●

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

Blitterswijck

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

www.briensveld.nl

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

Dag en nacht bereikbaar

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

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

Tevens wensen we u allen:
Fijne kerstdagen en een voorspoedig 2012

Tegelzettersbedrijf H. Martens
voor vakkundig tegelwerk. Bel voor
advies en vrijblijvende prijsopgave:
tel. 0478 58 06 81 of 06 44 97 61 41.

Kinderen en kleinkinderen

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

DANKBETUIGING

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

www.theoarts.com

6.00 / 20.00 uur Flexibele Plekken
Fresh Park Venlo,
Bedrijvennummer 3830
06 29 24 40 81 / 06 22 43 62 66

www.kdvpoemelke.nl

Autobedrijf

Fer van lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

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

Uw koffietafel
onze zorg

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

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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Parkhotel zet vrijwilligers in het zonnetje
Wat hebben kasteel Huys ter Horst en het Parkhotel met elkaar gemeen? Ze staan beiden in Horst en vertegenwoordigen beiden een stuk geschiedenis van het dorp. Reden voor Stephan Peeters, pr-manager van het Parkhotel
om de vrijwilligers van Kasteel Huys ter Horst eens in het zonnetje te zetten.

Hoewel het zonnetje het dinsdagmorgen liet afweten was het
enthousiasme er niet minder om.
De vrijwilligers van kasteel Huys ter
Horst lieten zich de koffie en vlaai in
de Stijlzaal van het Parkhotel goed
smaken. Onder toeziend oog van baron
Van Wittenhorst lichtte Stephan Peeters
de overeenkomsten tussen het hotel
en het kasteel toe. Daarna volgde een
rondleiding door het hotel. Vooral de
oude foto´s aan de muur in het café
maken de tongen los. Als het aan de
vrijwilligers had gelegen hadden veel
historische panden in Horst er nu nog
gestaan.
Tijdens de rondleiding vallen de
heren van de ene verbazing in de
andere. “Als je van buitenaf tegen het
gebouw aan kijkt verwacht je niet dat
het binnen zo groot is”, merkt een van
de vrijwilligers op. Speciale belangstelling is er voor de sauna en het
zwembad van het hotel. Het is duidelijk
te merken dat de heren affiniteit hebben met de bouw. Iedere ruimte wordt
´deskundig´ beoordeeld op afwerking
en materiaalgebruik. Na de rondleiding

werd de vrijwilligers van kasteel Huys
ter Horst een lunch aangeboden.
Het Parkhotel maakt regelmatig
gebruik van de faciliteiten rond het
kasteel Huys ter Horst. “Op deze manier
wilden wij graag iets terug doen voor
de vrijwilligers. Dankzij hun inzet kunnen wij onze gasten in de vorm van
een stuk Horster historie iets extra´s
meegeven tijdens hun verblijf in het
hotel”, zegt Stephan tot besluit.

Dak eraf bij kiosk Lambertusplein
De ´puist´ of de pukkel´ . Zo heette in de volksmond de kiosk op het Sint Lambertusplein in Horst. Donderdag 8 december, een week later dan aangekondigd, werd het dak van het roemruchte gebouwtje getakeld. Het einde van een soap?

Met een koevoet worden de
laatste bouten die het dak van de
kiosk op hun plaats houden, losgewrikt. De ruiten van het gebouw zijn
stevig vastgezet met een sjorband.
Met een hijskraan wordt langzaam het
dak opgetild. Even zweeft het traag
als een vliegende schotel over het
Sint Lambertusplein, om vervolgens
een zachte landing te maken. De rest
van het kioskje staat er wat verloren
bij. Voor een aantal mensen komt
de sloop van de kiosk aan het Sint
Lambertusplein als een ware opluchting. Vooral Ferd van der Beele en zijn
dochter Marjon zijn erg blij nu het gebouwtje definitief verdwijnt. Ze waren
heel even bang dat de kiosk toch weer
een nieuwe invulling zou krijgen. Maar
die ongerustheid heeft plaatsgemaakt
voor blijde gezichten. De kiosk heeft in
de loop van de jaren diverse winkels en
bedrijven gehuisvest. De meest recente
´bewoner´ was John van der Pas met
zijn ijssalon Passi.

Heideroosjes

Extra
afscheidsconcert
De laatste show van de
Heideroosjes in Nederland in de
Melkweg in Amsterdam was zo
snel uitverkocht dat de Horster
band heeft besloten de dag
ervoor een extra show te geven.
De voorverkoop van dat extra
concert op vrijdag 21 september
in de Melkweg begint op vrijdag
16 december.
Frontman Marco Roelofs liet via
Twitter weten: “Afscheidsshow in
Amsterdam in september 2012 is
nu al uitverkocht! We doen ‘n extra
show op vrijdag 21 september in
de Melkweg. Ben stiekem trots op
deze respons.” Het afscheidsconcert
van zaterdag 22 september was in
krap drie weken tijd uitverkocht.
De vraag naar kaartjes bleef echter
aanhouden en dus besloot de
band om een dag eerder een extra
afscheidsshow te geven.
Na het laatste concert in
Nederland geeft de band op zaterdag 29 september in Brussel hun
allerlaatste concert. Tot het einde
van dit jaar toeren de Heideroosjes
langs clubzalen. Komend jaar spelen
ze tot de afscheidsconcerten op
een aantal festivals. De band heeft
aangegeven hun best te doen om
nog een laatste optreden op eigen
bodem te realiseren.

mooi haar
Steenstraat 12, Horst
T 077 398 64 66

www.kapperscompanyhorst.nl

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

HEINEKEN, ALFA EN WARSTEINER 24 X 30cl € 10,95

Wijn van de maand:

Côtes du Rhône, Moulin de Meyran

6,99
€
s
e
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e
P
n € 36,99

Deze maand een topwijn uit de Rhône. Ruim 3 jaar
6 ﬂesse
zeer succesvol in ons assortiment. Een mooie, robijnrode
kleur. In de neus ruik je een veelzijdig aroma van fruit. In de mond
proef je veel rood fruit (o.a. bessen en kersen), zachte tannines.
ONDAbGer
KOOPZ
D R A N K E N H A N D E L Een prettige finale met een aangename en lange afdronk.
decem
zondagn 1182.00-17.00 uur
Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl
open va
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Naar Horst of Kronenberg

Geen Mega Piraten Festijn meer in America
In America is teleurgesteld gereageerd over de mogelijke verplaatsing van het Mega Piraten Festijn (MPF) naar
evenemententerrein Kasteelpark ter Horst in Horst. De gemeente Horst aan de Maas wil geen medewerking
verlenen om een vervolg te geven aan het muziekspektakel aan de Wouterstraat in America. Op 11 juni van dit jaar
streek het Nederlandstalig ‘piratencircus’ voor de eerste keer neer in het Peeldorp.

aan de hand”, aldus Aarts. Woorden
van gelijke strekking komen ook van
René van den Munckhof, de andere
directe buurman aan het MPF-terrein
aan de Wouterstraat. “Nee hoor, de
overlast viel best mee. Het is belangrijk
dat verenigingen vrijwilligers kunnen leveren en zo de kas wat kunnen
spekken”, aldus Van den Munckhof.
Penningmeester Jan Hermans van
Jeugdcomité America zegt dat de ruim
zestig vrijwilligers van de diverse
verenigingen er een mooi bedrag
aan hebben overgehouden. “Als het
muziekfestijn in Horst of Kronenberg
wordt gehouden, haken veel vrijwilli-

gers uit America af. Jammer dat het zo
moet lopen”, zegt hij.
Eigenaar en organisator achter het
Mega Piraten Festijn is Eddie Mensink.
“Ach, moet je horen, mij maakt het
niet uit waar ik met het MPF naar toe
ga. Wij hoeven alleen maar een plek
te hebben om te staan. America beviel
mij prima maar de gemeente wil ons
liever naar Horst. Pas half januari weet
ik waar we naar toe gaan, dan bel je
nog maar eens. Mij maakt het voor de
rest niks uit in welk dorp in Limburg we
staan”, laat hij telefonisch weten. Hij
voegt nog toe: “En anders gaan we gewoon ergens anders staan in Limburg.”

BeOne verhuist naar
OBS Weisterbeek
Vanaf 12 januari verplaatst Stichting BeOne haar activiteiten van
sport- en partycentre In de Riet naar basisschool de Weisterbeek in Horst.

Henk Aarts heeft geen moeite met het Mega Piraten Festijn in ‘zijn’ zijtuin
Uit een evaluatie zou blijken dat
logistieke problemen en overlast voor
enkele inwoners van America ten
grondslag liggen aan het besluit van
de gemeente. Met name de infrastructuur aan de Wouterstraat is niet
toereikend voor de groei van het aantal
bezoekers aan het muziekfestijn. De
MPF-organisatie verwacht voor een
volgende editie zo’n 10.000 bezoekers.
De gemeente vreest dat daarmee ook
de geluidsoverlast en het aantal vernielingen toeneemt. “Wanneer zich bij de
in- of uitstroom van zulke grote bezoekersaantallen problemen voordoen, zijn

de hoofdwegen niet meer bereikbaar
voor de hulpdiensten”, laat een woordvoerder van de gemeente Horst aan de
Maas weten. Wel wil de gemeente alle
medewerking verlenen om het muziekspektakel op het evenemententerrein
in Kasteelpark ter Horst in Horst of in
Kronenberg onder te brengen.

America promoten
De uitkomst van de evaluatie is een
schop tegen het zere been van veel
Americanen. Henk Aarts, die pal naast
de locatie woont waar het piratenfestijn
eerder dit jaar werd gehouden: “Ik heb

Cijfer
Meester

er geen overlast van gehad en volgens
mij vrijwel niemand. Natuurlijk zal
er wel ergens een vernieling hebben
plaatsgevonden maar dat is inherent
aan de grote bezoekersaantallen. In
het centrum van Horst vinden na een
avondje stappen doorgaans meer
vernielingen plaats. Waar ik moeite
mee heb, is dat America een groots
evenement heeft binnengehaald dat
nu elders ondergebracht wordt. Het
enige wat wij willen, is America promoten en op de kaart zetten. Wanneer
de gemeente een goed verkeersplan
voor America zou hebben, was er niks

Stichting BeOne verzorgt cursussen en ontplooit activiteiten voor
mensen die vanuit het buitenland
in Nederland zijn komen wonen. De
opleidingen variëren van lessen in
de Nederlandse taal tot rijles voor de
fiets. Verder verzorgt BeOne de financiële begeleiding van buitenlandse
mensen in Noord Limburg.
Volgens Kees van Lent van BeOne
ligt een aantal redenen ten grondslag aan de verhuizing. Het pand van
OBS de Weisterbeek biedt een aantal
praktische voordelen. De stichting
zit dichter bij haar doelgroep en het
schoolgebouw in het centrum van
Horst is prima bereikbaar. Zo kan bij
de cursus financiële begeleiding meer

privacy geboden worden. Bovendien
ontstaat een betere wisselwerking
tussen de school en BeOne inzake
begeleiding van buitenlandse kinderen op de Weisterbeek. De stichting
streeft verder naar een betere spreiding van activiteiten door gebruik te
maken van verschillende lokalen in de
school. Nu worden vaak verschillende
cursussen in één ruimte gegeven en
dat zorgt voor te veel afleiding bij de
cursisten. Tot voor kort maakte BeOne
in Horst gebruik van de faciliteiten
van sport- en partycentre In de Riet.
Volgens Kees van Lent, cursusleider
van BeOne, worden daar alleen nog
grotere activiteiten voor de doelgroep
van BeOne georganiseerd.

Meer dan alleen cijfers

Administratiekantoor CijferMeester Koster  T 06 -15379092  E a.koster@cijfermeester.nl

Mijn kantoor maakt deel uit van een franchisenetwerk met 45 administratiekantoren in geheel Nederland. Door de kleinschaligheid werken wij tegen zeer
scherpe tarieven. Ons landelijke netwerk vergroot de kwaliteit, en de continuïteit
van onze dienstverlening is gewaarborgd.

Onze diensten
Verwerken van uw bedrijfsadministratie
 Verrichten van uw aangifte BTW
 Verzorgen van uw loonadministratie
 Samenstellen van uw jaarrekening
 Opstellen aangifte IB / VPB
 Begeleiding bij opstart van uw onderneming
 Financieel en ﬁscaal advies


Wij werken met vaste maandabonnementen zodat u nooit
voor verrassingen staat. Hebben wij uw aandacht getrokken?
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.

SOLIDE PROFESSIONEEL PERSOONLIJK

L

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
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Het familieboek
Arie Snellen en Betsie Snellen-Huberts uit Tienray staan te boek als liefhebbers van geschiedenis. In diverse
boeken legden zij de historie van hun familie en voorouders vast. De jongste uitgave behandelt de familie HuijsCoenen. Arie en Betsie vertellen wat hen drijft.

HEERLIJKE WARME WAFELS
OP DE IJSBAAN
Met hulp van de leer- en zorgbakkerij

Gevraagd per direct

Enthousiaste medewerker
“Ik kreeg de smaak te pakken
toen ik een boek over de familie
van der Sterren-Snellen onder ogen
kreeg”, vertelt Arie. “Het boek stond
vol foto´s en verhalen over mijn
familie. Ik dacht direct, dat wil ik
ook maken.” Samen met zijn vrouw
Betsie begonnen zij aan het in kaart
brengen van de familie Snellen-van
Hameren. Er werd contact gezocht met
familieleden, die allen een grotere
of kleinere steen bijdroegen bij de
totstandkoming van het boek. “Ik heb
inmiddels een aardig archief van mappen vol brieven, foto´s en verhalen
van familieleden”, vertelt Betsie vol
trots. “Daar zit voor jaren speur- en
uitzoekwerk in.”
Arie en Betsie hebben onlangs
hun tweede boek uitgegeven. “De
aanleiding voor dit boek komt let-

terlijk uit een schoenendoos”, vervolgt
Betsie. “Toen mijn tante Zus en ome
Sjeng gingen verhuizen vonden wij
een doos vol oude foto´s en brieven.
Met dat materiaal zijn wij onmiddellijk
aan de slag gegaan, met als resultaat
het boek over de familie Huijs-Coenen,
mijn opa en oma. Mijn moeder was
Mien Huijs, de zesde uit de rij van
dertien kinderen. Zij trouwde met Wiel
Huberts uit Tienray.”
In de schoenendoos van tante
Zus zaten onder meer gedichten van
Sef Huijs. Sef was spoorwegbeambte
en bemande wachtpost 57 op de lijn
Venlo-Nijmegen. Tijdens de stille uren
schreef hij gedichten voor zijn vrouw
en kinderen. In 1934 verhuisde de
familie Huijs naar de Broekhuizerdijk
in Melderslo. “En het toeval wil dat
mijn vader later datzelfde huis heeft

gekocht”, vertelt Arie opgetogen.
Uit het boek blijkt dat Mien, de
moeder van Betsie niet de enige telg
uit het gezin Huijs was, die met een
Huberts huwde. Baer Huijs trouwde
met Emilia Huberts, terwijl Stien
Huberts haar zus was voorgegaan
door met Wiel Huijs, de broer van Baer
in het huwelijk te treden. “Je kunt wel
zeggen dat er enige kruisbestuiving
heeft plaatsgevonden”, lacht Betsie.
De boeken die Arie en Betsie
Snellen samenstellen zijn niet in de
winkel te koop. “Wij laten er enkele
tientallen drukken en die zijn puur
voor eigen gebruik in de familie. Wij
beleven ontzettend veel plezier aan
het uitzoekwerk en het contact met
de familieleden. Het volgende boek is
overigens al in de maak. Daarin wordt
de familie Huberts-Wulms belicht.”

werkzaamheden:
- keuken
- horeca
- mee realiseren uitbreiding

wij bieden:
fulltime baan goede beloning toekomstmogelijkheden -

wordt dit jouw droomjob ?
neem contact op met Petra Siebers,
Tel. 077-3970334 of info@boscafehetmaasdal.nl

Crist Coppens
varkensoesters met saus
4 stuks € 5,95
4 gebraden kippenbouten € 5,50
VRAAG NAAR ONZE KERSTFOLDER

Verstand van lekker eten!
Kennis wordt gedeeld in Broekhuizen en Broekhuizenvorst

Ondernemersbijeenkomst
krijgt vervolg
Begin december was er voor ondernemers uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst een bijeenkomst in Theetuin
De Roode Vennen in Broekhuizen. De meeting werd gehouden op initiatief van Richard Deenen en Coen Absil,
twee makelaars uit Broekhuizen. Ruim zestig ondernemers bezochten de eerste bijeenkomst die een vervolg
krijgt in januari. Ondernemers uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst (OBV) willen naar de toekomst toe van
elkaars kennis en kunde gebruik gaan maken.

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Verwarming
n
n
n

Initiatiefnemer Richard Deenen
liep al langer met het idee rond om
ondernemers uit de twee maasdorpen bij elkaar te brengen. “Vaak is
het zo dat kennis van ver gehaald
wordt terwijl deze om de hoek ligt.
Zeker wanneer je bedenkt dat in
Broekhuizen en Broekhuizenvorst
150 ondernemers met een bedrijf
wonen”, zegt Deenen.
Naast het uitwisselen van kennis
kunnen ook ondernemers die zich
even geen raad weten met een
bepaalde casus bij de OBV terecht.
Volgens de initiatiefnemer bestaat er
onder de ondernemers een behoefte
om bij elkaar te komen. Niet alleen
speelt het delen van kennis daarbij

een rol maar ook het elkaar beter leren
kennen. De OBV hoopt door de samenwerking sterker te staan bij onderhandelingen met overheidsinstanties.
“Samen bereik je meer dan alleen”,
zegt Deenen. De contributiebijdrage
bedraagt op jaarbasis 25 euro.

Werkgroep
geformeerd
Om de OBV handen en voeten te
geven is een werkgroep geformeerd
bestaande uit zeven ondernemers: Eric
Willems, Twan Bovee, Geert Hermans,
Marleen van Leendert, Leo Lijnders,
Richard Deenen en Coen Absil. In
januari laten de gezamenlijke onderne-

mers zich inschrijven bij de Kamer van
Koophandel als kleine vereniging.
In eerste instantie wil de OBV
vier keer per jaar bij elkaar komen
met telkens een thematisch programma. Op dinsdag 24 januari vindt
om 19.30 uur de eerste officiële
bijeenkomst plaats in Café ‘t Dörp
in Broekhuizenvorst. Het thema van
die avond is ‘Social Media, de kracht
van online netwerken’ zoals Linkedin,
Facebook, Hyves, Twitter en You
Tube. Gastspreker is Geert Buskes van
Nextstyle.
Ondernemers uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst kunnen voor meer
informatie terecht bij Richard Deenen,
077 398 57 57.

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
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Techniek is niet vies

Stroomuitval Horst

De sector techniek heeft te kampen met een negatief imago onder de jeugd. Om te voorkomen dat straks een
gebrek aan technisch gekwalificeerd personeel ontstaat, trekken het bedrijfsleven en het onderwijs aan de bel.
Vullings Metaalbewerking uit Horst start een initiatief om de interesse voor techniek bij leerlingen van basisscholen
aan te wakkeren.

Op woensdagochtend zaten delen van Horst tijdelijk zonder stroom.
In het centrum van het dorp en bij het Dendron College en de sporthallen
waren er meldingen van stroomstoringen.
De beheerder van het energienetwerk, Enexis, laat weten dat de
storing rond 10.30 uur ontstaan is
door graafwerkzaamheden. Het was
onduidelijk waar de schade precies is
veroorzaakt en welk gebied getroffen is. Er waren tien transformatoren
uitgevallen, waardoor een groot
deel van Horst zonder stroom zat.
De woordvoerder van Enexis gaf
aan dat een deel van het dorp om
11.42 uur weer stroom had. De rest
volgde om 11.49 uur. De storing heeft

zo’n 350 klanten getroffen. Op het
Dendron College leidde de stroomstoring tot logistieke problemen: de
lessen moesten in het donker door
gaan. Ook het automatische systeem
dat meldingen geeft aan het einde
van elk lesuur werkte niet. Adjunctdirecteur Clim Parren ging daarom
ouderwets met een bel en megafoon
de school rond om leswisselingen aan
te geven. Ook op het Dendron College
was de stroom iets voor 12.00 uur
weer terug.

Ofﬁce Depot
leverancier Floriade
Office Depot, leverancier van kantoorartikelen en -diensten, wordt
officieel leverancier van Floriade 2012. Office Depot verzorgt daarnaast
ook de inrichting van de kantoor-, vergader- en sanitaire ruimtes.

Jesse, Lotte, Loek en Scott kijken met open mond naar de grote
machine die uit een stuk metaal een
pennenhouder freest. Ze hadden net
nog gezien hoe je op de computer een
voorwerp kunt tekenen. Vervolgens
maakt een technische meneer een lijst
met ruim 30.000 regels, waarmee de
machines worden geprogrammeerd die
de pennenhouder maken. Een tevreden
John Vullings kijkt toe hoe de vier
leerlingen van de Doolgaardschool zich
verbazen over de snelheid waarmee
een freesmachine ´hun´ product maakt.
John: “We proberen met deze excursies
leerlingen van basisscholen kennis te

laten maken met techniek. De belangstelling voor de technische beroepen
neemt af. Dat is onder meer een
gevolg van het imago. Er wordt al gauw
gezegd dat technisch werk gevaarlijk
en vies is. Hier kunnen de kinderen zelf
aanschouwen dat dat beslist niet zo
hoeft te zijn.”

Technisch werk:
gevaarlijk en vies?
Ondertussen heeft Lotte op de
startknop van een draaimachine
gedrukt. Een minuut later valt er een
kunststof voorwerp uit de machine.

“Die mag je met een hamer vasttikken
in het gaatje in het pennenbakje”, zegt
John. Met de tong tussen de lippen
geperst geeft Lotte met de hamer een
paar ferme tikken op het kunststof dopje. Met een voldaan gezicht laat ze het
pronkstuk aan Loek zien, die net met
de hamer in de hand klaar staat om zijn
slag te slaan. “Ik vind de excursie veel
leuker dan ik had gedacht”, zegt hij.
“Ik dacht dat techniek heel saai was,
maar dit is keileuk.” Aan het eind van
de excursie wacht frisdrank en koek.
De pennenhouder mogen ze mee naar
huis nemen, mooi gepersonaliseerd
met hun naam er in gefreesd.

Zo levert Office Depot niet alleen
het meubilair van de drie hoofdkantoren van de Floriade, maar zal het
bedrijf ook de complete inrichting
verzorgen van de verschillende vergaderzalen van de Wereld Tuinbouw
Expo. In de Innovatoren, het 70 meter
hoge entreegebouw, bevinden zich
verschillende bijzondere vergaderzalen en in het naastgelegen
congresgebouw kunnen grote evenementen en conferenties worden
georganiseerd. Op de bovenste twee
verdiepingen van de Innovatoren is
de Living Nature! Lounge gevestigd:
een exclusieve businesslounge waar
deelnemende bedrijven, landen en
sponsoren van de Floriade in alle
rust zaken kunnen doen. De sanitaire

ruimtes op het Floriadepark worden
ook door Office Depot ingericht.
Hierbij conformeert het bedrijf zich,
met de levering van duurzame
toiletaccessoires, aan de duurzaamheidsprincipes van de Floriade. “Wij
zijn trots dat we een rol kunnen
spelen in deze internationale Wereld
Tuinbouw Expo”, vertelt Brigitte van
den Boogaard, marketing manager
pr bij Office Depot. “De Floriade 2012
zet de regio Noord-Limburg op de internationale kaart en daar leveren wij
met onze Europese thuisbasis in Venlo
graag een bijdrage aan. Bovendien is
duurzaamheid een belangrijk thema
van de Floriade 2012 en dit past uitstekend bij onze vergaande duurzame
ambities.”

Tina, Sybilla en Joyce
Venrayseweg 89 Horst T. 077-7503602 www.tinails.nl

'(675$$7%$$6
0HWJHZHOGLJHILQDOH

448 gram






WIN EEN PROFESSIONELE
VUURWERKSHOW t.w.v. € 7500.-*
* Bestel voor zondag 18 december op goedvuurwerk.nl

Sevenum

Horsterweg 68
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Stef van Loo nieuwe eigenaar

Horster kiosk krijgt
nieuw leven
Het Sint Lambertusplein in Horst is kioskvrij. De gemeente verkoos herplaatsing van de kiosk boven sloop van
het gebouw. Daaraan werd wel de voorwaarde gekoppeld dat de kiosk voor zaterdag 17 december weg moest zijn
en de bestrating hersteld moest worden. Bouwburo van Loo uit Broekhuizen is sinds kort de nieuwe eigenaar van de
kiosk. Het veelbesproken gebouw werd donderdag 8 december gedemonteerd.

Oliebollenactie
De KJEM houdt dit jaar een grootse oliebollenactie.
De leden van de KJEM komen met zakjes oliebollen langs de deur.
Dit alles zal plaats vinden op donderdag 29 december
en vrijdag 30 december tussen 13.00 en 20.00 uur.
Eén zakje van 5 oliebollen zonder rozijnen kost €2,50.
Eén zakje van 5 oliebollen met rozijnen kost €3,Bent u niet thuis en wilt u toch oliebollen, dan kunt u deze
ophalen (29 en 30 december) bij de blokhut.
Op de Meerweg 73 te Kronenberg tussen 14.00 en 18.00 uur.
Bedrijven kunnen ook hun bestelling laten bezorgen.
Neem hiervoor contact op met: 06 46 51 50 00.

Specialisatie
Doolgaardstraat 42
Tel: 077 398 68 95
Mob: 06 547 270 21
Website: www.li-ren.nl

Chinese tuina
massage tegen
• chronische pijn
• stress en spanning
• anti gezichtsrimpels

Elke dag open Op zaterdag vanaf 09.00 uur

De kiosk op het Sint Lambertusplein
werd door een gespecialiseerd bedrijf
uit Lomm gedemonteerd en vervoerd.
De demontage inclusief vervoer vond
in amper twee dagen plaats. De plek
waar de kiosk gestaan heeft, ligt nog
wel deels open. Dat ligt volgens Stef
van Loo niet aan hem. “De gemeente
zou de stenen uit eigen voorraad leveren. Maar tijdens het bestraten bleken
er te weinig stenen geleverd te zijn. We
doen er alles aan om de open plek zo
snel mogelijk dicht te krijgen”, aldus
Van Loo.

Demonteren duurder
dan slopen
Tot voor kort waren er naast Van
Loo ook nog enkele andere geïnteresseerden in de kiosk. Uiteindelijk bleef

de uit Broekhuizen afkomstige ondernemer als enige over. Om het gebouw
te kunnen demonteren werd een plan
opgesteld. “Ondanks dat demonteren
vele malen duurder is dan slopen. Met
enkele aanpassingen kan het gebouw
nu overal weer herplaatst kan worden”,
aldus Van Loo.
Volgens de nieuwe eigenaar heeft
de kiosk een unieke draagconstructie
en kunnen de gevelelementen naar
wens vervangen worden door andere,
zelfs geheel transparante elementen. Vanuit dat oogpunt bekeken zijn
plannen gemaakt om de kiosk een
herbestemming te geven waarbij een
openbare functie van het gebouw
leidend is.
Wat Stef van Loo, de nieuwe
eigenaar van de kiosk, ermee van
plan is, is nog onduidelijk. Natuurlijk

heeft hij wel ideeën maar die wil
de ondernemer nog niet prijsgeven.
“We zijn van plan om de kiosk op een
mooie locatie binnen Horst aan de
Maas te plaatsen. Waar en in welk
dorp zeg ik nog niet omdat we nog in
de voorbereiding- en vergunningsfase
zitten”, aldus Van Loo. Evenmin wil hij
kwijt waar hij de kiosk heeft opgeslagen.

Broekhuizen
kiosken-dorp?
In de dorpen langs de Maas staan
al enkele kioskvormige gebouwtjes
zoals bij Blue Berrie Hill en Theetuin
De Roode Vennen. Stef van Loo denkt
dat de voormalige Horster kiosk in zo’n
zelfde vorm een verantwoorde aanvulling kan zijn in de omgeving.

Aanpak vuurwerkoverlast scholen

Spoorstraat 25, Tienray - Tel.: 0478-501341 - www.biancasknipshop.nl

TE KOOP
GEVRAAGD

TE KOOP GEVRAAGD
enkele percelen cultuurgrond t.b.v. akkerbouw/tuinbouw.
Oppervlakte minimaal 3.0 ha.
Regio Tienray, Castenray, Oirlo, Meerlo, Venray
Reacties, aanbiedingen en nadere informatie:
Hay Hendrix Arvalis makelaars
Tel: 0478 – 57 82 57 – mobiel 06 – 53 23 64 41.

Bekijk ons totale aanbod op www.arvalis.nl

www.tinsun.nl

De politie, basisscholen en de peuterspeelzalen in de gemeente Horst aan de Maas voeren voor de derde keer
actie om de schadepost door het afsteken van vuurwerk in de omgeving van de scholen en op schoolpleinen te
verminderen. Dit willen zij bereiken door middel van voorlichting, een posteractie en gericht surveilleren.
Ieder jaar wordt er veel vernield
en is er overlast door het afsteken
van vuurwerk op de schoolpleinen.
In de afgelopen jaren werden 29
basisscholen in Nederland getroffen
door brandstichting, ernstige vernieling of baldadigheid. In 2009 konden
een aantal basisscholen op de eerste
dag na de kerstvakantie niet starten
omdat de beschadigingen en vernielingen niet of onvoldoende hersteld
konden worden.
Tijdens de afgelopen jaarwisseling was er gelukkig nauwelijks nog
sprake van overlast op de basis-

scholen en peuterspeelzalen in Horst
aan de Maas. Brigadier Hans Nillissen
van politie Limburg-Noord, de scholen van Dynamiek Scholengroep en
de Akkoordscholen Samensprong en
Krullevaar gaan ook dit jaar weer
samen aan de slag om de vuurwerkoverlast op de schoolpleinen en
peuterspeelzalen zo veel mogelijk te
beperken.
In de twee weken voor de kerstvakantie wordt aandacht besteed aan
dit onderwerp en duidelijk gemaakt
dat het verboden is om op 31 december vuurwerk op het schoolplein af te

steken. De afspraken die gemaakt
worden zijn dat het schoolplein op
31 december verboden gebied is
om vuurwerk af te steken en dat de
politie met twee surveillancewagens intensief gaat controleren of er
kinderen op de speelplaatsen zijn. De
politie schrijft namen op van kinderen
die dan vuurwerk afsteken. Zij worden
aansluitend uitgenodigd door de
school om overlast op te ruimen of
aangesproken op aangerichte schade.
Als de kinderen hier geen gehoor
aangeven wordt doorverwezen naar
bureau HALT.

• Afhaalservice

• Kerstarrangementen

• Arrangementen

• Catering

Prettige feestdagen
en een gezond 2012
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Stemmen kan nog tot 20 december

Kerstaankleding
in Torrekoel

HALLO Kerst top 10

Het is ieder jaar weer mooi om te zien hoe Horst aan de Maas zich
´aankleedt´ voor de kerstdagen. Naast de gebruikelijke kerstbomen,
kerstmannen en arrensleën springen sommige initiatieven eruit door de
originele invalshoek, zo ook in de Torrekoel in Kronenberg.

De lijst begint aardig te groeien. Bijna 130 verschillende liedjes zijn al genomineerd voor de HALLO Kerst top 10,
elk met een eigen motivatie. Zo is Jona Lewie’s Stop The Cavalry genoemd omdat het zo mooi heimweeverlangens
weergeeft en herinnert Flappie van Youp van ’t Hek meerdere stemmers aan hun eigen konijn. Wat vind jij de beste
kerstplaat ooit? Stem nu nog op de HALLO Kerst top 10 en maak kans op een mooie prijs!
Nog steeds is er geen duidelijke winnaar naar voren gekomen, al
staan klassiekers als Wham met Last
Christmas en Mariah Carey met All I
Want for Christmas zoals verwacht hoog
genoteerd. Ook John Lennon’s Happy
X-Mas en Chris Rea zijn nog in de top
te vinden. The Pogues en Kristy McColl
met Fairytale of New York is bezig aan
een opmars. Nog steeds ligt de weg
naar de top open: jouw stem kan doorslaggevend zijn!

Win ’n diner voor
twee bij Nieuw
Kronenbergerhof

Origineel is de aankleding van
de Torrekoel in Kronenberg beslist.
De arrenslee bij de ingang roept al
vragen op. Een tuinkabouter staat
verscholen tussen de kerstbomen.
Het prikkelt de bezoeker van het
gemeenschapshuis om binnen te
gaan kijken. En dan is de verrassing
compleet. Op en in een oude cementmolen is een kerststal gebouwd.
Terwijl het kindeke Jezus liefdevol
wordt verzorgd door Maria en Jozef in

de molen zelf, kijken de drie wijzen
uit het Oosten toe vanaf het aandrijfsysteem van het apparaat. Een onverwachte combinatie die verrassend
mooi uitpakt. Even verderop is uit
eenvoudig bouwmateriaal een kerstboom opgetrokken. In plaats van de
kerstballen hangen stukken gereedschap in de boom. De kerstverlichting
maakt het geheel compleet. Of de
lijmtangen in de boom ooit door Jozef
zijn gebruikt, is niet bekend.

Tot dinsdag 20 december 12.00 uur
kun je op www.hallohorstaandemaas.nl
stemmen op je favoriete kerstnummers én motiveren waarom je nummer één daadwerkelijk op één moet
komen staan. Met je inzending maak
je kans op een dinercheque voor een
twaalfgangen amusediner voor twee
personen bij Nieuw Kronenbergerhof in
Kronenberg. De uitslag staat volgende
week in HALLO. De top 10 is dan ook
op onze website te beluisteren. De
winnaar van de dinercheque van Nieuw
Kronenbergerhof wordt in dezelfde
HALLO bekend gemaakt. Over de uitslag
kan niet worden gecorrespondeerd.

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur

HoeBOCD’s&DVD’s
ING
AANdBreIaED
Berg

A
de
en Himmel & Er
ch
is
Zw
van € 15.00
voor

€ 10.00

De kraam voor al uw
ondermode en pyama’s!
wij verkopen oa BEEREN ondergoed

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!

Op dinsdag 20 december:

Ook hebben wij alles op het gebied van
zelfmaakmode en kledingreparatie!

Tegen inlevering van deze bon

dinsdag 27 december zijn wij niet aanwezig!

Alle groenten en fruit voor helft van het geld
Onze marktkraam is te vinden bij het gemeentehuis

Zie ook: www.vanderwijstkleinvak.nl
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KERST
AGENDA
Kerstconcerten

Christmas High Tea
zo 18 december 13.00-17.00 uur
Organisatie: het Seniorenorkest
Locatie: Parkhotel Horst

Kerstconcert

Kerstconcert

zo 18 december
Organisatie: Fanfare St. Nicolaas
Locatie: kerk

Broekhuizenvorst
Kerstconcert

zo 18 december 14.00 uur
Organisatie: Fanfare
Broekhuizenvorst & Ooijen
Locatie: zaal van Kasteel Ooijen

zo 18 december 11.00 uur
Org: Fanfare Monte Corona en
leerlingen van Via Corona
Locatie: De Torrekoel

Lottum

Kerstconcert
vr 23 december 19.30 uur
Organisatie: Gemengde
Zangvereniging Le Rossignol
Locatie: St. Gertrudiskerk

Melderslo

Griendtsveen

Kerst- en afscheidsconcert
Mallemoer

Kerstconcert

za 17 december 19.30-21.00 uur
Org: kamerkoor Cantique en
Ensemble Duodecima
Locatie: St. Barbarakerk

wo 21 december 19.30 uur
Locatie: streekmuseum De Locht

Sevenum

Kerstconcert Sevenheijm

Grubbenvorst
Kerstconcert

wo 21 december 19.30-22.00 uur
Org: Grubbenvorster Mannenkoor en zangvereniging Con Brio
Locatie: parochiekerk

wo 21 december 20.00 uur
Org: Fanfare Monte Corona
Locatie: Verzorgingshuis
Sevenheijm

Swolgen
Kerstconcert

Kerstconcert
zo 18 december 11.30 uur
Organisatie: Horster
Mannenkoor
Locatie: ‘t Gasthoes

De Kerstman zweeft door de lucht, compleet met arrenslee en rendieren. Kinderen gooien met sneeuwballen en
glijden met een sleetje van de helling af. Het lijkt op een scène uit een kerstfilm, maar het speelt zich toch echt af
in de huiskamer van Jan en Tonny Brugman uit Horst. Hoe dat kan?

Kronenberg

Broekhuizen

Horst

Winterwonderland
in de huiskamer

za 17 december
Org: Fanfare Vriendenkring
Locatie: Lambertuskerk

Het is twee weken vóór Kerstmis
en het is nu al feest bij de familie
Brugman. Jan heeft net de laatste hand
gelegd aan hun kerstdiorama. “Ik ben
een paar jaar geleden begonnen met
een paar huisjes en wat nepsneeuw”,
vertelt een enthousiaste Jan Brugman.
“Inmiddels heb ik een aardig oppervlak
nodig om alles neer te kunnen zetten.”
In een nis van de huiskamer van de
familie Brugman verrijst ieder jaar
een winterlandschap met huizen, een
kerkje en een heuse oliebollenkraam.
Over het hele landschap beleven mensen plezier in de sneeuw en op het ijs.
Allemaal levensecht, maar dan in miniformaat. Een fascinerend schouwspel
in winterse sfeer. Hoe langer je er naar
kijkt, des te meer leuke en sfeervolle
details je ontdekt.
“Elk jaar komen er nieuwe spul-

letjes bij. Kijk, deze twee kersthuisjes
heb ik in Nootdorp gekocht. Daar is een
tuincentrum waar mensen uit het hele
land naartoe komen om spulletjes voor
hun kerstlandschap te kopen.” Met allerlei technische kunstgrepen heeft Jan
het diorama zo gebouwd dat hij met
één druk op de knop alle lampjes aan
laat gaan en alle tafereeltjes in gang
zet. “Het is heerlijk om uit te pluizen
hoe ik iets zodanig kan ombouwen dat
het naar mijn zin werkt. De meeste
voorstellingen lopen op batterijen.
Die kan ik dus niet vervangen als alles
eenmaal is opgebouwd en daarom heb
ik overal adapters tussen gemonteerd.”
Jan kijkt met een dromerige blik
naar zijn meesterwerk en raakt maar
niet uitgepraat. “Onze kleinkinderen
vinden het heerlijk als opa weer begint
met opbouwen. Dan kunnen ze niet

wachten tot het klaar is. Ook vrienden
en kennissen komen met hun kinderen en kleinkinderen kijken naar het
kerstlandschap.”

Ik ben een
kerstkind
Het diorama is niet het enige dat
met kerst te maken heeft bij de familie
Brugman. Overal staan kerstpoppen en
muziekdozen met een beeld van de
Kerstman er boven op. “Tja, ik ben een
kerstkind”, verklapt Tonny Brugman.
“Geboren op eerste kerstdag, vandaar
de passie voor Kerst.” En terwijl Jan
doorgaat met de technische uitleg van
het prachtige winterse schouwspel in
de nis, zegt Tonny met een knipoog: “Ja
ja, je merkt het al, hij kan echt praten
als Brugman!”

de markt van alle markten thuis
MASTBROEK
Poeliersbedrijf
Uw specialist voor
konijn, kip, kalkoen, wild en gevogelte
Ook hebben wij gerookte kipkluifjes, gerookte kipfilet
en babykalkoen vanaf ongeveer 2 kg.

Sfeervol genieten!

Eduard Camps
Vishandel

CLASSE ROYALE

(romig pikant) kilo

LUXE HOLLANDER

(de lekkerste oude) 500 gram

5,95

9,95

voor het samenstellen van een heerlijke kaasplank helpen wij u graag!

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

stunt
prijs!

3 lekkerbekken E 7,50

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

www.vishandelcamps.nl + T. 0478 58 10 61
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Kleeven Beheer BV overgenomen
Kleeven Beheer BV uit Horst wordt per direct overgenomen door Sparland BV uit Rosmalen, een investeringsbedrijf in de gezondheidsindustrie. Dit laten de directeuren van beide bedrijven weten. Kleeven richt zich op het
ontwikkelen, produceren en vermarkten van apparatuur die in de gezondheidszorg worden ingezet.
Ton Kleeven richtte de onderneming 28 jaar geleden zelf op. Hij blijft
ook na de overname aan het bedrijf
verbonden. Hij gaat zich concentreren
op innovatie en ontwikkeling. “Door de
overname komen er nu de middelen
en management beschikbaar die nodig

zijn om de schaal van het bedrijf te
vergroten. De internationale ontwikkelingen in de Health Care industrie
vragen om een andere aanpak”, aldus
Ton Kleeven.
“Met het overnemen van de
Kleeven groep doen wij opnieuw een

mooie investering die uitstekend bij ons
past”, aldus directeur Cees Akkerman.
De onderneming zal onder de namen
Kleeven Control, Kleeven Medical en
Kleeven Medizintechnik op de markt
actief blijven.

Bier proeven in de Mèrthal
De Mèrthal in Horst wordt komende zondag omgetoverd tot een Walhalla voor bierliefhebbers. Jan Joosten
organiseert met zijn café ´t Centrum de eerste editie van het Beer Preuvenement Horst. Centraal staan de speciaalbieren van bekende en minder bekende brouwerijen.
Hoewel het gemiddelde bierverbruik in Nederland redelijk stabiel blijft,
neemt de vraag naar speciaalbieren
nog altijd toe. Jan Joosten van café ´t
Centrum wil met de eerste editie van
het Beer Preuvenement het speciaalbier nog beter in de kijker zetten.
“Ik wil op een bijzondere manier
mensen kennis laten maken met
speciaalbieren”, vertelt Jan. “Als lid van
de Alliantie Bier Tapperijen leek het mij
dan ook leuk om een bierproef evenement te organiseren. En komende
zondag is het dus zover. Dan presenteren ruim twintig brouwerijen hun speciaalbier in de Mèrthal.” Het proeven
van bier vertoont overeenkomsten met
het wijn proeven, met één duidelijk
verschil: het bier moet je doorslikken. “Tijdens het Beer Preuvenement
kunnen de bezoekers veertig speciaalbieren van het fust en tien flesbieren

proeven. Het proeven gaat met een
speciaal glas, waardoor ook het ruiken
van het bier beter tot zijn recht komt.
Het is trouwens opvallend dat de
laatste jaren steeds meer vrouwen een
speciaalbiertje kunnen waarderen.”

Veertig speciaalbieren
Volgens Jan is het Beer
Preuvenement een ideale aanvulling
op de koopzondag op 18 december.
“Terwijl de kinderen zich vermaken
op de schaatsbaan en de vrouwen
lekker kunnen winkelen, vermaken
de mannen zich tijdens het Beer
Preuvenement.” Hij haast zich er bij te
zeggen dat vrouwen natuurlijk ook van
harte welkom zijn. “Voor de mensen
die geen bier drinken, wordt er fris
en koffie geschonken. Verder worden
er speciale bier gerelateerde hapjes
geserveerd.”

Tijdens het Beer Preuvenement geven diverse brouwerijen met vaak bijzondere namen acte de présènce. “ Wat
dacht je van brouwerij De Natte Gijt,
inderdaad met een lange ij. Of brouwerij de Fontein die met een speciaalbier
genaamd ´Maaskanter´ naar Horst komt.
Verder krijgen de proevers de kans een
bier in ontwikkeling te proeven. Ik doel
daarbij op Palm Hoppen. De brouwerij
wil op deze manier de mening van de
bierliefhebber testen. Speciaal voor
deze gelegenheid wordt trouwens nog
één keer het bier met de klinkende
naam ´Mein Nelson Sauvin´ getapt. Dat
is het jubileumbiertje van ABT, dat dit
jaar 25 jaar bestaat.”
Het Beer Preuvenement in de
Mèrthal start om 11.00 uur. De entree
bedraagt 5 euro per persoon. Uiteraard
wordt aan personen onder de zestien
geen alcohol geschonken.

Starter in de Regio
Reconnective Healing Mariet
Bedrijf

Reconnective
Healing Mariet
Eigenaar Mariet Stas-Erben
Adres
Klompenmakerstr. 16
Plaats
5961 KE Horst
Telefoon 06 28 81 46 21
E-mail
mariet@
reconnective-healers.nl
Website reconnective-healers.nl
Sector
Alternatieve
geneeswijze
Start
1-1-2011
Activiteiten
Reconnective Healing,
”Heel anderen, heel jezelf”.
Reconnective Healing is een
methode waarmee het zelfgenezend vermogen van de cliënt
in gang gezet wordt en de
blokkades die de gezondheid in
de weg staan laat verdwijnen,
door de energieën die de Healer
doorgeeft. Reconnective Healing
Mariet helpt mensen om de eigen
balans en kracht in hun leven te
hervinden. Eric Pearl is de
grondlegger van de Reconnective
Healing. Diverse cliënten vertellen over de positieve ervaringen
van een healing, zoals vermindering van lichamelijke klachten,
positiever in het leven staan,
beter slapen, meer energie en
vertrouwen in het maken van de
juiste beslissingen. De energieën
zijn niet te richten op een
bepaalde klacht, ziekte of
aandoening. Ze hebben effect op

jou als mens in zijn geheel.
In drie sessies, waarbij je ontspannen op de behandeltafel ligt,
is meestal zoveel in gang gezet
dat dit voldoende is voor de
genezing. Naast de Reconnective
Healing is het ook mogelijk om
De Reconnection te laten doen.
Dit is voor persoonlijke evolutie
waarbij men op het levenspad
wordt gezet en ervoor wordt
gezorgd dat de levensdoelen
sneller en makkelijker ontdekt en
ook bereikt worden. De Reconnection zorgt voor herverbinding van
de meridiaanlijnen, in twee
sessies, dit is maar één keer in je
leven nodig.
Doelgroep
Reconnective Healing is
geschikt voor iedereen, van jong
tot oud, met of zónder lichamelijke of psychische klachten.
Daarnaast voor mensen die de
energieën willen ervaren of op
zoek zijn naar genezing op alle
niveau’s. De Reconnection is
geschikt voor iedereen die op
zoek is naar zijn levenspad en zijn
levensdoel wil ontdekken en
bereiken.
Onderscheidend vermogen
Reconnective Healing en
De Reconnection werken met
energieën. Deze worden doorgegeven door de Reconnective
Healer en blijven tot lang na de
sessie doorwerken.

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

GRATIS... Pleunie en Nicole!

Onze binnenhuisarchitecten komen bij U thuis met
een advies op maat.

OP EN ZO NDAG 18 DEC. VA N 12.00 TOT

17.00 UU R

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

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!

Klaar voor de start!
Kom kijken!

informatieavond
maandag 19 december 2011

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

vanaf 19.30 uur in Café Kleuskens,
Crommentuynstraat 1 te Meterik

Kerkstraat 20a , Horst

Wonen voor jong en oud!
•

Starterswoningen

•

Gezinswoningen

•

Patiowoningen

•

Vrije sector kavels

•

Woningbouw met
CPO

Pssst.... kerstmannen

(collectief particulier

op zoek naar een origineel cadeau?

opdrachtgeverschap)
t. 077 477 97 77

t. 0478 51 71 71

www.planmeterik.nl

★ luxe lingerie
★ nachtkleding

★ dusters
★ geschenkbonnen

Alles mooi voor u ingepakt!
Voor dames, heren en kinderen.
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Ruud achter de lens
Vorig jaar studeerde Ruud Lenssen af aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Met zijn afstudeerproject Kathem & Chris viel hij direct in de prijzen. Bij de jonge documentairemaker uit Broekhuizenvorst draait alles
om film.

Momenteel werkt Ruud aan een
documentaire over documentairemaker Marijn Poels. “ Het is een soort
´making of´. Ik ben met Marijn naar
Kenia geweest en heb vastgelegd
wat er allemaal komt kijken bij de
totstandkoming van een documentaire. Een schitterende ervaring.” Ruud
wil zich met zijn filmbedrijf ook gaan
toeleggen op het vervaardigen van
bedrijfsfilms. “Met een iets andere
invalshoek dan de meeste mensen
gewend zijn. Niet dat superstrakke,
maar met meer gevoel, zoals ik dat

dus ook in mijn documentaires wil
doen.” De grootste wens van Ruud is
het maken van een lange documentaire. “Het maken van een documentaire kost veel geld. Met een goede
producent moet het lukken om een
project van de grond te krijgen. En het
is natuurlijk mooi als je een productie
kwijt kunt. Bijvoorbeeld bij een regionale of landelijke omroep.”
“Ik heb grootse plannen voor een
langere documentaire. Ik heb ook al
een onderwerp voor ogen, maar daar
kan ik nu nog weinig over zeggen.”

High Tea
met Seniorenorkest
Het Seniorenorkest Horst aan de Maas treedt tijdens de Christmas
High Tea in het Parkhotel Horst op zondag 18 december op. De High Tea
begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Het Seniorenorkest Horst aan
de Maas bestaat al vanaf 1993 en telt momenteel 30 leden waaronder
twee zangers. Het orkest staat onder leiding van de heer Will Faasen.

“Eigenlijk is mijn liefde voor het
filmen pas ontstaan tijdens het eerste
jaar van de Kunstacademie in Tilburg.
Gedurende dat jaar kreeg je alle
vormen van kunst voorgeschoteld en
ik vond filmen meteen helemaal te
gek.” Aan het woord is de 25-jarige
Ruud Lenssen. Onlangs startte hij
onder de naam Ruis Films een eigen
onderneming. “Bij mij draait alles om
film. Ik heb een grote voorliefde voor
het maken van documentaires. Ik
vind het fascinerend om verhalen van

gewone mensen in beeld te brengen.
De combinatie van techniek en inhoud
moet dan wel kloppen. Mijn documentaires moeten de kijker aan het denken
zetten. Het moet mensen prikkelen om
anders tegen bepaalde onderwerpen
aan te kijken.”
De afstudeerfilm van Ruud gaat
over de bijzondere band tussen Chris en
Kathem, een voormalig asielzoeker uit
Irak. Hoewel ze weinig met elkaar gemeen hebben, groeit een vriendschap
tussen beide mannen. Het verhaal

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

speelt zich af in en om Tienray. Met de
film viel Ruud in de prijzen. Hij won onder meer de Dioraphte Stimuleringsprijs
voor beste Nederlandse studentenfilm op het Nederlands Filmfestival
te Utrecht. “De dag van de uitreiking
was de mooiste van mijn leven”, zegt
Ruud glunderend. “Kathem & Chris is
precies het soort documentaire dat ik
wil maken. Het speelt zich af in NoordLimburg, waar ik een sterke band mee
heb. En het gaat over gewone mensen
met een bijzonder verhaal.”

Burgemeester Kees van
Rooij is beschermheer van het
Seniorenorkest Horst aan de Maas.
De leden zijn afkomstig uit de
gemeenten Horst aan de Maas en
Venray. Ze hebben allemaal een
langdurige carrière achter de rug
als muzikant bij een fanfare of
harmonie. Alle leden zijn boven de
zestig.
Het orkest treedt regelmatig op.
Hun repertoire is zeer divers. Het
bestaat uit populaire evergreens

AUTOBEDRIJF

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.

Voor al uw onderhoud en
schade aan personen- en
bedrijfsauto’s

Mover met accu en lader,
montage @ 1250,00

Verkoop van alle merken

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

maar ook moderne nummers van
André Hazes en Jan Smit. In de
kerstperiode brengt het orkest een
volledig kerstprogramma met alle
bekende kerstnummers.
Afgelopen jaar trad het onder
andere op tijdens diverse braderieën
en markten in Horst, Arcen, Deurne
en Venlo. Kortom, het Seniorenorkest
Horst aan de Maas is een club van
zeer actieve mensen die er voor
open staan om ook anderen een
groot plezier te doen.

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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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.

Suzanne Wijnhoven
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

In Kronenberg woont de 40-jarige Suzanne Wijnhoven-Van den Beuken.
Zij is getrouwd met Erwin (42). Het gezin Wijnhoven heeft twee kinderen,
Bente van 10 en Tieme die 8 jaar oud is. Deze week wordt Suzanne
Wijnhoven Geplukt.

Gemarineerde
kersen met
meringuesschuim
voor 4 tot 6 personen

Benodigdheden:
• 1 vanillestokje
• 1 kaneelstokje
• 2 stuk steranijs
• 100 gram suiker
• 500 gram kersen op sap
• Aardappelzetmeel

Meringuesschuim
Benodigdheden:
• 300 gram eiwit
• 300 gram suiker
Bereiding:
• Zorg voor een vetvrije kom;
• doe hierin het eiwit met de suiker;
• klop dit geheel meteen op met
een keukenmachine tot het eiwit
taai en luchtig is;
• als je de kom ondersteboven kan
hangen en het eiwitschuim blijft
erin zitten dan is het eiwitschuim
goed;
• doe het schuim nu in een spuitzak
en serveer dit samen met de
kersen of apart;
• brand het schuim eventueel af
met een gasbrander voor een
mooie bruine kleur.

Muzikale familie
“Erwin is penningmeester, Bente
speelt trompet bij de jeugdfanfare
en Tieme zit nog op blokfluitles. Het
is wel plannen binnen ons gezin
want we treden best vaak op met de
fanfare. Afgelopen januari zijn we met
het hele corps naar Praag geweest
waar we deelnamen aan een internationaal concours. Een superleuke
ervaring, die nog leuker werd toen we
hoorden dat we gewonnen hadden”,
lacht Suzanne. Veel plezier beleefde
ze ook aan Friends for Music in Venlo
afgelopen november. Daarnaast
verheugt ze zich al op het kerstconcert
van aanstaande zondagmorgen in de
Torrekoel in Kronenberg.

Groter plein met
bankjes

Gemarineerde kersen

Bereiding:
• Zeef de kersen uit het vocht en
doe het vocht in een pan;
• doe hier het vanillestokje, de
steranijs en het kaneelstokje met
de suiker bij;
• breng het geheel aan de kook en
haal het daarna van het vuur om
het ongeveer 10-15 minuten te
laten trekken;
• breng de massa weer aan de kook;
• maak het aardappelzetmeel aan
met water tot je een papje hebt;
• zodra de kersenmassa aan de kook
is, voeg je hier het aardappelzetmeel aan toe;
• voeg net zoveel aardappelzetmeel
toe tot de juiste binding is bereikt;
• laat de massa even koken zodat
het aardappelzetmeel zijn
volledige binding heeft bereikt;
• begin met een beetje aardappelzetmeel. Je kunt altijd nog meer
toevoegen voor een stevigere
binding;
• zodra de binding is bereikt, haal
de pan van het vuur en voeg de
kersen eraan toe;
• serveer het geheel warm of laat
het afkoelen en serveer het koud.

Kronenbergse in haar grote hobby
fanfare Monte Corona, de muziekvereniging uit Kronenberg en Evertsoord.
Suzanne is al 27 jaar lid van de fanfare
en speelt trompet. Iedereen binnen
het gezin Wijnhoven is lid van Monte
Corona.

Over hoe het is om in het dorp
Kronenberg te wonen, zegt Suzanne:
“Het is een hechte gemeenschap waar
iedereen elkaar kent, een dorp met
een actief verenigingsleven. Ieder
gezin uit Kronenberg maakt wel deel
uit van een vereniging. Ik woon hier
graag maar zou de dorpskern een
meer gezelliger uitstraling willen
geven. Dat zou al kunnen door het
planten van bomen. Ook een groter
plein met zitjes of bankjes zie ik

wel zitten”, zegt ze. Suzanne vindt
natuurgebied de Bengd het mooiste
plekje in Kronenberg. Daarbij heeft
ze mazzel want het gebied grenst op
enige afstand aan haar achtertuin.
Maar veel tijd om te wandelen heeft
Suzanne niet want de fanfare en haar
werk vergen veel tijd.

Familiegevoel
reikt ver
In de vrije avonduren kijkt ze
graag naar medische programma’s,
die vindt ze interessant. Detective- en
actiefilms zijn niet haar ding. En over
uitgaan of een avondje stappen zegt
Suzanne: “Wij gaan niet meer zo vaak
op stap, alleen tijdens de carnaval.
Dan gaan we meestal naar Sevenum
of we blijven in de Kronenberg in de
Torrekoel of café Ummenthun. Het
afgelopen jaar gingen we wel vaker
omdat Erwin adjudant was van de
Kroeënekraan en Pieëlhaas. Een machtig mooie belevenis”, aldus Suzanne.
Eenmaal toe aan een goede nachtrust,
wil Suzanne niet midden in de nacht
gewekt worden. Tenzij er iets is met
de kinderen, dan mag dat wel. Tot
slot de vraag wie ze nog wel eens zou
willen ontmoeten. “Alle familieleden
van me uit Nieuw-Zeeland zou ik hier
in Kronenberg wel gezamenlijk willen
ontmoeten. Dit jaar heb ik voor het
eerst een aantal neven en nichten uit
Nieuw-Zeeland gezien en dat was heel
bijzonder. Je kent ze eigenlijk niet en
toch voelt het als je eigen familie. En
dat terwijl ze aan de andere kant van
de wereld wonen”, sluit Suzanne het
vraaggesprek af.

RIX LIMERICK
De Kronenbergse werkt op
Daelzicht in Koningslust als medewerker crisisopvang en intensieve zorg
op de dagbesteding voor kinderen
met een verstandelijke beperking.
In haar groep zitten kinderen met
een stoornis in het autismespectrum
en kinderen met moeilijk begrijpbaar

gedrag. “Ik zie het als een uitdaging,
dat ik elke dag met deze kinderen
mag werken. Zij zijn afhankelijk van
zorg en begeleiding en we proberen
deze kinderen een zo optimaal
mogelijke ontwikkelingskans te
bieden”, zegt Suzanne.
Ontspanning en rust vindt de
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De Kloas krèk oêt os gedachte,
Kriëge nag de Heilige Nachte,
Pimp nou al ôw ei,
Wàt mot ik do meej,
Lot di Pôshaas màr efkes wachte.

De kroon op speciale momenten

Desserttaartjes

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.

8

HALLO van afgelopen week: ´Pimp ow ei´ in Hegelsom
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3
8

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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• Perzik mango
• Hazelnoot progres
• Frambozen surprise
• Yoghurt bosvruchten
• Sacher torte
• Kersttaartje
en…

Desserts
• panna cotta
• crème brûlée
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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.

Post in een garagebox
“De serviceverlening van PostNL staat op de tocht”, lazen we in HALLO
van afgelopen week. De aanleiding voor de stelling is dat de poststukken
tegenwoordig verdeeld worden in een garagebox in plaats van een
degelijk distributiepunt.
Dit houdt voor de werknemers
dus in dat ze hun werk moeten
doen op een koude plek zonder
verwarming en zonder sanitair. Zonder
meer een achteruitgang van werkomstandigheden en daarnaast kunnen
er vraagtekens gezet worden bij het

waarborgen van de veiligheid van de
poststukken.
Diverse gemeenten (Enschede,
Delft, Amersfoort, Veghel, Groningen en
Doetinchem) hebben dergelijke depots
gedwongen laten sluiten omdat de activiteiten niet in het bestemmingsplan

passen, de ruimten niet voldoen aan de
Arbowetgeving en de distributie vanuit
garageboxen zorgt voor leegstand op
bedrijventerreinen.
Momenteel is PostNL bezig om in
Limburg een netwerk van garagedistributiepunten uit te rollen. Indien de
gemeente hieraan meewerkt in de
vorm van vergunningen of het niet
handhaven van het bestemmingsplan,
werkt de gemeente mee aan het opheffen van bestelkantoren in de regio

en leegstand van bedrijfsruimten.
De SP vindt deze gang van zaken
zorgelijk en heeft het college om opheldering gevraagd door het stellen
van schriftelijke vragen. Zo wil de
SP weten hoeveel garageboxen er
in onze gemeente al in gebruik zijn
genomen met dit doel of in gebruik
genomen gaan worden en hoe het
zit met handhaving en legalisering.
Michael Van Rengs,
SP fractie Horst aan de Maas

Ingezonden brief

Nieuw afvalsysteem:
verzoek om dringende heroverweging
Geacht College van B&W, gemeenteraad, raadsleden, fractievoorzitters
en de Rekenkamercommissie,
Al een aantal jaren zijn de
bewoners van de gemeente Horst
aan de Maas tevreden en trots op het
huidige afval ophaalsysteem, zeker
voor wat betreft de grijze afvalcontainers. Twee keer per maand aan
de weg, prima! En wordt dit vanaf
januari 14 keer per maand? Ziet u het
als oudere al voor u, als je in een flat
of bejaardenwoning woont? Nu krijgen
de mensen het probleem van opslag,
stank, overlast van kapotte zakken
door ongedierte. Moeten we de keuken en de kamer gaan inruimen voor

zal zijn. Dit kan nooit goedkoper zijn
dan het huidige systeem. Het huidige
wegennet in Horst aan de Maas is
opslag ten behoeve van de gemeente?
568 kilometer verharde wegen en
Het wekt mijn verbazing dat er weer 207 kilometer onverharde wegen, maar
zeer snel gekozen is voor een nieuw
omdat er niet overal mensen aan woinefficiënt, duur afvalinzamelsysteem,
nen tel ik daarvoor 100 kilometer. In de
waar de bewoners totaal niet in gekend huidige situatie rijden de vuilniswagens
zijn, althans veel te laat. En nu gaat de
voor het ophalen exclusief stortkilogemeente pas beginnen met informameters minimaal 17.368 kilometer.
tie verstrekken, nu er geen weg meer
Dit was ook zo toen het plastic afval niet
terug is? Het nieuwe systeem gaat al
apart opgehaald werd. Vanaf 1 januari
op 1 januari 2012 in. Koste wat het kost komen er minimaal 104.208 kilometer
lijkt het wel, of loopt Horst aan de Maas bij. Hiervoor wordt minimaal 26.052
anders weer een EU-subsidie mis?
extra liter diesel gebruikt. Dan worden
Het ergste is dat ons voorgehouden er ook nog kosten gemaakt voor vier
wordt dat het allemaal goedkoper
vuilniswagens, 9.994 extra manuren

Gordijnconfectie
Raamdecoratie
Horramen

en planning en organisatie. In totaal
is het weggegooid belastinggeld van
de bewoners. Hierbij moeten de extra
milieuaspecten nog in meegenomen
worden. Dan ook te bedenken dat er
meer dan 156 extra dagen per jaar
vuilcontainers aan de weg staan.
Ik vraag mij af of de gemeente
hiermee wel rekening gehouden
heeft. Daarom vraag ik het College
van B&W om met de rekenkamercommissie een kostenbatenanalyse te
maken. Het is voor mij een raadsel dat
104.208 kilometer goedkoper is dan
17.368 kilometer.
Met vriendelijke groet,
Johan van Huet, Lottum

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

Banden - Accu’s - Carwash

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

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Restaurant kerstweekend en
nieuwjaarsweekend gesloten.

Kerstmis

Lekker thuis tafelen zie
onze site www.brugeind.nl

Bespreking Poll week 48

Sinterklaas moet zijn budget aanpassen aan de crisis
Met de stelling Sinterklaas moet zijn budget aanpassen aan de crisis,
was 64% van de stemmers het eens. 36% was het niet eens met de stelling.
Vanwege de internationale crisis op de financiële markten kan en zich voorstellen dat mensen naast andere bezuinigingen ook minder geld aan cadeautjes te spenderen heeft. Maar wordt er ook daadwerkelijk bezuinigd op de
feestdagen? Of is dat iets waar men ongeacht de crisis toch tijd en geld voor
blijft reserveren? Ongeveer tweederde van de stemmers was het eens met

de stelling: zij zouden ook minder cadeautjes aanschaffen met de feestdagen.
Landelijk, blijkt uit onderzoek van Market Response, denkt slechts éénderde
van de Nederlanders minder uit te gaan geven aan cadeaus. Eén op de tien
Nederlanders denkt zelfs meer uit te gaan geven tijdens de feestdagen. Ook
tijdens Kerst verwacht het onderzoeksbureau weinig bezuinigingen. In Horst aan
de Maas denkt 36% van de stemmers dat hun feestdagenbudget niet aangepast hoeft te worden vanwege de financiële crisis.

Het Mega Piraten Festijn moet in America blijven
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het Mega Piraten Festijn streek in juni in America neer. Om hun 44-jarig
jubileum luister bij te zetten haalde het Jeugdcomité America het festijn eigenhandig naar het Peeldorp. Wellicht niet zo verwonderlijk dat in America teleurgesteld is gereageerd op de wens van de gemeente om het volgende festijn naar
evenemententerreinen elders in de gemeente te verplaatsen. De gemeente geeft
hiervoor als reden de logistieke problemen rond het terrein aan de Wouterstraat

en overlast voor inwoners van het dorp. Vooral de toe- en afvoerwegen voor
ongeveer 10.000 man publiek zouden voor problemen zorgen. Ook maakt de
gemeente zich zorgen over vernielingen. De gemeente wil wel helpen om het
spektakel naar Kronenberg of Horst te verplaatsen. De Americanen hebben dit
festival zelf binnengehaald en willen het graag houden. Maar de gemeente heeft
verantwoordelijkheid voor de veiligheid. Wie heeft er hier gelijk? Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 49) > PostNL kan op deze manier geen kwalitatief hoogwaardige diensten leveren > eens 93% oneens 7%

Cactus
Column

Filmpje

De gemeente Horst aan de
Maas doet er werkelijk alles aan
om de bevolking de nieuwe
vuilophaalmethode door de strot
te duwen. Er is zelfs, voor
geïnteresseerden, een filmpje
gemaakt dat op de site van de
gemeente te zien is. In dit
beeldverslag doet een, kennelijk
ruim van te voren geïnstrueerde
mevrouw, verslag van de
bereiding van een maaltijd.
Alle bijbehorende restproducten
verdwijnen in evenzoveel
bakken en zakjes. Waarschijnlijk
lopen in dit modelhuishouden
geen kindjes of een man rond
anders zou het er niet zo
opgeruimd uitzien. De aanwezige, échte, poes lag duidelijk
te wachten op een restje vlees
waarna het dier onmiddellijk
weer in slaap zou vallen in haar
mand met milieuvriendelijk
kattenbakvulling. Het vertoonde
verhaal toonde duidelijk
overeenkomsten met de
bekende reclamefilmpjes op de
commerciële zenders. Nog even
en er zou waarschijnlijk ook een
demonstratie van een staafmixer
worden gegeven. Als je goed
over alles nadenkt kost het de
gemeente handenvol geld om
de zin van de milieuwethouder
door te drijven. Denk eens aan
de vervaardiging van de
duizenden kleinformaat-bakjes
en de vele, alleen via de
computer bij te bestellen,
grotere formaten. (Hoe moeten
de ouderen en gehandicapten
dit nu weer doen?) Er zijn in
sommige appartementen en in
kleine huishoudens al lieden die
weddenschappen afsluiten over
de duur van deze grap. En dat de
ruimschoots geplaatste bladkorven er te zijner tijd oneigenlijke verzamelingen bijkrijgen is
óók duidelijk. Maar ja, wat
zeiden de scholieren vroeger?
Eigen schuld, dikke bult. Weet u
het nog? Maar de moraal van dit
verhaal is dat de doorgaans
verstandige leden van de
gemeenteraad zich zomaar
achter de plannen hebben
geschaard. Niemand heeft zich
kennelijk van tevoren
gerealiseerd dat er zo’n
oppositie zou komen en ook
niemand heeft eens gepraat of is
op bezoek geweest bij ouderen
en alleenwonenden. Jammer.
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
Op dinsdag 20 december 2011 is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis van Horst aan de Maas (HadM).
De vergadering begint om 20.00 uur en de
volgende punten staan op de agenda:
• Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen de
aanwezigen het woord voeren of een presentatie houden over al of niet op de agenda
vermelde onderwerpen. Wilt u gebruik maken
van het burgerpodium, neem dan vóór de vergadering contact op met de griffier, de heer R.
Poels, tel: 077 – 477 97 70 of 06 - 51852891
of email: griffier@horstaandemaas.nl.
• Krediet MFA Broekhuizenvorst
• Harmonisaties nieuwe gemeente HadM
Bij een gemeentelijke herindeling moet er
veel geregeld worden. Dat is ook gebeurd in
2010 en 2011. Vóór 2012 moeten onderstaande zaken geharmoniseerd worden,
zodat voor iedereen in de nieuwe gemeente
HadM dezelfde regels gelden. Het voorstel
aan de raad is om de hierna genoemde harmonisaties vast te stellen:
• BP Buitengebied Deel 1, 2 en 3 grondgebied
• Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
2012-2016
• Gemeentelijk groen
• Afvalstoffenverordening
• Financiële verordening
• Reinigingsheffingen, Rioolheffing en OZB
2012

In Horst aan de Maas zijn veel mensen actief op muziekgebied. Dit varieert van spelen van
muziek in verenigingsverband en het volgen van (individuele) muzieklessen tot samen spelen
in een amateurband.

•
•
•
•
•
•

Subsidies welzijnsinstellingen 2012
Procedure Wabo projectbesluit
Belastingen- en legesverordeningen
Begrotingswijzigingen 2011 en 2012
Veiligheidsbeleid 2012-2015
Restant-krediet Kanteling
Maatschappelijke Ondersteuning
• Krediet urgente accommodatieproblemen
Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist?
Kom dan luisteren op dinsdag 20 december
2011 vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via:
www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk
op www.horstaandemaas.nl.

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

Om 18.30 uur komt aan de orde het bezwaarschrift gericht tegen de last onder dwangsom
voor de locatie Hazenhorstweg te Sevenum.

Op dinsdag 20 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 19.15 uur komt aan de orde 2 bezwaarschriften gericht tegen de Wet voorkeursrecht
gemeente voor de locaties Molenveldweg en
Zonnedauw te Sevenum.

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

Behoeftepeiling oefenruimtes
onder amateurbands

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

Horst aan de Maas kent ook zeer succesvolle
artiesten, denk bijvoorbeeld aan Renée van
Wegberg, Rowwen Hèze of De Heideroosjes.
Veel van de muzikanten die in Horst aan de
Maas actief zijn, oefenen hun muziek op allerlei
uiteenlopende locaties: in champignonkelders,
garageboxen, zolders, ’t Gasthoes, etc. Die locaties zijn lang niet altijd geschikt en het is vaak
een frustrerende zoektocht naar een goede
oefenruimte. Vanuit hun eigen ervaring met het
zoeken naar goede oefenruimtes is een aantal
muzikanten met een gezamenlijk idee gekomen
waar mogelijk muziek in zit.
Wij willen onderzoeken of er behoefte is aan
een centrale plek waar bands oefenruimtes
kunnen huren en elkaar kunnen ontmoeten.
Om die behoefte in kaart te brengen hebben
we een korte enquête opgesteld, zie hiervoor
http://www.enquetemaken.be/toonenquete.
php?id=91173. Het voordeel van een dergelijk
‘oefencollectief’ zou niet alleen zijn dat bands
makkelijker een geschikte oefenruimte kunnen
vinden, maar ook dat zij een plek hebben waar
ze elkaar kunnen ontmoeten en waar uitwisseling kan plaatsvinden. Over het idee van een
oefencollectief is ook contact geweest met de
gemeente. De gemeente vindt het goed dat
een dergelijk initiatief door diverse muzikanten
genomen wordt.

Deze enquête biedt ieder de gelegenheid om de
behoefte en het draagvlak zichtbaar te maken.
Daarom roepen wij iedere muzikant in de
gemeente op om de enquête zeker in te vullen.
Laat van jullie horen! Meld je tevens bij een
van ons aan als je mee wilt werken om dit idee
verder te realiseren.
Alvast bedankt, mede namens de andere bands,
Bram Jacobs, Early Adopters
bram@adopters.nl

Campagne helpt ouders bij het stellen van regels tijdens kerst / oud en nieuw

Gezonde en veilige feestdagen?
Alcohol- en rookvrij voor kinderen!
Kerstgala op school, het kerstfeest met de hele familie, oudejaarsavond. Kinderen feesten
mee, maar drinken en roken zij ook mee? Nee toch? Het Trimbos-instituut werkt samen met
Stivoro aan de campagne ‘Uw kind en roken, drinken en blowen. Hoe pak jij dat aan?’.

Hierin krijgen ouders advies over hoe ze kunnen voorkomen dat hun kinderen middelen
gaan gebruiken. De combinatie van alcohol,
sigaretten, vuurwerk en het puberbrein is extra
risicovol. Met de aankomende feestdagen
is het belangrijk om hier tijdig en openhartig
over te praten en regels te stellen. Dan weten
kinderen waar ze aan toe zijn. Ouders kunnen
hun kind op die manier weerbaar maken en
helpen sterk in de schoenen te staan. Ook bij
bijzondere gelegenheden!
Bij bijzondere gelegenheden slaat bij ouders
de twijfel wel eens toe en worden er uitzonderingen gemaakt op regels die normaal gelden.
Ook voor kinderen zelf is het moeilijk om op
feesten tegen anderen ‘nee’ te zeggen. Maar,
voor kinderen in de groei is roken, drinken of
blowen extra ongezond. Het kan zelfs hersenschade veroorzaken. Daarom geldt de regel:
niet roken en blowen, en geen alcohol, ook niet
met de feestdagen. En in elk geval niet onder
de 16. Ouders staan sterker als ze consequent
zijn en het hele jaar door dezelfde afspraken
hebben over roken, drinken, blowen.

Het echtpaar Teunisse – van Broekhoven uit Lottum was onlangs 60 jaar getrouwd. Namens de
gemeente Horst aan de Maas bezocht burgemeester van Rooij de jubilarissen om hen persoonlijk
te feliciteren.

Wethouder Ger van Rensch: “Het idee spreekt
aan en het is zeker de moeite waard om de
behoefte in kaart te laten brengen en om te zien
welke plannen op basis daarvan kunnen ontstaan. Een dergelijk initiatief sluit ook goed aan
bij de recent vastgestelde Visie Leefbaarheid en
Zelfredzaamheid: de gemeente staat open voor
initiatieven die door de eigen inwoners worden
ontwikkeld en opgepakt en kan daarbij een
faciliterende en ondersteunende rol vervullen.
Daarbij gaat het niet alleen om het feit dat er
voldoende draagvlak moet zijn voor een initiatief
maar ook om de vraag in hoeverre de betrokken
inwoners bereid zijn zelf hun schouders er
onder te zetten en de handen uit de mouwen
te steken. Het feit dat dit initiatief door zoveel
diverse muzikanten wordt opgepakt is zeker
positief.”

Gezond en veilig
Ook de veiligheid op straat is een thema. Rond
de jaarwisseling gaan jongeren vaker de straat
op. Onder invloed van alcohol lopen jongeren

meer kans om in onveilige situaties te belanden. Want, als je drank gebruikt toon je eerder
agressief gedrag. En als je gedronken hebt
kun je eerder slachtoffer worden van geweld.
Bij het afsteken van vuurwerk komen veel
ongelukken voor doordat jongeren meer risico
nemen. Ongelukken in het verkeer, vernieling
en brandstichting rond de jaarwisseling gebeuren meestal onder invloed van alcohol.
Regionale campagne Lekker Friz!
Het regionale jongeren- en alcoholproject
Lekker Friz! ondersteunt deze campagne en
verwijst u voor meer informatie naar de site
www.hoepakjijdataan.nl. Deze site bevat tips
en informatie over hoe ouders in gesprek kunnen gaan met hun kind en gratis een online
cursus kunnen volgen.

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.

Horst
Molenveldweg 40
Expeditiestraat 12
Wilhelminaplein 11
Americaanseweg 66a
Horst aan de Maas
Verwijdering gastouderopvang uit het
Landelijk Register Kinderopvang

Broekhuizen
Horsterweg 18

Melderslo
Eikelenbosserdijk 21

Broekhuizenvorst
Heideweg 10

Sevenum
Peperstraat 22

Grubbenvorst
Sevenumseweg 4-6

Swolgen
Gun 28

Hegelsom
van Elzenweg 2

Tienray
Kloosterstraat 10

Openingstijden zwembad tijdens kerstvakantie
Zaterdag 24 december
Zondag 25 december
Maandag 26 december
Dinsdag 27 december

14.00-17.00 uur
Kerstmis,
gehele dag gesloten
2e Kerstdag,
gehele dag gesloten
10.00-17.00 en
18.30-20.00 uur

Collegeleden weer te volgen
via weblogs

De leden van het college van burgemeester en wethouders houden een persoonlijk weblog
bij. Op deze weblogs, die voor iedereen te volgen zijn, lichten zij activiteiten en onderwerpen
nader toe.
Lezers kunnen rechtstreeks via dit informatiekanaal reageren in de richting van de betreffende bestuurder. De onlangs aangetreden
wethouder Paul Driessen houdt (nog) geen
weblog bij. Als gevolg van interne problemen bij
de weblog-provider zijn de weblogs geruime tijd
uit de lucht geweest.

Sinds kort kunt u de bestuurders weer volgen
via de site van de gemeente Horst aan de
Maas, www.horstaandemaas.nl.
Ga via 'gemeentehuis' naar de optie 'college
van B en W'.

Woensdag 28 december 10.00-17.00 uur
Donderdag 29 december 10.00-17.00 en
18.30-20.00 uur
Vrijdag 30 december
10.00-17.00 uur
Zaterdag 31 december 14.00-17.00 uur
Zondag 1 januari
Nieuwjaardag,
gehele dag gesloten
Maandag 2 januari
10.00-17.00 uur
Dinsdag 3 januari
10.00-17.00 en
18.30-20.00 uur
Woensdag 4 januari
10.00-17.00 uur
Donderdag 5 januari
10.00-17.00 en
18.30-20.00 uur
Vrijdag 6 januari
10.00-17.00 uur
Zaterdag 7 januari
14.00-18.00 uur
Zondag 8 januari.
11.00-15.00 uur
Personeel zwembad de Berkel wenst u
Prettige Feestdagen

Sluiting gemeentehuis op 15 december
Het gemeentehuis en gemeentewerken zijn gesloten op: donderdag 15 december vanaf 13.30
uur i.v.m. de Eindejaarsviering personeel
Voor dringende meldingen m.b.t. gemeentewerken die geen uitstel dulden tot de eerstvolgende

werkdag kunt u het storingsnummer
06 - 23 49 82 49 bellen.
Let op: het gaat hier dus uitsluitend om
dringende meldingen, waarbij direct gevaar
voor de omgeving dreigt

Hoogste punt voormalig pand
‘Geerlings’ bereikt
Vorige week is het hoogste punt bereikt van het
voormalig pand ‘Geerlings’ aan de Kerkstraat in
het centrum van Horst. Dit is afgelopen zaterdag
gevierd. Het vieren van het hoogste punt (de
Meitakviering) komt voort uit het toewensen van
voorspoed aan het pand en haar toekomstige
bewoners.
De verwachting is dat het pand, bestaande uit
8 appartementen en commerciële ruimten, in
februari opgeleverd wordt. Alle 8 appartementen
zijn verkocht. Een bijzondere prestatie in de
huidige tijd. Ook de commerciële ruimten zijn

grotendeels verhuurd. Er is nog plaats voor
1 commerciële huurder.
De beschikbare ruimte is 350 meter met een
bijzondere moderne uitstraling midden in het
centrum van Horst. Hiermee wordt weer een
positieve bijdrage geleverd aan het winkelaanbod in het hartje van Horst.
Een goed functionerend winkelaanbod brengt
tevens leven in de brouwerij. Na jaren van leegstand is de herbestemming van een klein stukje
Kerkstraat een feit.

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
Vrijdag 16 december
Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 17 december
• Inzameling oud papier Horst-Zuid, Sevenum
• Inzameling oude metalen Sevenum
• Inzameling KGA gemeentewerken 10.0014.00 uur (alleen voormalige gemeente Horst
aan de Maas)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Maandag 19 december
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Noord
Dinsdag 20 december
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord, Lottum-Zuid
• Inzameling grof vuil Meerlo, Swolgen, Tienray
(zelf Firma Maessen bellen tel. 0478-513100)
Woensdag 21 december
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg, Sevenum

• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen, Tienray
Donderdag 22 december
• Inzameling restafval omgeving Melderslo,
Horst-Zuid
Vrijdag 23 december
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 24 december
• LET OP: Inzameling restafval omgeving
Hegelsom, Horst (Kapellerhof)
• LET OP: Inzameling plastic: Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Lottum,
Meerlo, Melderslo, Swolgen, Tienray
• LET OP: Tuinafval gemeentewerken 12.0014.00 uur (alleen voormalige gemeente Horst
aan de Maas)
• Inzameling oud papier Horst-Noord
• Inzameling oude metalen Norbertusparochie
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Rectificatie Raadsfeiten
Na de raadsvergadering van 22 november 2011
verscheen in Raadsfeiten van 1 december een
storende fout in het verslag over het burgerpodium.
Er stond: “Dhr. Jenniskens bood - namens het
Participatieplatform Horst aan de Maas - de
uitkomsten aan van het onderzoek naar de
bereikbaarheid van stemlokalen.”

De toekomstige bewoners en ondernemers heffen het glas op voorspoed!

De juiste vermelding luidt als volgt:
“Dhr. Jenniskens bood - namens het Platform
Gehandicapten Horst aan de Maas - de
uitkomsten aan van het onderzoek naar de
bereikbaarheid van stemlokalen.”
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Deskundig advies

Snel thuis bezorgd
100% Laagste Prijs Garantie
GROOT, DUIDELIJK DISPLAY

STARTUITSTEL + RESTTIJD-WEERGAVE

1200 TOEREN
WASAUTOMAAT

1400 TOEREN WASAUTOMAAT

Sensorgeregelde waterdosering.
Aqua-control met alarm.
Groot LCD display voor startuitstel en resttijd-weergave.
6 kilo inhoud = 20% extra.
MEENEEMPRIJS.
óf 10x € 48,80*

699

Ook leverbaar met
1400 toeren: € 399

44

6
18

320 GB

KEUKENAPPARATUUR

230 LITER
KOEL / VRIES
COMBINATIE

L.

399

BEZORGD

499

88

L.

Digitale scartaansluiting

NOTEBOOK
•
•
•
•

HARDE SCHIJF

6 GB

399
5
15

88 LITER
VRIESKAST

299

199

Kerst kado tip!

499

óf 10x € 34,90*

óf 10x € 24,90*

249

L.

ENERGIEKLASSE A+

WEBCAM

349

155 LITER KOELER
ENERGIEKLASSE A

• 2 in hoogte verstelbare glazen
draagplateaus.
• Grote groentelade.
• HxBxD: 85 x 55 x 61,2 cm.
• MEENEEMPRIJS.

299

199

2 GB
OPSLAGCAPACITEIT

Intel® Celeron® processor P6200 (1.5 GHz).
320 GB harde schijf, 3 GB intern geheugen.
Intel® HD graphics, HDMI aansluiting.
Geïntegreerde 0.3 Megapixel Crystal Eye webcam.

500 GB

ENERGIEKLASSE AAA

• 3 programma’s, draaiknop en druktoetsen.
• Vlotter overloopbeveiliging.
• Hoge- en lage
sproeiarm.
• MEENEEMPRIJS.

249
• Transparante, robuuste
vriesladen.
• Vriescapaciteit: 8 kg /
24 uur.
• Omkeerbare deur.
• 4 sterren
vriescapaciteit.
• HxBxD: 85 x 55 x 58 cm.
• MEENEEMPRIJS.

HARDE SCHIJF

39.6
CM
= 15.6 inch

ZUINIGE
VAATWASSER

ENERGIEKLASSE A

GRATIS

349

INTERN GEHEUGEN

649

óf 10x € 24,90*

6 Sense Green Generation technologie.
Starttijd uitstel 3, 6 of 9 uur.
Extra grote vulopening.
Zoemer bij einde programma.

3 GB

799

• 3 in hoogte verstelbare
glazen draagplateaus.
• Automatische ontdooiing koelgedeelte.
• 186 liter koelen, 44 liter
vriezen.
• HxBxD: 140 x 55 x 60 cm.

óf 10x € 34,90*

BEZORGD

Bespaart 75 Euro
per jaar t.o.v.
A-label drogers!

L.

7 KILO INHOUD
ENERGIEKLASSE B

GRATIS

óf 10x € 64,90*

BEZORGD

299

399

• Overal te plaatsen, zelfs
in een afgesloten ruimte!
• Energieklasse A-40: 40%
zuiniger dan klasse A.
• 9 programma´s, diagonale airflow.
• Display met startuitstel
en resttijd-indicatie.

GRATIS

óf 10x € 29,90*

CONDENSDROGER

•
•
•
•

ENERGIEKLASSE A -40%
GEEN AFVOER NODIG

• Volledig elektronisch
gestuurd.
• Starttijdkeuze en
resttijd-weergave.
• Kinderbeveiliging.
• Zeer zuinige energieklasse A+.
• MEENEEMPRIJS.

488

TOPKWALITEIT!

7 KILO WARMTEPOMP DROGER

ENERGIEKLASSE A+
6 KILO INHOUD

6 KILO INHOUD
ENERGIEKLASSE A+
•
•
•
•
•

OPEN

17.8
CM
= 7 inch

KEUKENAPPARATUUR

COMBI-OVEN

WEBCAM

25 LITER

INTERNET TABLET
• Android OS 2.2.
• 800 MHz VIA
8650 processor.
• WiFi, G-sensor,
camera.

149

95

DIGITALE TIMER
•
•
•
•

5 magnetronstanden met snelstart.
Turbo hetelucht.
Geïntegreerde grill.
Gewichtingave functie.

OP=OP!
179

99

STOFZUIGER
1700 WATT

•
•
•
•

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

129

75

INTERN GEHEUGEN

43.9
CM
= 17.3 inch

Kerst kado tip!

óf 10x € 49,90*

17 INCH NOTEBOOK

• AMD Dual Core A4 3300M processor.
• 500 GB harde schijf, 6 GB DDR3 intern geheugen,
AMD Radeon™ HD 6480G graphics.
• HDMI aansluiting, 802.11 b/g/n WiFi.

699

499

Bestel nu óók op maxwe

N in Horst en Venray

21

EXTRA HOGE
KORTINGEN!

van 12.00 - 17.00 uur.

oiste Kerstkado’s
66
CM
= 26 inch

94 CM
= 37 inch

Kerst kado tip!

UNIEK!
OP ALLE TV’S

4 WEKEN

400

OMRUILGARANTIE

399

299

LCD TV
•
•
•
•

Digital Crystal Clear voor diepte en helderheid.
Rijke details in het zwart, Clear Sound geluid.
HDMI-ingang en Easylink, PC-ingang.
Common Interface Plus (CI+) aansluiting.

= uitermate geschikt
voor snelle beelden

699

óf 10x € 47,90*

FULL HD LCD TV + 400 HZ

Kerst kado tip!

•
•
•
•

HOME CINEMA SET

139

95

NOG 100 STUKS!

300 WATT

•
•
•
•

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

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

479

117 CM

= 46 inch

A+
ENERGIEKLASSE

PRACHTIG DESIGN!

400

= uitermate geschikt
voor snelle beelden

269

199

2.1 HOME CINEMA SET
350 WATT

•
•
•
•

Uitzonderlijk zuiver en gedetailleerd geluid.
Scherpere HD-beelden met HDMI 1080p.
Optioneel dock voor het afspelen van uw iPod/iPhone.
Past overal: aan de muur, op tafel of op de standaard.

= TOT 40% ZUINIGER

óf 10x € 99,80*

FULL HD SMART LED-TV + 400 HZ

• Full HD-TV met Pixel Plus HD.
• 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) voor superscherpe
actiebeelden.
• Smart TV: online toepassingen, huurvideo’s en gemiste
uitzendingen.
• Voel de RMS-bas van 28 W en Ambi-wOOx geluid.

1299

998

Kerst kado tip!

102 CM
= 40 inch

DRAAGBARE RADIO MET
MP3 / CD-SPELER

99

59

• Speelt CD, CD-R(W) en MP3-CD.
• Multi-functioneel LCD-scherm.
• FM/MW-stereo tuner, geheugen voor
20 CD nummers.
• Krachtige Dynamic Bass Boost.

• Vloeiend afspelen van vrijwel elke disc.
• DivX Ultra Certified, met één druk op de
knop MP3’s maken van CD’s!
• USB Media Link voor weergave vanaf USB.

400

= uitermate geschikt
voor snelle beelden

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

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

39

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
(weg rondom centrum)

VENRAY
Merseloseweg 7-11
(naast Rabobank,
tegenover Bibliotheek)

óf 10x € 129,90*

102 CM FULL HD
LED TV + AMBILIGHT
m141211

ell.nl

DVD-SPELER + DIVX

Rekenvoorbeeld tijdens de 10 maanden uitgesteld betalen
Kredietsom

= TOT 40% ZUINIGER

69

• Full HD 3D Ready voor een overweldigende
3D-filmervaring.
• Full HD met Perfect Pixel HD Engine.
• 400 Hz Clear LCD, responsetijd van 0,5 ms.
• LED Pro, Bright Pro, na inruil oude TV!

1799

1299

* 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 18 december 2011).

óf 10x € 29,90*
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Vital Wolter in ’t Trefpunt

Loterijprijzen achtergebleven

Vrijdag 23 december gaat een hele bijzondere avond worden bij disco
’t Trefpunt in Horst, want er is een liveoptreden van Vital Wolter. Stichting de
Peelkabouters biedt deze avond aan aan de discotheek voor mensen met
een beperking. De discoavond is van 19.00 tot 22.00 uur in B2 in Horst.
De liefde voor muziek zit bij Vital
Wolter in zijn bloed. Al op jonge leeftijd
begon hij met zingen. Hij deed mee
aan talentenjachten, soundmixshows
en zong in het voorprogramma van
René Froger. Ook met Koos Alberts
heeft hij meerdere malen gezongen.

15
12

De afdeling Horst aan de Maas-Venray van het Nederlandse Rode Kruis heeft op 19 en 20 november een
tentoonstelling gehouden in Horst. De tentoonstelling werd gehouden in het kader van een van de sociale
activiteiten van de afdeling Welfare.
november is een loterij gehouden. Er
zijn diverse prijzen uitgereikt, maar
enkele prijzen zijn nog niet afgehaald.
De prijzen kunnen alsnog worden afgehaald: iedere maandag van 09.30 tot

Bij Welfare wordt aan oudere
mensen de kans geboden om gezellig
bij elkaar te komen en te handwerken
of gewoon gezellig een kopje koffie
te drinken. Bij de tentoonstelling in

Het Nederlandstalige en Duitstalige
lied zingt hij vanuit zijn hart. Disco
’t Trefpunt hoopt op een grote opkomst.
Omdat deze discoavond vlak voor kerst
valt, is de dresscode van de avond een
kerstmuts. Voor meer informatie kijk op
www.discotrefpunt.nl

10.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur
in het gebouw van het Rode Kruis.
Voor informatie over de
lotnummers kijk op
www.rodekruishorstvenray.nl

Hoor’s in kerstsfeer
Vocalgroup Hoor’s! staat bekend om zijn afwisselend kerstrepertoire.
Stemmige klassiekers worden afgewisseld met moderne kerstsongs. Ook dit
jaar laat Hoor’s van zich horen. Op zaterdag 17 december om 20.00 uur vindt
in de kerk van Smakt een sfeervol kerstconcert plaats waaraan Hoor’s o.l.v.
Ernst Lamers medewerking verleent.
Daarnaast vindt een besloten concert
plaats voor de bewoners van Berkele
Heem en Elzenhorst en is Hoor’s van de
partij tijdens de Winterwandeling op

dinsdag 27 december in Kasteelpark ter
Horst. Hoor’s laat dan van zich horen bij
Boscafé het Maasdal. Ook jeugdpopkoor
Popkor’n doet mee aan dit optreden.

Kerstmarkt in Elzenhorst

Tapzingen in Sevenum

Op vrijdag 16 december organiseert de Stichting Vrienden van verpleeghuis Elzenhorst een kerstmarkt in het verpleeghuis in Horst.
Een keur aan kerstartikelen waaronder stallen, bomen en kaarten wordt ter
verkoop aangeboden.
De markt begint om 18.00 uur
en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Het

De Balkers uit Sevenum organiseren op zondagmiddag 18 december een middag Tapzingen voor
eenieder, die van zingen houdt. De zangmiddag begint om 14.30 uur in horecacentrum De Sevewaeg.
De pauze wordt opgeluisterd door mannenkoor AMC uit Horst. Naast de bekende buitenlandse,
Nederlandse en dialectliedjes wordt de middag afgesloten in kerstsfeer. De entree is gratis.

geheel zal met sfeervolle muziek
worden omlijst. De opbrengst van de
markt komt geheel ten goede aan de
bewoners van verpleeghuis Elzenhorst
en de entree is gratis.

In de maand december geven wij u

extra hoge KORTINGEN cadeau!
V-groef
Laminaat

Lamel
Plank

Lamel
Plank

10mm dik, 15jr. garantie

Gerookt wit of naturel

wit of naturel

9,

95

p/m2

PVC
Laminaat
95

19,

p/m2

Cis &co
VLOEREN

29,

95

p/m2

Alle vloertegels

10%

27,

95

2E KERSTDAG

GEOPEND
10.00 TOT 16.00 UUR
p/m2

VOOR DE SNELLE

BESLISSER

Eiken
Tundra

Haal uw bestelling op voor
31 januari 2012 en ontvang

10% EXTRA

Massief

KORTING

15,95

U vindt CIS&CO VLOEREN - IMPORT in:

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

Weert

D E M O N S T R AT I E
TRAPRENOVATIE

p/m2

KASSAKORTING
bij aanschaf van een complete vloer
Voor verschillende tips over het
leggen, afwerken, reinigen en
onderhoud van onze vloeren kunt
u terecht op onze website:

cisencovloeren.nl

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Acties gelden enkel indien aangekocht en geleverd / afgehaald voor 1 februari 2012.

kilo 1.

15
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Horst aan de Maas duikt
het Floriadejaar in
Vorig jaar was Nederland rond deze tijd al in de greep van koning Winter. Nu suddert de herfst nog door en lijkt
2012 nog ver weg. Toch vindt over drie weken al de twaalfde Horster Nieuwjaarsduik plaats. Het strand en het
ijskoude water van Kasteelpark ter Horst in Horst vormen het decor.

De Nieuwjaarsduik Horst aan de
Maas groeide sinds de eerste keer
meer en meer. Meer deelnemers, meer
toeschouwers en meer voorzieningen
op het strand. Na de tiende editie ging
het roer om en ging de duik back to
basic, zonder afterparty en minimale
aankleding op het strand.Dit jaar klopte
de Floriade echter aan bij Stichting
Cold Turkey, die de nieuwjaarsduik
organiseert. Onder het motto Horst
aan de Maas duikt het Floriadejaar in
werden de koppen bij elkaar gestoken. Primair blijft het natuurlijk
een echte nieuwjaarsduik, maar de
Wereldtuinbouwexpo zal in de hele
aankleding te zien zijn. De traditioneel

winterse ambiance zal dit jaar groen
kleuren door extra bomen en struiken.
Maar het zijn vooral de duikers die
de komende editie op een voetstuk
worden geplaatst. Zo mogen zij over
een brede rode loper onder een grote
ereboog door het water in rennen. Ook
krijgt iedereen een exclusief T-shirt als
blijvende herinnering aan deze bijzondere nieuwjaarsduik.

Bloemen, planten,
groenten en fruit
De organisatie roept de deelnemers op zich te kleden met als
thema Floriade, waarbij gedacht

kan worden aan bloemen, planten,
groenten en fruit. Voor de best
verklede duikers liggen mooie
prijzen klaar. Naast dit alles draagt
de Horster Nieuwjaarsduik het
predicaat Unox serieuze duik en is
het evenement door de soep- en
rookworstenfabrikant uitgeroepen
tot de grootste duik van Limburg. De
organisatie verwacht een recordaantal
deelnemers dat de sprong gaat
wagen. Inschrijven kan via de website.
Er kunnen maximaal 200 mannen,
vrouwen, jongens en meisjes
meedoen aan de duik.
Voor inschrijving en meer
informatie kijk op www.coldturkey.nl
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GROENTE & FRUIT SPECIALIST
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Bel voor een GRATIS PROEFLES
of maak een afspraak
voor een vrijblijvend gesprek.
Tel. 06 10 03 77 85

www.rijschoolfrankvanmaris.nl
Solvent BV is een kantoor dat zich bezighoudt met schuldhulp-

verlening en is gevestigd in Swolgen. Ter versterking van ons team zijn wij op
korte termijn op zoek naar twee talenten voor de volgende functie;

Assistent Bewindvoerder WSNP
(24 uur per week)

Werkzaamheden:
• Ondersteuning bewindvoerder WSNP/curator:
schriftelijke en mondelinge communicatie met o.a. schuldenaren,
schuldeisers en rechtbanken
Voorbereiden van periodieke verslaglegging en
verificatievergaderingen
Berekenen van de afloscapaciteit van schuldenaren
Bewaken van termijnen

Functieprofiel:
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• Goede sociale vaardigheden
• Zelfstandig, gestructureerd en stressbestendig
• Analytisch vermogen
• Accuraat en in staat om prioriteiten te stellen
• Integer en flexibel
• Een MBO opleiding op sociaal juridisch gebied
• Bij voorkeur ervaring in een soortgelijke functie
• Goede kennis van MS Office
Wij bieden:
• Een uitdagende functie waarin je jouw ervaring en capaciteiten optimaal
kunt benutten en verbreden

• Een informele werksfeer in een hard werkend team met goede
onderlinge contacten

• Passende arbeidsvoorwaarden, afhankelijk van leeftijd en ervaring
Interesse?

Horster Mannenkoor huldigt
jubilarissen
Tijdens het jaarlijkse Ceaciliafeest werden vier leden van het Horster Mannenkoor gehuldigd. Uit
handen van voorzitter Ben Sanders ontvingen ze de bijbehorende oorkonde en werden ze toegezongen
door het koor. Leo Janssen en Ton Hoeijmakers vierden hun 25-jarig jubileum, Jan Peeters en Lodewijk
Smits vierden hun 40-jarig lidmaatschap bij het koor. Het Horster Mannenkoor houdt een kerstconcert
op 18 december in ’t Gasthoes in Horst. Dit concert begint om 11.30 uur.

De sollicitatieprocedure voor deze vacature wordt begeleid door Monique
Breijnaerts van Mundo Personeel & Organisatie. Wil je reageren? Stuur
dan je sollicitatie met uitgebreid CV binnen 14 dagen per e-mail naar;
info@mundo-personeel.nl De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in
de eerste week van januari.
Voor aanvullende informatie over de vacature kun je contact opnemen met
Karin van den Berg of Letty Janssen via telefoonnummer 0478-51 71 06.

Solvent BV
Postbus 5039
5800 GA Venray

T 0478-51 71 06
F 077-463 38 21

info@solventbv.nl

www.solventbv.nl
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Intieme ambiance
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De Horster Nieuwjaarsduikers nemen een duik
in de Dnjepr in Kiev
Erik van Rijswick in de achtervolging (Foto: Thijs Janssen)
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Back to basic is ook ingegeven
door de gevolgen van het succes van
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Bixie- en dressuurwedstrijd in Hegelsom
Ponyclub Wittenhorst organiseert op zaterdag 17 en zondag 18 december een Bixie- en dressuurwedstrijd in manege Wieneshof in Hegelsom.
De wedstrijd begint om 09.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur.
De Bixie Vaardigheidsproeven zijn
speciaal voor kinderen tussen 6 en
13 jaar die graag wedstrijden willen
rijden, maar nog niet klaar zijn voor
de reguliere klassen B-dressuur of
B-springen. Hiermee raken kinderen
spelenderwijs vertrouwd met de

sport. Iedereen is van harte welkom,
de toegang is gratis.
Op zondag 18 december zijn
de gemeentelijke dressuurkampioenschappen voor leden van ponyverenigingen binnen Horst aan de
Maas.

Goud voor moeder en
dochter Vermeulen
Vrijdag 9 december al reisden Jolanda (42) en Kimberly (9)
Vermeulen uit Broekhuizen af naar Dalfsen. Ze startten zaterdagmorgen
in de internationale wedstrijd rolstoeldansen van de Christmas Challenge
Trophy.
“Het was erg spannend omdat we
door nieuwe regels in klasse 2 duo
moesten starten”, laat Jolanda weten.
Het duo deed het echter erg goed en
won goud op de Christmas Challenge
Trophy. Deze rolstoelwedstrijd

wordt jaarlijks georganiseerd door
Stichting Rolstoeldansen Nederland
(SRN). Vorig jaar wonnen Jolanda en
Kimberly ook de Christmas Challenge
Trophy. Toen kwam het duo uit in de
amateurklasse duo standaard 1.

Grote Prijs wederom naar
Poels

Amazone Aniek Poels uit Swolgen heeft afgelopen zondag opnieuw
de Grote Prijs van Hippisch Hengelo gewonnen met haar paard Baggio. Zij
reed het afsluitende onderdeel foutloos en klokte af op 32,31 seconden,
de snelste tijd. Vorig jaar won zij deze prijs ook al, toen met haar paard
Asteria.
Met de overwinning verdienen
Poels en Baggio, een 10-jarige
Heartbreaker x Concorde de hoofdprijs
van 5.750 euro.
Tweede werd Wouter Vos. Ook hij

reed foutloos in een tijd van 34,74.
De derde plek was de Engelse Louise
Saywell met haar paard Winner.
In totaal waren veertien combinaties
geplaatst.

Plaats je kerstboodschap in de HALLO kerstboom

Breng je kerstwens uit
aan heel Horst aan de Maas
In de editie van HALLO Horst aan de Maas van donderdag 22 december komt een speciale pagina met een kerstboom
waarin de ingezonden kerstwensen van onze lezers komen te hangen. Reserveer snel en pak deze unieke kans.

Je kunt kiezen uit de volgende formaten:
zijn
De tarieven
w
bt
f
ie
us
incl

Prettige
feestdagen

Prettige
feestdagen en
een gelukkig
nieuwjaar

€ 25,00

2012
Naam
Adres
Plaatsnaam

Naam
Adres
Plaatsnaam

Naam
Adres
Plaatsnaam

A

Prettige
feestdagen
en een
gelukkig

B

€ 32,00

C

€ 37,50

Je kunt jouw persoonlijke boodschap en het type kerstbal (A, B of C) doorgeven via advertentie@hallohorstaandemaas.nl
voor maandag 19 december 17.00 uur. De kosten kun je overmaken op bankrekening 14.40.48.868 ten name van
Kempen Nieuwsmedia in Horst, onder vermelding van ’Kerstboodschap’.
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Succes bij Jiu-Jitsu
danexamens Budoclub Horst
Op zondag 5 december waren in Roermond de Jiu-Jitsu examens voor 1e, 2e en 3e dan, ook wel zwarte band
genoemd. Budoclub Horst had met Peter Weijs een kandidaat voor deze examens. Peter ging samen met zijn
trainingsmaat Sjuul Hegger op voor de 1e dan. Johan Camps heeft meegeholpen als extra aanvaller bij het onderdeel verdediging tegen meerdere aanvallers.

Ristorante/ Pizzeria

‘La Rondine’
1e en Het
2e kerstdag
serveren
wij voor
u uniek
bij La Rondine
restaurant
waar
u kunt
genieten
een buffet
aan
tafel
bestaande
uit
de
volgende
van originele Italiaanse gerechtengangen:
7 verschillende
3 tussengerechten,
en voorgerechten,
onze exclusieve
pizza’s.
3 hoofdgerechten met 2 bijgerechten voor een feestelijke
prijs van € 29,50 p.p.
31 december zijn we geopend van 17.00 tot 21.00 uur
à la carte en voor groepen een pizza/pasta buffet
(onbeperkt) voor € 12,50 p.p.
Johan Camps, trainer Ger Hegger, Peter Weijs en Sjuul Hegger
Peter en Sjuul begonnen met het
Ebo-no-kata, een serie verplichte technieken. Daarna werden de aanvallen
van Sjuul afgeweerd. Sjuul werd met
slagen en schoppen op afstand gehou-

den en daarna met heup-, schouder- en
beenworpen naar de grond geworpen.
Als laatste werd Sjuul op de grond gecontroleerd met behulp van armklemmen, verwurgingen en houdgrepen.

De intensieve training van een jaar
werd beloond en Peter mocht de bruine
band inwisselen voor de zwarte band.
Peter is trainer van de jeugd Jiu-Jitsu in
Horst.

Basisscholenkampioenschappen tafeltennis
Op dinsdag 27 december vindt in Horst aan de Maas de voorronde plaats van het Basisscholenkampioenschap
tafeltennis (BSK). De voorronde van het BSK in Horst aan de Maas wordt op twee locaties gespeeld. Een deel van de
leerlingen zal zijn kunsten vertonen in de zaal van TTV Armada in Horst. Het andere deel zal aantreden in de zaal
van Seta in Sevenum.
Tijdens de voorronde voor het BSK
wordt gespeeld in meerkampvorm,
zodat alle deelnemers een flink aantal
wedstrijden kunnen spelen. Afhankelijk
van het aantal deelnemers wordt er
ingedeeld naar groep. De beste vier
spelers uit elke groepen plaatsen zich
daarna voor de Grote Finale in 2012.
Het BSK wordt voor de derde keer

georganiseerd. Het evenement is naast
Horst en Sevenum inmiddels uitgebreid
naar Venray, Belfeld, Tegelen, Weert,
Swalmen en Wanssum. Zo’n 400 leerlingen in totaal nemen deze keer batje
en bal ter hand.
Ook in de andere gemeenten
worden door de plaatselijke tafeltennisverenigingen voorronden gehouden.

En ook daar plaatsen zich de beste
vier uit elke groep voor de finale. De
Grote Finale wordt gespeeld op 1 april
2012 in sport- en partycentre De Riet
in Horst.
De voorronde is voor leerlingen uit
groepen 3 tot en met 8. Voor meer informatie, aanvangstijden en aanmelden
kijk op www.bsktafeltennis.nl

Een jong Melderslo
speelt gelijk
gevaarlijk te worden. De achterste linie
van Melderslo wist elke keer de aanval
te keren. Tijdens de tweede helft werd
Melderslo gevaarlijker. Door acties
vanuit het middenveld, een kaats naar
de buitenspelers en een voorzet op de
spits, kreeg Melderslo ook kansen.
De nummer 9 van Maasbree viel op
door zijn jonge leeftijd in combinatie
met zijn snel- en behendigheid. Hier
had Van Helden zijn handen vol aan.
Na vijf kwartier voetballen werd er
een mooie aanval opgezet: Verheijen

reserveren

Meterikseweg 84, Horst, 077-3989089, www.larondine.nl

SPECTACULAIRE
WINTEROPRUIMING
OP ONZE DAMES-, HEREN-,
SCHOENEN- EN NACHTAFDELING

.00-17.00 UUR

OPEN VAN 12
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GEN:

TIP VOOR DE KOUDE DA

ESLAKENS
FLANELLEN LAKENS EN HO

NU 2E ARTIKEL E 1,-

tenzij anders aangegeven, goedkoopste artikel is € 1,- verschillende artikelen kunnen gecombineerd worden

WEER VOLOP KEUZE IN

TRUIEN

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT) www.mariettemode.nl

Door: Jeroen Surminski
De V-side van Melderslo, de Veteranen, waren zondag ruim vertegenwoordigd en zorgde voor een goede sfeer
op sportpark de Merel in Melderslo. Ze probeerden de roodwithemden naar de overwinning te juichen, het heeft
niet gebaat. Na 90 minuten spelen stond de brilstand op het scorebord in de wedstrijd tegen MVC Maasbree.
Maasbree begon fanatiek aan de
wedstrijd, het spel werd snel verlegd en er werd ook snel gekaatst.
Melderslo kwam iets later op gang,
maar had op aanvallen van ‘Bree’ een
goed antwoord. Keeper Wever heeft
het de eerste 45 minuten niet druk
gehad. Het ging gelijk op, de eerste
helft was niet echt spraakmakend.
Het meest spannende was toch het
gewaagde, feloranje tenue van de
scheidsrechter. Maasbree gebruikt met
name een snelle omschakeling om

anse keuken
Proef... de Italigeawe
nst

stuurde De Swart diep, De Swart
speelde terug op Verheijen die de
trukendoos opentrok en De Swart weer
aanspeelde. De Swart speelde een eentweetje met Poels, waarop De Swart
alleen op de keeper afging. Hij zag de
linkerhoek vrij, schoof de bal naar de
linkerhoek. De keeper kon er niet bij.
De bal wilde het doel in rollen maar
de paal voorkwam dat. Iets voor het
einde voorkwam een kokette duik van
de Melderslose keeper de overwinning
van Maasbree. Eindstand 0-0.
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donderdag vrijdag zaterdag

★ Italiaanse bol
3 stuks voor E 1,25
★ NIEUW!!! Kroontjes
E 1,00 per stuk
maandag dinsdag woensdag

★ Luxe kersttaart
voor E 14,00
★ Kerststol vanaf E 4,95

Acu-Balance

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

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Wittenhorst sluit eerste
helft in stijl af
Door: Piet Nabben
De laatste wedstrijd van de seizoenshelft betekent dat de klok rond is: alle ploegen zijn aan de beurt geweest.
Met trots kan gesteld worden dat Wittenhorst ongekend meedraait in de top. Kan Wittenhorst de tweede helft ook
gaan stunten? Het toch moeilijk te bekampen SSS’18 uit Overloon, vorig seizoen nog periodekampioen, is in eigen
huis altijd sterk. Daarom waren de vooruitzichten voor de laatste wedstrijd dan ook niet geruststellend.
Vanaf de aftrap probeerde
Wittenhorst duidelijk te maken
dat het voor de winst ging. Toen
Daan Hendriks in de 12e minuut
aan een solo begon en Kevin van
Asten bediende, die op zijn beurt
weer een schot loste dat doelman
Bram Dekkers voor problemen stelde,
bleek dit succes te hebben. Daar
was Thom Derks die de bal in het
doel schoof, 0-1. Een opsteker voor
Wittenhorst.
Helaas zakte het peil. Beide teams
konden zich moeilijk staande houden
op het slechte speelveld. Tot aan
de rust gebeurde er niks bijzonders.
Alleen Van Bree en Van Raay van

SSS’18 probeerden het met een
afstandsschot, maar hierbij bleef het
ook.

Dubbele voorsprong
met een snelle actie
Na de pauze stond er een iets
feller SSS’18 dat Wittenhorst wilde
verrassen. Na deze plaagstootjes nam
Wittenhorst het weer volledig over.
Een eerste gevaarlijke actie liep via
Bram Rubie. Van dichtbij knalde hij
in het zijnet. De dubbele voorsprong
kwam in de 60e minuut met een
mooie snelle actie over vele schijven.
Als laatste zette Bram Rubie de vrijge-

lopen Thom Derks in stelling. Schuin
voor het doel passeerde hij voor de
tweede maal de Overloonse doelman,
0-2. Deze stand was voor SSS’18 de
nekslag, maar de Brabanders bleven
vechten voor een beter resultaat.
Uit een gevaarlijke aanval over
rechts kon Kevin van Asten de
meegelopen Gijs Hagens in stelling
brengen. Gijs was echter te laat, want
zijn opponent werkte de bal net op
tijd weg. Het was toen al duidelijk dat
Wittenhorst niets hoefde te vrezen.
De uiteindelijk eindstand van 3-0
kwam op het bord toen Bram Rubie
een vrije trap mocht nemen. Hij joeg
de bal in de kruising.

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Voor de verzorging van o.a. uw:
● financiële administratie/boekhouding en jaarrekening
● belastingaangiftes en fiscaal advies
Voor ZZP-ers en ondernemers in het MKB. Een afspraak maken
voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek, neem contact op met:

Administratiekantoor ERVEGE
Jan van Swolgenstraat 46, 5866 AV Swolgen
0478 - 692234 ● info@ervege.nl ● www.ervege.nl

o
i
g
e
r
e
d
n
i
Nieuw

(077) 851 59 96

www.destacado.nl

Melderslo A1 kampioen
De A1 van RKSV Melderslo heeft de laatste wedstrijd van de najaarsreeks positief afgesloten met
een 7-1 overwinning. Hiermee zijn ze, samen met RKDSO A1, kampioen in de derde klasse.

Luxe catering, inspirerende buffetten,
ontbijtservice, vers belegde broodjes aan huis bezorgd,
privé-kok aan huis.

Puur en smaakvol genieten
SUPERAANBIEDING!
B l e n d J e a n s we a r
per stuk € 59,95

2 vo o r € 1 0 0 , Hoofdstraat 12
Horst
(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.

America geeft niet thuis
tegen EWC’46
Door: Noud Haegens
Een zwak spelend America heeft verdiend verloren van laagvlieger EWC’46 uit Well. America stond na twee
minuten al met 0-1 achter en heeft daarna alleen maar achter de feiten aangelopen. EWC’46 liet America het spel
maken en was zelf gevaarlijk op de counter. Voor EWC’46 waren dit belangrijke punten tegen degradatie. America
wacht alweer een tijdje op een overwinning.
Nog geen twee minuten had
EWC’46 nodig om de score te openen.
Een fout in de verdediging werd
meteen afgestraft door Bert Veldrop,
0-1. America werd hardhandig wakker
geschut en ging meteen op jacht naar
de gelijkmaker. Binnen vijf minuten
werd een schot van Jesper Huijs met
veel moeite gestopt en brak Jens
Kleuskens alleen door. Maar oog in
oog met de doelverdediger schoot hij
de bal net naast het doel.
Beide teams kregen daarna
wat halve kansjes maar echt gevaarlijk werd het niet. Zo sukkelde
de wedstrijd door tot aan de rust.

Na de rust werd EWC’46 sterker
en dit resulteerde in diverse kansen. America kwam goed weg
doordat EWC’46 slordig met deze
kansen omsprong en dankzij goed
keeperswerk van de doelman van
America.

America stond weer
met lege handen
Het duurde tot de 70e minuut
voordat America weer een kans
kreeg. Na een mooie actie van Jelle
Houben werd Bas Janssen alleen voor
het doel gezet. Zijn schot ging echter

tegen de paal. Dit was het enige
wapenfeit van America na de rust.
Bij een uitbraak van EWC’46 was
het wel raak. Weer was het Bert
Veldrop die de bal uit de rebound
keihard in het doel joeg, 0-2.
De wedstrijd was gespeeld en
America stond weer met lege handen.
Teveel spelers van America haalden
niet het niveau dat verwacht wordt in
de 5e klasse. Door de vele blessures
komt de winterstop als een bevrijding
voor America. EWC’46 daarentegen
heeft weer wat lucht en staat nu
vier punten los van hekkensluiter
Bieslo.

sport 27

15
12

28 medailles
voor Speedo-ploeg HZPC
Door: Huub Hermans
Speedo deel 2 in Horst leverde voor de zwemploeg van HZPC uit Horst maar liefst 28 medailles op. De strijd om
de medailles tegen de verenigingen van RZ uit Roermond, RZL uit Haelen en Startgemeenschap Noord-Limburg
hebben de zwemmers van HZPC duidelijk in hun voordeel weten te beslissen.

“Uitgenodigd voor de Kerst?”
Neem een origineel en gezond
blauwe bessenpakket mee voor de
gastvrouw/gastheer!

Al vanaf

E 6,90

Onze verkoopautomaat is 7 dagen per week geopend.
Onze winkel is geopend: vrijdags van 9.00 - 17.30 uur

Mts. Schrijnwerkers, Horsterweg 86, Grubbenvorst
Tel. 06-51905040

Het podium tijdens Speedo deel
2 zag met regelmaat geelzwart.
Bijna alle zwemmers in Horst hebben een of meer persoonlijke records
gezwommen, vaak met grote tijdsverbeteringen. De beste dagprestatie
kwam op naam van Vera Versteegen.

Zij verbeterde zich met bijna 40 seconden op de 100 meter vrije slag.
Dan de medailles. HZPC kwam uit
op 8 gouden, 8 zilveren en 12 bronzen
plakken. De gouden medailles waren
voor Marlijn Zwart op de 100 meter
vrije slag, Ilse Huijs op de 100 meter

rugslag, Anne van Megen op de
100 meter rugslag en 100 meter
vrije slag, Imke van den Hoef op de
200 meter vrije slag en 100 meter
vlinderslag, en tot slot Koen Koster op
de 200 meter rugslag en 200 meter
vlinderslag.

Kasteelloop in Horst
Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray organiseert de negentiende editie van de Kasteelloop op maandag 26
december. De sfeer van de loop is al 18 jaar te omschrijven als gemoedelijk en geschikt voor iedere loper, jong en
oud, trimmer, liefhebber en wedstrijdloper. De loop vindt plaats in Kasteelpark Ter Horst.

Hagro kantoormeubelen is gespecialiseerd in verkoop, montage en demontage van
nieuwe en gebruikte kantoormeubelen en magazijn inrichtingen. Voor versterking
van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste en representatieve

Verkoopadviseur (fulltime)

Als adviseur heb je affiniteit met de verkoop van kantoormeubelen. Jouw enthousiasme
zorgt voor een goede sfeer in de showroom. Je adviseert klanten, bent klantvriendelijk
en commercieel ingesteld. Voor deze vacature vragen we iemand met ervaring
in de verkoop, een goede Nederlandse taalbeheersing is vereist.
We bieden je een afwisselende en uitdagende baan binnen een gezond bedrijf
en een marktconform salaris.
Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Stuur ons dan je
sollicitatiebrief met C.V. Dit kan per post: Hagro kantoormeubelen, t.a.v. Dhr. Wout Swinkels,
Horsterweg 19, 5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

N
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Voor k

Veenbes-kaneel filetrollade 100 gram € 1,55
Ovenklaar sleetje met varkenshaas
100 gram € 1,85
Soepvlees met been
500 gram € 5,25
Heerlijke kerstsalade met kip 100 gram € 1,65
Onze heerlijke kerstpaté 100 gram € 1,85
kant en klaar uit eigen keuken

Kalfssucade met balsamico-tijm saus
100 gram € 1,95

PROEVERTJE VAN DE WEEK
Gevulde kalfsoester

Om 10.00 uur wordt begonnen met
de Vissers Olie 900 meter, een trimloop
voor jongens en meisjes tot en met
9 jaar. Om 10.15 start de Rabobank
Maashorst 1.800 meter, voor jongens
en meisjes in twee leeftijdscategorieën
tussen 10 en 15 jaar. Om 10.45 uur is
het tijd voor de dames en heren, zij
kunnen de Brooks 4.800 meter lopen.

Ook hier zijn de renners opgedeeld
in verschillende leeftijdscategorieën.
Om 11.30 uur is het dan tijd voor het
koningsnummer: de LoopCentrum
9.600 meter. Ook hier kunnen dames
en heren in verschillende categorieën
meerennen. De prijsuitreikingen vinden
na afloop van iedere categorie plaats
in de tent bij clublokaal Trefhove van

Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray.
Daar zijn ook de start en finish. Lopers
die voor de vijfde maal, tiende maal of
vijftiende maal deelnemen ontvangen
een oorkonde. Voorinschrijven kan via
de site van de vereniging.
Voor vragen neem contact op met
Jan Hellegers via 06 28 92 54 05 of
info@kasteelloop.info

100 gram

€ 2,95

Gevuld met zalm mousse

Wij hebben alle soorten wild voor u op bestelling
Kalkoenen graag bestellen voor 20 december
Alle andere bestellingen graag voor 21 december
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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DECULTUURRECENSENT
Mijn eerste optreden
vond ik doodeng!
De cultuurrecensenten: Hilde Vlemmix en Eline Peeters
Voorstelling: Carolien Borgers – Makkelijk Praten (11 dec)
Theater is: ‘elke keer weer verrassend.’

Waar was de eerste keer dat u heeft
opgetreden en hoe was die ervaring?
De eerste keer was in Gorinchem, in
’t Pand, een soort van oud theatertje
waar net 50 man in kan. En ik vond het
doodeng! Er zaten ook echt 50 mensen
en het is dan de eerste keer dat je
dingen die je hebt bedacht voor een
publiek doet. En dan lang achter elkaar,
ik vond het vooral heel eng, maar ook
echt te gek!
Wie verzint de grappen voor uw
show en wat vindt u hiervan?
Ik verzin alles zelf!
Improviseert u wel eens in een
show? Zo ja, hoe vergaat dit u?
Ja, ik improviseer wel eens, er gebeurt
onder de show natuurlijk wel eens iets.
Iemand niest bijvoorbeeld of er valt een
glas en dan probeer ik daar wel op in te
spelen. Een groot aantal van de vragen
die ik stel aan het publiek worden
steeds anders beantwoord, dus daar
improviseer ik dan wel mee, maar het
grootste deel van de show staat vast.
Wat zijn de voor- en nadelen van uw
beroep?
De voordelen zijn dat je bijvoorbeeld in
mijn geval met de leukste mensen die
er in de theaterwereld qua techniek en
muziek zijn, mag werken. Dat je heel
veel van Nederland ziet vind ik ook te
gek. Nadelen zijn vooral de files en het
regelen van alles rondom de show. Dat

is soms wel eens lastig.
Krijgt u wel eens negatieve reacties
op uw shows?
Bij mijn eerste programma waren de
reacties wel echt wisselend, maar deze
show vind iedereen wel echt leuk. Ik
denk ook dat als mensen het geen
goede show vinden, ze dan op het eind
gewoon meteen naar huis gaan en er
niet echt iets van zeggen.
Hoe bereidt u de show voor?
Elke avond als ik speel is er gewoon
eenzelfde routine. We komen om 5
uur binnen, dan om 6 uur eten, 7 uur
soundcheck. Bij de gratie van de routine komt de concentratie ook echt.
Wilde u altijd al cabaretière worden?
Ja, in ieder geval wel op het podium
staan. Of ik nou altijd al cabaretière
wilde worden weet ik eigenlijk niet. Dit
komt wel in de beurt van wat ik altijd
heb gewild, ja.
Zijn er nog doelen die u wilt
bereiken op het gebied van cabaret?
Uh ja, ik wil natuurlijk nog heel graag
beter worden, dus dat is wel een doel!
En natuurlijk zijn er plekken waar je wel
zou willen spelen, Carré bijvoorbeeld,
van zulke grote mensendromen. Als je
daar ooit staat, heb je het wel gemaakt
natuurlijk!
De volgende voorstelling van
Kukeleku is Roodkapje (kindervoorstelling) – Hakim, vrijdag 6 januari.
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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

Fabienne ten Horn
16 jaar
Horst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat vind ik moeilijk, want veel dingen
kan ik me nog herinneren door video’s
en foto’s. Maar wat ik me wel echt nog
goed bij is gebleven is dat we, toen ik
een jaar of vier was, een hond hadden
die al erg oud was. We moesten hem
in laten slapen en pap en mam wisten
niet of ze mij hierbij moesten laten of
niet. Ze hebben besloten van niet, dus
toen ik thuis kwam van school was
Bonny er niet meer. Ik weet nog dat ik
hier heel boos om was.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Echt grote leugens heb ik nooit verteld,

maar af en toe een klein leugentje om
ergens onderuit te komen wel. Dan zeg
ik bijvoorbeeld dat ik heel moe ben,
terwijl ik eigenlijk gewoon niet zo’n
zin heb.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Het lijkt me wel heel mooi als ik een
superkracht zou hebben waarmee ik
mensen kan genezen. Dan zou ik alle
zieke mensen van hun ziekte af proberen te helpen.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een mooie blauwe lucht met een
strand, palmbomen en de zon die hoog
aan de hemel staat natuurlijk.
Waarop ben je het meest trots?
Waar ik wel heel trots op ben is op de
dingen die ik toch bereikt heb ondanks
dat ik chronisch vermoeid ben. Een

Uw Rabobank tijdens Kerst
en Oud & Nieuw
Rabobank. Een bank met ideeën.
Donderdag 22 december

Maandag 26 december

Tot en met donderdag 22 december 2011
kunt u handmatige betaalopdrachten
(bankgiroformulieren en acceptgiro’s)
aanleveren die door ons gegarandeerd in
2011 verwerkt worden. U kunt deze
betaalopdrachten in de brievenbussen van
Rabobank Maashorst deponeren.
Tweede Kerstdag zijn onze kantoren gesloten

Uw dagelijkse bankzaken regelt u 24 uur per dag via www.rabobank.nl

Alle medewerkers van Rabobank Maashorst
wensen u fijne kerstdagen
en een fantastisch 2012!
www.rabobank.nl/maashorst

Rabobank Maashorst voor al uw vragen

Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl

aan
Fabienne ten Horn Mies

voorbeeld is dat ik toch in havo4 zit,
terwijl ik ontzettend veel mis.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Ik vind dat het liedje Opa van Marco
Borsato een hele mooie tekst heeft,
omdat het voor mij dezelfde betekenis
heeft.
Als je de komende 24 uur man/
vrouw bent, wat zou je dan doen?
Ik zou eerst wel een wedstrijd willen
voetballen, eens kijken hoe dat er
aan toe gaat. En misschien nog een
wedstrijd kijken met mijn vrienden.
Daarna zou ik dan naar het dorp uit
willen gaan.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Diddl-plaatjes sparen. Daar was ik echt
heel fanatiek in en had er echt veel
van. Nu denk ik: wat moet ik er in
godsnaam mee? Ik heb ze nog wel, de

plaatjes, die liggen nog ergens, maar
waar? Ik heb geen flauw idee.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik voor Spanje gaan. Lekker
weer, heerlijk eten, gewoon lekker
genieten, haha!
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Na lang nadenken ben ik toch tot de
conclusie gekomen dat dit mijn meest
spontane actie is. In de 15 vragen van
de HALLO, niemand had dit gedacht.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Naar de Griek. Dat eten we niet zo
vaak, maar ik vind het wel erg lekker.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Echt grote angsten heb ik niet, maar ik
ben net begonnen met autorijlessen en
vind de vrachtwagens die me voorbij
rijden toch wel eng. Hier zou ik graag
vanaf willen.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Ik zou eerst uitslapen, dan een
wedstrijd hockeyen en nog even naar
mijn verzorgpaard Storm toe en dan ’s
avonds lekker op de bank naast mijn
vriend Gijs.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou zelf geen tatoeage nemen, maar
als ik het zou doen dan zou ik een
roosje of sterretje met een bepaalde
betekenis nemen. Deze zou ik dan laten
zetten op een plaats die niet echt goed
zichtbaar is. Bij mijn schouder, voet of
enkel denk ik.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
af
gen van
Ik zou wel graag willen
weten wanneer
Alle da
open
.00 uur ndgaat
10vermoeidheid
het beter met mijn
a ag
a
m
.u.v.kan. Het gaat
(malles
en wanneer ik weer
wel al een stuk beter, maar helaas ben
ik nog steeds behoorlijk beperkt.
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Kerstbuffet

Kerstdiner

Zondag 25 december
& maandag 26 december
vanaf 16.00 uur,
in ons restaurant

Terrine ingelegd met regionale
gerookte vissoorten en Horster
kruiden, crème van grove
gulpener-mosterd
Gevulde Horster champignons
met truffel-risotto
Saus van Eekhoorntjesbrood

Zondag 25 & maandag 26 december
13:00-16:00 en vanaf 18.00 uur,
in onze sfeervolle zaal

Romige soep van pompoen met
gegrilde scampi’s met schuim van Livar
Carpaccio van hertenrugfilet
met eekhoorntjes-broodcrème,
salade van knolselderij
Huis-gemarineerde tartaar van
Blitterswijckse zalmforel
met mosterd-dille
Salade van vergeten groentes

Kalfsmedaillons in kaas-beslag met eigen
jus waarin tomaat, salie en knoflook

Combinatie van Livar;
sukade, schnitzel en gegrilde
medaillon daarbij eigen jus
en wintergarnituur

Gegrilde zeewolffilet met vergeten
groente en botersaus

Bavarois en sorbet met
vossenbessen
vanillesaus

Dessertbuffet:
een keur aan zoete lekkernijen

Diner € 36.50 p.p.

Column

Duik in de
toekomst
Voor een scenario-opdracht
van school ben ik een kijkje in
de toekomst gaan nemen. Ik
stond versteld van alle
verwachtingen, trends en
toekomstscenario’s die er te
vinden waren. Het leken meer
fantasiewerelden van een
zesjarig kind, dan op de wereld
waarin wij over, pak ’m weg,
tien jaar in leven.
Ik word steeds
nieuwsgieriger. Hoe leven wij
over tien jaar? Hoe ziet de wereld
er dan uit? Of misschien moet ik
me eerst afvragen of we dan nog
wel bestaan met z’n allen? Want
als het aan onze ZuidAmerikaanse vrienden de Maya’s
ligt dan nemen we in 2012
afscheid van de wereld en
misschien ook wel van elkaar.
Wie weet?
Aan de andere kant hebben
trendforecasters, en ik ga er
vanuit dat deze mensen er
gruwelijk veel verstand van
hebben, het nu al over het jaar
2025. Die zijn het jaar 2012
allang gepasseerd en in hun
voorspelling nooit iets van een
einde van de wereld
tegengekomen. Nee, zij zijn al
een stapje verder. Zij dromen al
over boerderijwolkenkrabbers in
de wereldsteden, waarbij op je
op de ene verdieping koeien
tegenkomt, op een nverdieping
stijden:
Ope ing m zondag
t/
daarboven een maïsveld
Dinsdag 0 en
r nog
0.0 uu
vanaf 1 gesloten
g
stapje hoger sta je
tussen
de
a
d
Maan
varkens. Verder hebben ze het
over brainpills om onze
ol
Sfeervhersenen
beter te benutten en is voor hun
rustiealklang
het hele donorsysteem
verleden tijd. Organen bouwen
we wel van onze eigen
stamcellen. De dood raakt uit de
mode denk ik.
Ook opmerkelijk was dat
mannen in de toekomst niet
meer nodig zijn voor het krijgen
van kinderen. Wij vrouwen
maken dan zelf sperma, gewoon
uit ons eigen beenmerg. Maar
goed, leuk en aardig die mooie
voorspellingen allemaal, maar
we zijn er nog lang niet. Ik moet
gewoon hartstikke hard leren
voor dat tentamen van morgen,
zonder enige hulp van een
brainpilletje.
Mies

Wild & aAl
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€
gangen
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Taxi-terugbreng service i.s.m M

Gebraden hertenbout met wildgarnituur en krachtige wild saus

Kerstbuffet € 27.50 p.p.

Taxi-terugbreng service i.s.m
op vrijdag- en zaterdagavond
zaterdagavon
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David Philips’ blues
Aanstaande zondag 18 december 2011
zijn wij geopend van 11.00 tot 17.00 uur! in Cambrinus

Zondag 18 december staat David Philips op het podium van Cambrinus in
Horst. De Engelse Philips is een multi-instrumentalist die zijn wortels in de
blues, jazz en soul heeft liggen en binnen deze stijlen zijn sporen als
slide-gitarist heeft achtergelaten. David Philips speelt om 16.00 uur.

e
Voor all nde
e
m
e
deeln is er een
n
kindere attentie!
leuke

Tussen 12.00 en 16.00 uur is er voor de kinderen
een mogelijkheid om met de Kerstman op de foto te gaan.
Foto’s zijn af te halen vanaf vrijdag 23-12-2011, één foto gratis!!

Phicoop Shopping Center BV • Horsterweg 64 • 5975 NB Sevenum • T (077) 467 24 24

Directe Toegankelijkheid Podotherapie (DTP):

direct een afspraak
maken met de therapeut

Voetverzorging door een podotherapeut bij diabetes
De Directe Toegankelijkheid Podotherapie (DTP) geeft mensen met klachten de vrijheid om zelf, op
eigen initiatief en zonder tussenkomst van de huisarts, een afspraak te maken met een podotherapeut. Omdat
iemand niet eerst naar de arts hoeft om te laten bekijken wat er nu precies aan de hand is, is dit een veel
directere manier van hulpvragen. Dat blijkt voor veel mensen ook veel prettiger, want na het bezoek aan de
(huis)arts kan dan pas tot actie worden overgegaan bij de podotherapeut. Dat vergt weer extra tijd waarin
de patiënt zich niet prettig voelt. Soms is er ook gewoon de energie niet om eerst het een en dan het ander te
bespreken. Met de DTP kan de kortste weg naar behandeling worden bewandeld en kan heel snel aan een
oplossing voor uw klachten worden gewerkt.
STAP 1 | VOETEN SCANNEN

De voet wordt gescand middels een
geavanceerde 3D scanner.

STAP 2 | DITIGA AL BE W ERK EN

Vervolgens worden uw voetgegevens digitaal bewerkt met
de juiste elementen voor uw specifieke voetproblemen.

STAP 3 | DE ZOLENV ERVA ARDIGING

Uw zolen worden computergestuurd gefreesd en op maat
gemaakt, in het door u gedragen (moderne) schoeisel.

Herstraat 20, 5961 GJ Horst
Sondertseveld 6, 5975 TP Sevenum
Lottumseweg 43, 5971 BV Grubbenvorst

Een Podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten die voortvloeien uit een
afwijkend functioneren van de voeten, denk aan:
voet-, knie-, heup- en rugklachten. Ook kan men
er terecht voor behandeling van overmatige eeltvorming, likdoorns, (ingroeiende) nagels, en het
screenen van de voeten van diabetici.
Podotherapie Hermanns is vooruitstrevend in het
gebruik van de nieuwste technieken voor het aanmeten van steunzolen. We maken o.a. gebruik van
een 3D-voetscan. Hierbij wordt de voet tot op de
honderdste millimeter nauwkeurig opgemeten door
de computer. Hiermee kunnen bijv. steunzolen,
pumpzolen, sportzolen, maar ook correctieve slippers met ingebouwde steunzool worden gemaakt.
Diabetische voetzorg
Mensen met diabetes hebben in veel gevallen meer
voetzorg nodig dan mensen zonder diabetes. Dit
komt door complicaties die diabetes met zich meebrengt, denk aan: verminderd gevoel in de voeten, vergrote kans op wonden, slecht genezende
wonden, enz. Diabeten die een vergroot risico
lopen kunnen de voetverzorging door podotherapie Hermanns laten doen. Eerst worden uw voeten
gescreend, dit is een onderzoek naar het gevoel in
uw voeten. Blijkt uit dit onderzoek dat uw gevoel
verminderd is en u in een bepaalde risicogroep
zit, dan kan de voetverzorging door ons worden
gedaan. Valt u niet in de risicogroep dan zal een
pedicure de behandeling moeten voortzetten. De
meeste verzekeringen vergoeden de behandeling
geheel, maar in sommige gevallen is dit gedeeltelijk. Informatie over de vergoedingen kunt u vinden
op onderstaande site.

Bel voor een afspraak: 077 - 397 13 18 of kijk op www.podotherapiehermanns.nl

In juli 2010 bracht David Philips
eerste solo-cd uit en dit jaar al zijn
tweede cd, The Rooftop Recordings.
Deze plaat nam hij helemaal alleen
op, op het dak van zijn appartement in
Barcelona. Daarbij heeft hij zijn songs
gestript tot de essentie. Een stem
en steeds een gitaar: dan een zessnarige akoestische, een drie-touwtjes
Cigarbox Guitar, een Ukulele of een
dobro, zo nu en dan een mondharmonica en ver weg wat voetenwerk.
Een goed luisteraar hoort op de
achtergrond zelfs een soundscape, ge-

creëerd door mensen en dieren. Deze
plaat met pure Deltablues tot melodieuze liedjes die niet zouden misstaan
in het repertoire van James Taylor, is
uitgebracht op het Nederlandse Black
and Tan-label en kreeg meteen goede
recensies. Philips’ stem doet denken
aan diezelfde James Taylor en hij onderstreept dat met soepel en virtuoos
gitaarspel, waaruit getuigt dat hij van
wanten weet.
Voor meer informatie bel
077 398 30 09 of kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Voorbereidingen
ijsbaan op schema
Met gepaste trots meldde Stichting IJsbaan Horst dat alle 300 meter
afgelopen maandag ijs is verkocht. Zo vlak voor de opening is dit een grote
opsteker voor de stichting. De eerste voorbereidingen voor de ijsbaan op
het Wilhelminaplein zijn inmiddels ook al zichtbaar in het centrum van
Horst.
Op het Wilhelminaplein staat de
horecatent inmiddels overeind en
de ondervloer voor de ijsbaan is in
aantocht.
Op vrijdag 16 december wordt de
ijsbaan feestelijk geopend. Hiervoor is
iedereen uit de gemeente van harte
welkom om het grootse spektakel te
komen bezichtigen.

Vanaf zaterdag 17 december kan
iedereen vanaf 10.00 uur ‘s ochtends
komen schaatsen op de ijsbaan.
Vanaf het openingsspektakel
vrijdag 16 december zal de
webcam van Dreksbak.nl aanwezig
zijn op de ijsbaan en doet Omroep
Reindonk verslag van de opening
via radio en tv.

Kerstconcert Grubbenvorster mannenkoor
Het Grubbenvorster mannenkoor geeft op woensdag 21 december vanaf
20.00 uur een kerstconcert in de parochiekerk in Grubbenvorst. Het mannenkoor heeft veel werk in dit concert gestoken om er een sfeervolle bijeenkomst van te maken.
De bezoekers worden verwelkomd met de klanken van de
Jachthoornblazers St. Hubertus uit
Grubbenvorst. Ook treden, zowel
ieder afzonderlijk als gezamenlijk,
het Grubbenvorster mannenkoor
onder leiding van Oksana Baljva en
de Gemengde Zangvereniging Con
Brio uit Broekhuizen onder leiding van
Marcel Kuepers op. Verder geeft Oxana
Thijssen, de zeer jeugdige harpiste uit

Venlo, een optreden tijdens dit kerstconcert.
Mezzosopraan Bernadette Wiggers
zingt op dit concert enkele solostukken.
Afwisselend wordt ze begeleid door
pianiste Oksana Baljva, harpiste Oxana
Thijssen of door violiste Nelly Coppens.
Deze laatste vertolkt ook als solist
diverse werken. De algehele muzikale
leiding is dit jaar in handen van Oksana
Baljva.

Summerparties Horst
De laatste dagen van de herfst worden afgeteld en dan doet de winter
snel zijn intrede. Het verlangen naar heerlijke warme dagen, vakantie, zon,
een blij gevoel wordt op vrijdag 16 december nog eens extra gestimuleerd
tijdens de back to the summer party bij de USEE. Ook bij M@xx kijken ze al
vooruit: daar is de summerparty op 17 december.
Voor iedereen die nog niet toe is
aan de kerstdagen de kans om nog
eens heerlijk ’s zomers te doen. De
zaal van B2 is op 16 december zomers
aangekleed en zomers is natuurlijk
de dresscode deze avond. De Back
to the summerparty van USEE is voor

leerlingen uit groep 7 of 8 van 19.00
tot 22.00 uur.
Op 17 december is er in de M@xx
ook een summerparty met alleen de
lekkerste zomerse muziek, zomerse
temperaturen en palmbomen. De deuren zijn hier om 20.00 uur open.
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Dwayne and the
Texmexplosion op de Buun
Dwayne and the Texmexplosion spelen zondag 18 december om 18.00 uur in muziekcafé De Buun in Horst.
De band van Dwayne Verheyden uit Monfort speelt Tex-Mexmuziek. Dwayne is pas 20 maar al zeer bekend met het
Tex-Mex genre. Hij begon op 7-jarige leeftijd met accordeonlessen.

Vijf maanden later al trad hij
voor het eerst op in de kerk tijdens
zijn eigen Heilige Communie. Op zijn
achtste was Dwayne te zien op de lokale televisie en vanaf dat moment ging
hij ook met zijn vader mee naar de
concerten van Flaco Jimenez. In 2003
stapte hij over op de knopaccordeon.
Op 11 november 2007 mocht
Dwayne op een overvol Vrijthof in
Maastricht ’de Sjeng’ in ontvangst
nemen, dé prijs voor aanstormend
accordeontalent, genoemd naar de

overleden Limburgse accordeonvirtuoos
Sjeng Kraft. Dwayne heeft intussen
een veelzijdig repertoire opgebouwd,
variërend van Tex-Mex tot blues, rock,
country en walsen.
Flaco Jimenez is en blijft zijn grote
voorbeeld. In 2008 namen Flaco, Max
Baca en Dwayne twee nummers op.
Flaco adviseerde Dwayne vervolgens
om zijn eigen band te vormen. Dat
is inmiddels gebeurd: Dwayne & the
TexMeXplosion. Deze band bestaat uit
Dwayne zelf op accordeon, trekhar-

monica en zang, Geert Verheijden op
gitaar, bajo sexto en zang, Lynyrd van
Riet op basgitaar en zang en Jacque
Schoonens op drums.
TexMeXplosion is dan ook een
explosie van Tex Mex muziek op het
podium. Hun repertoire bestaat uit
nummers van onder andere Flaco
Jimenez, Freddy Fender, Texas Tornados
en The Mavericks.
Voor meer informatie over het
optreden kijk op www.debuun.nl of op
www.dwayne-verheyden.nl

Uitvaarthuis Theo Arts
Nijverheidsstraat 4 • 5961PJ Horst
Telefoon 077-398 70 99
Kantoor Venray
Monikesstraat 7 • 5801 RZ Venray
Telefoon 0478-55 01 50
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Canix All-Stars
Canix bestaat in 2011 35 jaar en dat vieren ze op zaterdag 17 december
met Canix All-Stars. Op Canix All-Stars zullen alle bandjes die momenteel
bestaan in Lottum optreden. Op dit moment zijn er zelfs meer dan tien
bands met één of meerdere Lottumse bandleden.

De Iron Maiden tributeband Nuh
Bij deze editie van Canix All-Stars
zijn er een hoop nieuwe bandjes
bijgekomen die in OJC Canix hun eerste
optreden zullen geven. Ook brengen
veel bandjes een tribute of exclusieve
set ten gehore.
De bands die komen spelen zijn
30 Past 7, Aunt Acid, die hun eerste
show spelen, Bones & Friends met een
tribute aan Heart, Chantilly Lace met
een classic rock-set, Leif Ericson met

een tribute aan de Bloodhound Gang,
Nuh met een tribute aan Iron Maiden,
Remorse met een tribute aan ZZ-top,
Swörd Of Glöry, die net als The Source
hun eerste show spelen, The Guilt
Parade die metal spelen en de Three
Amigos die een tribute aan The Cult
spelen.
De zaal is open om 20.00 uur, de
bands beginnen om 21.00 uur. Voor
meer informatie kijk op www.canix.nl

Dookie in Blok10
Het is al vijf jaar geleden dat de band Dookie werd opgericht. Om dit te
vieren geven ze zaterdag 17 december voor hun jubileumtour een optreden in Blok10. Deze heren uit Beringe zetten een tribute neer van hun
helden Green Day.

Begrafenis en crematieonderneming Theo Arts
biedt verzekerden van alle maatschappijen een
APK op hun uitvaartpolis aan.
Naar aanleiding van alle vragen en opmerkingen die recente uitzendingen van
Brandpunt, De vijfde Dag en Kassa over
de uitvaartbranche in het algemeen en
de uitvaartverzekeringen in het bijzonder hebben losgemaakt bieden wij u de
mogelijkheid om uw uitvaartpolissen
vrijblijvend te laten controleren door
Peter Wilkens, een verzekeringsadviseur
van www.Nuvema.nl
Ook bieden wij u de mogelijkheid om
samen met Meester Noortje Rutten van
www.Consendo.nl een APK op de zakelijke aspecten van een overlijden. Vaak is
het verstandig om van te voren al eens
te laten kijken naar de juridische en economische kant van een overlijden. Dit
kan uw nabestaanden straks veel geld
besparen.
Uiteraard zullen er ook medewerkers van

Een uitvaartverzekering dekt vaak niet de
gehele uitvaart. Consumenten moeten vaak
bijbetalen en dat kan soms oplopen tot in de
duizenden euro’s terwijl u jarenlang premie
heeft betaald. Er is veel ontevredenheid over de
ondoorzichtigheid bij uitvaartondernemers.
Veel offertes zijn onduidelijk en moeilijk
vergelijkbaar. Als verzekerde bent u dus
snel erg duur uit. Shoppen voor een
uitvaartverzekering loont.
Kassa
onze onderneming aanwezig zijn om al
uw vragen over uitvaarten en de kosten
van uitvaarten te beantwoorden.
U bent van harte welkom in ons
Uitvaarthuis Theo Arts aan de Nijverheidsstraat 4 in Horst op vrijdag 16 december van 14.00 uur tot
16.00 uur.

De band Green Day, onder leiding
van Billie Joe Amstrong, werd in 1987
opgericht in California en brak in 1994
wereldwijd door met de hitsingle
Basket Case. Dit nummer kwam
van hun album Dookie. Tien jaar
later kwam hun meest succesvolle
album, American Idiot uit, met onder
andere de hitsingles American Idiot,
Boulevard of Broken Dreams en
When I Come Around.
Dookie begon als eenmalig
optreden, maar raakte in een stroomversnelling na deelname aan The
Clash of the Coverbands. Ondertussen

hebben ze mogen spelen op de
officiële cd-presentatie van Green
Day’s album 21st Century Breakdown.
Dookie bestaat uit vier vrienden
uit Beringe. De show en de muziek
zijn sterk geïnspireerd op hun
idolen. Ook de outfits van de heren
en de gitaren doen sterk denken
aan de Amerikaanse band. In het
voorprogramma bij tributeband
Dookie staat in Blok10 de band
Translated uit Castricum. Zij spelen
punkrock en timmeren flink aan
de weg. Het optreden begint om
22.00 uur.
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Moonlight Shopping
Het centrum van America staat op vrijdag 16 december in het teken
van Moonlight Shopping.
Van 19.00 tot 21.00 uur ontvangen de deelnemers hun bezoekers
in warme kerstsfeer. Na afloop is de

trekking van de decemberactie bij
Boems Jeu. Voor meer informatie kijk
op www.ova-america.nl

Proclamatie nieuwe
Dreumelprins
Wie wordt de opvolger van Maik I en mag zich een seizoen lang prins van het Dreumelriëk noemen? Dat wordt
bekend op de proclamatie op 28 januari. Tijdens deze avond treedt er een keur aan artiesten op, zoals Renée van
Wegberg, Oenoemoeloeke Vijf, de Piratentoppers, Carnavalsband.nl en Martin & Guido.

Kerstconcert Kasteel Ooijen
De fanfare Broekhuizenvorst & Ooijen geeft op zondagmiddag
18 december een kerstconcert in de zaal van Kasteel Ooijen. Ook de
jeugdleden in opleiding zullen een bijdrage leveren aan dit gebeuren.
Tijdens het concert worden ook
enkele kerstverhalen waaronder
De vierde wijze en De wonderlijke
Kerst van vadertje Panov voorgelezen

om de kerstsfeer van de middag te
verhogen.
Het kerstconcert begint om
14.00 uur en de toegang is gratis.

Kerstsfeer in De Locht
Museum De Locht in Melderslo is van 10 december tot 8 januari
ingericht in kerstsfeer. In het museum vinden in deze periode een aantal
activiteiten plaats, zoals een expositie van kerststallen, kerstboom
versieren en optredens.
In het museum is er een
bijzondere expositie van meer dan
200 kerststallen, van miniatuurstallen
tot middelgrote stallen te bezichtigen.
Ook kunnen kinderen, tegen een
kleine vergoeding, op zondag 18
december een eigen kerstboompje
versieren. Jac Hanssen en Jolanda
Mulder treden tijdens deze activitei-

ten op. Verder treedt de muziekgroep
Mallemoer op 21 december om
19.30 uur op.
Het museum is geopend op
woensdag, zaterdag en zondag van
11.00 tot 17.00 uur. De bijzondere
activiteiten beginnen om 13.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

TIJDELIJK TE HUUR:

De Oenoemoeloeke vijf
Tijdens de proclamatie laten de
winnaars van de Liedjesavond van zich
horen en mag een optreden van de
Dansgarde niet ontbreken.
Hoogtepunt van de avond is het
bekend maken van de nieuwe prins.
Wie mag de scepter in ontvangst

Jacobs Dakbedekkingen

Woonruimte aan de rand
van het dorp Swolgen

staat in de regio al sinds
jaar en dag bekend als een

Zeer geschikt voor stagiaires of
ter overbrugging van de periode
naar een andere woonruimte.
Vanaf 1 januari beschikbaar.

professioneel dakdekkerbedrijf met een veelzijdig
werkpakket. Onze speci-

Voor nadere inlichtingen:
06-53449356

alisatie ligt in de renovatie van zowel hellende
en platte daken alsook

It’s Clean

metalen gevels. Daarnaast

MAASHORST

zijn wij ook actief in de
nieuwbouw van hellende,

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

Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering
info@zonneklaar.net
www.zonneklaar.net
Ron van Gool 06 202 88 600

platte daken, metalen
gevels, zinken daken, het
onderhouden en repareren van daken, goten en
gevels. Ons werkgebied

MAASHORST

omvat de regio Noord
Limburg, Oost Brabant
en Zuid Gelderland. Bij
Jacobs Dakbedekkingen

Uw adres voor:

zijn 25 personen werkzaam. Door onze kennis in

onderhoud

APK keuring

reparatie

Airco service

verkoop nieuw

Storingsdiagnose

verkoop gebruikt

Schadeherstel

oncept voor

Het totaalc

renovatie zijn wij in staat
de klant een compleet
totaalpakket voor het dak
aan te bieden.

uw auto

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

www.autobedrijvenmaashorst.nl

nemen en wie staan er naast hem
tijdens de carnaval: welk prinselijke
trio heeft voor dit seizoen deze taak
aanvaard?
Voordat de nieuwe prins bekend
wordt gemaakt vindt op 22 januari
eerst nog het aftreden plaats van

prins Maik I. Dit is om 15.00 uur in
zaal De Lange. De proclamatie is op
28 januari om 20.00 uur in de Mèrthal
in Horst. Ook dit jaar kan men weer
prinsenraden. De voorspelling kan
doorgegeven worden op
www.dreumel-horst.nl

Commercieel en
Ondernemend Talent m/v
met affiniteit in dak materialen
Heb jij de ambitie om
Onze dakwinkel te vormen tot een regionaal dakcenter?
De verkoop de komende jaren te verdubbelen?
Een zelfstandige functie te bekleden binnen ons bedrijf?
Een webwinkel op te zetten en te beheren?
Voor onze dakwinkel zijn wij op zoek naar een commerciële kracht. Je bent
in deze functie verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de dakwinkel.
Aan de hand van onze showroom en jouw kennis adviseer en promoot je aan
klanten ons uitgebreide assortiment. Je draagt ook zorg voor de opvolging
van de verkoop zoals tijdige levering van bestellingen, afhandeling van de
documentatie en eventuele nazorg. Tenslotte hou je voorraden bij en vult
deze tijdig aan. Het betreft een fulltime functie waarbij je roulerend op de
zaterdagochtend werkt.
Wij verwachten dat je minimaal over een MBO werk- en denkniveau beschikt.
Je hebt een afgeronde commerciële of bouwgerichte opleiding, of vergelijkbaar maar wel met aantoonbare affiniteit in de bouw.
Je bent een oplossingsgerichte gesprekspartner met commerciële adviesvaardigheden. Ook de termen zelfstandig, initiatiefrijk en leergierig zijn op jou
van toepassing. Tenslotte heb je affiniteit met geautomatiseerde systemen
en behoud je gemakkelijk overzicht.
Wij bieden een professionele en uitdagende organisatie met 25 enthousiaste
collega’s. Je solliciteert op een zelfstandige en verantwoordelijke positie
met uitdaging. Natuurlijk bieden wij ook een prima arbeidsvoorwaardenpakket.

Interesse?
Neem dan contact op met de personeelsfunctionaris
Lisenka Hubers of solliciteer direct door je cv te sturen naar
lisenka@jacobsdak.nl of per post naar Stayerhofweg 7,
5861 EJ Wanssum.
Meer informatie vind je op www.jacobs-dakbedekkingen.nl
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Carmen en Dide uit
Melderslo KVL-ﬁnalisten
Carmen Christiaens en Dide Verdellen uit Melderslo zijn door naar de finale van het Kingervasteloavensleedjesfestival met hun liedje Vastenaovend ABC. Carmen en Dide laten weten: “Dit vinden wij heel cool.”
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Optocht D’n Dreumel
Op 19 februari trekt de 50e optocht van carnavalsvereniging
D’n Dreumel door het Horster centrum. Meedoen kan als groep, alleen,
als duo of met de bouw van een wagen. Alle deelnemers mogen
meetrekken in deze optocht, D’n Dreumel heeft bordjes genoeg.
Om wagenbouwers te helpen
biedt D’n Dreumel gaas te koop
aan en kunnen verf en tex gratis
afgehaald worden. Dit kan alleen na
telefonische afspraak bij Sjaak Cox,

077 398 31 19.
Voor overige informatie wat
betreft de carnavalsoptocht,
bel Bert Tacke, 077 398 70 77 of
06 36 09 70 03.

Open kerkdag Kronenberg
De kerk van Kronenberg staat op maandag 26 december in het teken
van een open kerkdag. De kerk is tweede kerstdag open van 13.30 tot
16.00 uur. De kerk staat dan uiteraard in het teken van kerstmis.
Er is een kerststal gemaakt door
vrijwilligers met de daarbij behorende
beelden.
Oud-Kronenberger Hay Philipsen,
organist aan de Munsterkerk in

Er waren 25 inschrijvingen voor
de voorronde in Horn. Carmen en Dide
gingen meteen door naar de finale. “We
hadden dit niet verwacht”, laten de meiden weten. Ze zijn dan nu ook al druk
bezig met de voorbereidingen voor de
finale. “We hebben zaterdag een clipje
opgenomen in de studio in Kessel.” Deze
clip wordt vanaf januari uitgezonden in
de Kinjerkroam op Limburgse zender L1

en mogelijk ook in Goedemiddag
Limburg. “In de kerstvakantie gaan we
nog een nieuwe muziekband inzingen,
zodat we bij de finale goed voor de dag
komen”, zeggen de meiden.
“Ons liedje gaat over school, dat
we later juf willen worden en dan de
kinderen ons eigen ABC leren”, vertellen
Dide en Carmen over hun lied. De tekst
is geschreven door Marij Janssen en de

muziek is gemaakt door Petri VullingsBoots. “We vinden het allemaal superspannend wat er op ons afkomt, maar
we genieten er van. Zingen en dansen is
het leukste wat er is.” De meiden willen
ook nog een oproep doen: “allemaal
kijken in januari en kom ons aanmoedigen op 29 januari, want dan is de finale
in Palladio in Helden.”
(Foto: Pieternel Clabbers Fotografie)

Roermond, bespeelt het orgel.
Daarnaast zijn er voldoende en
ervaren gidsen aanwezig om het een
en ander over de heilige Theresiakerk
te vertellen.

Jong Horster talent
opent nieuw concertjaar
Ze was een van de ontdekkingen van het onlangs gehouden straatfestival Cambrinus, Kunst en de Buren. De 17-jarige Marloes Nogarede uit Horst
kreeg in een volgepakt Theater 81 een staande ovatie en stal de harten van
een uitzinnig publiek. Redenen temeer waarom Cambrinus Concerten
Marloes Nogarede heeft gevraagd om op zondag 8 januari de spits af te
bijten in het nieuwe concertjaar.

GET IT NOW

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

ZONDAG
18 DECEMBER
GEOPEND

VAN

12.00-17.00u
BEUK - HAAGBEUK
maat 50/80 80/120 120/150 150+

BOSPLANTSOEN maat 60/90

(web)winkel voor

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

06 22944564 of 077 4678186

www.natuurwijzer-horst.nl
077-3981459

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

Marloes Nogarede wordt begeleid door oudgedienden als Geert
Keijsers en Geert Josten. Hiermee
brengt Marloes, intussen student aan
de Rockacademie in Tilburg, nummers
van onder andere Adele, Anouk, Alanis
Morissette en Caro Emerald.
Meer vrouwelijke vocalisten in
2012 zijn Margriet Sjoerdsma, de
zangeres die jazz naar pop ombuigt,
Lenny Kuhr met een nieuw programma,
de funk-en soulformatie Jane Dare en
het nieuw opkomende Limburgs talent
Jelske Wilmer. Verder zijn nieuw in het
programma New Country Rehab, een
opkomende band uit Canada en Adjiri
Odametey, een virtuoos multi-instrumentalist met zijn band uit Ghana. Op
pop- en jazzgebied kan de bezoeker
kennis maken met de fusion van Chris
Beckers & Band, presenteert bassist
Jo Didderen zijn nieuwste cd en wordt

met een Tribute to Oscar Peterson een
ode gebracht aan een van de grootste
jazzpianisten uit de geschiedenis.
Op bluesgebied staan Hans
Theessink, de formatie Big Low,
Texasbluesgitarist Eric Tessmer en
Matthijs Leeuwis op het programma.
Gitaarvirtuoos Albert Lee & Hogan’s
Heroes eert Horst voor de tiende keer
met een bezoek. Dark Rosie tekent
voor veelkleurige muziek met jazz, musette, folk en kleinkunst. De wizardgitarist Dyzack is bekend om zijn agressief
klinkende speelstijl en de Peter Thijssen
Band brengt dialectpop van Horster
bodem. Het Engelse MW King Trio herbergt vele stijlen in zich en de Horster
muzikant Joep van Wegberg sluit het
seizoen af met een surpriseconcert vol
met verrassende gasten.
Voor meer informatie zie www.
cambrinusconcerten.nl (Foto: Piet Smedts)

cultuur
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Kerstkinderworkshop
in de Kantfabriek
Kinderen kunnen op woensdag 21 december in Museum de Kantfabriek
mee doen aan een workshop. Hier kunnen ze hun eigen kerstballen maken.
Onder leiding van textieldocenten
gaan de kinderen aan de slag met
garen, stof, vilt, kantjes, kraaltjes,
knoopjes en andere materialen.
Technieken die bij de workshop
gebruikt worden zijn punchen, breien,
plakken en quilten. En terwijl de

kinderen creatief bezig zijn kunnen
de ouders het museum en de wisseltentoonstelling Waar een foto toe
leidt, bezoeken. De workshop duurt van
14.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdekantfabriek.nl

SOS zoekt snuisterijen
Op zondag 2 september 2012 organiseert SOS Meerlo-Wanssum een
groot Wereldfestival in en bij manege Megelsprong in Meerlo.

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

America

Moonlight Shopping
vr 16 december 19.00-21.00 uur
Locatie: centrum

gebruikte artikelen aangeboden als
prijzen voor de tombola.
Lezers die de komende tijd mooie
artikelen krijgen of aardige snuisterijen hebben en deze willen schenken
aan de SOS-tombola kunnen contact
opnemen met Mart en Leny Hendriks
via 0478 69 16 37 of
m.j.m.hendriks@wanadoo.nl

Le Rossignol zingt in
Lottum
Gemengde Zangvereniging Le Rossignol Lottum brengt op vrijdagavond
23 december om 19.30 uur samen met het parochiekoor Venlo-Zuid een
gevarieerd kerstconcert.
Meer dan honderd zangers,
zangeressen en muzikanten maken
samen maken in de sfeervolle Sint
Gertrudiskerk van Lottum.
Ludmila Seroo-Ferroni neemt de
pianobegeleiding voor het kerstconcert
van Le Rossignol voor haar rekening.
Het Koperensemble Wanssum zorgt bij
een zestal stukken voor extra bege-

leiding van het grote koor. Verder zal
het koperensemble ook enkele eigen
nummers ten gehore brengen. Sjaak
Smits speelt bugel en Bart Verhagen,
een jonge tenor, zingt enkele stukken
alleen en de solopartij bij de koorstukken. De algehele muzikale leiding is
in vakkundige handen van dirigent
Oksana Baljva.

vr 16 december 18.00-21.00 uur
Organisatie:
Stichting Vrienden van
verpleeghuis Elzenhorst
Locatie: verpleeghuis Elzenhorst

Broekhuizenvorst
Openbare
dorpsraadvergadering
do 15 december 20.30 uur
Locatie: café-zaal ‘t Dörp

Kinderworkshop
kerstballen maken
wo 21 december 14.00-16.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Lottum

Canix All-Stars
Ofﬁciële opening ijsbaan
vr 16 december 19.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein

Back to the Summerparty

za 17 december 20.00 uur
Locatie: OJC Canix

Meerlo

Electroshock The Dark Nights

vr 16 december 19.00-22.00 uur
Locatie: USEE

za 17 december 20.00-03.00 uur
Locatie: OJC Merlin

IJsbaan open

Melderslo

vanaf za 17 december
10.00 – 22.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein

Afscheidsreceptie directeur
Frans Beckers
vr 16 december 17.00-19.00 uur
Locatie: basisschool De Brink

Grubbenvorst

Summerparty

zo 18 december 09.30-17.00 uur
Organisatie: SV Aspargos
Locatie: ‘t Haeren

za 17 december 20.00 uur
Locatie: M@xx

Optreden Jac Hanssen en
Jolanda Mulder

Knockers: Grand Opening

zo 18 december 13.00 uur
Locatie: museum De Locht

Mixtoernooi volleybal
Gezien het succes de vorige keer
wordt er dan weer een grote tombola
gehouden ten behoeve van hun Indiaproject voor een mobiele schoolbus.
Voor deze tombola zoeken ze nog
prijzen.
SOS kreeg tijdens het vorige
Wereldfestival van veel bedrijven
en particulieren waardevolle en niet

Kerstmarkt

Hegelsom

Informatieavond
Pimp ow Ei
do 15 december 20.00-22.00 uur
Org: Werkgroep Tuutetrek
Locatie: Zaal Debije

Bixiewedstrijd
za 17 december 09.30-16.30 uur
Org: Ponyclub Wittenhorst
Locatie: manege Wieneshof

Gemeentelijke dressuurkampioenschappen

za 17 december 22.00-03.00 uur
Locatie: Café De Lange

Optreden Dookie
za 17 december 22.00 uur
Locatie: Blok10

Beerpreuvenement
zo 18 december 12.00 uur
Organisatie: Café Het Centrum
Locatie: Mèrthal

Optreden David Philips
zo 18 december 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Afscheidsoptreden
Mallemoer
wo 21 december 19.30 uur
Locatie: museum De Locht

Meterik

Optreden Timbershop
za 17 december 21.30 uur
Locatie: café Kleuskens

Sevenum
Maxfest

za 17 december 20.00-05.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Optreden Dwayne and the
Texmexplosion

Open Stage Live

zo 18 december 18.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

za 17 december 21.30 uur
Locatie: café de Wingerd

Fototentoonstelling
Voedsel voor Iedereen

Tapzingen

Quiltcafé
vr 16 december 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

vanaf ma 19 december
Locatie: BiblioNu

zo 18 december
Org: Ponyclub Wittenhorst
Locatie: manege Wieneshof

Horst

zo 18 december 14.30-17.30 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: De Sevewaeg

Voor onze huurders liggen
twee gratis ijsbaankaartjes klaar!
U heeft daarmee gratis
toegang tot de ijsbaan in
Horst (inclusief schaatshuur).
De kaartjes kunt u afhalen
aan de balie van ons kantoor
tussen vrijdag 16 december
en vrijdag 23 december.
En…op de ijsbaan ligt nog
een ‘warme’ verrassing voor
u klaar, op = op!
Jacob Merlostraat 11
5961 AA Horst
horst@wonenlimburg.nl

Foto: Jos Derks
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www.ijsbaanhorst.nl
T (077) 397 42 00
65
T servicelijn onderhoud 0800 966 36
.nl
burg
enlim
www.won

Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

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

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

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

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Kerkdiensten
America
zondag

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

(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

Venray
(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

Tandarts
Spoedgevallendienst
16 t/m 22 december
Tandarts Heldens - in ’t Zandt
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

11.00

Broekhuizen
zondag

Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Heilige mis

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

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

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Boeteviering
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

18.00
10.30
18.30
19.00
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Verloskundige zorg

Rehoboth

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

zondag
maandag
woensdag
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Grolsch darttoernooi
Zondag 18 december in Café ’t Pleintje
De zaal is open om 11.00 uur; aanvang 13.00 uur.
Inschrijven kan tot 12.45 uur. Inschrijfgeld 5 euro p.p.
Er zijn geldprijzen, kalkoen, konijn, rollade en diverse andere prijzen
te winnen plus een tombola en gratis snacks tussendoor.

Feestcafé ’t Pleintje Tienray

dc tienray
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Het bestuur van R.K.s.v. Wittenhorst wenst hun
leden, supporters, sponsoren, met hun familie

FIJNE KERSTDAGEN
Op het einde van het jaar willen we van de gelegenheid gebruik maken
om iedereen te bedanken die Wittenhorst, in welke vorm dan ook, het
afgelopen jaar gesteund hebben. Moge deze steun zich ook in het nieuwe
jaar voortzetten. We wensen iedereen een

GEZOND en FANTASTISCH 2012!
Op ZATERDAG 7 januari is er in de kantine van R.K.s.v. Wittenhorst
voor sponsoren, supporters, leden, kortom allen die Wittenhorst een warm
hart toedragen, gelegenheid om elkaar de hand te drukken tijdens de

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Tevens zal op deze avond een plaats ingeruimd gaan worden voor de
onthulling van de naam van de erevrijwilliger die vereeuwigd gaat worden
in de ‘Hall of Fame’. U bent van harte uitgenodigd!

Open huis:
zaterdag 17 december
van 11.30-12.30 uur

BEURSKENSWEIDE SWOLGEN
Aan een doodlopend hofje, op steenworp afstand van de kern
van Swolgen gelegen, nieuw gebouwde, 2-onder-1-kapwoningen
met garage of berging. Met een inhoud tot 460 m3
Vanaf
betreft het ruime woningen
€
181.000,-op een perceel tot 181 m2.

V.O.N.

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Informatie: InterMakelaars Horst

T (077) 398 90 90 horst@intermakelaars.com www.intermakelaars.com
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America Broekhuizen Broekhuizenvorst Evertsoord
Griendtsveen Grubbenvorst Hegelsom Horst Kronenberg

Nikki Minkenberg van Rabobank Maashorst:

Kerstconcert Horster
mannenkoor
Het Horster mannenkoor voert onder leiding van zijn dirigent Jan
Mertens een keur aan internationale kerstliederen op met de medewerking
van bekende muzikanten. Ook dit jaar belooft het kerstconcert een bijzonder
evenement te worden.

“Wens een ander
het beste”

Maak lukkig
r ge
e
d
n
a
een hang op
en ember
21 dec ens in
een w oom!
onze b

Het Horster mannenkoor heeft het
Brass Ensemble Koperpoets weten te
strikken voor een spetterend optreden. Het Brass Ensemble Koperpoets
uit Zuid-Limburg speelt Oostenrijkse
blaasmuziek en bekende liedjes met
blaasmuziek met humor. De koperen
blaasinstrumenten worden als basis
gebruikt maar ook als hulpmiddel
voor theateracts met beeld, theater en
geluid.
Het Horster mannenkoor brengt

een twintigtal liederen ten gehore.
Ook voeren zij een tweetal werken
samen met Koperpoets uit. Zij spelen
een mix van klassieke Nederlandse en
Duitse kerstliederen afgewisseld met
Amerikaanse en Engelse evergreens.
Het belooft een uitzonderlijke
zondagmiddag te worden in kerstsfeer.
Het concert vindt plaats op zondag
18 december en begint om 11.30 uur
in ’t Gasthoes aan de Gasthuisstraat in
Horst.

Bibliotheek Sevenum
ontvangt Twan Huys
Twan Huys is geboren in Sevenum en opgegroeid in Horst. De presentator van Nieuwsuur en College Tour komt op woensdag 28 december om
19.30 uur naar De Wingerd in Sevenum vanwege zijn nieuwe boek Over
Geluk / Ouver Geluk. De Bibliotheek Sevenum organiseert een avond waarin
Huys en vertaalster van het boek Nel Thijssen-Schouten centraal staan.

De Beste-Wensen-Boom is er voor iedereen.
Dat is het idee van Nikki Minkenberg.
Rabobank. Een bank met ideeën.
Als coöperatieve bank gaat Rabobank Maashorst graag de samenwerking aan om
wensen en ambities van mensen waar te maken. Met de kerstdagen en 2012
(het Jaar van de Coöperatie) in zicht, hebben we nu een unieke actie waarmee jij
de persoonlijke wens van een ander uit kunt laten komen: De Beste-Wensen-Boom.

• Wil jij je oma gelukkig maken met een opgeknapt
tuinhuisje?
• Droomt je neefje ervan om samen met zijn
klasgenoten een taart te bakken bij een echte bakker?
• Zou je bejaarde buurman dolgraag nog eens naar de
dierentuin gaan?
Laat het ons weten en doe een
Beste-Wensen-Boom-wens.
De tien meest aansprekende wensen gaan de
medewerkers van Rabobank Maashorst, in het eerste
kwartaal van 2012, persoonlijk vervullen.
Je vindt een Beste-Wensen-Boom in al onze kantoren en
iedereen mag meedoen, als de wens maar voor iemand
anders en niet in de vorm van geld is.

Kijk voor meer informatie en uitgebreide
actievoorwaarden op www.bestewensenboom.nl.
Ook kun je hier onze digitale wensster
downloaden.
Ken je iemand van wie je de wens graag in
vervulling wilt laten gaan? Doe dan mee!
Pak de bijlage in de HALLO van vorige week of
download deze, vul de wensster in en hang hem
in een van onze kantoren in de boom.
Dat kan dagelijks tot en met 23 december.
De winnaars krijgen vóór 31 januari 2012
persoonlijk bericht.
Heel graag tot ziens bij onze Beste-Wensen-Boom!

www.bestewensenboom.nl
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
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

Volg ons ook op Twitter: www.twitter.com/rabomaashorst

Meterik

Sevenum

Twan Huys en vertaalster Nel ThijssenSchouten uit Sevenum zullen voor de
pauze geïnterviewd worden door Peter
Winkels. Na de pauze ligt de nadruk op
de carrière van Twan Huys en zijn weg
daar naartoe. Na afloop is er gelegenheid om boeken te kopen en te laten
signeren. Voor meer informatie kijk
op www.debibliotheekmaasenpeel.nl
of mail naar
sevenum@debibliotheekmaasenpeel.nl
Op verzoek van Twan Huys gaat de
opbrengst van de avond naar een goed
doel: Funpop, hét openluchtfestival in
Horst aan de Maas voor mensen met
een verstandelijke beperking.

Expositie Voedsel
voor iedereen?
Hoe voeden we 9 miljard mensen in 2050? Deze vraag staat centraal in
de fototentoonstelling Voedsel voor iedereen? die van 19 december tot en
met 14 januari te zien is bij BiblioNu in Horst. De tentoonstelling stelt de
vraag hoe we steeds meer mensen kunnen voeden op een planeet die snel
opwarmt en waar nu al één miljard mensen honger lijden.
Alleen al om de snel groeiende
wereldbevolking te voeden is méér
voedsel nodig. Bovendien stijgt de
vraag naar vlees snel door de toenemende welvaart in China en India.
Om daaraan te voldoen zijn meer
dieren en meer veevoer nodig. Door
de opwarming van de aarde staat de
landbouw echter onder grote druk.
De tentoonstelling laat bijvoorbeeld
zien hoe droogte en stijging van de
zeespiegel de hoeveelheid beschikbare
landbouwgrond bedreigen. Ook richt ze
de aandacht op de vleesproductie en
de gevolgen daarvan voor de voedselvoorziening. Alhoewel vlees waarde-

volle voedingsstoffen bevat, verspilt de
huidige grootschalige productie veel
grondstoffen en levert ze een grote
bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen en daarmee aan de opwarming
van de aarde.
De tentoonstelling onderstreept
in twintig posters de noodzaak om
voedsel duurzaam te produceren in een
kleinere, diervriendelijkere veehouderij
en laat zien dat dat ook daadwerkelijk
kan. De tentoonstelling is naast Horst
in februari te zien in de bibliotheek van
Grubbenvorst.
Voor meer informatie kijk op
www.ciwf.nl

Timbershop in Meterik

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

Lottum Melderslo

Huys was van 1999 tot januari 2007
NOVA-correspondent in de Verenigde
Staten, waarvan vijf jaar in New York.
In 2005 baarde Huys opzien met exclusieve interviews met de Amerikaanse
soldate Lynndie England, die betrokken was bij de misstanden in de Abu
Ghraib-gevangenis in Irak, en met de
Nederlander Joran van der Sloot, die
verdacht werd van betrokkenheid bij
de verdwijning van Natalee Holloway
op Aruba.
Zijn boek Over geluk/ Ouver
geluk verscheen onlangs in de serie
Limburg Literair, in dubbeldruk in het
Nederlands en het Sevenums dialect.

Swolgen

Tienray

Folkband Timbershop uit Sevenum
speelt op zaterdag 17 december bij
café Kleuskens in Meterik.
Ze beginnen met hun optreden om

21.30 uur. De band zal ook de nummers van hun pas verschenen cd ten
gehore brengen.
De entree is gratis.

