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BE ONe helpt
In 2008 startten Kees van Lent en Mimi Clabbers
Stichting BE ONe. Het doel van de stichting is optimaal
begeleiding bieden bij de integratie van mensen
afkomstig uit het buitenland en woonachtig in Horst aan
de Maas. Een geweldige uitdaging met de bureaucratie
als grootste tegenstander.

Een man kijkt uit het raam. Hij
is pas enkele weken in Nederland.
Gedachten over de gruwelijkheden
die hij heeft ervaren in het thuisland
spoken continu door zijn hoofd. Dan
gaat de deurbel.

Plan BMV goedgekeurd
Met een spandoek met de tekst ‘wat moeten wij gaan doen zonder volley’ vult de aanhang van volleybalclub
Brovoc uit Broekhuizenvorst dinsdagavond de tribune tijdens de raadsvergadering van Horst aan de Maas. De heren
Vergeldt, namens de volleybalclub, en Van Wylick, namens de dorpsraad, benutten tevergeefs het burgerpodium om
nogmaals dringend te verzoeken de alternatieve plannen voor de multifunctionele accommodatie te bekijken.
De plannen die de raad voorstelt
voor de multifunctionele accommodatie lossen de accommodatieproblemen
voor een groot deel van de verenigingen in Broekhuizenvorst op, maar voor
de volleybalclub is de sportzaal te laag
en te smal. Dit kan in de toekomst
problemen met de volleybalbond
opleveren.
Ondanks een voorgesteld amendement van de SP en vragen van D66
koos de gemeenteraad toch voor het
oorspronkelijke voorstel. Wethouder
Ger van Rensch geeft toe dat ‘gemiste

kans’ een toepasselijke term is. “Is het
nu niet, dan is het waarschijnlijk nooit
niet.” Hij geeft aan het jammer te
vinden dat het agendapunt wat eigenlijk
een feest moest zijn, het toekennen van
fondsen om de Brede Maatschappelijke
Voorziening (BMV) eindelijk van de
grond te krijgen, overschaduwd wordt
door de teleurstelling van één vereniging. “We missen de kers op de taart,
dat is waar, maar er is wel degelijk een
taart”, zegt hij.
Ook zegt de wethouder het jammer
te vinden dat de gymzaal niet aan-

gepast kan worden, maar geeft aan
dat alle opties afgewogen zijn. “We
kunnen niet anders concluderen dan
dat afwijking leidt tot een hoge meerprijs. En we willen geen precedent
scheppen. Het spijt me oprecht, maar
we kunnen niet iedereen gelukkig
maken.” Met die woorden in hun achterhoofd accepteert een meerderheid
van de raad, met uitzondering van de
SP, het voorstel om 1,57 miljoen euro
beschikbaar te stellen voor de BMV in
Broekhuizenvorst. Zonder aangepaste
gymzaal.

Een vertegenwoordiger komt
praten over energielevering. Onze
nieuwkomer verstaat de vertegenwoordiger niet en begrijpt niets van de
stapel formulieren die voor hem ligt.
Weer gaat de bel. Een vrijwilliger
van BE ONe staat voor de deur en komt
de nieuwkomer ondersteunen bij het
gesprek en helpt bij het invullen van de
formulieren. Een uurtje later haalt onze
nieuwkomer opgelucht adem.
Kees en Mimi maken deze situaties
dagelijks mee. De initiatiefnemers
van BE ONe weten inmiddels waar
ze aan begonnen zijn. “Wij zijn in
2008 gestart met de begeleiding van
ongeveer dertig buitenlandse mensen,
verspreid over Horst aan de Maas”,
vertelt Mimi. “Uit eerdere ervaringen
als vrijwilligers constateerden Kees en
ik dat veel buitenlanders grote moeite
hebben met integreren. De gemeente
helpt hen gedurende het eerste jaar
van hun verblijf prima op weg, maar
de meesten vallen daarna in een
zwart gat. En daar zijn wij ingesprongen. Vooral de bureaucratie speelt de
mensen parten. Ze ondervinden veel
problemen bij allerlei instanties met
alle gevolgen van dien. Vaak hebben ze
geen internet en worden bij callcenters

verkeerd doorverwezen en lopen dan
helemaal vast. Wij begeleiden de
mensen en schakelen waar nodig ons
uitgebreide netwerk in om hun problemen te verhelpen. Daarbij kunnen
wij rekenen op ondersteuning van de
gemeente en andere instellingen, zoals
Kustersopleidingen, Gildeopleidingen,
Synthese en Vluchtelingenwerk. En niet
te vergeten de verschillende tolken, die
ons werk vergemakkelijken.”

Voor ons is fietsen
heel gewoon
Inmiddels heeft BE ONe een aantal
interne cursussen voor buitenlandse
mensen opgezet. “Wij proberen de
mensen bijvoorbeeld zo snel en zo
goed mogelijk Nederlands te leren als
aanvulling op de inburgering. Daarbij
werken wij tijdens de lessen met rollenspellen. Dat is lastiger dan je denkt.
We hebben meer dan 30 verschillende
nationaliteiten in ons deelnemersbestand van 240 personen. Elke cultuur
vraagt om een andere benadering.
Daarom werken wij in groepjes van
drie, waardoor haast een-op-een les
gegeven kan worden.”
Lees verder op pagina 02
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Afvalbeleid onder vuur
Elke verandering roept weerstand op. Dat geldt ook voor het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Horst aan
de Maas. Vanaf 1 januari wordt het afval gescheiden opgehaald. Het nieuwe afvalsysteem roept inmiddels veel
reacties op.
Vuilnisophalers worden als straatterroristen bestempeld, de wethouder
zou incompetent zijn en het nieuwe
afvalsysteem wordt veel te duur. De
reacties op het aangekondigde afvalsysteem in de gemeente Horst aan de
Maas lijken tot dusver negatief. En dat
terwijl het nieuwe afvalsysteem nog
helemaal niet van start is gegaan. Toch
zijn er ook voorstanders, zoals blijkt
uit positieve reacties van bewoners
van de wijk Het Luttel in Sevenum en
Meterik. Zij hebben inmiddels ervaring

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.

Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
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

Be One helpt
Verder geven wij fietsrijlessen. Dat
is uit nood geboren. Fietsen is voor
Nederlanders iets heel gewoons, maar
veel buitenlanders hebben nog nooit
op een fiets gezeten. Nu is het openbaar vervoer tussen de kernen de afgelopen jaren slechter en vooral duurder
geworden. Veel van onze cursisten kunnen de bus domweg niet meer betalen.
Daarom leren wij ze fietsen, zodat ze
toch mobiel zijn. Ook budgetbeheer is
een groot probleem voor buitenlandse
mensen. Door verschillende oorzaken
zijn bij sommigen van hen de schulden
flink opgelopen. Wij leren hen een
eenvoudig soort huishoudboekje te
maken en leggen hen uit hoe ze hun
geld moeten besteden. In het verleden kwam het voor dat mensen een
prachtige stuk huisraad hadden gekocht
en vervolgens moesten constateren
dat er geen geld meer voor eten was.
Dat soort excessen proberen wij te
voorkomen.”

Hallo Mimi,
goe gaat hut?

Oplage 18.500 exemplaren

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
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opgedaan met het gescheiden ophalen
van keukenafval. Enkele reacties:
“De afvalemmer was voor ons gezin
groot genoeg en als deze misschien
een keer te klein was, zetten we er een
zakje extra erbij” en “de voordelen ten
opzichte van het bestaande systeem
is dat het keukenafval tweemaal per
week opgehaald wordt. Vooral in de zomer hebben wij geen last van vliegen
en geurtjes bij de kliko.”
Birgit op de Laak, als wethouder
verantwoordelijk voor het nieuwe
afvalbeleid: “Door de herindeling
zijn we wettelijk verplicht om per 1
januari 2012 één afval inzamelsysteem
te hanteren. Wij hebben de meest
gewaardeerde onderdelen van de drie
bestaande systemen op een slimme
manier gecombineerd. Daarom komen
er overal tuinkorven en wordt alle afval
voortaan aan huis opgehaald.
Ik besef dat niet iedereen de veran-

deringen meteen ziet als een verbetering. Ik ben daarover in gesprek gegaan
met burgers. Mij valt op dat de meeste
bezwaren zijn gebaseerd op verwachtingen, niet op feitelijke ervaringen.
Zo is er vrees voor stankoverlast van
de vuilniszakken. Maar straks zitten er
geen etensresten meer in de vuilniszak.
Dus die gaat niet stinken en is daarom
ook niet interessant voor dieren. Het
nieuwe systeem is hygiënischer en
voorkomt overlast, doordat keukenafval
twee keer per week aan huis wordt opgehaald. Het keukenafval is dus al weg,
voordat er overlast kan ontstaan.
Op basis van alle informatie en
proeven die de gemeente gedaan
heeft, ben ik er van overtuigd dat met
dit systeem de inzameling van afval
in Horst aan de Maas gemakkelijker,
goedkoper en beter voor het milieu
wordt. Dus: ga er in de komende maanden gewoon mee aan de slag.“

Volgens Kees en Mimi zijn er tal
van schrijnende gevallen van buitenlandse mensen die in grote psychische
en financiële problemen zijn geraakt.
“Wij realiseren ons veel te weinig wat
sommige mensen in hun vaderland aan
ellende hebben gezien of hebben ervaren. Soms moet je daar zelf een beetje
afstand van nemen. Be ONe draait
geheel op vrijwillige basis. Wij krijgen

wel gemeentelijke subsidie maar dat is
helaas niet genoeg. Alle reis- en communicatiekosten nemen wij voor onze
eigen rekening. Kortom, we steken
er veel geld in. Ik ben eigenlijk een
VZG´er: een vrijwilliger zonder geld”,
zegt Mimi met een knipoog.
Wat is de drijfveer voor Kees en
Mimi? “Dat kan ik misschien uitleggen
aan de hand van een voorbeeld”, zegt
Mimi. “Enkele maanden geleden kwam
hier een man binnen. Hij liep met
het hoofd gebogen en leek behoorlijk depressief. Hij sprak geen woord
Nederlands. Met heel veel moeite
hebben wij hem de eerste Nederlandse
woorden bij kunnen brengen. Hij werd
steeds enthousiaster en inmiddels
komt hij met een opgeheven hoofd de
les binnen en zegt dan met een grote
grijns op het gezicht: ´Hallo Mimi, goe
gaat hut?´ Tja, en daar doe ik het dus
voor.”
Vanaf 12 januari vinden de activiteiten van BE ONe plaats in basisschool
Weisterbeek in Horst. “Het biedt ons
een aantal voordelen. Een school voelt
meer vertrouwd aan, de bereikbaarheid
is beter en doordat wij onze activiteiten
over meer verschillende ruimtes kunnen verdelen, vergroten wij de privacy
en de kwaliteit van lesgeven voor
´onze´ mensen.
De wisselwerking die ontstaat
tussen de school en BE ONe is een
belangrijke factor. Waar nodig kan de
school een beroep op ons doen in de
communicatie met onze buitenlanders.”

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
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.
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

2x Mc Kroket

PLUS voordeel
wijnpakket

Kinderboek ’Een eigen
zon voor iedereen’

voor een lekkere prijs

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

Verkrijgbaar in een jongensen een meisjeversie.

VAN € 4,95 VOOR € 3,50

VAN € 38,28 VOOR € 29,99

VAN € 8,95 VOOR € 4,95

Kijk voor nóg meer
aanbiedingen en informatie op

Onbeperkt eten en drinken voor
aantrekkelijke prijzen in een
sfeervol en modern restaurant.
Kijk voor meer informatie op

www.restaurantaantafel.nl

Wij wensen u allen
Fijne Feestdagen
en een gezond 2012
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl

22
12

nieuws 03

Certiﬁcering medewerkers
kinderopvang
Medewerkers van diverse kinderopvangorganisaties in de gemeente Horst aan de Maas hebben de afgelopen
drie jaar deelgenomen aan het scholingstraject Startblokken van basisontwikkeling. Zij hebben nu hun certificaat
verdiend.

Het Kinjerkraom
Kerstboompje,
gewoon lekker hè!

HORST • MAASBREE

Tijdens een scholingstraject hebben
de medewerkers van kinderopvangorganisaties geleerd hoe ze door middel
van hun pedagogisch handelen het
kind kunnen prikkelen en stimuleren in

hun spel om daarmee het kind verder
te brengen in zijn ontwikkeling.
De zestien pedagogisch medewerkers van kinderopvang organisaties
’t Nest, Spring, Dynamiek Samenspel,

Huize Zeldenrust en Bambino ontvingen
op donderdag 15 december tijdens een
feestelijk samenzijn hun certificaat uit
handen van Greetje de Vries van BCO
Onderwijsadvies.

Verkeersborden
verdwijnen

Reparatie ook in het weekend!
Vergoeding ook vanuit de basisverzekering!

De gemeente Horst aan de Maas wil verkeersdeelnemers meer op hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel laten
varen. “Wij willen als gemeente de verkeersdeelnemer meer bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid op
onze wegen. Door het verminderen van het aantal verkeersborden hopen wij de verkeersveiligheid binnen onze
gemeente te verhogen.”
Aan het woord is Paul Driessen
de kersverse wethouder in Horst aan
de Maas. Met de opvolging van Freek
Selen nam hij ook de portefeuille
verkeer over. “Wij gaan alle borden in
de gemeente in kaart brengen en waar
nodig wordt de situatie aangepast. Dat
kan betekenen dat borden verplaatst
of helemaal verwijderd worden.”
Ton Peeters, verantwoordelijk voor de
uitvoering van het verkeersbeleid licht
toe: “Kijk, in de 30 kilometerzones
staan bijvoorbeeld waarschuwings-

borden voor overstekende fietsers of
voetgangers. Als het goed is rijden
bestuurders langzaam genoeg om de
situatie goed te overzien. Die borden
kunnen dus verdwijnen.”

Nieuw beleidsplan
De verkeersborden die uiteindelijk worden verwijderd gaan naar de
oud ijzerhandel. “We kunnen nu nog
niet zeggen hoeveel verkeersborden
verdwijnen in Horst aan de Maas. In
sommige gemeenten is het beleid al

toegepast en is het aantal verkeersborden met vijf procent afgenomen”, zegt
Ton Peeters.
Volgend jaar wordt een nieuw
beleidsplan verkeer gelanceerd. Dan
gaat de gemeente nog een stap verder
door op verkeersgevaarlijke plaatsen
fysieke maatregelen te treffen. Een bestaand voorbeeld bevindt zich al op de
Crommentuynstraat in Meterik waar de
palen tussen de weg en het rijwielpad
een sterk remmende werking op het
autoverkeer hebben.

DE TWOPETJES Keukenafval 2012

nr. 10

U kunt bij ons terecht voor:
• Nieuw kunstgebit en klikgebit
• Aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• Vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
Tel. (077) 398 88 45 • Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • www.kunstgebitzorgcentrum.nl

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl

04

nieuws

22
12

Dodelijk verkeersongeval
Grubbenvorst
Op maandagmiddag rond 14.00 uur vond er een verkeersongeval plaats op de Californischeweg in Grubbenvorst,
ter hoogte van het viaduct. Het ongeluk had een dodelijke afloop.
Een 60-jarige man uit Valkenswaard reed in zijn auto vanuit Venlo
richting Grubbenvorst. Hij raakte, door
nog onbekende reden, met zijn auto
op de andere weghelft. Hierdoor reed
hij frontaal op een tegemoetkomende
auto in. In de tegemoetkomende

auto zat een Sevenumse vrouw van
47 jaar. Zij raakte bij de botsing
levensbedreigend gewond en werd
met een traumahelikopter naar het
ziekenhuis gebracht. Hier kwam zij
aan haar verwondingen te overlijden.
Ook de 60-jarige bestuurder werd in

het ziekenhuis gecontroleerd, waarna
hij naar huis mocht. Zijn rijbewijs werd
ingenomen en hij zal nog verhoord
worden. Forensische onderzoekers van
de politie hebben de situatie ter plekke
onderzocht om de toedracht van het
ongeluk te achterhalen.

Afvalstoffenverordening
vastgesteld
In de gemeenteraad van dinsdag geeft wethouder Op de Laak een reactie op de negatieve geluiden uit de
samenleving ten aanzien van het nieuwe afvalbeleid. Daarnaast zegt zij, bovenop de proefperiode die in bepaalde
dorpen al geweest is, een evaluatie aan het einde van 2012 toe, wanneer alle inwoners en alle seizoenen aan bod
zijn geweest.

Peelstraat 7
T: 077-374 39 66
5976 NK Kronenberg E: info@fysiotherapiemulders.nl
I: www.fysiotherapiemulders.nl

Over de negatieve geluiden
zegt wethouder Op de Laak dat het
vanzelfsprekend is dat mensen moeite
hebben met verandering. “Maar dat ze
er over spreken wil wel zeggen dat er
informatie over wordt uitgewisseld”,
zegt de wethouder. Zij geeft aan dat ze
veel berichten ontvangt via telefoon,
mail en bezoek en is zich bewust van

de petitie die op internet circuleert.

Ik hoor ook positieve
geluiden
“Sommige zorgen zijn gebaseerd
op feiten die niet kloppen. Ik merk ook
dat er veel mensen met vragen zijn,
die na beantwoording van die vragen

het gemeentehuis gerust verlaten. Ik
hoor ook positieve geluiden.” De wethouder geeft aan dat er extra aandacht
aan de mogelijke onduidelijkheden zal
worden besteed. Tenminste tot en met
april wordt een nadrukkelijk communicatieproces gevoerd. “Mensen hebben
dan vier maanden gehad om er aan te
wennen”, besluit de wethouder.

Speciale vip-club en verbeterde informatievoorziening voor toeristen

Nieuwe website Horst centrum

Winkeliers en horecaondernemers in Horst-centrum hebben samen een nieuwe website ontwikkeld waarop
informatie te vinden is over alle 130 winkels, cafés en restaurants in het centrum van Horst. Verder biedt de website
nieuws en informatie over evenementen in Horst-centrum en kunnen bezoekers lid worden van de speciale vip-club.
Leden van de vip-club ontvangen
exclusief nieuws en aanbiedingen van
winkels, cafés en restaurants in Horstcentrum. Met de nieuwe website willen

OPEN DAGEN

IN GEZELLIGE KERSTSFEER VAN 26 t/m 31 DEC 2011

2 Kerstdag
26 dec
van 10.00 tot 16.00 uur

over het aanbod van supermarkten,
vers, mode, horeca en andere zaken.
De website is te vinden op www.horstcentrum.nl

Sevenummer opgepakt voor
brandstichting
De politie van Horst aan de Maas heeft dinsdagavond 20 december een 25-jarige man uit Sevenum aangehouden. Deze man wordt verdacht van brandstichting bij een woning aan de Furstenbergstraat in Sevenum.
Rond 23.45 uur werd er bij de
woning aan de Furstenbergstraat
in Sevenum brand gesticht bij de
voordeur.

e

de ondernemers vaste bezoekers van
het centrum van Horst meer service en
informatie bieden. Daarnaast willen ze
toeristen in haar regio beter informeren

De verdachte werd na een tip van
een getuige rond 02.00 uur in zijn
eigen woning aangehouden. De man is
overgebracht naar het politiebureau in

Venlo. De politie is een buurtonderzoek
gestart en roept getuigen op zich te
melden via 0900 8844 of anoniem via
0800 7000.

met van 11.00-16.00 uur

Kookdemonstraties
van Miele

Uit de raad

Woensdag
28 dec

In de raadsvergadering van dinsdag 20 december werd onder andere de nota Integraal Veiligheidsbeleid
besproken. Burgemeester Kees van Rooij geeft aan dat het actieplan voor veiligheid in de gemeente Horst aan
de Maas is opgezet. Van Rooij benadrukt het belang van deze nota als instrument voor keuzes in de toekomst.
Zichtbaar blauw op straat heeft hier een grote prioriteit in, geeft portefeuillehouder Van Rooij aan.
Alle partijen stemden in met het voorstel.

van 9.30 tot 17.30 uur
met van 11.00-16.00 uur

Kookdemonstraties
van neff

MENNEN KEUKENS
kEukEnS • bIJkEukEnS
bAdmEubELS • TAfELS
(SLAApkAmEr) kASTEn
kAnToorInrIcHTIng
Voor uw gehele interieur
uit eigen fabriek

maatwerk
Úw specialist in

Hoofdstraat 23 • 5757 AJ LIESSEL • T 0493 342583 • www.mennenkeukens.nl

Met oog op budgetsubsidies voor
welzijnsinstellingen vragen verschillende partijen om de waarborging
van sozen in de gaten te houden.
Zij willen dat er op gelet wordt dat
de bezuinigingen bij Synthese en
de sozen in Horst aan de Maas geen
invloed hebben op de kwaliteit.
De wethouder geeft aan dat ze er
van overtuigd is dat sozen zelf een
hele hoop kunnen doen, maar dat ze
vindt dat de gemeente de vraag naar
ondersteuning moet blijven proberen

te beantwoorden.
Ondanks begrip voor de situatie, verschillende kritiekpunten en
een nee-stem van de SP neemt de
gemeenteraad toch het raadsvoorstel voor de Brede Maatschappelijke
Voorziening in Broekhuizenvorst aan.

Nee-stem van de SP
De multifunctionele accommodatie kan dus worden gerealiseerd,
zonder de gevraagde aanpassingen
aan de gymzalen voor volleybal-

club Brovoc. De vaststelling van het
bestemmingsplan voor de buitengebieden wordt doorgeschoven
naar een volgende raadsvergadering. Het Verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan, de afvalstoffenverordening en de verordening voor
Reinigingsheffingen, Rioolheffingen
en OZB, en een krediet voor de
uitvoering van het Programmaplan
Kanteling Maatschappelijke
Ondersteuning zijn ook vastgesteld
door de raad.
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Muziek in de klas
In groep 4 op Basisschool de Brink in Melderslo zitten de kinderen met hun vinger zo hoog mogelijk op het
puntje van hun stoel om een ritme voor te mogen klappen. Er wordt fanatiek meegezongen met de liedjes en
tegelijkertijd op een klokkenspel gespeeld. Het project ‘muziek in de klas’ zorgt inmiddels op alle basisscholen in
Horst aan de Maas voor een algemene muzikale vorming in groep 4 en 5.

Moving
Arts
Nieuwe beweegsensatie
Geef je op, kom een les meedoen
op dinsdagochtend 3 januari 2012
11.30 – 12.30 uur, Gasthoes, Horst

BodyMindFitness

Anna Maria van Gemert
t 0478 583272
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl

welzijn

vitaliteit

ontspanning

20%
Alléén geldig op 26 december 2011.

“Dit is alweer het derde schooljaar dat dit project in Melderslo
wordt uitgevoerd”, vertelt Marianne
Groenewegen, muziekleerkracht op onder andere De Brink in Melderslo. “Het
doel is om de kinderen een uitgebreide
basis van muziek bij te brengen en
om ze kennis te laten maken met de
instrumenten.”
“Een ander doel is de aanwas voor
muziekverenigingen”, vertellen Bernie
Kleuskens en Claire de Swart, medewerkers van het project namens muziekvereniging Eendracht uit Melderslo.
“Door muziek te maken en te ervaren,
ontwikkelen de kinderen interesse
in muziek.” De eerste resultaten zijn

nu zichtbaar: van de klas die drie jaar
geleden startte met het project is een
veel groter percentage dan voorgaande
jaren nog bezig met muziek.

Vervanging van de
AMV-lessen
Marianne: “Muziek in de klas is een
vervanging voor de vroegere AMVlessen. Dit was buiten schooltijd en dus
niet verplicht. Met ‘muziek in de klas’
bereik je alle kinderen. We volgen een
kant en klaar project met een methode
die ontwikkeld is door kunstencentrum
Jerusalem, de muziekschool in Venray.
Het is een compleet lesprogramma,

alle kerndoelen worden in de les
behandeld. Alle facetten van muziek
komen aan bod.”
Na een uitgebreide basis in
groep 4, maken de leerlingen in
groep 5 kennis met instrumenten en
instrumentengroepen. Halverwege het
jaar geven de instructeur van de drumband en de dirigent van de fanfare
een introductie in slag- en blaasinstrumenten. Claire: “De kinderen kunnen
hierna acht proeflessen volgen met
een instrument van de vereniging. Als
dat goed bevalt kunnen ze zich het jaar
daarna aanmelden voor lessen bij het
kunstencentrum en meespelen met de
vereniging.”
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Vakgarage Gommans
& de Wit
praxis
venray
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
Plataanstraat
Venray
T 0478-541945 | E 31,
info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Voor een
‘werelds’ cadeau

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Ondernemend Horst introduceert een uniek project voor Horst aan de Maas: Buitenkans Horst. Met dit project
wordt aspirant-kopers de mogelijkheid geboden om zelf een bouwkavel binnen de gemeentegrenzen aan te
wijzen.
Het huizenaanbod in Horst aan de en 5 voor bedrijfspanden. “Momenteel kelen. Wij leggen de voorstellen verzijn wij bezig met meerdere locaties”,
volgens bij de gemeente neer. Daar
Maas biedt voor elk wat wils. Of toch
vertelt Geert Martens van Janssen de
wordt bekeken of het bestemmingsniet? Aspirant-kopers die binnen het
huidige aanbod toch niet het huis van Jong. “In Horst hebben wij bijvoorbeeld plan kan worden aangepast. Zodra
twee prachtige plekjes gevonden,
een kavel aan de juiste voorwaarden
hun dromen vinden kunnen binnenwaar mensen landelijk kunnen wonen. voldoet, kun je jouw droomhuis gaan
kort gebruik maken van een unieke
Deze buitenkans geeft mensen ook de
bouwen.”
regeling. Onder de naam Buitenkans
mogelijkheid om zelf met andere plekHet project Buitenkans Horst is in
zijn een agrarisch ondernemer, een
Vakgarage Gommans
& de Wit
ken te komen, waar zij straks hun eigen die zin uniek, dat de koper zelf een
ontwikkelaar en de gemeente Horst
Gezellenbaan
8 | 5813willen
EA Ysselsteyn
(L)
droomhuis
bouwen.”
plek mag aanwijzen waar hij of zij wil
aan de Maas een project
gestart,
0478-541945
| E info@gommansendewit.nl
bouwen. Normaal gesproken wijst
waarbij aspirant-kopersTvoor
hun
de gemeente een stuk grond aan dat
droomhuis zelf een plekje
kunnen
www.gommansendewit.nl
als bouwkavel gekocht kan worden.
aanwijzen in het buitengebied. De sa“Stel je voor, je ziet een prachtige
“Wat ook het vermelden waard is:
nering van twee agrarische bedrijven, locatie aan het water of aan de rand
de koper mag zelf bepalen hoe het
biedt Buitenkans de ruimte om binvan een bos. Een plek waar je graag
huis er uit gaat zien”, vult Martens
nen de gemeente Horst aan de Maas
jouw droomhuis wilt neerzetten.
aan. “Van modern tot klassiek, van
uniek gelegen bouwtitels te realiseWanneer blijkt dat het bestemmingsren. Zo ontstaat ruimte voor 23 bouw- plan op dat moment geen woningbouw een boerderij tot misschien wel een
vuurtorenachtige woning.”
kavels, waarvan 18 voor woningen
toestaat kunnen mensen ons inscha-

Droomlocatie

er
Uw paritlinteit!
in mobres voor
Het ad plete
uw comparkbeheer!
wagen
Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl
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Geboren
14 december 2011

Lise
Dochter van
Erik Arts en
Leanne van de Goor
Zusje van Laurey en Joeri
Broekweg 13, 5961 JG Horst
Bouwkavel te koop in ‘De Afhang’
fase 1 te Horst.
Voor meer info: tel. 077 - 398 90 90

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

Vanaf heden weer biologisch geteelde
AMARYLISSEN te koop. Zowel potten
als snijbloem. Bij bloemenstalletje op
de Meterikseweg 124 in Horst
Bio kwekerij Cuppen.

Gevonden: wit met zwart/grijze tas
met blauw/gele sportschoenen, wit
shirt en blauw broekje. Op te halen bij
Munckhofhorst BV, Gebr. van Doorneln.
71, Horst, 077 398 40 25.

Geboren
16 December 2011

Pim

Wilt u meer energie of afslanken?
Team Herbalife Horst schenkt nog aan
21 personen een gratis proefpakket
incl. begeleiding.
www.uwgratisproefpakket.nl

Zoon/broertje van
Chris Peters & Christa Dorssers
Niels en *Cas
Vlasvenstraat 22, 5962 AD Melderslo
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
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.
Tel. 06 19 58 59 04.

19 december 2011

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05

Valise atelier & natuur
Januari en februari unieke venitaanse
maskers maken. Objecten naar eigen
smaak en kleurkeuze. Kosten € 35.00
Data 06 12 69 79 35 Monique Kersten.
Voorbeelden www.valise.nl.
Fijne feestdagen team Valise
Massagepraktijk Nicole
Praktijk voor sportmassage, blessurepreventie, zwangerschapsmassage en
diverse wellnessbehandelingen.
Voor meer informatie bent u welkom
op www.nicolecrooijmans.nl of bel
06 21 66 38 23
Valise atelier & natuur
In januari starten weer onze schildercursussen op maandag- en donderdagavond en dinsdagmiddag. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij. Interesse?
Bel even met Valise 06 12 69 79 35 of
Aniet Janssen 06 10 09 87 94.

Aankoopmakelaar voor uw aan te
kopen woning 077 398 85 60.

Wij zijn geschokt door het bericht van het overlijden van onze collega

Carol Greijn
Zij was als verpleegkundige werkzaam bij Groene Kruis Thuiszorg,
team Lottum. We verliezen in Carol een spontane en kleurrijke
collega die oprecht betrokken was bij onze cliënten.
Voor haar directe collega’s was ze een wereldvrouw!
Onze gedachten gaan uit naar haar partner en directe familie die
zonder haar verder moeten.
Medewerkers De Zorggroep – Regio Horst-Venray

Cadeau tip! Uitgebreid numerologie
verslag voor je vriend(in).
Info: 06 19 77 00 81
Linders Interieur Voor al uw
voorkomend interieur en fijn timmerwerk, zoals keukens, maatwerk kasten,
meubels, binnentimmerwerk, enz.
Stationsstraat 127 5963 AA Hegelsom
Tel. 06 13 81 79 31
E-mail geertjan.linders@ziggo.nl
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.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.

Dankbetuiging

De vele blijken van warme belangstelling bij het overlijden
van Jan – pa – opa zijn ons tot grote steun geweest.
Met dankbaarheid kijken wij terug op het afscheid dat wij
14 oktober samen met zoveel familie, vrienden en bekenden van

Jan Likkel

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

Breien bij Studio Flair
Zelf kerstballen breien met het
starterspakket van www.studioflair.nl.
Af te halen bij Studio Flair, Venrayseweg
87, Horst tel. 06 24 97 25 15.
Workshop bij StudioELF
NIEUW workshop ‘’Persoonlijk wonen’’,
een gezellige avond vol met tips en
inspiratie om je huis te restylen of op
te knappen. Voor meer info en data:
www.studio-elf.nl
Te huur opslagruimte, 450 m2
met grote verharde plaats.
Tel. 077 398 24 35.
Wie heeft mijn herenfiets (bruine
Batavus met groene spatborden)
afgelopen vrijdag 16-12 bij de soos in
Meterik meegenomen? Gaarne terugzetten of bellen, tel 06 11 93 59 30.
DVD’s spotgoedkoop bij STER
Wij hebben nu extra veel nieuwere
ex-verhuur films in de verkoop.
ACTIE: Elke derde ex-verhuur film
GRATIS. STERVIDEOTHEEK, Venloseweg 2
Horst. tel 077 398 78 55.
Gevraagd prei schoner voor in de
kerstvakantie. Vanaf 16 jaar.
Meterik 06 53 93 26 73.
Gratis af te halen prachtige jonge
haan (+/- 8 maanden).
Kleur: zwart/grijs. Ras: Austra-lorp.
Tel 077 476 12 42
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

tuin

opschonen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

It’s Clean

Bedankt al haar klanten voor
in het

het gestelde vertrouwen
afgelopen jaar

Ook in 2012 staan wij

weer voor u klaar!

It’s Clean, een schone zaak
Steeg 7 5975 CD Sevenum 0642825513

Verkoop, onderhoud en reparatie van race- en
MTB fietsen, dealer van Thompson en Fuji
Thijssen Wielersport
Hillenweg 6 Hegelsom

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

077 850 31 29

hebben genomen. Hij laat een enorme leegte achter.

www.thijssenwielersport.nl

Wij willen U hartelijk danken voor uw medeleven.

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een gezond en gelukkig 2012

Sien Likkel – de Vries
Kinderen en kleinkinderen
Uitvaartonderneming Duijf
Dankbetuiging

Onze hartelijke dank voor de steun en medeleven bij het
overlijden van mijn man, ozze pap, opa en super opa

Herman Hermans
Tevens wensen we U langs deze weg
Fijne kerstdagen en een voorspoedig 2012.
Mien Hermans-Gielen
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Lijsterhof 12, 5961 VP Horst

T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Dag en nacht bereikbaar

Leunen

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

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

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

Uw koffietafel
onze zorg

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

www.theoarts.com

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl

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
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Dynamiek Samenspel is
in opmars
In 2009 lagen er voor de peuterspeelzalen in de kleine kernen van de gemeente veel obstakels in het vooruitzicht. Men zag een krimp in het aantal peuters dat werd aangemeld. De krimp was aanleiding om met creatieve
oplossingen te komen. Kim Keijsers, toen nog van Synthese, stond aan de wieg van het ontstaan van Dynamiek
Samenspel. Zij zien in hun doelstelling, het vormen van Integrale Kindcentra met scholen, de oplossing om voorzieningen in dorpskernen te kunnen behouden.
Kim komt vanuit het jeugd- en
jongerenwerk en heeft een brede
interesse in de welzijnssector. Met haar
collega’s gaf zij vorm aan het idee
van het Integrale Kindcentrum, waar
door middel van samenwerking met
verschillende instellingen, waaronder
scholen en een aanbod van dagopvang,
een regelmaat in de dagelijkse ritmes
van kinderen tussen 0 en 13 jaar wordt
geboden.
“Mijn officiële titel is regiomanager,
maar duizendpoot zou toepasselijker
zijn. Wij hebben het afgelopen jaar
ontzettend hard gewerkt om alles op
te zetten”, lacht Kim. “ Het gaat goed
nu, we zijn aan het groeien. De locaties

zijn in opmars en we denken een mooi
antwoord gevonden te hebben op de
krimp.”

Ouders geven ons
vertrouwen
Samenspel beheert nu diverse
kindcentra in verschillende stadia
in Hegelsom, Wanssum, America,
Griendtsveen, Melderslo en drie in
Horst. “De ouders hebben ons veel
vergeven, in ons enthousiasme en in
onze onervarenheid, maar ze zien het
positief en geven ons vertrouwen.
In 2012 moeten we nog volwassen
worden. We hebben veel opgestart, nu

moeten we aan borging gaan doen”,
vertelt Kim over de ontwikkeling naar
Kindcentra. “De focus gaat liggen op
verfijnen en investeren. We willen dan
ook gaan samenwerken met ‘t Nest in
Grubbenvorst. Zij hebben de kennis en
expertise voor wat betreft opvang.”

Nieuwe naam
In de eerste schoolweek van januari
opent ook het nieuwste kindcentrum in
Melderslo haar deuren. In 2013 krijgt
de samenwerking tussen Dynamiek
Samenspel en ’t Nest in Grubbenvorst
hoogstwaarschijnlijk een nieuwe naam,
als de fusie tussen beide organisaties
voltooid is.

Dorpsraad Tienray

De dorpsraad Tienray heeft een verklaring op zijn website geplaatst over de huidige stand van zaken. De dorpsraad heeft onlangs zijn eerste gesprek met de gemeente gehad over zijn beslissing in oktober om op te stappen.
alleen bezighouden met overblijvende
gemeentelijke kruimels”, verklaart de
dorpsraad.

Opeenstapeling van
zaken en kwesties
“De impasse in de samenwerking
met de gemeente die eind oktober
2011 is ontstaan is toe te schrijven
aan een opeenstapeling van zaken en
kwesties waarbij de dorpsraad telkens
geen antwoord op vragen kreeg, niet
gekend werd in dorpse aangelegenheden en afspraken niet werden
nagekomen”, aldus de dorpsraad.
Het eerste gesprek met de

Frankie Roodbeen (16) en en Marieke Pinners (15) van klas HA4D
van het Dendron College in Horst hebben net als veel leraren en
leerlingen van de school een actie opgezet voor Thomas Lutters(4).
Thomas heeft kanker. De vader van het jongetje is leraar op het
Dendron College. Het gezin wil graag naar Amerika, daar is een
nieuwe therapie ontwikkeld die de genezingskans met 20 procent
vergroot.
“Wij houden met onze klas ook
een actie om financiële steun aan te
bieden. Deze actie is een lessenmarathon. We blijven 24 uur op
school en we krijgen de volle 24
uur les. Ons eten wordt gesponsord
en alles wordt vrijwillig gedaan,
zodat wij hier geen kosten aan
hebben en alles naar Thomas kan
gaan. Iedereen uit onze klas heeft

een sponsorkaart gekregen waar
hij minstens 100 euro bij elkaar
gesponsord moet krijgen”, laten de
leerlingen weten.

24 uur les
De lessenmarathon vindt plaats
van donderdag 22 december 08.00
uur tot en met vrijdag 23 december
08.00 uur op het Dendron College.

Internetpetitie: Stop
Nieuw Afvalbeleid
Sinds zondag circuleert er een petitie via internet door de gemeente, waarbij mensen hun onvrede tegenover het nieuwe afvalsysteem
kunnen uiten door te tekenen. Het nieuwe afvalbeleid gaat per
1 januari in. De initiatiefnemers hopen hiermee dat de gemeente toch
rekening met hen houdt.

Stand van zaken
“De dorpsraad is een jonge enthousiaste groep van mensen die zich
inzet voor het dorp en haar bewoners.
Al meer dan zes jaar zet zij zich op
vrijwillige basis in om de schouders
onder projecten te zetten die ten doel
hebben dorpsbewoners bij hun dorp te
betrekken en een veiliger, fraaier en
aangenaam dorp te hebben. Er wordt
met verschillende partijen samengewerkt. Door de tijd heen heeft dorpsraad Tienray laten zien dat het op een
constructieve manier en met een visie
in belang van het dorp zaken gedaan
en geregeld kan krijgen. Dorpsraad
Tienray wil opbouwend en coöperatief samenwerken en wil zich niet

Lessenmarathon
voor het goede doel

gemeente is inmiddels geweest.
Een tweede gesprek met wethouder
Loes Wijnhoven staat op de planning.
De dorpsraad maakt in de tussentijd
een lijst met zaken die in hun ogen
er voor hebben gezorgd dat het
vertrouwen in de gemeente tot een
dusdanig niveau is gedaald dat de
dorpsraad besloot op te stappen. Aan
de hand van de lijst wordt bekeken of
de schade in het vertrouwen te herstellen valt of hoe er voor de toekomst
lering getrokken kan worden uit de
huidige situatie.
Wethouder Wijnhoven geeft aan
het gesprek af te willen wachten
alvorens met een reactie te komen.

De initiatiefnemers laten in hun
petitie weten dat er veel negatieve
reacties geweest zijn, die in hun
ogen niet geheel onterecht zijn.

Door de strot
geduwd
“Een afvalsysteem dat de
inwoners ook nog letterlijk als een
soort ‘last minute’ door de strot
geduwd wordt zonder enig overleg.
Dit onder het mom van dat het
goedkoper, beter en milieuvriendelijk wordt. Simpele rekensommetjes
leren dat het tegendeel waar
is! Bewoners worden gedwongen om als een zelfstandig

milieustation te gaan opereren. Stop
deze waanzin en verzoek de
gemeente dringend om dit alles te
heroverwegen en weer over te gaan
naar het vorige wat wel gewaardeerd werd!” valt te lezen op de
site.
De petitie is zondag gestart, bij
het ter perse gaan van deze krant
waren er 703 mensen die de petitie
ondertekenden. 39% hiervan komt
uit Horst, 14,2% uit Grubbenvorst.
Ook Lottum en Sevenum laten van
zich horen. Minste kritiek kwam
tot nu toe uit Broekhuizenvorst.
In Meterik, waar het proefproject
geweest is, stemden tot nu toe 23
mensen tegen.

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

Wijn van de maand:

Côtes du Rhône, Moulin de Meyran
S L I J T E R I J

WEIJS
DRANKENHANDEL

6,99
Per ﬂesn€€ 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.
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Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl
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Praktijk voor BioFeedback
Helpt U bij het weer in balans brengen van uw lichaam: o.a. bij
allergiën, voedings-intoleranties, gewrichtsproblemen, artritis,
huidziektes, chronische pijn, giftophoping door bacteriën,
voedingsmiddelen, schimmels, hoofdpijn, migraine.
Speciaal programma voor kinderen met ADHD
Tel. (077) 324 11 47
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Dichterbij is op zoek naar

Schoonmaakmedewerkers m/v
op oproepbasis

Dichterbij in Horst/Venray zoekt voor haar woningen enkele
schoonmaakmedewerkers op oproepbasis voor vervanging bij
ziekte/vakantie van de vaste medewerkers.

De sprookjesachtige
lichtjestuin van Lottum

Werktijden in overleg met de lokatie, 3 à 4 uur per dagdeel.
Minimaal ben je 2 à 3 dagdelen per week beschikbaar.
Voor informatie kun je tijdens kantoor uren bellen met
het Flexbureau, 024-3571221.

Na een jaar van afwezigheid is de kerstverlichting in de tuin bij familie Gooren uit Lottum weer terug. In de
grote tuin aan de Horsterdijk 66 zijn duizenden lampjes en honderden meters lichtslangen aangebracht.
Automobilisten, fietsers en toevallige voorbijgangers stoppen om de rijkelijk met kerstverlichting ingerichte tuin te
aanschouwen. Fotocamera’s klikken en leggen de feeërieke sfeer vast op de gevoelige plaat.

De gesprekken zullen plaatsvinden bij Mikado in Horst
Deken Creemersstraat 56, 5961 JP Horst.
Schriftelijke reacties naar:
Flexbureau Dichterbij, Broeksingel 43, 6581 HA Malden
E-mail: flexbureau@dichterbij.nl

www.tcinterieurbouw.nl | (077) 464 18 44

KERST

AL
SINDS
1990

• (schuifdeur-/inloop)kasten • keukens • keukenrenovatie • advisering • ﬁjntimmerwerk •
wandbetimmeringen • badkamermeubels • interieur (winkel/kantoor/horeca) • voor particulieren én bedrijven •

STANDAARD OF MAATWERK:
PROFESSIONELE KWALITEIT, OOK VOOR U!

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

Voor familie Gooren is het aanbrengen van de duizenden lampjes voor
Kerstmis een soort traditie geworden.
Henk Gooren: “Het hele gezin helpt
mee en binnen een dag hangt alle
verlichting. Vorig jaar moesten we
verstek laten gaan omdat noodweer
in juni en juli veel bomen en struiken
had beschadigd. Na het nodige rooi- en
snoeiwerk kon de kerstverlichting er dit
jaar weer in.”
Gooren plaatst geen gekleurde
kerstverlichting in zijn tuin. “Nee,

alleen witte, heldere lampjes om te
voorkomen dat mijn tuin één bont
lichtspektakel wordt”, zegt hij.

Geen gekleurde
lampjes
De kerstverlichting koopt de
Lottumer in Polen omdat die daar
veel goedkoper is dan hier. Tussen het
groen in zijn tuin heeft Gooren voor de
benodigde stroomvoorziening tientallen
aansluitpunten aangelegd. De laatste

lampjes heeft Henk afgelopen weekend
in Polen gehaald en opgehangen. Over
de energierekening maakt hij zich geen
zorgen. “Ach, een hobby mag geld
kosten. Wij genieten samen met alle
opa’s en oma’s en andere voorbijgangers van onze kerstversiering”, zegt
Henk. Regelmatig vallen er bij familie
Gooren kaarten in de bus met daarop
een bedankje voor de mooie kerstverlichting. De lampjes blijven tot 6 januari
branden, dan gaan de stekkers er voor
deze kersteditie weer uit.
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Een Floria-ardig jaar
We sluiten het jaar 2011 af. Een jaar met ongetwijfeld voor eenieder hoogte- en dieptepunten in de persoonlijke sfeer of op het werk. Laten we de goede herinneringen koesteren en meenemen naar het nieuwe jaar.
Economisch is Nederland in
een recessie beland en ook in onze
gemeente ervaren velen dat aan den
lijve. Er vallen ontslagen, voorzieningen
worden minder en we bezuinigen op
de uitgaven. Tegelijkertijd realiseren we
ons dat we in een ongekende welvaart
leven ten opzichte van heel veel andere
mensen hier en elders. We kennen hier
in Horst aan de Maas actieve dorps- en
wijkgemeenschappen waar veel te
doen is en veel wordt georganiseerd,
waar mensen nog naar elkaar omkijken
en elkaar helpen. Laten we dat zeker
ook in het nieuwe jaar vasthouden.
2012 wordt zeker een bijzonder
jaar. Een jaar van hoop en nieuwe
kansen. We kijken uit naar de Floriade
waarvan we veel verwachten. Juist in
tijden dat het economisch minder gaat
biedt deze wereldtuinbouwtentoonstelling ons de mogelijkheid aan de wereld
te laten zien welke mogelijkheden we
hier hebben en waartoe onze bedrijven
en samenleving in staat zijn.
Met onze grote ondernemerszin
en enthousiaste bewoners maken we
er samen een Floria-ardig jaar van. We
doen dat met trots op wat we kunnen
en wat we kunnen laten zien, met
oog voor elkaar en met een optimistische blik naar de toekomst. Daarvan
profiteren we nog jaren. Dat optimisme
en gevoel van saamhorigheid wens ik
u allen toe voor deze feestdagen en in
het nieuwe jaar.

Houthuizermolen in kerstsfeer
Op maandag 26 december, tweede kerstdag, is de Houthuizermolen in Lottum van 13.00 tot 17.00 uur open voor
publiek. Wanneer er voldoende wind staat laten de molenaars de wieken draaien en wordt er gemalen. Maar ook
wanneer de molen stil staat, kunnen de bezoekers tot op de bovenste zolder klimmen en uitleg krijgen over de
werking van de molen.
Beneden is de molen geheel in
kerstsfeer met lichtjes, kerststukjes
en kaarsjes aangekleed. De koffie-

Douven
35 Koop & huurwoningen

ruimte is heerlijk verwarmd en er zijn
kerstkransjes bij de koffie, thee of warme chocomel. Ook wordt er glühwein

geserveerd. Om de ruimte warm te
houden, blijft de voordeur gesloten en
is de ingang achterom.

KERST

Kerstboodschap
Dit jaar heb ik me voorgenomen om echt een mooie kerstboom
uit te zoeken. De ene na de andere bekijk ik. Als ze niet scheef zijn
missen ze wel wat takken of zijn ze van onder bruin. In gedachte
zie ik die teleurgestelde blik van vrouw en kinderen al voor me.
Volgend jaar dan toch maar zo’n plastic boom? Perfecte vorm, geen
afvallende naalden en compleet met lampjes. Elk jaar opnieuw
diezelfde perfecte boom. Eigenlijk net zo spannend als elk jaar op
vakantie naar dezelfde camping. Thuisgekomen staan de kinderen
al te popelen om de ‘misvormde’ boom vol te hangen met lampjes,
ballen en zelfgemaakte kunstwerkjes. Binnen een half uur is ie
verrassend mooi en weet ik het zeker, volgend jaar weer een echte.

B er nd R ötjens

Plan Douven in Horst
Groot assortiment kersttaarten

- kerstvlaaien

Kerststollen met amarena-kersen en appel-kaneel-vulling
Heerlijke Kerstpudding ananas en aardbei
Wij wensen iedereen

Prettige Feestdagen

Dinsdag na kerst is de winkel gesloten. Wel kunt U bestellingen tussen
10.00 uur en 12.00 uur ophalen. Woensdag weer normaal geopend.

Nog slechts 4 royale patiowoningen in verkoop:
• Woninginhoud ca. 542 m³
• Begane grond voorzien van badkamer en slaapkamer
• Verdieping standaard voorzien van 2 slaapkamers, bergingen en zolder
• Afwerking naar eigen keuze mogelijk
• Energiezuinige woning, begane grond voorzien van vloerverwarming
• Alle woningen opgeleverd, openbare ruimte gereed
• Patiotuinen volledig ingericht
• Verkoopprijs (casco) vanaf € 303.250,- v.o.n.

Nu
extra

KORTING

OPEN HUIS

t.w.v. de resterende 2% overdrachtsbelasting
op de verkoopprijs van uw huidige woning!* (Vraag naar de voorwaarden)

Tel 040 - 281 17 11

www.jjpo.nl

www.bakkerijgerards.nl
www.bakkerijgerards.nl www.artvlaai.nl

Woensdag
28 december

www.plandouven.nl
Tel 077 - 398 90 90

Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

11.00-12.00 uur
Gebroeders Douvenstraat te Horst, ingang
Americaanseweg
Voor overige data
neem een kijkje
op de website!

Fijne jaarwisseling
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233
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Beelden van nylonkousen, ijzerdraad en klei

Familiekapel Houthuizen in Lottum
in kerstsfeer
Ruim twee weken voor Kerstmis begint het Goen Coenders (71) uit Lottum te kriebelen. Tijd om de kerststal op
te bouwen in de familiekapel aan de Houthuizerweg. De kapel wordt in de volksmond ‘t Kapelke van Houteze
genoemd. Goen woont op amper tweehonderd meter afstand van het kapelke en verzorgt jaarlijks het opbouwen
van de kerststal, die ze eigenhandig heeft gemaakt van alledaagse materialen.

Jozef zich buigen over ‘Kiendje Jezus’.
“Is toch mooi nietwaar?”, zegt Goen
zachtjes. Wanneer we informeren naar
haar kerstgedachte zegt de Lottumse:
“Meer betrokkenheid naar elkaar uiten
want de samenleving kan niet zonder.
Er zijn meer mensen op aarde dan alleen jijzelf”, besluit ze het gesprek.

De kerstkribbe in de Houthuizer
kapel blijft tot en met 6 januari,
Driekoningen, staan. De kapel is elke
dag open van zonsopgang tot zonsondergang en ligt aan de wandelroute
van het Pieterpad nabij de t-splitsing
van de Wielhouterveldweg en de
Houthuizerweg.

Goen Coenders zet al 27 jaar lang de kerststal in de Houthuizer Familiekapel
Wanneer we Goen bezoeken bij het
opzetten van de kerststal, heerst er rust
in de Houthuizer kapel.

Kapel is jaarrond open
“Dat zal wel met het herfstachtige
weer te maken hebben want normaal
komen best veel mensen een kaarsje
opsteken”, zegt ze. Eigenlijk wil de
kweker- en tuindersvrouw niet in ons
nieuwsblad.
“De hele buurt draagt zorg over
deze kapel. Je zou eigenlijk Toos
Vosbeek moeten vragen want die
opent en sluit elke dag de deur van
deze kapel, zeven dagen in de week”,
zegt Goen. Intussen pakt ze twee
schaapjes uit een grote afsluitbare
plastic box. “Vroeger bewaarde ik alle
kerstspullen in dozen op zolder maar
daar zaten ook muizen vandaar”, lacht
ze. Zorgvuldig bekijkt de Lottumse de
schaapjes van alle kanten en plaatst ze

even later in de kerstkribbe.
Sinds 1984 verzorgt ze de kerststal
om zo de geboorte van Jezus levendig te houden. “In de winter van dat
jaar volgde ik een cursus kerstfiguren
maken. Die werd gegeven door zuster
Annemarie Haas van congregatie De
Goddelijke Voorzienigheid in Blerick.
Een workshop waar ik veel aan had,
ook in de jaren die volgden”, aldus
Goen.

Minuscuul bijbeltje
De Lottumse verwerkte bij het
vervaardigen van de kerstfiguren de
meest uiteenlopende materialen.
De lantaarn die Jozef bij zich draagt
is eigenlijk een puntenslijper en de
kroon op het hoofd van een koning
stamt af van een sierlijk lampenkapje.
“Alle kerstfiguren zijn gemaakt van
ijzerdraad en opgevuld met nylonkousen. Alle mantels en kledingstuk-

Bij Sijbers bouw- en timmerbedrijf legt
u bouw en hout in goede handen. Maar
vandaag de dag zijn we niet alleen maar
bezig met onze handen: we hebben in
de eerste plaats aandacht voor onze
klant. Want hoezeer we ook ons hart
leggen in een project, uiteindelijk is het
úw droom!

ken heb ik eveneens zelf gemaakt
van stukjes stof. De hoofden heb ik
gemaakt van dasklei, dat vanzelf hard
wordt zonder te bakken. Vooral het
maken van gezichten was moeilijk
omdat die al gauw op elkaar lijken.
Maar dat maakt mij niet uit, het gaat
om de gedachte. O ja, en kijk ook
eens naar het Bijbeltje”, glundert ze
trots. De Lottumse heeft voor een
van de drie koningen een piepklein
Bijbeltje gemaakt waarin de geboorte
van Jezus wordt verkondigd.

Tot Driekoningen
In de kerststal is ook echt mos
gebruikt, afkomstig van een speciaal
daarvoor aangelegd tuintje bij Goens
woning. “Zorgvuldig gedroogd zodat
alle kerstbeelden ook droog blijven”,
zegt ze. Een pad van kleine witte kiezelsteentjes op het mos, dient als wegwijzer naar de kribbe waar Maria en

Vorig jaar rond deze tijd hebben wij onze relaties
uitgenodigd voor de Open Huizendag. Hiermee wilden wij
zowel particulieren als bedrijven de gelegenheid bieden om
ideeën op te doen. En gezien de mooie opdrachten die er
uit zijn voortgekomen, is dat zeker gelukt.
Ook 2012 belooft weer tal van mooie, nieuwe uitdagingen
op ons pad te brengen. Een belangrijk thema voor ons
De Hees 70b

5976 NJ Kronenberg

Kerstboodschap
Een positief 2012. Laten we deze kerstperiode gebruiken om
ons te bezinnen over onze plek op aarde. Ze zeggen dat er crisis is.
En dat het niet goed gaat. De bomen groeien inderdaad niet meer
tot aan de hemel. Dat hoeft ook niet terwijl elders in de wereld
mensen omkomen van de honger. Het kan geen kwaad om met z’n
allen een tandje terug te schakelen en onze manier van leven zo in
te richten (fair-trade) dat mensen elders in de wereld er ook iets
aan hebben. En wat nog belangrijker is: probeer eens de positieve
dingen van het leven uit te vergroten. Er is zoveel goeds en moois
te beleven. Als we verder elkaar respecteren, ongeacht geloof, ras
of kleur dan krijgen we een nog betere en eerlijke multiculturele
samenleving. In die geest wens ik iedereen een mooie kerst en een
positief 2012.

René Poels

in 2012 is bijvoorbeeld de toepassing van duurzaamheid
in bouw en renovatie. Komend jaar zullen wij ons eigen
bedrijf van duurzame warmte voorzien. Wij hopen dat wij u
en anderen hiermee kunnen inspireren.
Wij wensen u alvast veel (duurzame) warmte
én geluk voor 2012!

T 077 - 467 29 64
M 06 - 223 737 83

E info@sijbersbouwbedrijf.nl
W www.sijbersbouwbedrijf.nl
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Een supermarkt zonder
kassa
Kerstmis is niet voor iedereen een feest van overdaad. Ook in Horst aan de Maas zijn er gezinnen die de grootste
moeite moeten doen om met kerst een fatsoenlijke maaltijd op tafel te kunnen zetten.

In een loods op een industrieterrein heeft het op donderdagochtend wel wat weg van een supermarkt
waar net alle vakken gevuld worden.
In het midden stapels brood, drinkpakken en allerlei andere levensmiddelen. Tegen de zijmuren kratten waarover al die spullen worden verdeeld.
Het grote verschil met de supermarkt
is dat hier geen kassa is waar moet
worden afgerekend.
De Voedselbank Venray en
omstreken voorziet al enkele jaren
gezinnen uit onder andere Venray
en Horst aan de Maas van een flinke
basis aan wekelijkse boodschappen. Op dit moment worden zo
een kleine 90 gezinnen, bij elkaar
ongeveer 200 mensen die zelf maar
net rond kunnen komen, uit de
brand geholpen. Dat aantal neemt
volgens Nellie, vrijwilligster bij
de Voedselbank, alleen maar toe.
“Afgelopen week hadden we nog
zeven intakegesprekken voor nieuwe
gezinnen die ook van ons gebruik
willen maken. Gelukkig hebben
we genoeg spullen en nog geen

wachtlijst, zoals bij sommige andere
Voedselbanken.”
De spullen komen allemaal van
ondernemers die de producten die
ze over hebben schenken aan de
Voedselbank. Nellie: “We hanteren
daarbij het motto: wat we zelf niet
meer zouden kopen, geven we ook niet
aan de mensen die bij de Voedselbank
komen. Via een distributiepunt in
Landgraaf krijgen we verse groente en
vlees komt van de Plus-supermarkten.
Van die supermarkt krijgen we veel
spullen. Als we die niet hadden, konden we de tent wel sluiten.”

dat naar gezinnen met kinderen. En als
er iemand jarig is, proberen we wat
extra’s te doen.”

Bij de intakes wordt
bijna altijd gehuild

Alleen gezinnen die moeite hebben
om de touwtjes aan elkaar te kunnen
knopen, kunnen zich aanmelden bij de
Voedselbank. Soms worden mensen
vanuit een gemeente of andere
instantie doorverwezen of ze melden
zichzelf aan. Toch is volgens Nellie de
drempel om bij de Voedselbank aan te
kloppen hoog. “Samen met een collega doe ik de intakegesprekken. Dat
is geen leuke job, bijna altijd wordt er
gehuild. Mensen vinden het zo moeilijk
om hier naartoe te komen. Er bestaan
Op donderdagmiddag kunnen
veel vooroordelen over de mensen die
de gezinnen hun voedselpakketten
bij ons komen. Armoede kan een gezin
ophalen in Venray. Een gezin heeft
daarmee genoeg spullen voor ongeveer zomaar overkomen door een scheiding,
een faillissement, noem maar op. Het
vijf dagen. Bij het samenstellen van
is niet allemaal drank en drugs. Voor
de pakketten wordt zoveel mogelijk
mensen die het zelf nooit mee hebrekening gehouden met de situatie
ben gemaakt, is dat vaak moeilijk te
van een gezin. “We krijgen nooit veel
zuivel binnen. Als we wat hebben, gaat begrijpen.”

Als we de Plus
niet hadden

kerst 11
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Kerstboodschap
Terwijl Europese regeringsleiders koortsachtig proberen de
schade veroorzaakt door de financiele en economische crisis zoveel
mogelijk te beperken, zijn velen bezig met de voorbereiding van
de naderende kerst. Met Kerstmis lijkt de alledaagse zakelijkheid
voor een aantal dagen ondergeschikt aan datgene wat ons innerlijk bezighoudt. In een sfeervolle omgeving ontmoeten mensen
elkaar, eten en drinken samen en worden herinneringen opgehaald en toekomstbeelden besproken. Heerlijk genieten van een
flinke wandeling in de frisse peellucht. Het is niet uitgesloten dat
tijdens zo’n wandeling mijn gedachten uitkomen bij Erato.
Stichting Erato zorgt belangeloos voor kleinschalig welzijn, muziek
en zang bij zorginstellingen en verpleeghuizen. Bij mensen
waarvoor dit soort van vermaak vaak onbereikbaar is. Mensen die
hun leven lang met het zakelijke bezig waren hechten dan vooral
aan het innerlijke, de emotionele kant van het leven. Voor deze
mensen mocht het wel wat vaker Kerstmis zijn.
Ik wens iedereen veel warmte tijdens de kerst, een mooie
jaarwisseling en een gezonde toekomst.

Huub Dinghs

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

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

€ 13,63 per m²

17. 00 uu r
2e ke rs td ag Op en va n 11. 00 tO t

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

van
huis
uit

Ied Bos
verzorgende
van huis uit

Meneer Arts
ondernemer
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

“ Intellectueel eigendom:
uw creativiteit verdient
waardering en bescherming...”
mr. Caspar Brouwers

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl
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KERST

Kerstboodschap
Kerst, het moment van het jaar als je denkt aan vrede. Vrede in
de zin van onenigheid. En waar gaat het dan meestal om, het gaat
om een moment, een moment waarop iets niet goed gaat.
Maar wat is het geval: een dag bestaat al uit honderden
momenten, laat staan een week of een jaar of zelfs jaren.
Mijn boodschap is: waarom moeten enkele mindere momenten
het leven van iemand voor vele jaren bederven? Ben zuinig op je
momenten.
Als Herberg de Morgenstond spreek ik de wens uit dat we onze
momenten goed gaan invullen en dat we onze gasten hiermee met
een goed gevoel opnieuw mogen begroeten.
Ik wens iedereen een zalig kerstfeest en voor het nieuwe jaar
vele mooie momenten.

GeroldvdVrande

Complimenten voor de kok
Waar in veel huishoudens het stressniveau op eerste kerstdag net voor het opdienen van de kerstmaal zijn
hoogtepunt bereikt, zijn er ook mensen die er ruim voor het kerstfeest al helemaal klaar voor zijn. Sterker nog, ze
hebben het kerstdiner al een keer helemaal doorlopen. Dat geldt in ieder geval voor 32 mensen uit de regio, die in
een kelder in Meerlo helemaal zijn klaargestoomd om een overheerlijk kerstmaal op tafel te zetten.

Plaats van handeling is de
Kookkelder, waar José Janssen al jaren
kookcursussen geeft aan beginnende
en gevorderde hobbykoks. Voor de
achttiende keer geeft ze een kerstkookcursus, dit jaar aan vier groepen
van acht personen. Die sluiten zich
twee avonden op in de kelder van
José: de eerste avond om de gerechten voor te bereiden en de tweede
om alles helemaal klaar te maken en
uiteraard om te proeven. Het menu
bestaat uit vier gangen: vooraf gebakken camembert, gevolgd door een
wortel-forelsoep. Als hoofdgerecht
varkensmedaillons met champignonsaus, aardappelroosjes, broccoli en een
salade. Het sluitstuk van de maaltijd is
een ontbijtkoektiramisu.
De acht kerstcursisten hebben de
beschikking over vier kookeilandjes.
In duo’s zijn ze druk bezig om hun
gerechten klaar te krijgen, alles
onder toeziend oog van José. Als de
camembert met zorg is gebakken,

is het tijd om de kookschorten af te
doen en aan tafel te gaan. “En het
smaakt ook nog”, roept cursist Peter
Hoeijmakers uit Lottum. Hij is samen
met zijn collega en dorpsgenoot Jan
Peeters naar Meerlo gekomen voor de
kookcursus. “We doen het voor de fun”,
vertelt Peeters. “Ik kook thuis regelmatig, maar ik leer hier steeds weer
andere dingen.”

En het smaakt ook nog
“Ik zorg ervoor dat het ieder jaar
wisselt, want er zijn mensen die jaren
achter elkaar hier komen”, legt José uit.
“Het is voor mij belangrijk dat het niet
te culinair wordt. Alle producten moet
je gewoon in de supermarkt kunnen
halen.”

Ik vind het heerlijk
om toe te kijken
Ook de zelfgemaakte soep valt in
de smaak bij de cursisten. Daarna is

het tijd voor de varkensmedaillons.
Terwijl Sandra Rongen uit Tienray
geconcentreerd bezig is met het vlees
kijkt moeder Mieke toe. “Zij vindt
het heerlijk om te koken en ik vind
het heerlijk om toe te kijken”, vertelt
Mieke met een lach. Ook voor hen is de
cursus een voorbereiding op de kerstmaaltijd. “We hebben jarenlang met
kerst gegourmet, maar nu wil ik weer
eens wat anders. En ik heb dit jaar een
goede hulp, dat scheelt.”
“Complimenten voor de kok”,
grapt Peter Hoeijmakers als hij de
eerste happen neemt van de varkensmedaillons. Als ook het nagerecht in
de smaak valt, zijn de keukenprinsen
en -prinsessen helemaal klaar om ook
op eerste kerstdag een overheerlijke
maaltijd te presenteren. En wat doet
José Janssen? “Ik ben dit jaar op wintersport, dus voor mij geen kerstmaaltijd.
Maar ik heb alles al een keer gekookt,
dus ik heb al volop kunnen genieten
van al dat lekkers.”

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Wenst iedereen
Fijne Feestdagen
en een Gelukkig
Nieuwjaar

Voor onze nieuwe bakkerswinkel in
Grubbenvorst zijn we op zoek naar een

Parttime verkoopster

Kapsalon voor
het hele gezin

Voor 20-24 uur per week

Graag uw reactie naar
Caroline@bakkerijbroekmans.nl

HORST • MAASBREE

Wat eten we
met kerst?
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

Openingstijden:
Di-Do-Vrijdag
9.00-12.00 u-13.00-17.30 u

Lilian Clausen-Baltessen
Pastoordebijestraat 58
Hegelsom

Graag op afspraak
Tel: 077-3984802
Mob. 06-30987597
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‘woonaccessoires met een verhaal’ runt
ze samen met Hanneke Op den Buysch.
Ze verkopen verantwoorde, duurzame
woonartikelen en volgens Janssen passen de gebreide kerstballen daar prima
tussen. “We verkopen meer pakketjes
om dingen zelf te maken en er zit
echte scheerwol en bamboestokjes als
breinaalden in.”

Mensen zijn op zoek
naar warmte
Het zelf maken van producten is
volgens Ilona Janssen een echte trend.
“Als het slecht gaat met de economie
gaan mensen vaker dingen zelf maken.
In mindere tijden willen mensen terug
naar het kneuterige en kleine van vroeger. In mijn werk als interieurontwerpster zie je hetzelfde. Een aantal jaren
geleden bestond het moderne interieur
uit grote strakke voorwerpen. Nu gaat
de aandacht uit naar bijvoorbeeld gehaakte kleedjes en kleinere accessoires.

In woonwinkels zie je op dit moment
ook veel gebreide producten. Dat geeft
warmte en daar zijn mensen naar op
zoek”, aldus Janssen.

Je ziet Arne en Carlos
overal
De breipakketjes zijn een succes,
ook in de webshop van Studio Flair.
“Het is ons bestverkochte artikel. Dat
hadden we niet verwacht. Je ziet Carlos
en Arne overal. Laatst zag ik ze nog bij
Paul de Leeuw en nu staan ze weer in
het blad Landleven.”
Zelf is Ilona Janssen er door de
drukte nog niet aan toegekomen om
een kerstbal te breien. “Mijn generatie
heeft nog breien geleerd, en net als
fietsen verleer je dat nooit. Ik ben wel
al begonnen, maar heb er nog geen tijd
voor gehad om het af te maken, terwijl
ik toch in een avond een kerstbal moet
kunnen breien. Misschien heb ik er
tijdens de kerstdagen wel tijd voor.”

EEn niEuw jaar
Een nieuwe samenwerkin G!!
Het nieuwe jaar begint goed!
Vanaf 1 januari 2012
stappen Dave en Marianne
bij ons in het bootje!
Vanaf dan zullen we samen
aan het roer staan van
Theo Lommen
Tweewielerspecialist.
Graag tot ziens bij

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

Kerstboodschap
Kerstmis 2011 is voor mij een bijzondere. Deze staat in het
teken van het laatste jaar met mijn band Heideroosjes.
De afscheidstour is al begonnen. Vrijwel alle zalen zijn uitverkocht
en voelen als een warm bad. In september 2012 spelen we voor de
laatste keer. Daarna scheiden onze wegen. De afgelopen periode
stond in het teken van het ophalen van herinneringen van een
bandje uit Horst dat de wereld veroverde en volwassen werd.
Gelukkig zijn er ook nieuwe plannen voor de toekomst.
Met mijn bedrijf Witgoed en van Bontewas gaan we in 2012 een
aantal bijzondere projecten uitvoeren waar ik helaas nog niets over
kan vertellen, maar waar ik heel erg veel zin in heb.
Voor nu ga ik eerst genieten van kerst. Traditioneel. Met mijn
gezin onder een boom met lampjes en ballen. En voor januari haal
ik gewoon de goede voornemens van vorig jaar van stal: minder
eten en meer sporten.

Fred Houben
RSBEDRIJF
HOVENIE
DELPAS.NL
DE MID

Al 15 jaar een begrip in de regio!

TUINONTWERP
TUINAANLEG
BESTRATING
BEPLANTING

en bestrating

Het promotiefilmpje is helemaal
over de top, maar elk detail klopt.
Twee Scandinavische mannen in wollen
truien met een kleurig patroon, Arne
en Carlos, zitten samen in een kamer
uit grootmoeders tijd. Kopje thee erbij.
En het belangrijkste is een tafel vol
met garen, vulling en breinaalden. Het
Noors-Zweedse ontwerpersduo reist
de hele wereld over om hun succes te
promoten. Hun boek is vertaald in acht
talen en ligt in de Nederlandse boekwinkels onder de naam ‘Kerstballen
breien’. Waar ze in eerste instantie hun
zelfgebreide designkerstballen voor
veel geld verkochten, proberen ze er nu
voor te zorgen dat heel de wereld zelf
zijn kerstballen gaat breien. Dat doen
ze met hun boek en complete startpakketjes met een paar bolletjes garen,
wat vulling en vier breinaalden.
Sinds enige tijd verkoopt ook Ilona
Janssen uit Horst de startpakketjes van
Arne en Carlos via haar webwinkel
Studio Flair. Deze virtuele winkel voor

KERST

voor tuin

De kerstboom staat, maar hoe zit het met de kerstballen? Dit jaar is het niet alleen de vraag welke kleur ze
krijgen, belangrijker nog is van welk materiaal ze zijn gemaakt. Want de glazen ballen zijn passé, deze kerst is wol
helemaal hip.

Uw ideale partner

Wol in de boom

kerst 13

Schoolstraat 19a • 5866 AW Swolgen • Tel.: 0478-692432
www.demiddelpas.nl • info@demiddelpas.nl
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KERST

Voor ieder wat wils
Voor sommigen is het een jaarlijks hoogtepunt op het werk: het kerstpakket. Voor bedrijven is het echter lastig
om voor iedereen het juiste pakket te kiezen. Het personeel zelf laten kiezen, was lang de trend. Maar tegenwoordig is het traditionele verrassingspakket weer in opmars.

Bij Ovivo in Meerlo worden de laatste pakketten voor kerst ingepakt

Kerstboodschap
Goedendag, graag wil ik, Pastoor Ruud Verheggen, van de
parochies Meerlo, Swolgen en Tienray u hierbij hele mooie en
gezegende kerstdagen toewensen en alles wat wenselijk is voor
het nieuwe jaar.
Ieder jaar mogen we weer stilstaan bij het feit dat God mens is
willen worden, klein als een kind wil Hij God met ons zijn. We
vieren met Kerstmis niet alleen dat God ruim 2000 jaar geleden is
geboren, maar steeds weer opnieuw wil Hij geboren worden in ons
leven, in ons hart. Zijn geboorte mag ons hart ook verlichten. Als
een God met ons mag Hij alle duister wegnemen en ons uitnodigen
om ook het hart van anderen te verlichten. Laten we in het komend jaar werkelijk een licht zijn voor de ander, een oprechte
steun. Moge het zo Kerstmis worden voor ieder van U.

PastoorVerheggen
Uw kind (ge)pest? Uw kind onzeker?
Je sterker voelen wil toch ieder kind?
Half januari starten weer 9 bijeenkomsten

Sociale weerbaarheidstraining
Voor info/opgave: Michaële de Vreede
Weerbaarheidstrainer, creatief therapeut

www.zelfverzekerdkind.nl

06-12560963
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Al 10 jaar een begrip
in de regio!
Ron Seuren
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Mobiel:
062253
535422
222554
54 25
25
Mobiel:
Ron
Seuren
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www.degroenevakmanronseuren.nl
www.degroenevakmanronseuren.nl
Mobiel:
06 53 22 54 25

www.degroenevakmanronseuren.nl
www.degroenevakmanronseuren.nl

Het zijn drukke dagen voor de mensen van Ovivo Streekproducten. In hun
loods in Meerlo worden in de laatste
weken van het jaar duizenden kerstpakketten samengesteld en ingepakt.
Bij het bedrijf zijn door het jaar heen
met name streekproducten te koop en
dus is het niet verwonderlijk dat die
ook veelvuldig terug te vinden zijn in
de kerstpakketten. “Als mensen bij ons
komen voor een kerstpakket, dan doen
ze dat vanwege die streekproducten”,
vertelt Marlies Janssen, eigenaresse van
Ovivo. “Wij stoppen er geen kaarsen,
pannetjes, glazen of andere cadeauartikelen in. En als je appelstroop van ons
in je pakket hebt, weet je dat de appels
hier in de regio zijn geteeld.”
Volgens Janssen komt het weinig
voor dat bedrijven in hun zoektocht
naar een leuk pakket voor hun personeel ieder jaar bij hetzelfde bedrijf
inkopen. De bedrijven die bij Ovivo
komen voor een kerstpakket stellen het
pakket over het algemeen zelf samen.
Marlies Janssen: “Omdat we alles met

de hand inpakken zijn er steeds meer
bedrijven die een aantal producten bij
de lokale ondernemer inkopen en ons
vervolgens de rest van het pakket laten
samenstellen.”
Een soortgelijke ‘samenwerking’ heeft Ovivo ook met
E-Relatiegeschenken uit Melderslo.
Deze webwinkel met showroom van
Marian Wijnen levert allerlei soorten
kerstpakketten, waaronder die met de
streekproducten uit Meerlo. Jarenlang
was het een trend om het personeel
een cadeaucheque te geven zodat
men vervolgens via internet zelf een
kerstcadeau kon uitkiezen. Wijnen ziet
echter dat het traditionele kerstpakket aan een nieuwe opmars bezig is.
Wijnen: “Veel mensen vinden het toch
prettig om zo’n verrassingspakket te
krijgen. Ook zijn er bedrijven die een
soort kerstmarkt organiseren voor hun
werknemers, met verschillende stands
van aanbieders van cadeauartikelen.
Hier in de regio bestellen veel bedrijven iets dat een relatie heeft met de

Gordijnconfectie
Raamdecoratie
Horramen

Floriade. Daarom hebben we speciale
Floriadepakketten met streekproducten
of toegangskaarten voor de Floriade.”
Hoewel bij Ovivo de aanvragen
pas in november binnenlopen, komen
in Melderslo de eerste bestellingen al
voor de zomer binnen. “Dat geldt vooral voor de echt grote ondernemingen”,
vertelt Marian Wijnen. “De meeste
bedrijven stellen rond augustus hun
pakket samen. In de laatste week voor
kerst is voor ons de grootste drukte
voorbij, maar je hebt altijd bedrijven
die op het laatste moment nog langskomen voor een pakket.”
Overigens zijn het niet alleen
bedrijven die kerstpakketten inkopen.
“Veel verenigingen bestellen een klein
pakket als gebaar voor de vrijwilligers
die zich voor de club hebben ingezet”,
vertelt Marlies Janssen.
“En in onze winkel zien we veel
mensen die op het laatste moment iets
uitzoeken om bijvoorbeeld de oppas of
de schoonmaakster te bedanken voor
hun werk.”

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

kleur je leven

Schildersbedrijf Wim Peeters

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een kleurrijk 2012
Americaanseweg 74 | 5961 PD Horst | 077 398 65 27 | 06 10 33 67 43 | info@wimpeeters.nl | www.wimpeeters.nl

wim peeters

kleur je leven
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5.135 keer Stille Nacht
De een luistert naar Mariah Carey en de ander naar Frank Sinatra. Dan weer Jingle Bells, dan weer Oh
Dennenboom. Voor Reinier Thiesen (67) uit Meerlo is er echter maar één echt kerstliedje: Stille Nacht. De verzamelaar heeft ondertussen een collectie van 5.135 verschillende uitvoeringen van het lied.

Zijn voorliefde voor Stille Nacht
begon al vroeg. “Op mijn vijfde
mocht ik met mijn vader mee naar de
nachtmis. Daar werd het lied op het
einde gezongen”, vertelt Reinier. “Echt
met verzamelen ben ik in de jaren 70
begonnen.” Zijn eerste verzamelexemplaar was de versie van mannenkoor
De Maastrichter Staar op elpee.
Reinier heeft niet alleen verschillende versies van het lied, ze staan ook
nog eens op alle denkbare geluidsdragers. “Vanaf het begin van de geluidsdragers heb ik allerlei exemplaren”,
vertelt hij trots. “Ik heb een Edisonrol
van ongeveer 100 jaar oud, toen
bestonden er nog geen platen. Daarna
kwam een 78-toerenplaat, en na de
Tweede Wereldoorlog, in de jaren 50

had je de 10-inch en 12-inchplaten,
de elpee.” Daarna kwamen singles,
cassettes, cd’s, dvd’s, videobanden en
de mp3. “Daar moest ik wel even aan
wennen, want die kon ik niet meer in
het vak zetten”, zegt Reinier. “Ik heb
een hele muur vol. Maar ze passen wel
beter in de computer, daar staat nu
alles.”
Ondanks zijn uitgebreide collectie
gaat Stille Nacht Reinier nog steeds niet
vervelen. “De meeste mensen denken
bij Stille Nacht aan een kinderkoor.
Maar je kunt natuurlijk op heel verschillende manieren, in verschillende stijlen
zingen. Aan een lied moet je kunnen
horen uit welk land een versie komt.
Omdat het zo verschillend is, gaat het
nooit vervelen.”

“Stille Nacht is inmiddels in 300
talen uitgebracht en in het Nederlands
alleen al bestaan er vijftien verschillende versies van de tekst.” Reinier heeft
niet van alle talen een versie. “Nee,
was het maar waar. Het is bekend dat
er in bepaalde Afrikaanse talen ook
Stille Nacht gezongen wordt, maar die
vind je nog niet op internet”, lacht hij.
Om zijn collectie compleet te maken
gaat hij platenbeurzen af en speurt hij
op het internet. “Ik heb niet echt een
speciale versie die ik nog wil, want wat
ik niet heb, dat weet ik nog niet. Maar
niet alles is bij te houden hoor. Al heb
ik een heleboel speciale versies.” De
allermooiste versie vindt hij de Gaelic
versie van Enya. “Dat is echt mijn
favoriet.”

Voor onze huurders liggen
twee gratis ijsbaankaartjes klaar!
U heeft daarmee gratis
toegang tot de ijsbaan in
Horst (inclusief schaatshuur).

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

Kerstboodschap
Gisterenavond kom ik mijn stamcafé binnen, ga zitten, bestel ‘n
biertje en plots zegt mijn buurman : ‘ Hij is dun geworden…’ .
Wetende dat hij het héél zeker niet over mij heeft, vraag ik:
‘Wie?’, waarop mijn buurman antwoordt : ‘De kalender van 2011!
En inderdaad het jaar zit er weer bijna op, alweer een jaar voorbij!
Langs deze weg wil ik iedereen hele fijne kerstdagen maar
vooral een heel goed en gezond 2012 toe wensen.
Drink, eet, feest, lach & dans !

M ar tin R ongen
Kraamzorg
boven
verwachting
Groene Kruis Kraamzorg heeft al meer
dan 60 jaar ervaring op het gebied van
thuiskraamzorg in Noord- en MiddenLimburg en de Westelijke Mijnstreek.
Ruim 350 enthousiaste en deskundige
medewerkers staan al vanaf het begin
van uw zwangerschap voor u klaar met
handige adviezen, leuke wetenswaardigheden en praktische tips. Als u voor ons
kiest, kiest u voor kwaliteit. Onze klanten
belonen onze zorg jaar in jaar uit met
het rapportcijfer 9.
Voor meer informatie en/of aanmelding
voor kraamzorg bel 088 610 610 6 of
kijk op www.groenekruis.nl/kraamzorg

Foto: Jos Derks

De kaartjes kunt u afhalen
aan de balie van ons kantoor
tussen vrijdag 16 december
en vrijdag 23 december.

KERST

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

T 088 - 610 610 6
www.groenekruis.nl/kraamzorg
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Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas w Polsce

Kerstmis vieren in Polen is magisch
Ewelina de mooiste tijd van het jaar.
Ruzies worden bijgelegd en iedereen
wil samen met de familie Kerstmis
vieren. En dat doen ze in Polen toch
net iets anders dan in Horst. Mariusz:
“In Polen begint kerst op de avond
van 24 december. Op deze dag koken
en bakken de vrouwen voor het diner
dat traditioneel uit twaalf gerechten
bestaat. Maar geen vlees, alleen gerechten met vis en gedroogde vruchten.
Gerechten die altijd terugkomen zijn
barszcz, pierogi en bospaddenstoelen.
Er wordt die dag geen vlees gegeten”,
zegt Mariusz.
Net voor aanvang van het diner
wordt een speciaal brood gedeeld
onder de tafelgasten, een belangrijk
onderdeel naar Kerstmis toe. Bij het uitdelen van het brood (oplatek), dat lijkt
op een hostie maar dan groter, wenst
men elkaar het allerbeste toe. “En

Voor de Poolse Mariusz (31) en Ewelina Karas (28) is Kerstmis een
familiefeest. Het gezin woont in de Van Bronckhorststraat in Horst. Mariusz
kwam in 2006 naar Nederland waar hij via uitzendgroep Sun-Power uit
Grubbenvorst aan de slag ging als klusser. In Horst leerde hij Ewelina
kennen. Zij trouwden in oktober 2010. Op 16 juli van dit jaar kreeg het stel
hun eerste kind, Victor. De familie Karas viert Kerstmis in Polen waar ze van
16 december tot en met 7 januari heen gaan. Op zondag 18 december werd
de kleine Victor in de kerk van Kamienna Gòra gedoopt.
Volgens Mariusz, die prima Duits
spreekt, is Kerstmis vieren in Polen een
familiefeest met andere gebruiken dan
in Nederland. De sympathieke Pool, die
sinds april 2010 een eigen klusbedrijf
heeft, woont en werkt graag hier. Maar
met Kerstmis zijn Ewelina uit het Poolse

Kamienna Gòra en Mariusz uit Rudziniec
toch liever in Polen dan in Horst.

Plek vrijhouden voor
onbekende gast
De kersttijd is voor Mariusz en

Prettige kerstdagen en een gelukkig 2012

vader leest een klein stukje voor uit de
Bijbel”, vult Ewelina haar echtgenoot
aan. Aan tafel wordt tijdens die avond
altijd een extra plek opgemaakt en vrijgehouden voor een onvoorziene gast,
als symbool van gastvrijheid. “In Polen
hoeft niemand alleen te eten op
kerstavond”, zegt Mariusz. Na het diner
worden alle cadeautjes uitgedeeld die
men onder de kerstboom heeft gelegd.
“En dan pas gaat de kerstverlichting
in de boom aan”, aldus de klusser uit
Horst. Het diner wordt meestal aan het
begin van de avond gehouden zodat
men nog naar de nachtmis (pasterka)
kan. “Maar op 25 en 26 december
mogen we wel vlees eten”, lacht
Mariusz.

Sprookjesachtige kerst
Het gezin Karas viert Kerstmis
afwisselend bij de ouders van Ewelina

Kerstboodschap
Dorpraad Meterik wenst iedereen een gezond en gelukkig 2012. Naast al het goede wat we op dit
moment al hebben, ondersteunt de dorpsraad ook het komende jaar alle initiatieven in ons dorp die de
leefbaarheid bevorderen. Laten we er met zijn allen iets mooi(er)s van maken !!

DorpsraadMeterik

L

kies voor kwaliteit!
wij wensen iedereen
prettige feestdagen en een gelukkig 2012
Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 691278
www.woninginrichtingpeters.nl

DINGEN
E
I
B
N
A
)
CEMBER
KERSTEA
N 24 DE
(23

5
I € 9r ,69tot 8 personen
A
A
L
V
o
o
R
v
WALseDnbEavaroise en schuim 5
Z
R
A
W
r
9,9 6 tot 8 personen
SCHamarenenkers, ke
CH €
I
T
t
S
e
E
m
m
o
m
N
o
e
E en met slagr voor
I
B
T
EL
S
Korstbod
R
KE
aren
DE WINK

en am
LAAR IN
S.NL
, kersen
it
u
q
OOR U K KKERIJSMIT
is
V
b
N
e
E
d
G
la
o
IG
L
Choc
R
WW.BA
JSTEN
2.00 UU
STELLI NZE WEBSITE: W
MBER 1
E
E
C
E
B
D
T
3
S
T/M 2
KER
N OP O
0
TEN
EVEREN
463169
NLOADE
NT U INL CEMBER GESLO
W
U
O
K
D
N
el. 077- -503702
E
F
T
T
E
O
S
D
IJ
7
L
7
L
2
2
E
t
T
G
78
aa
ES
DA
UW B

DINS

tr
04
- Hoofds
8a - Tel.
LOTTUML - Kasteellaan
WEL

of Mariusz. “Het is een echt familiefeest
dat iets magisch heeft, iets sprookjesachtig want er ligt vrijwel altijd sneeuw
bij ons”, zegt Ewelina. Oud en Nieuw
vieren de Horster Polen samen met
familie en vrienden in een zaal die
daarvoor speciaal wordt afgehuurd.
Er wordt dan gedronken en gezongen
tot in de kleine uurtjes. “Zo doen wij
dat bij ons in Polen, samen met familie
en vrienden.”
Tot slot zegt Mariusz: “Życzymy
Wszystkim przyjaciołom, znajomym,
rodzinom i czytelnikom Hallo Horst aan
de Maas, magicznych Świat Bożego
Narodzenia. Życzymy Wszystkim
zdrowego i szcześliwego Nowego Roku.”
Dit betekent: “Wij wensen alle
vrienden, bekenden, familie en lezers
van Hallo Horst aan de Maas, een
magisch kerstfeest toe. Voor iedereen
een gezond en gelukkig Nieuwjaar.”

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

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

www.eigen-wijscoaching.nl
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KERST
Kerstboodschap
Als je deze kerstmaand gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg binnenwandelt, dan zal er
één gedachte bij je opkomen. Hoe hebben beheerster Petra en haar clubje het dit jaar, ondanks de
grote verbouwing, weer voor elkaar gekregen zo’n warme kerstsfeer te scheppen.
Toen de ouderen bijeenkwamen voor het maandelijkse gezamenlijke eten in De Torrekoel was
iedereen dan ook zo in kerststemming. Mooie versieringen gaven een gezellige kerstsfeer. Dat is veel
waard, want voor sommige ouderen is de tijd rondom kerst best moeilijk. Ook alle verenigingen die de
komende weken weer gebruik maken van het gemeenschapshuis, zullen zeker in kerststemming
komen. Er is hier maar één zin van toepassing: Wat gij voor een ander doet, dat hebt gij aan Mij
gedaan. Veel vrijwilligers van de Torrekoel weten dit al. Laat deze kerstgedachte voor iedereen het
komende jaar gelden.

De Torrekoel

Traditionele kerstwandeling
De Stichting Horster Landschap organiseert op dinsdag 27 december de zevende traditionele kerstwandeling
door Kasteelpark ter Horst in Horst. Het thema voor deze wandeling is ’IJsbloemen en Kerststerren’, met het oog op
de Floriade.
De gehele route wordt verlicht
met kaarsjes, wat een sprookjesachtig
aanzien geeft.
Kinderen die mee willen lopen,
kunnen zich verkleden in het thema
voor de wandeling. Ook dit jaar zijn

er mooie prijzen te winnen voor
kostuums.
De winnaars worden bekend
gemaakt door publicatie van de foto
in de lokale pers en op
www.horsterlandschap.nl

duurzaamheid | hoogwaardige kwaliteit | veelzijdigheid
WONINGBOUW

Persoonlijk heb ik niets met kerst, oud-nieuwjaar ‘skip’ ik
liever… Een overdosis tradities, verpakt in kerstbomen, diners en
‘samenzijn’, anno 2011 aangevuld met twitter, facebook en
iPhone, geen kwalitatieve tijd meer, terwijl de virtuele discussie
zelfs tijdens het hoofdgerecht doorgaat.
Ware samenhorigheid…
Nee, even stilstaan bij wat wérkelijk belangrijk is…even
beseffen dat liefde de enige echte vorm van energie is die de mens
wérkelijk nodig heeft, geef het dus aan de ander. Eigen gedachten
weg, geen oordeel klaar, alle verwarrende gadgets aan de kant en
er zijn voor die ander.
In dit opzicht wens ik de mensheid groei, lef, innerlijke rust,
en…..inzicht! Groei, om verandering te signaleren en te plaatsen,
lef om zonder ‘ja maren’ keuzes en stappen te maken.
Door innerlijke rust onstaat ruimte voor de ander, en inzicht,
tja inzicht….

Peter Thissen

Zoekt u een lieve, professionele en gediplomeerde oppas,
dan brengen wij u graag in contact met onze gastouder in Horst.

UTILITEITSBOUW

Deze gastouder heeft zelf 2 kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar. Er is een ruime binnen en buitenruimte aanwezig met uitdagende spelmaterialen. Verder biedt zij veel activiteiten en is liefdevol met uw kinderen bezig.

VERBOUWINGEN

Gastouderbureau Casa Dos biedt
gastouderopvang aan in heel Limburg!

ONDERHOUD EN
RENOVATIE
INTERIEUR

WWW.DONDERSBOUW.NL

De wandeling start bij de
parkeerplaats van voetbalvereniging
Wittenhorst. Er kan tussen 18.00 en
19.30 uur gestart worden. Deelname
is gratis en het is aan te raden om
een zaklamp mee te nemen.

Kerstboodschap

HORST AAN DE MAAS BOUW BV
HANDELSNAAM DONDERS BOUWBEDRIJF

• Gastouderbureau Casa Dos is het grootste gastouderbureau van Limburg (700 gastouders).
• Wij zorgen ervoor dat alles goed en compleet voor u is geregeld.
• Er is een ondersteuning van een team van specialisten
(kinderopvang en financieel).
• Er is een opvoeddesk en meerdere extra’s voor u als ouder en gastouder!

Als u interesse heeft neem dan contact met ons op:
GOB Casa Dos
T.a.v. Elke Giebels
Schutroedeplein 2

5961 BX Horst
Tel. 077-4721190
info@casa-dos.nl

Café-resTauranT
feesTzaal

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

Venloseweg 11
5971 CG Grubbenvorst
Tel. 077 366 13 09
info@devonkel.nl

www.devonkel.nl

Wij wensen u allen
fijne feestdagen en een gezond 2012

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00
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Uitslag HALLO Kerst top 10

Torenblazers
za 24 december 18.30 uur
Organisatie: Koninklijke
Harmonie Lottum
Locatie: kerk

Opluisteren heilige mis en
kerstconcert

Broekhuizen

Opluisteren Heilige Mis
in de kerk
zo 25 december
Organisatie: Fanfare St. Nicolaas
Locatie: kerk

De lijst is bekend! Maar liefst 479 stemmen zijn er uitgebracht op 180 unieke liedjes. Hoewel er een hele hoop
klassiekers voorbij zijn gekomen is de redactie ook verrast met nieuwe en minder bekende kerstplaten. Qua
artiesten scoorde Frank Sinatra het beste, hij kwam met maar liefst vijf verschillende liedjes in de lijst. Ook Elvis
Presley, Dean Martin en Johnny Mathis scoren hoog als artiest. Een paar liedjes kwamen, gezongen door diverse
artiesten, ook vaak voor. De meeste versies kwamen binnen van Let it Snow, Little Drummer Boy, Rudolph the
Rednose Reindeer en White Christmas.

ma 26 december
Organisatie: Koninlijke
Harmonie Lottum
Locatie: Lottum

Melderslo

Opluisteren heilige mis

Hegelsom

Opluisteren nachtmis
za 24 december 19.30 uur
Org: zangvereniging Egelsheim
Locatie: kerk

zo 25 december
Organisatie: Fanfare Eendracht
Locatie: St. Odakerk

Meterik

Opluisteren Gezinsviering

Horst

Concert tijdens
Winterwandeling
di 27 december
Organisatie: Vocalgroup Hoor’s
Locatie: Kasteelpark ter Horst

Zang tijdens Winterwandeling
di 27 december 18.00 uur
Organisatie: Zangkoor Meriko
Locatie: Ka
steelpark ter Horst

Kronenberg

Opluisteren Nachtmis

za 24 december 20.00 uur
Organistie: Zangkoor Meriko,
Kinderkoor La Campanella en
Seniorenkoor Zanglust
Locatie: kerk

Sevenum
Kerstoptreden

vr 23 december 18.45 – 20.00
uur
Organisatie: zangkoor Sezako
Locatie: De 4 Jaargetijden

Swolgen

za 24 december
Org: Fanfare Monte Corona
Locatie: kerk

Opluisteren heilige mis
za 24 en zo 25 december
Organisatie: Fanfare
Vriendenkring
Locatie: Lambertuskerk=

Lottum

Kerstconcert
vr 23 december 19.30 uur
Organisatie: Gemengde
zangvereniging La Rossignol
Locatie: St. Gertrudiskerk

De top 10 is door een gedeelde positie uiteindelijk een top 11 geworden,
met op de eerste plaats John Lennon
en Yoko Ono met Happy X-mas (War
is over). Voor Yvonne heeft dit lied veel
herinneringen: “Dit is mijn nummer 1
omdat ik dit nummer met nog zo’n 15

WIJ WENSEN U SFEERVOLLE DAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG 2012
HORST
STUKSBEEMDEN 29

GRUBBENVORST
DE PLAGGENHOUWER 20

SWOLGEN
SCHOOLSTRAAT 22

GRUBBENVORST
BURG. CREMERSSTRAAT 6

Halfvrijstaande woning met aan de achterzijde
toegang tot bos. Keurige badkamer. Vaste trap naar
2e verdieping met 4e slaapkamer. Diepe achtertuin
(18 m). Koop op erfpacht ook mogelijk.
Perceeloppervlakte 280 m2. Inhoud 415 m3.

Keurige halfvrijst. woning v.v. ruime aanbouw en
luxe keuken (2008). Ruime garage en carport. Verd.
4 slaapkamers en badkamer. 2e verd. via vaste trap.
Koop op erfpacht ook mogelijk.
Perceeloppervlakte 213 m². Inhoud 430 m3.

VRAAGPRIJS € 199.000,- k.k.

VRAAGPRIJS € 225.000,- k.k.

andere Dendron-leerlingen in de kerk
heb gezongen met de kerstviering in
het tweede jaar. Het was hartstikke
gezellig. Ik zit nu inmiddels in het
eerste jaar van mijn vervolgopleiding,
maar dit nummer vind ik nog steeds
geweldig.”

Op de tweede plek staat Band Aid
met Do They Know It’s Christmas.
Volgens Joni beschrijft het lied de
perfecte kerstgedachte: “Tijdens
Kerstmis is het belangrijk om ook aan
de mensen te denken die het moeilijk
hebben in arme landen. Dat kan met

Directie en medewerkers van Lenssen
wensen u fijne feestdagen en een
voorspoedig 2012

NIEUW

Ideale starterswoning gelegen aan rustig pleintje.
Ruime woonkamer met tuinkamer. 1e verd: 3 slaapkamers en badkamer. 2e verd. via vaste trap. Een
woning met mogelijkheden en scherp geprijsd.
Perceeloppervlakte 177 m². Inhoud 350 m³.

VRAAGPRIJS € 175.000,- k.k.

Ruime halfvrijstaande woning met inpandige
garage. Keurige grote tuin met veel privacy.
Vaste trap naar 2e verdieping met 4e slaapkamer.
Koop op erfpacht ook mogelijk.
Perceeloppervlakte 225 m2. Inhoud 430 m3.

VRAAGPRIJS € 189.500,- k.k.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE:
SEVENUM
STEINHAGENSTRAAT 14
NIEUW

Karakteristieke vrijst. woning gelegen nabij centrum.
2 ensuite kamers, dichte keuken, tuinkamer. 1e verd:
4 slaapk. Geheel voorzien van rolluiken. Schilderwerk
2009. Scherp geprijsde woning geheel naar
eigen smaak te renoveren.
Perceeloppervlakte 380 m². Inhoud 460 m³.

VRAAGPRIJS € 235.000,- k.k.

WWW.ERAMAASREGIO.NL

LEUNEN
ST. CATHARINASTRAAT 37
BOUWKAVEL
MOGELIJK

Fraaie vrijst. bungalow statig gelegen op riant
perceel. Ind. grote woonkamer, lichte keuken
met prachtig tuincontact, 3 royale slaapkamers,
complete badkamer. Onderkelderd met garage,
werk aan huis mogelijk.
Perceeloppervlakte 1515 m². Inhoud 695 m³.

KOOPSOMPRIJS € 350.000,- k.k.

SEVENUM
PEPERSTRAAT 44
NU NOG
ER!
INTERESSANT

Vrijstaand levensloopbestendig landhuis nabij
centrum. Inpandige garage en vrijstaand tuinhuis in
ruime tuin met veel privacy. In totaal 5 slaapkamers.
Kortom: een unieke woning! Perceeloppervlakte
1390 m2. Inhoud ca. 945 m3.

VRAAGPRIJS € 449.000,- k.k.

Poststraat 9, 5801 BC Venray

Langstraat 20b • 5963 NW Hegelsom • Tel. (077) 398 83 27
info@lenssenadvies.nl • www.lenssenadvies.nl
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dit nummer, want ze hebben toen
geld ingezameld om hongersnood in
Ethiopië te bestrijden. Het nummer is
krachtig en geeft het echte kerstmisgevoel weer.”
Een derde plek is voor Mariah
Carey met All I Want for Christmas
is You. Mariah roept bij mevrouw
Verheijen warme gevoelens op: “Het
doet me denken aan een kerst toen ik
verliefd was. Degene waar ik verliefd
op was wist dat toen nog niet. Bij
dit nummer kon ik dan lekker wegdromen. Maar voordat het nieuwe
jaar begon hadden we verkering.”
Op de vierde plek staat Wham
met Last Christmas. Mevrouw Smits
zegt hierover: “Ik ben geboren in
1973 en ben volop bezig met luisteren naar muziek in de jaren 80 toen
ook Wham hoogtij vierde. Vond het
toen al een prachtig nummer en nu
nog steeds.”
Op de vijfde plek is Chris Rea’s
Driving Home for Christmas geëindigd. Maarten uit Horst vindt het de
beste kerstplaat ooit: “Het omschrijft
het gevoel dat je hebt als Kerstmis
in aantocht is. De straten worden
verlicht, sneeuw dwarrelt op je voorruit, mensen duiken weg in hun jas.
Kinderen spelen in de sneeuw en je
verlangt gewoon naar het moment
dat je thuis komt om bij je familie te
zijn.”
Queen staat met Thank God It’s
Christmas op de zesde plek. Slade’s
Merry Christmas Everybody staat op
zeven. André Hazes’ Eenzame Kerst
deelt de achtste plek. De favoriet
van OJC Niks: The Pogues en Kristy
MacColl met Fairytale of New York
staan op negen. Voor Maarten herinnert het aan leuke kerstfeesten: “De
stemmen, de instrumenten en de
tekst: alles komt bij elkaar tot een
geweldig nummer. Daarnaast was dit
nummer altijd het hoogtepunt van het

01

KERST
jaarlijkse kerstoptreden van Boys from
the County Hell in Café Steppin-in.” Bij
Niek maken The Pogues filosofische
gedachten los: “Kerst is een mooi
feest en het brengt mensen samen,
maar zoals het lied zelf ook beschrijft,
verdringt het de alledaagse problemen niet. Dat zou hypocriet zijn, we
zijn nog steeds allemaal klootzakken.
Maar als Fairytale of New York er op
komt zijn we voor een vluchtig moment allemaal bezopen klootzakken
in een gezellig café met een meisje
dat ons tegen beter weten in toch
leuk vindt. Escapisme van de bovenste plank. Geen enkele andere plaat
verdient het om te winnen.”
De gedeelde tiende plek is voor
Flappie van Youp van ’t Hek en voor
Bing Crosby’s White Christmas. Ruud
zegt over White Christmas: “Een paar
jaar geleden waren we tijdens kerst
en oud op nieuw in Nieuw Zeeland
op vakantie. Daar is het dan hartje
zomer. Prachtig om dan de radio van
de camper superhard te zetten en dit
nummer mee te zingen terwijl het 25
graden is.” Flappie doet Sef denken
aan zijn jeugdjaren. “Wij hadden vroeger thuis zelf altijd konijnen. Zelf had
ik ook een konijntje, die heette niet
Flappie, maar hij werd wel geslacht.”
Helaas zijn niet alle liedjes in de
top 10 terechtgekomen. Enkele bijzonder gemotiveerde stemmen willen
we u echter niet onthouden.
Herman stemde op The Eagles
met Please Come Home for Christmas.
“Samen met mijn zwangere vriendin

WIJ
WENSEN
U...

op weg naar mijn ouders voor een
gezellig samenzijn en een overheerlijk
kerstdiner. Als onderweg de eerste
noten klinken van ’Please home for
Christmas’ dan kan voor mij kerst 2012
niet meer stuk. Ik kijk mijn lieve vriendin aan en weet dat het volgend jaar
nog gezelliger wordt. Dan zingen we
namelijk met zijn drieën in de auto.”
Nancy’s stem ging naar Train met
Shake up Christmas. “Dit nummer
hoorde ik voor het eerst in mijn auto
vorig jaar. Ik dacht ‘dit is geen cliché
kerstnummer’. Dit nieuwere kerstnummer laat je kerstboom schudden,
inspireert en geeft je warmte!”
Angelique ging voor een ander soort klassieker: Kerstezel van
Kinderen voor Kinderen. “Het heeft
een leuke beat en ook diepgang in de
tekst. Vooral de clip met al die kinderen met kleurrijke truien en oversized
brillen zijn schitterend! Het blijft een
klassieker.”
Peter stemde op het lokale
Kerstmis van Rowwen Hèze. “Rowwen
Hèze is toch de bekendste groep uit
onze regio. Leuk dat ze een alternatief
kerstnummer op een van hun albums
hebben staan.”
Winnaar van het 12-gangen amusediner bij Nieuw Kronenbergerhof
in Kronenberg is Francien
Hermans uit Horst. De clips van de
HALLO Kerst top 10 zijn vanaf donderdagmiddag op onze site te bekijken.
Daar vindt u ook de 25 hoogst genoteerde liedjes. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd.

Kerstboodschap
Tijdens de kerstdagen en oud en nieuw heb je het als ondernemer in de horeca lekker druk. Met een extra portie gezonde stress
bezorgen wij onze gasten mooie kerstdagen. Onze vernieuwde
locatie aan de Maas draagt daar een aardig steentje aan bij. Een
ideale plek om de dagelijkse beslommeringen even te vergeten.
Momenteel staat de Maas wat hoog, maar wij hopen de voeten
zeker droog te houden tijdens de kerstdagen. Het nieuwe jaar
begint voor ons persoonlijk heel spannend. In januari worden wij
papa en mama.
Namens het personeel van Maashotel wensen Femke en ik
iedereen in Horst aan de Maas een fijne kerst met lekker eten en
een goed glas wijn. En een goed nieuwjaar vol al het goede dat
wenselijk is.

Jack Colbers
Ingrid Geurtjens
ambulant kapster
wenst iedereen

Wij wensen
iedereen prettige
feestdagen en
een voorspoedig
en gezond

prettige feestdagen
en gezond

2012

Team

2012

Esther-Hay-Kim
Maud en Pien

wenst
alle lezers
le leesplezier
Dubbeveel

kerstwenins 2012
HALLO

Prettige
feestdagen
en een
gezond

2012
Wok & Chinees-Indisch
Specialiteitenrestaurant Tin Sun
Veemarkt 3
5961 ER Horst

20

en zo

22
12

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.

Hay Houben
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Wat ooit begon met één flitspuit, is in de loop der jaren uitgegroeid tot
grote collectie rug-, hand- en flitspuiten. Zijn hele ziel en zaligheid legde
Hay Houben (73) uit Meterik in zijn verzameling. Hay wordt deze week
Geplukt.

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

Gevulde
courgette
met kip
Benodigdheden:
200 gram kipfilet
1 kleine ui
50 gram champignons
1 eetlepel olie
Zout en vers gemalen peper
1 grote courgette
1 eetlepel pesto
Bereiding:
· Snijd de kipfilet in kleine
stukjes;
· pel en snipper de ui, borstel de
champignons schoon en snijd
ze in plakjes;
· verhit de olie in een wok en
roerbak de kip, ui en champignons ongeveer 5 minuten;
· bestrooi met zout en peper en
neem de pan van het vuur;
· was de courgette en snijd ze in
de lengte doormidden, hol de
courgette helften uit;
· breng een flinke hoeveelheid
water met zout aan de koop, en
kook de uitgeholde courgette in
5 minuten;
· laat ze goed uitlekken;
· verwarm de oven voor op 175
graden;
· snijd intussen het uitgelepelde
vruchtvlees van courgettes in
kleine stukjes en roer die door
het kip mengsel;
· roer de pesto erdoorheen en
breng op smaak met peper en
zout;
· vul de courgette helften met
het kipmengsel, leg de
courgette in een oven schaal;
· zet de schaal 15 tot 20 minuten
op een rooster in het midden
van de oven, tot de gevulde
door en door heet zijn.

behouden.
Hay: “In 2002 heb ik een onderkomen van 17 bij 12 meter gebouwd
waar nu zo’n 4.000 à 5.000 spuiten
staan uitgestald, afkomstig uit
verschillende landen over de gehele
wereld. Alle spuiten heb ik opgeknapt,
gesorteerd en deels gedocumenteerd.
De helft van mijn verzameling heb ik
digitaal vastgelegd. Eigenlijk zou ik
wel een website willen opzetten om
zo mijn passie te delen maar ik ben
bang dat zoiets te duur is. Misschien
is dat wel iets voor een school of
instituut om als project op te pakken”,
oppert de Meterikker.
‘Het Spuitenkabinet De
Crommentuijn’, zoals hij zijn
verzameling noemt, herbergt een
ware schat aan rug-, kapper-, parfum-,
raam-, en oliespuiten. Oude verpakkingsmaterialen, flessen, bussen en
reclamemateriaal uit vervlogen tijden
staan netjes gerangschikt achter
glas. Spuiten die met een motor
aangedreven worden, heeft Hay niet,
net zomin als brandweerspuiten en
vetspuiten. “Ik reed vroeger 50.000
kilometer per jaar. Schuimde antieken rommelmarkten af op jacht naar
ontbrekende spuiten”, zegt Houben.
Toen zijn gezondheid dit niet meer
toeliet, zocht hij verder op internet.
Een groot nadeel daarvan waren de
hoge verzendkosten, en soms werd
na betaling de gekochte spuit niet
geleverd.
De spuitenspecialist woont graag
in Meterik waar het volgens hem
rustig en landelijk wonen is. Hij geniet
van de Schadijker Bossen en buiten

Meterik Kasteelpark ter Horst in Horst.
Hij is daartegen minder te spreken
over de verkeersdrempels op de doorgaande wegen.

Nog geen website
“Weghalen die ondingen, het zijn
bovendien ook nog eens milieuvervuilers.” Ook over het gescheiden ophalen van huishoudelijk afval heeft hij
zo zijn mening. “Dit kan veel beter in
een afval- en sorteerfabriek gebeuren.
Ik zeg ‘weg met die zak, alles in een
bak’”, aldus Hay.
In de avonduren kijkt de
Meterikker graag naar actualiteitenprogramma’s en natuurprogramma’s.
Discovery Channel is daarbij favoriet.
Eenmaal in bed kunnen we hem maar
beter laten slapen. Alleen voor een
paling en een goed glas wijn wil hij
wel gewekt worden, al zal dat niet na
een avondje stappen zijn want uitgaan
doet hij nog maar zelden. Soms een
avondje uit eten, mits zijn gezondheid
dat toelaat.

Wie kent een
spuitenverzamelaar?
Hij verheugt zich op Kerstmis,
wanneer alle kinderen en kleinkinderen op bezoek komen. Op de vraag wie
hij graag wil ontmoeten zegt Hay: “Ik
zou wel met andere spuitenverzamelaars in contact willen komen. Ik ken
er slechts één, maar er zullen er ongetwijfeld meer zijn”, zegt hij. Wie meer
wil weten over Het Spuitenkabinet of
een spuitenverzamelaar kent, mag
Hay bellen op 077 398 2218.

RIX LIMERICK
De voormalig komkommerteler
woont aan de Crommentuijnstraat in
Meterik waar hij ook is geboren en
getogen. Hay is getrouwd met Nel
Friesen (71) uit Oirlo en samen kregen
ze vier kinderen: zonen Martin, Hans
en Fred en dochter Sonja. Vijftien
kleinkinderen completeren het gezin

Houben. Eind jaren negentig zette
Hay een nieuw tuinbouwbedrijf op
met Hans en Fred aan de Nieuwe
Peeldijk. Door gezondheidsproblemen
moest hij het noodgedwongen wat
kalmer aan doen. Zijn passie voor het
verzamelen van spuiten die alleen op
mensenspierkracht werken bleef hij

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Ôs economie gleijt in en dip,
D’n euro schommelt ôs oêt de grip.
Ma bobo’s kiek oêt,
Zak neet onderoêt,
Da zitte straks zelluf op de wip.

Echte Bakker Derix
wenst
alle mensen
'n heel gezellig
Kerstfeest

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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HALLO van afgelopen week:
Rotaryclub schenkt veerwippen aan speeltuin Grubbenvorst

Prettigeen
Kerstdag€
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Derix
Kerkstraat 14, tel. 077-3981085, HORST
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opinie 21

Bespreking Poll week 49

PostNL kan op deze manier geen kwalitatief hoogwaardige diensten
leveren
PostNL kan op deze manier geen kwalitatief hoogwaardige diensten
leveren, was de stelling. Een overtuigende 93% van de stemmers was het
hiermee eens. Slechts 7% kon zich er niet in vinden. Twee weken geleden
stond in HALLO een artikel over de opmerkelijke werkomstandigheden van
postbodes in Horst aan de Maas. De brievenbuspost van Horst wordt sinds kort
verdeeld vanuit een garagebox zonder sanitair, verwarming of toezicht. Niet
alleen een achteruitgang voor de bezorgers, maar ook voor de omstandigheden
van postverwerking: het is niet de meest ideale plek om post droog en veilig

te bewaren. Vooralsnog willen consumenten waar voor hun geld, zeker nu
de posttarieven weer omhoog gaan, en moet een gerenommeerd bedrijf als
PostNL kwalitatief hoogwaardige diensten blijven leveren. Situaties als deze
worden door de stemmers blijkbaar niet getolereerd.
Jan Ekkelenkamp zegt: “Dit is heel normaal in Nederland. De arbeidsomstandigheden worden steeds slechter want het wordt allemaal te duur. De
directie van PostNL moet hun bonussen toch halen. Daarom moeten de oude
getrouwe postbodes het veld ruimen. Leve de privatisering.”

Het verwijderen van zinloze verkeersborden verhoogt
de verkeersveiligheid
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De gemeente Horst aan de Maas heeft in haar beleidsplannen het eigen
verantwoordelijkheidsgevoel van de burger hoog in het vaandel staan.
Nergens komt dat gevoel zo sterk naar voren als in het dagelijks verkeer.
De overheid heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de verhoging
van de verkeersveiligheid. De aanleg van rotondes en verkeersremmende
maatregelen zijn hiervan duidelijke voorbeelden. Inmiddels wordt het
verkeersbeeld echter meer en meer vertroebeld door verkeersborden. Op
sommige plaatsen staan er zoveel dat het voor verkeersdeelnemers haast
onmogelijk wordt om ze allemaal te zien. Reden voor de gemeente Horst aan

de Maas om een inventarisatie te maken van alle verkeersborden binnen de
gemeentegrenzen. Op alle locaties wordt bekeken of een verkeersbord nog
zinvol is. Als dit niet het geval is, wordt het verwijderd. De beleidsmakers
gaan er vanuit dat verkeersdeelnemers de regels kennen en vanuit hun
verantwoordelijkheidsgevoel zich meer bewust worden van de gevaren in
het verkeer. Naar verwachting verdwijnen er 200 verkeersborden. De vraag
is of hiermee de verkeersveiligheid in en rond Horst wordt verhoogd. Het
verwijderen van zinloze verkeersborden verhoogt de verkeersveiligheid. Wat
vindt u?

Uitslag vorige week (week 50) >
Het mega piraten festijn moet in America blijven > eens 49% oneens 51%

10 jarig bestaan
Hondentrimsalon Kynos
In april 2012 bestaat Trimsalon Kynos alweer 10 jaar.
We geven vanaf 1 januari tot en met 31 december 2012 iedereen

10% korting op ALLE behandelingen
Trimsalon Kynos
Trimsalon
dagopvang in groepsverband
Daniëlle Janssen-Groesbeek
Gediplomeerd trimster

We zijn verhuisd van Sevenum naar:
Americaanseweg 116, 5964 PB Meterik
077-4670069, 06-28271388
info@hondentrimsalon-kynos.nl
www.hondentrimsalon-kynos.nl

Novocom
SAMSUNG
GALAXY Y

Modelstockcar club

SAMSUNG GALAXY TAB 8.9

&
€

49,95

i.c.m. 2-jarig Bel+Sms+Web Smart 100
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Familie
gevoel
Het jaar 2011 loopt bijna
ten einde.
Voor Horst aan de Maas was
dit het jaar van de plofkraken in
America en Meterik, prinses
Maxima in Evertsoord, de wellesnietes sporthal in
Broekhuizenvorst, de demontage
van de puist op het Sint
Lambertusplein in Horst,
het Polenhotel in Tienray,
het vertrek van de Sevenumse
wethouder Freek Selen,
de opening van MFA Kerkebos in
Swolgen, de ´jeugdbende´ in
Grubbenvorst, het fietspad naar
Broekhuizen (en terug!),
de laatste kermis in
Griendtsveen, de nieuwe
brandweerkazerne in Lottum,
de India-shop in Meerlo,
de bouwstart van de Brede
Maatschappelijke Voorziening in
Kronenberg, het haantje op de
rotonde in Hegelsom, en de
opening van de zichtstal in
Melderslo.
Ieder dorp in Horst aan de
Maas kende in 2011 haar eigen
verhalen. Verhalen over trots,
verdriet, bewondering en
frustratie. Er werd gejuicht,
gehuild, gescholden en
gelachen. Kortom, we deelden
lief en leed met elkaar. Net zoals
dat in een grote familie gaat.
Het gemeenschapsdenken dat
de gemeente Horst aan de Maas
in 2011 introduceerde begint
steeds meer gestalte te krijgen.
Bij nieuwsblad HALLO Horst aan
de Maas zetten wij ons
maximaal in om een flinke steen
bij te dragen aan het
familiegevoel. En dat blijven wij
in 2012 ook doen. Daarom wenst
D!rk namens de medewerkers
van HALLO en moederbedrijf
Kempen Communicatie alle
inwoners van Horst aan de Maas
een familiair en gelukkig 2012.
D!RK
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Bedanktalle sponsoren,
adverteerders,enbegunstigers
voorhunsteuntijdenshetjaarlijks
EuropeesIndoorspektakel in deMérthal.
Enwenstiedereenprettigekerstdagen
eneengelukkig 2012

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Invordering Gemeentelijke
Ramon en Heidi kunnen hun droom- Belastingen
Stimuleringsregelingen beginnen vruchten af te werpen:

woning op de Afhang bouwen
Het maximale zekerheidspakket, waarmee
Horst aan de Maas zich landelijk onderscheidt op de woningmarkt, begint vruchten
af te werpen. Ramon Tijssen en Heidi Barbier
kunnen dankzij de persoonlijke begeleiding
van Woonketting zonder zorgen hun droomwoning gaan bouwen op een kavel in het uitbreidingsplan de Afhang. Woonketting zorgt
in samenwerking met de gemeente en andere partijen voor toepassing van het maximale
zekerheidspakket. De resultaten zijn boven
alle verwachting, de eerste woonkettingen
en garantieregelingen zijn reeds een feit.
Ramon en Heidi hebben gebruik gemaakt van
de garantieregeling van de gemeente Horst
aan de Maas; een van de onderdelen van het
maximale zekerheidspakket. Die regeling komt
erop neer dat de gemeente hun woning aan de
Jan van Eechoudstraat aankoopt als er over
achttien maanden nog geen koper voor dat huis
is. Overigens komt deze woning binnenkort via
Woonketting en de makelaar in de verkoop.
Woonketting matcht, op basis van no cure no
pay, starters en doorstromers in de markt met
de juiste partij. Op deze manier kunnen eigenaren risicoloos verkopen met de mogelijkheid
hun droomwoning aan te kopen en kunnen
starters voor een aantrekkelijke prijs een eigen
huis kopen. De woonketting denkt vooruit.
Ramon en Heidi zijn dolblij dat ze hun lang
gekoesterde wens, om zelf een droomhuis te
bouwen, nu kunnen realiseren. Dat droomhuis
wordt een notariswoning in de jaren dertig stijl

met een inhoud van zo’n 800 kuub. Ramon en
Heidi: "De garantieregeling heeft het besluit
om een bouwkavel te kopen vergemakkelijkt.
Fantastisch dat de gemeente die zekerheid
biedt, want dat maakt alle wachten en alle twijfel
overbodig. De persoonlijke begeleiding van
de deskundigen van Woonketting hebben we
trouwens erg op prijs gesteld”.
De garantieregeling en de Woonketting vormen
samen met startersleningen en aantrekkelijke
financieringsvoorwaarden het maximale zekerheidspakket in Horst aan de Maas. Wethouder
Leon Litjens: "Zekerheid, daar draait het in deze
tijd om als je gaat investeren in een nieuw huis.
Die zekerheid bieden we graag om de woningmarkt in onze gemeente voor iedereen uiterst
aantrekkelijk te maken. Niet alleen voor starters,
maar ook voor doorstromers en mensen die
graag zelf willen bouwen. En je ziet; het heeft
resultaat”.
Ralph Beunen van Woonketting benadrukt dat
de woningmarkt in Horst aan de Maas nog
nooit zo aantrekkelijk is geweest voor kopers en
verkopers. "Met onze innovatieve aanpak en de
garantieregeling van de gemeente is elk risico
uitgesloten dat je met dubbele woonlasten komt
te zitten. Woonketting biedt oplossingen.”
Wilt u ook gebruik maken van het maximale
zekerheidspakket en zonder enig risico uw
huidige woning verkopen? Hebt u wellicht al een
fraaie woning, of een mooie bouwkavel op het
oog? Neem dan vrijblijvend contact op met Ralph
Beunen van de Woonketting (06 13387266).

In de loop van volgende week zal de laatste
termijn automatische incasso gemeentelijke
heffingen worden afgeschreven. Tevens zullen
we eind december nogmaals vorderingen,
waar in de loop van 2011 storneringsbrieven
voor verstuurd zijn en die nu nog niet betaald
zijn, ter incasso aanbieden. Wij verzoeken u,
uiteraard indien van toepassing, hier rekening
mee te houden.
Indien u vragen heeft over de betaling van de
aanslag gemeentelijke belastingen kunt u een

en ander nakijken op onze website
(www.horstaandemaas.nl) Kijk voor deze
informatie bij Inwoners – Wonen en Verkeer
– Gemeentelijke belastingen. Wanneer u niet
de beschikking heeft over internet of u hierop
niet de benodigde informatie aantreft kunt u
contact opnemen met de afdeling Financiën,
Cluster Invordering en betalingsverkeer van de
gemeente Horst aan de Maas, via het telefoonnummer 077 - 477 97 77.
Wij staan u graag te woord.

Geen rijbewijzen op woensdag
28 en donderdag 29 december
In verband met onderhoud op de systemen van
de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
kunnen gemeenten in Nederland op woensdag
28 en donderdag 29 december geen rijbewijzen
aanvragen of uitreiken. De RDW hoopt op vrijdagmorgen 30 december weer klaar te zijn met
het onderhoud. U kunt ook via de gemeentelijke

website of telefonisch een ‘afspraak-op-maat’
maken als u vrijdag 30 december vóór 13.00 uur
uw rijbewijs wilt aanvragen of ophalen.
Let wel: vrijdagmiddag 30 december is het
gemeentehuis vanaf 13.00 uur gesloten.
Het aanvragen van een reisdocument is wel
gewoon mogelijk.

Openingstijden gemeentehuis
tijdens de feestdagen
Het gemeentehuis is tijdens de feestdagen
gesloten op:
- Maandag 2e Kerstdag 26 december 2011
- Vrijdagmiddag 30 december 2011 vanaf
13.00 uur
- Maandag 2 januari 2012 tot 10.00 uur
Op dinsdag 27 december is er een extra
openstelling van afdeling Burgerzaken tot
17.00 uur.
Ook in het jaar 2012 gelden de volgende openingstijden:

Telefonische bereikbaarheid op maandag t/m
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur (op maandagen
tot 20.00 uur).
Opening van de loketten: op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is alleen
de afdeling Burgerzaken op maandag geopend
van 8.30 tot 20.00 uur.
Voor dringende meldingen m.b.t. gemeentewerken die geen uitstel dulden 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.

ID-kaart: extra openstelling
balies Burgerzaken 27 december

Notaris Gulikers en Ralph Beunen van Woonketting kijken toe hoe Heidi Barbier de aktes ondertekent
die haar en haar partner Ramon Tijssen een zorgeloze bouw van hun notariswoning op de Afhang
garanderen.

De balies van Burgerzaken in het gemeentehuis zijn dinsdag 27 december ook in de
middag geopend.

Bovendien zullen volgende week extra balies
geopend zijn, evenals op de piekmomenten in
de afgelopen weken.

Afgelopen weken is er een recordaantal aanvragen ingediend voor een ID-kaart voor kinderen
tot 14 jaar, omdat deze tot 1 januari nog aan
te vragen is voor het goedkope tarief van 9,20
euro. De verwachting is dat ook in de laatste
week van dit jaar nog veel aanvragen worden
ingediend. Normaal sluiten de balies op dinsdag
om 13.00 uur, maar nu zullen de balies van
Burgerzaken volgende week dinsdag geopend
zijn tot 17.00 uur.

Het maken van een afspraak-op-maat is volgende week niet of nauwelijks meer mogelijk, omdat
veel burgers al van deze mogelijkheid gebruik
hebben gemaakt. De gemeente vraagt begrip
voor mogelijk langere wachttijden aan de balies
en langere levertijden van het reisdocument.
Kijk op www.horstaandemaas.nl voor wat u
moet meenemen naar het gemeentehuis voor
de aanvraag van een ID-kaart of paspoort.

Bestuur en medewerkers gemeente Horst aan de Maas
wensen u fijne feestdagen en een goed en gezond 2012

Afvalinzameling tijdens de kerstperiode!

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.
Evertsoord
Driekooienweg 8

Horst aan de Maas
Uitvoeringsbesluit voorzieningen Wet
Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met
financiële bijlage
Kronenberg
Reindonckerweg 20
Meerlo
Heesweg 9
Sevenum
Steeghoek 12
De Sondert 8

Griendtsveen
Pastoor Hendriksstraat 33

Tienray
Mackayweg 4

Grubbenvorst
Kromboschweg 1
Sevenumseweg 4-6

Vrijdag 23 december
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 24 december
• LET OP: Inzameling restafval omgeving
Hegelsom, Horst (Kapellerhof)
(i.p.v. 2e Kerstdag)
• LET OP: Inzameling plastic: Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Lottum,
Meerlo, Melderslo, Swolgen, Tienray
• LET OP: Tuinafval gemeentewerken
12.00-14.00 uur (alleen voormalige gemeente
Horst aan de Maas)
• Inzameling oud papier Horst-Noord
• Inzameling oude metalen Norbertusparochie
Dinsdag 27 december
• Inzameling restafval omgeving Horst
(In de Riet), Meterik
Woensdag 28 december
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray

• Inzameling gft-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Donderdag 29 december
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 30 december
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik, Sevenum
Zaterdag 31 december
• Inzameling oud papier America, Lottum,
Meerlo, Swolgen, Tienray
• LET OP: Tuinafval gemeentewerken
12.00-14.00 uur (alleen voormalige gemeente
Horst aan de Maas)
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 - 477 97 77 of raadpleeg:
www.horstaandemaas.nl.

Inzameling tuinafval
gemeentewerken
24 en 31 december

Horst
Venrayseweg 143
Jacob Merlostraat 18a
Toon Henderiksstraat 1

De gemeentewerf aan de Americaanseweg 43 is op zaterdag 24 en 31 december geopend van
12.00 tot 14.00 uur in plaats van 12.00 - 16.00 uur.

Kerstreces: géén vergaderingen
van de raad!
Basisschool 'Onder de Linde'
zoekt zichzelf tevergeefs in
Kalendergids
Vanaf dinsdag 27 december 2011 tot en
met dinsdag 17 januari 2012 vergadert de
gemeenteraad niet.

Vergaderkalender
• Dinsdag 24 januari 2012: commissie Ruimte
• Dinsdag 31 januari 2012: commissie
Samenleving
• Dinsdag 7 februari 2012: raadsvergadering

Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek.
En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

De gemeenteraad wenst u sfeervolle feestdagen
toe! Vanaf dinsdag 24 januari 2012 bent u
weer van harte welkom in de raadzaal van ons
gemeentehuis.

Openingstijden
zwembad tijdens
de kerstvakantie
Vrijdag 23 december
Zaterdag 24 december
Zondag 25 december
Maandag 26 december
Dinsdag 27 december
Woensdag 28 december
Donderdag 29 december
Vrijdag 30 december
Zaterdag 31 december
Zondag 1 januari
Maandag 2 januari
Dinsdag 3 januari
Woensdag 4 januari
Donderdag 5 januari
Vrijdag 6 januari
Zaterdag 7 januari
Zondag 8 januari

Afgelopen weken is de Kalendergids in Horst
aan de Maas huis aan huis bezorgd. Een
uitgebreid A-Z-register maakt daar onderdeel
van uit. Ondanks de grootste zorgvuldigheid
om alle gegevens in de gids juist en volledig te
vermelden is bij de rubriek Basisscholen door
een misverstand de school uit Hegelsom niet
vermeld. De gegevens van de school staan wel
vermeld in de digitale versie

(via www.horstaandemaas.nl in te zien) maar
zouden uiteraard ook in de papieren versie
hebben moeten staan. Het gaat om basisschool
'Onder de Linde', Pastoor Debijestraat 8, 5963
AG Hegelsom, tel. 077-3984777. Email: info@
onderdelinde.nl. Internet www.onderdelinde.
nl. De gegevens zijn nu vastgelegd en de leverancier garandeert dat ze in de eerstvolgende
Kalendergids worden opgenomen.

Op 1 januari
2012 willen we
u van harte
uitnodigen voor
de Nieuwjaarsreceptie, die
gehouden wordt
in de gemeente
Horst aan de Maas.

18.30-21.30 uur,
Discozwemmen
14.00-17.00 uur
Kerstmis,
gehele dag gesloten
2e Kerstdag,
gehele dag gesloten
10.00-17.00 en
18.30-20.00 uur
10.00-17.00 uur
10.00-17.00 en
18.30-20.00 uur
10.00-17.00 uur
14.00-17.00 uur
Nieuwjaardag,
gehele dag gesloten
10.00-17.00 uur
10.00-17.00 en
18.30-20.00 uur
10.00-17.00 uur
10.00-17.00 en
18.30-20.00 uur
10.00-17.00 uur
14.00-18.00 uur
11.00-15.00 uur

Vanaf 12.00 uur bent u
welkom in cultureel centrum
‘t Gasthoês aan de Gasthuisstraat
in Horst, waar vanaf 13.00 uur
een boeiend programma begint.
Omdat 2012 ook voor Horst aan
de Maas het jaar van de Floriade
is, zal de receptie een Floriadetintje hebben. Een cabareteske
terugblik op het dan voorbije
jaar 2011 maakt onder andere
onderdeel uit van het programma. Omstreeks 13.50 uur volgt
een gezamenlijke toost op het
nieuwe jaar, waarna u nog in een
gezellige ambiance met elkaar
kunt napraten of vooruitkijken.

Namens
het bestuur
van gemeente
Horst aan
de Maas

Burgemeester
ir. C.H.C. van Rooij

Gemeentesecretaris
mr. drs. A.P.M. ter Voert

óók

Aanmelden is niet nodig.
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Ingezonden brief

Oneerlijk beleid van Reggeﬁber
Aan de directie van Reggefiber, dhr. P. Migchels,
Ik heb een paar maanden geleden contact gehad met de heer Migchels
over de glasvezelkabelaanleg in de gemeente Horst aan de Maas. Ons werd
verteld dat als mensen buiten die 30% van de aanmeldingen vallen, later
als de kabel er ligt, zich kunnen aanmelden maar hiervoor iets tussen de
200 en 350 euro moeten betalen.
Een aantal weken geleden las ik
in de HALLO dat 11 van de 16 kernen
het percentage gehaald hebben en
5 niet. Wat mij verbaasde is dat de
mensen van deze 11 kernen die geen

contract hebben afgesloten alsnog allemaal de aansluiting tot in huis gratis
krijgen. Die 11 kernen bij elkaar zijn
13.261 aansluitingen waarvan 30%,
dus minimaal 3.978 betaalde aanslui-

tingen. De rest, 9.283 huishoudens,
krijgen dus de aansluiting ‘gratis’ in
huis.
Dit is pure discriminatie ten
opzichte van de maar 5.256 aansluitingen in de andere 5 kernen, die de
inschrijflimiet van 30% net niet gehaald
hebben. Waarom niet deze 5.256
aansluitingen ook aansluiten? Dit zijn
ook potentiële klanten. Hierin blunderen Reggefiber en de gemeente Horst
aan de Maas wat de promotie aangaat

voor alle burgers.
Diverse weken geleden stonden in
de HALLO de zogenaamde prominenten, de burgemeester en wethouders
met foto’s en al te preken dat glasvezel
zo belangrijk was voor de toekomst van
alle mensen in Horst aan de Maas. Dat
was meer voor eigenbelang natuurlijk,
want nu hoor je ze niet meer, dus er
wordt niet opgekomen voor de gehele
gemeente. Nu laten ze 5.256 gezinnen
van 5 kernen eigenlijk vallen.

Het zou Reggefiber fair staan om
met de gemeente in contact te treden
om alsnog de overige kernen aan te
sluiten, want hier zitten veel aanmeldingen bij. Maar dan ook ‘gratis’,
net als die 9.283 anderen. Ik hoop nu
van harte dat er een paar raadsleden
en wethouders opstaan en zich hard
maken voor deze oneerlijke kwestie
ten goede van alle inwoners.
Met vriendelijke groet,
Johan van Huet, Lottum

Ingezonden brief

Actie tegen het nieuwe afvalophaalsysteem
Het nieuwe afvalophaalsysteem
van Horst aan de Maas valt niet
goed bij de inwoners. Vele negatieve reacties zijn hierop te horen.
Daarom hebben we een e-mailadres

geopend om zoveel mogelijk steunbetuigingen tegen het afvalsysteem
op te halen en die aan te bieden aan
het College van B&W met daarbij het
dringende verzoek om het afval-

ophaalsysteem te herzien. Als u ook
tegen de nieuwe manier van afval
ophalen bent en dit graag anders wilt
hebben, mail dan een kort bericht,
onder vermelding van uw naam en

woonplaats, naar afvalophaalsysteemwegermee@hotmail.nl Uiteraard
mogen meerdere namen in één mail
vermeld worden als u als groep wilt
reageren.

Namens de initiatiefnemers,
Petra van den Berg,
Broekhuizen

• Ziet u daarbij ook nog de zakken liggen vier keer per maand;
Ziet u dat niet alleen in Horst maar
ook in Lottum, Grubbenvorst en
America, 104 keer per jaar.
• Ziet u…

• Ziet u de ergernis groeien tegen
alle kleine porties afval die twee
keer per week opgehaald worden;
• Ziet u...
• Ziet u ons huidige ophaalsysteem.
A.Verhoosel, Horst

Ingezonden brief

Vuilnis
• Ziet u de lieve kleine emmertjes
netjes langs de straat twee keer
per week;
• Ziet u de groene kleine containertjes netjes gegroepeerd bij de
Librije, de Noordsingelflat en alle

appartementen acht keer per maand;
• Ziet u de vuilniswagen komen 104
keer per jaar;
• Ziet u de vuilnismannen zich keer op
keer bukken voor de kleine emmertjes, iedere ophaaldag zoveel keer;

Ziet u de vuilnismannen de emmertjes weer netjes terugzetten, of
gooien;
• Ziet u de bewoners hun eigen emmertje zoeken overdag of na het
werk;

Prettige kerstdagen en een gelukkig 2012

Better Nutrition
Better Health
SUPER PREMIUM
QUALITY
Kattenvoer van de
allergezondste ingrediënten
Een 100% volledig samengesteld voer voor katten van alle
leeftijden en alle rassen. Samengesteld uit voor menselijke
consumptie geschikte eiwitten: visvlees meel, kippenvlees meel,
verse zalm en hele eieren.
Gezonde zalmolie, kippenvet en lijnzaad; ingrediënten die rijk
zijn aan Omega 3 & 6 vetzuren voor een glanzende en volle
vachtconditie.
Géén huidallergieën veroorzakende maïs, tarwe, soja, gerst of
bietenpulp of andere glutenbevattende vulmiddelen maar
voedzame bruine rijst, appels, wortelen, alfalfa en cranberries.
Verrijkt met Probiotica, Prebiotica, Chelated Mineralen voor
verbeterde absorptie van de mineralen en Yucca Schidigera
extract. Volledig op natuurlijke wijze geconserveerd met
gemengde vitamine E en rozemarijn.
Katten zijn er ´gek op`!

old.eu
www.dogloversg

Cats love the taste!

Trimsalon Kynos

Danielle Janssen-Groesbeek, Americaanseweg 116, 5964 PB Meterik
Bezorging aan huis mogelijk (boven 5 km € 2,50 bezorgkosten).
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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.

Verenigingsleven in gevaar?
De komende raadsvergaderingen gaat de gemeenteraad in Horst aan
de Maas beslissingen nemen over het financieel ondersteunen van
verenigingen om urgente accommodatieproblemen op te lossen. Uit een
eerder dit jaar door de SP gehouden enquête De Verenigingen aan het
Woord is gebleken dat 27 verenigingen in onze gemeente met accommodatieproblemen zitten. Dit varieert van te weinig huurmogelijkheden, te
kleine gymzalen tot achterstallig onderhoud.
In april 2011 heeft de gemeenteraad al ingestemd met het
verstrekken van 1,6 miljoen aan
Wittenhorst en Sparta’18. Zij hadden
te weinig velden en konden dit
oplossen door kunstgrasvelden aan te

leggen. Deze zijn vaker bespeelbaar
waardoor men minder velden nodig
zijn. Ook heeft de raad toen ingestemd
met het SP-voorstel om te proberen
alle sportverenigingen, met een goed
onderbouwd plan om hun

accommodatieprobleem op te lossen,
financieel te ondersteunen.
Nu is het dus zo ver. Diverse verenigingen kloppen de komende tijd bij
de gemeente aan om hun problemen
opgelost te zien. Alle partijen onderschreven tijdens de verkiezingen het
belang van de verenigingen in onze
kernen. In het coalitieakkoord stond
zelfs te lezen hoe belangrijk het dorpseigene was. En wat is er dorpseigener
dan onze verenigingen? Die verenigingen bepalen voor een groot deel de
leefbaarheid van de kernen.

Waarom dan ‘in gevaar’? Nu dreigt
de coalitie terug te komen op de
toezeggingen. De gemeente lijkt
een andere koers op te varen. Zo
schrijft de gemeente over de noodzakelijke verhoging van de gymzaal
in Broekhuizenvorst, dat als Brovoc
daar niet meer kan volleyballen ze
toch ergens anders in de gemeente
gaan sporten op uren die nog vrij zijn.
Een onbegrijpelijke reactie, vindt de
SP. Sporten en de sportverenigingen
betekenen veel meer voor de dorpskernen dan die bal over het net slaan. Dit

gaat om sociale contacten, saamhorigheid en leefbaarheid. Alles wat we
allemaal zo belangrijk vonden bij de
verkiezingen. En nu?
Nu heeft de politiek de mogelijkheid om niet nog meer vertrouwen
in de politiek te laten verliezen en te
doen wat men heeft beloofd. De SP
gaat er in ieder geval voor: alle verenigingen met een goed onderbouwd
plan, kunnen op onze steun rekenen.

wel allerlei kosten moeten worden
gemaakt. De provinciale regeling kan
in het voortraject de financiering voor
haar rekening nemen.
De Lottumse starters wilden
van deze regeling gebruik maken.
Bij aanvraag bleek het potje echter
leeg te zijn en de uiterste datum
voor aanvraag ruim verstreken.

De Statenfracties van PvdA en CDA
vragen zich af hoe de Lottumers dit
hadden moeten weten. Waar het
overgebleven geld heen is gegaan.
Of er een oplossing is?
“Ik vraag me af waarom deze
regeling bijvoorbeeld niet kan vallen
onder de startersregeling. Het zou
jammer zijn als een nieuw CPO-traject

een schone dood zou moeten sterven,
terwijl er al veel succes geboekt is
met deze manier van bouwen in
Lottum en in andere dorpen van de
gemeente Horst aan de Maas”, aldus
statenlid voor de PvdA Lia Roefs.
Namens de PvdA en CDA
Statenfracties,
Lia Roefs

Anthony van Baal,
SP-fractie Horst aan de Maas

CPO Lottum
De PvdA Statenfractie heeft samen met het CDA vragen gesteld aan
Gedeputeerde Staten van Limburg over het tevergeefse beroep dat starters
uit Lottum gedaan hebben op een subsidiepotje voor Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO) van de provincie.
Bij een CPO-bouwproject bouwen
mensen gemeenschappelijk hun
eigen woning, zonder tussenkomst
van een projectontwikkelaar.

Voordat er een hypothecaire lening is
verstrekt, die moet er eerst zijn voordat
tot bouw kan worden overgegaan,
verstrijkt er al flink wat tijd, waarin

NIEUW IN HORST!
Cijfer
Meester
vriJdag 23 dEC
CHriSTMaS WEEKEnd
KiCK OFF
1STE KErSTdag
Big CHriSTMaS
ParTy
vanaF 21:00 uur
2dE KErSTdag
WE lOvE THE 90’S

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

SOLIDE
PROFESSIONEEL
PERSOONLIJK

NIEUW
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Meer dan alleen cijfers

E

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

Nieuw
WIJ WENSEN U SFEERVOLLE KERSTDAGEN
EN EEN GEZOND 2012
BESTUUR, DIRECTIE EN MEDEWERKERS SYNTHESE
Openingstijden tijdens de feestdagen:
Synthese Venray Leunseweg 51 is geopend op 27, 28 en 29 december van
8.30 uur tot 12.30 uur. Op 30 december zijn wij gesloten.

Er ziJn nOg KaarTEn!

Onze kantoren in Horst, Gennep, Mook, Velden zijn gesloten
van 24 december tot 2 januari 2012.

1 Januari
nEW yEarS ParTy
MET unziPPEd

 www.synthese.nl /  info@synthese.nl /  0478 517 300

CONSTANT DIETZSTRAAT 15 TIENRAY
Op een mooie locatie, aan de rand van de dorpskern van Tienray
gelegen 2/1 kapwoning met berging en carport, op een perceel
van 225 m2. Voorzien van 3 slaapkamers met muurkast.
Koopprijs:
Zolder via vlizotrap. De woning heeft kunststof kozijnen
€
150.000,-met dubbel glas.

k. k.

TEaM BlOK10 WEnST
iEdErEEn
FiJnE FEESTdagEn
En gEluKKig
En gEzOnd 2012
CHEErS!!
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

BO U W
RENOV
ATIE
ONDE R
H OU D

W

31 dECEMBEr
MEgaSylvESTErParTy
CrySTal drEaM

OnzE KEuKEn
iS KErSTavOnd En
1 STE KErSTdag
gESlOTEn.

BOUWBEGELEIDING EN ADVIES

Informatie: InterMakelaars Horst

T (077) 398 90 90 horst@intermakelaars.com www.intermakelaars.com

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.
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Floriade en Noord-Limburgs Groen

Ondertekening
onderhoudscontract
Noord Limburgs Groen tekende maandag 19 december het contract
voor het onderhoud van het Floriade-park in 2012. Algemeen directeur
Paul Beck en Sven Stimac, directeur Projecten van de Floriade, tekenden
als opdrachtgever en overhandigden het contract aan de combinanten
van Noord Limburgs Groen. De uitvoeringsorganisatie Noord Limburgs
Groen is een samenwerkingsverband tussen diverse regionale bedrijven.
Het contract heeft betrekking
op het onderhoud van het Floriade
basispark gedurende de periode
dat Floriade 2012 geopend is. Het
basispark onderscheidt zich door
een hoogwaardige inrichting, vele
hectares van bloeiende beplanting en
een groot aantal bijzondere boomsoorten. Een vast team van ongeveer
twintig vakkundige hoveniers verzorgt
dagelijks het onderhoud van al het
groen en draagt zorg voor de optimale onderhoudstoestand van alle
elementen.

Speciaal ontworpen
werkkleding
De bedrijven van Noord Limburgs
Groen zijn regionale groenbedrijven
waarin de gewenste kwaliteit van
mensen, machines en werktuigen gewaarborgd is. De Floriadeorganisatie steekt het onder-

houdsteam in speciaal ontworpen
werkkleding, zodat de hoveniers goed
herkenbaar zijn voor de bezoekers.

Samenwerking bood
mogelijkheden
Noord Limburgs Groen is opgericht in 2006. Nick Drijfhout van
Hooff, Ralf Vaessen en Bart Jonkers
bezochten in 2005 een bijeenkomst
in de Maaspoort over Floriade
2012. Zij beseften dat samenwerking mogelijkheden bood voor het
uitvoeren van grote aanleg- en
onderhoudsprojecten op het Floriadeterrein. De drie combinanten van
Noord Limburgs Groen benaderden
alle werkvoorzieningsbedrijven in
de regio en sloten met hen een
samenwerkingsverband. Ook collegahoveniersbedrijven uit de regio Venlo
nemen deel aan dit samenwerkingsverband.

Schoonmaakbedrijf Oda Peeters
wenst u Prettige Kerstdagen en een
succesvol en gezond 2012!

DEKEN CREEMERSSTRAAT 72 5961 JP HORST
TEL (077) 398 82 10

Bedankt voor het
in ons gestelde vertrouwen.
Ook in het nieuwe jaar kunt u
weer op ons rekenen.

Nieuw
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Toverland en Herberg de Troost
scheiden wegen
Hotelresort Toverland en Herberg de Troost hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking niet te
continueren. Dit laten beide partijen afgelopen maandag weten. Uit vele studies en plannen is gebleken dat de
werelden van een themahotel en van een herberg met een cultuurpodium in de praktijk toch moeilijk te combineren zijn.
toekomst mogelijkheden zijn om in
andere vormen iets voor elkaar te
betekenen.
Toverland laat weten dat de bouw
van het hotelresort wel gewoon
doorgaat. De beëindigde samenwer-

Beide partijen maken hiermee
de weg vrij om afzonderlijk en op
zijn manier hun eigen plannen te
verwezenlijken. Toverland en Herberg
de Troost hebben de intentie uitgesproken om te bezien of er in de

Supermarkt Plus Lucassen neemt
bakkerij Thom van Bussel over
Per 1 januari wordt bakkerij Thom van Bussel overgenomen door Plus Lucassen in Horst. De overname van de
bakkerij komt niet geheel onverwacht. Thom van Bussel wordt binnenkort 60 jaar oud en wil een stapje terug doen.
Wil Lucassen van supermarkt Plus wil de bakkerij behouden waardoor er voor de bakkersklanten in januari niets zal
veranderen.
van d’n Edah’, de vader van Wil en
Peter Lucassen, de huidige eigenaren
van de Plus-supermarkt in Horst. Toch
verdwijnt bakker Thom van Bussel niet
helemaal uit beeld. “Ik kom samen met
enkele van mijn vaste medewerkers in
loondienst bij Lucassen. Weet je, ik sta al
vanaf mijn 14e levensjaar in de bakkerij
en toen ik 18 werd, had ik geen enkel
weekend meer vrij. Ik ga nu twintig uur
per week werken en wil nog samen met

Van Bussel vestigde zich in september 1993 als zelfstandige bakker in het
pand van de Edah. Die supermarkt lag
op dezelfde locatie als de huidige Plussupermarkt.

Bakkerij blijft
in supermarkt
Aan het roer van de Edahsupermarkt stond Jan Lucassen, ‘Jan

Clooser2 - Training & Begeleiding, Karien Cloostermans
Mindfulnesstrainingen regio Venlo, Venray en Horst aan de Maas

Pieker je veel?
Heb je moeite met veranderingen in je leven?
Of voel je je wel eens somber?
Volg de training mindfulness bij Clooser2
en ontdek hoe het anders kan. Met aandacht
voor ieders persoonlijke leerproces.

Markt 6a - 5975 AN Sevenum
T: 077-8200216 / 06-30705431 - E: karien@clooser2.nl - I: www.clooser2.nl

Ingrid Caspers

te huur

bovenwoning
met 3 slaapkamers
Kerkstraat 7 te Horst
geen lift, berging begane grond:
op korte termijn beschikbaar

Inl. tel. 077 306 00 73

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines
o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707
stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

21 december t/m

7 januari

20 - 70% korting op alles
Bovenkleding:
1 st: -20%

3 st: -40%

4 st: -50%

>

2 st: -30%

T (077) 398 90 90 horst@intermakelaars.com www.intermakelaars.com

50-plussers opgelet

UITVERKOOP

BROUWERSTRAAT 20 SEVENUM

Informatie: InterMakelaars Horst

mijn echtgenote genieten van de vrije
dagen.” Van Bussel maakte als zelfstandige bakker veertig tot zeventig uur per
week. “Natuurlijk ben ik ook na januari
nog wel eens in het weekend in de
bakkerij maar dat is toch anders. Ik heb
een leeftijd bereikt waarop ik het wat
rustiger aan wil gaan doen. Overal om
me heen zie ik mensen van mijn zelfde
leeftijd wegvallen en dat zette me toch
aan het denken”, aldus de bakker.

Ambulante kapster

ZHQVWDOKDDUNODQWHQ
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In een rustige woonwijk gelegen nette hoekwoning aan de
Brouwerstraat 20 te Sevenum. Woning heeft een woonkamer van
ca. 31 m2. Gesloten keuken. 3 slaapkamers. Badkamer met ligbad
en 2e toilet. Via vlizotrap te bereiken zolder/ bergruimte met Koopprijs:
€ 159.500,-c.v.-combiketel. Vaste trap mogelijk. De woning is
gedeeltelijk vv dubbele beglazing.
k. k.

king met Herberg de Troost biedt het
park de optie om daarin nu volledig
haar eigen koers te bepalen, laat het
attractiepark weten. De opening van
het hotel staat nog gepland voor begin
2014.

Bepaal uw
eigen korting!

r klant

Max. 4 st. kleding pe

ook zadels! >
Rijbroeken
vanaf €19,95

Lederen rijlaarzen
vanaf €100,-

Nieuwe openingstijden per 9 januari! - check www.banens.nl
Korting niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen

Gun 28, Swolgen - t. 0478-691816 - info@banens.nl
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Discussie megastallen

Starters
in de regio

Het NGB en de toekomst
De discussies rond de megastallen en het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) zijn in volle gang. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, ook in Horst aan de Maas. De tegenstanders laten regelmatig van zich horen. Het
woord is aan de initiatiefnemers van het NGB in Grubbenvorst.
Marcel Kuijpers, Martin Houben,
Gertjan Vullings en Huub Vousten zijn
de initiatiefnemers die het Nieuw
Gemengd Bedrijf in het LOG Witveld
gestalte gaan geven. De ontwikkeling van het bedrijf wordt begeleid
door innovatiebureau KnowHouse.
Het Nieuw Gemengd Bedrijf is een
innovatieve samenwerkingsvorm
tussen bedrijven uit verschillende
sectoren die samen hun reststromen
verwerken tot waardevolle producten. Hierdoor ontstaat een kringloop
en wordt de productie duurzamer.
De deelnemende bedrijven worden
via een bio-energie-centrale aan
elkaar gekoppeld. Naast het varkensbedrijf en het pluimveebedrijf zullen
in de toekomst ook plantaardige
bedrijven met hun reststromen aansluiten bij het NGB en gebruikmaken
van de energie die binnen het NGB
wordt opgewekt. Het pluimveebedrijf
bestaat uit een gesloten keten met
een kleine pluimveeslachterij en ligt
direct naast de bio-energie centrale.
In totaal zullen hier 1,1 miljoen
dieren worden gehuisvest, een maat
die is afgestemd op de kleine schaal
van de slachterij. Binnen het gesloten
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varkensbedrijf, dat op één kilometer
afstand ligt, worden 2.500 zeugen,
20.000 vleesvarkens en 10.000 biggen gehouden.

Ook dierenwelzijn
als prioriteit
Marcel Kuijpers: “Voordat wij aan
dit project begonnen, hebben wij
de mogelijkheden voor een dergelijke opzet onderzocht. Momenteel
bestaat ons vleespluimveebedrijf uit
vier verschillende bedrijven verspreid
over Noord-Brabant. Na de sloop
daarvan willen wij een aantal doelen
bereiken. Een belangrijk doel is om
een aantal activiteiten die nu nog op
verschillende locaties plaats vinden
op één plek bij elkaar te brengen.
Middels de Korte Ketenmethode
gaan wij het vermeerderen, broeden
en afmesten van de kuikens, maar
ook het slachten en verpakken op
één locatie samenbrengen. Hierdoor
hoeven de kuikens niet meer gevangen en levend vervoerd te worden.
Op deze manier reduceren wij het
aantal transporten, waardoor er ruim
800.000 vrachtwagenkilometers per

jaar minder gemaakt worden. Dat
levert niet alleen een fikse energiebesparing op, maar vermindert ook
het risico op verspreiding van ziekten
en is beter voor het milieu. Minder
transport levert bovendien minder
stress bij de dieren op. Dat komt de
kwaliteit van het vlees ten goede.”
Varkenshouder Houben vult hem aan:
“Dierenwelzijn is ook een van onze
prioriteiten, dat wordt een echte
plus.”
Het milieu speelt een belangrijke
rol binnen het NGB. “Om aan de
almaar strenger wordende milieueisen te voldoen moet de agrarische
sector flink investeren. Wij wilden
er zeker van zijn dat het milieu niet
nadelig wordt beïnvloed als het NGB
eenmaal draait. Daarvoor hebben wij
een milieu-effect-rapportage laten
uitvoeren. Pas dan kunnen de vereiste vergunningen worden aangevraagd. Maar dan ben je er nog niet.
Het heeft veel voeten in de aarde
gehad om het project van de grond te
krijgen. Het is uniek voor Nederland
en bij de ontwikkeling stuit je op
allerlei regels en procedures. We zijn
innovatief bezig. Duurzaamheid staat

bij ons centraal. Maar het blijkt gelukkig binnen de bestaande wetgeving
te passen. Dat kostte echter wel veel
moeite want de huidige wetten zijn
achterhaald en passen niet goed bij
innovatief en duurzaam ondernemen.”
“Onbekend maakt onbemind en
wij erkennen dat de grootte van de
bedrijven weerstand oproept. Maar
mensen worden onnodig bang gemaakt. De landelijke discussie wordt
ineens plaatselijk en dat ondervinden
wij dagelijks. De omschakeling naar
duurzame intensieve veehouderij is
heel complex”, zegt Houben.

Openstaan voor
discussie en kritiek
“Ondanks alle tegenwerking
en de grote hobbels die we hebben moeten nemen gaan wij door
met de ontwikkeling van het NGB”,
vertelt Marcel Kuijpers. “Wij zijn deze
weg ingeslagen omdat wij er van
overtuigd zijn dat dit de toekomst is.
Alleen zo kunnen wij meedraaien in
de wereld om de toenemende vraag
naar duurzaam geproduceerd vlees
het hoofd te bieden. Dat wil niet zeggen dat wij niet naar de tegenstanders luisteren. Wij blijven openstaan
voor discussie en kritiek.”

GROENTE & FRUIT SPECIALIST
GROENTE & FRUIT SPECIALIST
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Bedrijf

Zorgadvies en
Regelhulp
Eigenaar Ria van EijkBastiaansen
Adres
Zandterweg 48
Plaats
5973 RC Lottum
Telefoon 077 463 23 84
E-mail
ria@zorgadvies
enregelhulp.nl
Website www.zorgadvies
enregelhulp.nl
Sector
Welzijn, maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg
Start
15 september 2011
Activiteiten
Verstrekken van informatie over
zorggerelateerde vragen,
bijvoorbeeld WMO, PGB en
AWBZ. Mensen ondersteunen bij
de voorbereiding van en tijdens
een indicatiegesprek, een
gesprek met de Zorgaanbieder
helpen, ondersteuning bij
invullen formulieren
PersoonsGebonden Budget
(PGB), adviseren bij het vinden
van zorg op maat met of zonder
indicatie van gemeenten, Ciz of
bureau Jeugdzorg. Organiseren
van themabijeenkomsten,
koffieochtenden en middagbijeenkomsten. Voorlichting en
informatie over wat Zorgadvies
en Regelhulp te bieden heeft
voor groepen. Ontzorgen door
regeltaken en uitzoekwerk waar
nodig over te nemen van de
mantelzorger of zorgvrager.

sinds 1927

Prettige feestdagen
en een gelukkig en
waterdicht 2012

GROENTE & FRUIT SPECIALIST
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Noordsingel 11, Horst

In januari start Hobby-Gilde Horst e.o.
met de volgende cursussen:
• computeren: - basiscursus
- cursus voor gevorderden
- Excel
• digitale fotobewerking en -presentatie
• omgaan met de camera
• schilderen op donderdagmorgen
• bridge - voor gevorderden
- wedstrijdbridge
Nieuw: badminton voor 55 + op donderdagmorgen
Voor nadere informatie en/of opgave:

www.hobbygilde.nl

of tel. 077 - 398 89 15 (tussen 17.00 en 19.00 uur).

Doelgroep
Zorgvragers en mantelzorgers.
Individuele ondersteuning of
voorlichting in groepsverband.
Gemeenten, zorgverzekeraars,
huisartsen en zorginstellingen;
groepsvoorlichting of individuele
ondersteuning aan hun klanten.
Werkgevers informeren over de
regelgeving die het mogelijkmaken om werk en zorg te
combineren. Ook zorgvragers en
mantelzorgers die zonder
indicatie hulp willen helpen wij.
Onderscheidend vermogen
Missie: de ondersteuning moet
dichter naar de mensen en
beschikbaar voor mantelzorgers
die werk en zorg moeten
combineren. De hulp moet ook
beschikbaar zijn buiten de meest
gebruikelijke werktijden.
Huisbezoek of een gesprek op
locatie kunnen ook in de
avonduren en het weekend
plaatsvinden. De hulp is ook 24
uur per dag bereikbaarheid via
telefoon, antwoordapparaat en
email. Beantwoording vindt ook
in het weekend plaats. De
drempel zo laag mogelijk houden
door ook op buiten de gebruikelijke werktijden op diverse
plaatsen inloopspreekuren te
houden, zoals in Lottum, De
Bibliotheek Sevenum, het
Zonnehof in Tienray en SGLactiviteitencentrum Maashorst in
Baarlo. Geen wachttijden,
duidelijke afspraken.
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Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2012!
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

edrijf

Ontstoppingsb

24 uur service

- riool ontstoppen/reinigen
- riool camerainspectie
- riool rookinspectie
- reparatie/renovatie/aanleg
- voor bedrijf en particulier

Molenveldweg 4A
5953 KT Reuver
Tel. 077-4762443
06-46736634
www.stormservice.nl

HVC kampioen
donderdag vrijdag zaterdag

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

Wij wensen iedereen
prettige kerstdagen
Vanaf dinsdag weer oliebollen
en appelbeignets
U bent van harte welkom bij

Bea’s Haircare
fijne feestdagen en een gezond 2012
www.beashaircare.nl
info@beashaircare.nl
bel even voor een afspraak

Volleybalteam HVC N61 uit Hegelsom is in de Nevobo-competitie niveau 6 kampioen geworden.
Demi Reijnders, Imke Clausen, Laura Oomen, Aleksandra Hadam en Britt Willems zitten allemaal in
groep 7 en 8 en worden gecoached door coaches Edward Hadam en Rene Clausen. Zij speelden op
zondag 11 december hun laatste wedstrijden tegen de teams van Koningslust en Arcen. Beide wedstrijden werden gewonnen wat 8 punten voor het team van Hegelsom opleverde. Dit bracht hun totaalscore
één punt hoger dan de score van AV Flash uit Arcen waardoor ze eerste werden in de poule. AV Flash
feliciteerde de meiden van HVC en overhandigde ze sportief een bloemetje. Voor de tweede competitiehelft betekent dit dat de meiden van HVC N61 in poule C-hoog ingedeeld gaan worden.

Peter Groenen nieuwe trainer
Sporting ST
Peter Groenen uit Wellerlooi wordt na Henk de Bijl de nieuwe trainer van Sporting ST, de voetbalclub van
Swolgen en Tienray. Hij start begin augustus, in het nieuwe seizoen, als trainer.
Afgelopen tijd was het bestuur
van Sporting ST op zoek naar
een opvolger voor Henk de Bijl.
Die opvolger hebben ze gevonden in
Peter Groenen. Hij is 50 jaar en woont

in Wellerlooi samen met zijn vrouw,
zoon en dochter. Voorheen was Peter
trainer van onder andere SVEB en
Ysselsteyn. Henk de Bijl is drie jaar
trainer geweest bij Swolgense Boys

en nu al twee jaar bij Sporting ST.
Na vijf jaar heeft het bestuur samen
met hem besloten dat hij de taak als
trainer zal neerleggen.

Bea Everaerts
Dames - en herenkapper
Julianastraat 47 Horst
077 - 8515510

Teveel lekkers om op te noemen
dus loop komende dagen binnen
en “proef” de kerstsfeer in onze

Lekker- etenwinkel
wij wensen u
een heel fijn kerstfeest
en smakelijk eten

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

Twee kampioenen VC Athos
De jeugdafdeling van volleybalclub Athos uit Sevenum heeft de eerste competitie van dit seizoen
twee kampioenen afgeleverd. Op 27 november werden de meisjes C2 (op de foto) in Ell kampioen. Door
beide wedstrijden te winnen kon het kampioenschap hen niet meer ontgaan. Twee weekjes later was
het de beurt aan Athos N6-1. De eerste wedstrijd tegen Set Up uit Meerlo werd gewonnen. De tweede
wedstrijd tegen ActiveRooy was een ware thriller waarbij met 20-20 en 21-20 net werd gewonnen. De
kampioenen worden gehuldigd op vrijdag 13 januari tijdens de kampioensreceptie in Sporthal de
Stapakker in Sevenum, van 19.00 tot 20.00 uur.
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Kampioenen bij Brovoc

Driekamp Horst

Op zaterdag 10 december konden de meisjes C van volleybalclub Brovoc uit Broekhuizen kampioen worden van
de eerste seizoenshelft. Aan het begin van het seizoen was de doelstelling van de meiden om in de middenmoot
mee te draaien. Al snel bleek echter dat dit eerstejaars C-team mee ging strijden voor de bovenste plek.

Door: Jan-Willem van Iperen
Vorige week dinsdag werd de eerste wedstrijd van de Horster Driekamp
2012 gehouden. Door drukke agenda’s van de deelnemende verenigingen
was dit iets aan de vroege kant. De deelnemende verenigingen zijn schutterij
St. Lucia en handboogvereniging De Schutroe uit Horst en de organisatoren
van de eerste wedstrijd, schietvereniging Davy Crockett uit Meterik.
Als doelen dienden dit jaar een
tiental houtblokken: vijf waren in
een opzichtige kleur gespoten en vijf
hadden min of meer dezelfde kleur als
het zand van de kogelvanger. Vijftien
patronen waren per schutter aanwezig
om de blokken om te krijgen.
Deze combinatie bleek ook
voor geoefende schutters niet altijd
eenvoudig. Winnaar werd Henk van
der Putten, een aspirant-lid van Davy
Crockett. Hij had maar 10 patronen nodig om de 10 blokken om te
krijgen. De tweede plaats was voor

Jan Versleijen van de Schutroe die
daarmee ook de dagprijs won: hij had
11 patronen nodig voor de blokken.
Hay Seuren won de derde plaats,
hij had 12 patronen nodig.
Anne van der Schoot en Piet
Hagens, beiden van St. Lucia, deden
het erg goed en hadden maar 13 patronen nodig. Laura Jacobs, Marcel de
Maas van St. Lucia en Nick Koenen van
de Schutroe hadden een patroon over
evenals Mark Peelen, Martien Knoops
en Jan-Willem van Iperen van SV Davy
Crockett.

Ger Verheijen stopt
als hoofdtrainer
Omdat ook Baarlo en Kessel nog
in de race waren voor het kampioenschap was het tot de laatste wedstrijd
spannend en moest deze door Floor,
Isa, Djomie, Judy, Vera, Jenna, Julia en
Iris gewonnen worden om kampioen te
worden. Gelukkig hadden de meiden
de zenuwen goed onder controle en
werd ook deze wedstrijd winnend

afgesloten.
Op zondag 11 december was het de
beurt aan de meisjes niveau 5.1. Ook
dit team werd kampioen van de eerste
seizoenshelft. De meiden hebben vanaf
het begin bovenin meegedraaid. Op
de laatste wedstrijddag hadden Suus,
Parrish, Lieke, Daphne, Ciel en Ilse nog
maar één puntje nodig om kampioen

te worden. Door de spanning werd de
eerste wedstrijd met 1-3 verloren. Toch
was dit ene puntje genoeg om kampioen te worden, al hadden de meiden
dit zelf nog niet meteen door. Toen de
laatste wedstrijd met glorieuze cijfers
werd gewonnen was het kampioenshap helemaal zeker en kon er gevierd
worden.

Hoofdtrainer Ger Verheijen van SVEB heeft gemeld te gaan stoppen aan
het einde van het seizoen 2011-2012.
De Venlose trainer is bezig aan zijn
derde seizoen bij SVEB Hoewel er een
groot draagvlak was om door te gaan
heeft Ger medegedeeld toe te zijn
aan een nieuwe uitdaging. Ger heeft
er met de spelers van de selectie voor

gezorgd dat SVEB in twee jaar tijd van
de vierde in de derde klasse terecht is
gekomen, een hoog niveau voor een
kleine vereniging. De trainer hoopt
met zijn selectie het seizoen goed af
te ronden.

Voordeel
lawine!
Als consument heeft u dit seizoen het geluk dat wij
nog ruim in de voorraad zitten. Dit door de tegenvallende herfstverkoop als gevolg van het prachtige
najaarsweer. Voor ons een nadeel, voor u een
groot voordeel. Wij gunnen het u van harte!

nU oPrUiMinG MeT HUiVerinGweKKende iJSKoUde winTerPriJSJeS

HORST
St. Lambertusplein 12 - T 077-3986464
Voor koopzondagen zie onze website. Modecentrum Frans Theelen
te Roggel is elke zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

135
J
AAR

Happy Beurs
Day!

30

jongeren

22
12

Badkamer compleet
geïnstalleerd van A to Z
door eigen vakmensen.
Ruime keuze in
wandtegels, vloertegels
en sanitair voor ieder
budget.

Miss Horst aan de Maas
Laureen Vlashof (21) uit Lottum reist de wereld rond voor haar grote passie: missverkiezingen. Ze mag zich Top
Model of the World 2010 Nederland en Miss Tourism Queen of the Year 2011 Nederland noemen, was eerder
finaliste in de Miss Limburg en Miss Benelux-verkiezingen en dingt nu in China mee voor de Miss Tourism
International-titel, een grand slam onder de beauty pageants.
ik wel juichen!” Naast missverkiezingen doet Laureen ook modellenwerk.
Ze heeft net een internationaal contract
getekend. “Ja, wel freelance hoor”,
zegt ze bescheiden. In Brugge had ze
een fotoshoot met fotograaf Bjorn van
Ryckeghem in het decor van het Brugse
IJssculpturen Festival, waarbij ze tussen
ijssculpturen moest poseren. “Het was
daar echt -6.”

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.
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Mooi zijn
is een topsport
Mooi zijn is een topsport: Laureen
moet letten op haar eten en meer
sporten. “Maar daar letten ze niet
overal op”, lacht ze. “In China kregen
we alleen maar Kentucky Fried Chicken
omdat dat een van de weinige dingen
is die je daar kunt krijgen waar iedereen tegen kan.”

KinderVakantieWerk Horst

Winnen
op puur natuur

wenst iedereen
fijne feestdagen en
het allerbeste voor 2012!

KVW 2012 | 2 t/m 6 juli
60 jarig jubileum op zondag 11 maart 2012

Fijne Feestdagen en een geknipt 2012,
in het nieuwe jaar
sta ik weer voor u klaar!
Ik ben Jenny Smulders, ambulant kapster,
en ik kom graag bij u thuis.

Werkdagen: ma t/m za
Voor informatie of een afspraak: 06-38220117

WIJ WENSEN U

FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GEZOND 2012
WIJ ZIJN I.V.M. VAKANTIE GESLOTEN
VAN 25-12 T/M 09-01

N
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R
GIAN
NDE
WIJ ZIJN O E, SPARTA, CORTINA, TEL
L
RIH, GAZEL UNION, LOEKIE EN AMS
,
ALPINA
kijk
kij voor alle aanbiedingen op

www.rijstweewielers.nl

Herstraat 1a, 5961 GG Horst tel. 077 - 397 07 66

Laureen tijdens de IJssculpturenfotoshoot van fotograaf Bjorn Van Ryckeghem
Laureen begon op haar 18e met
missverkiezingen. Een collega moedigde haar aan om mee te doen. Ze
vond op YouTube wat filmpjes. “Ik zag
die pracht en praal en ik dacht, dat
wil ik ook.” Missenwerk is in het echt
ook glitter en glamour, zegt Laureen.
“Alleen voor de show is het een beetje
stressen.”
Ze is net terug uit China en wacht
op haar visum om weer terug te gaan.
Via national director Katia Maes mocht
ze meedoen aan de Miss Tourism of
the Year 2011-verkiezing. “Dat hoorde
ik drie dagen voordat ik daadwerkelijk
naar China ging”, lacht ze. Er zat daar
zo’n 30.000 man publiek. “Dat was echt
heel vet.” Nu gaat ze weer terug naar

China voor het vervolg: Miss Tourism
International 2011. “Dit is een grand
slam, echt een belangrijke verkiezing.”
De finale van de verkiezing is op
27 december in Xi’an in China. Er doen
meer dan 80 deelneemsters mee.
“Daar zijn vier rondes. Eerst heb je
een openingsronde, waar je loopt in
kostuum van je land, dan een ronde in
een Chinees outfitje, en dan natuurlijk
de bikini en avondronde.” De top vijf
krijgt dan ook nog een interviewronde.
“Oh, dat vind ik zo erg. Er ligt zoveel
druk op je”, lacht de Lottumse. “Al ben
ik nu wel zelfverzekerder. In het begin
dacht ik echt, ‘oh, al die meisjes!’ maar
nu ga ik er ook heen voor de vriendschappen. Maar natuurlijk, als ik win ga

Ook Laureen kent de vooroordelen
over de missverkiezingen: ouders die
hun kleuters opdoffen. “Dat vind ik té.
Je moet de kinderen zelf laten kiezen.
Zoals je bijvoorbeeld in Amerika ziet
is echt schandalig. En Latijnse meisjes
laten vaak plastische chirurgie doen.
Dat is niks voor mij. Ik wil winnen op
puur natuur.” Haar Filipijnse moeder
is alleen maar trots. “Ze is soms wel
bang als ik ver weg ga, als een echte
moeder, maar ze is vooral trots. Op de
Filippijnen zijn missverkiezingen echt
een big deal.”
Laureen heeft management en
toerisme gestudeerd en heeft haar
carrièrepad al uitgestippeld. Het liefst
wil ze model voor de Amerikaanse
lingerieketen Victoria’s Secret worden.
Om haar grote droom te verwezenlijken
heeft ze het idee opgevat om gewoon
een keer in New York een bureau
binnen te stappen. “Heidi Klum heeft
het ook zo gedaan.” Toch weet ze dat
doorbreken moeilijk gaat worden. “Ik
word al ouder. Een model moet 16 of
17 zijn als ze doorbreekt. Ik heb als
21-jarige al teveel een eigen mening,
mij kunnen ze niet meer zo vormen”,
lacht ze. Als haar modellencarrière niet
lukt, richt Laureen zich op haar eerste
grote droom: stewardess worden.

Kerstgedachte op het Dendron
Elk jaar staat het Dendron College uitgebreid stil bij de kerst. Maar niet alleen binnen de school wordt er veel
gevierd. Door middel van kerstpakketten die de leerlingen zelf samenstellen en uitdelen wordt er gewerkt aan
saamhorigheid. “Iets teruggeven aan de gemeenschap speelt hierbij een grote rol”, vertelt coördinator Jos
Nottelman.
In samenwerking met de
Zonnebloem organiseert het Dendron
College deze kerstpakkettenactie.
“Op de oude mavo vroeger gebeurde
dit ook al. Per klas maken leerlingen in
groepjes van drie tot vijf een kerstpakket. Ze nemen allemaal iets van thuis
mee en ze versieren het pakket tijdens
de kerstviering”, vertelt Nottelman.
Ook stoppen de leerlingen er een kaart
bij met een kerstwens. De pakketten
worden uitgedeeld in Berkele Heem in

Horst, Sevenheym in Sevenum en via de
Zonnebloem in de overige kerndorpen.
“Soms komt zo iets heel moois tot stand.
We kregen eens een brief terug van een
oudere mevrouw, die schreef dat dit
haar eerste cadeautje was sinds ze haar
ouderlijk huis had verlaten. De tranen
zag je nog op de brief”, vertelt Jos
ontroerd. Vorig jaar hebben de leerlingen
bijna 450 pakketten rondgebracht. Naast
de pakketten is er op het Dendron
College ook ruimte voor een kerstkoor

dat bestaat uit leerlingen, een
kaarsenceremonie voor overleden
leerlingen en collega’s en een
kerstconcert van de Horster band
TradeMark.
“Nu we niet meer in de
Norbertuskerk kunnen voor een
‘dienst’ hebben we een andere locatie
gevonden. Hoe dan ook, we vinden het
belangrijk dat er ook bij de kerstgedachte stilgestaan wordt,” besluit
Nottelman.
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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

Erik Spreeuwenberg
15 jaar
Melderslo
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat we altijd naar de zee op vakantie
gingen. We groeven dan altijd grote
kuilen en keken dan hoe lang het
duurde voordat het water er in kwam.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Die vertel ik niet echt. Natuurlijk wel
kleine leugens zoals toen ik nog een
vriendin had. Dan vroeg ze of ik naar
haar toe wilde komen en dan zei ik altijd dat ik niet mocht van mijn moeder,
terwijl ik gewoon geen zin had.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dat ik de tijd stil kan zetten, dan kan
ik alles doen wat ik wil. Bijvoorbeeld
in de klas iedereen zijn broek omlaag
trekken en dan de tijd weer verder
laten gaan, haha.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een dönertent waar alles gratis is.
Lekker!
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn vrienden, want we beleven
samen leuke dingen en we staan altijd
voor elkaar klaar.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Ik zou het echt niet weten, want ik
luister altijd naar hardstyle en dubstep.

jongeren 31

aan
Erik Spreeuwenberg Mies

Daar zitten meestal geen mooie
teksten in.
Als je de komende 24 uur vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Lekker de hele dag in bed blijven
liggen en hopen dat de dag weer snel
voorbij is.
Ik hou niet zo van meidendingen.
Shoppen en zo vind ik niks aan.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Jumpen natuurlijk.
Een vriend van mij en ik deden dat
elke dag na school, dan gingen we
coole liedjes zoeken en de nieuwste
trucjes leren.
Nu is het helemaal uit, terwijl wij het
wel supergaaf vonden.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
In Oostenrijk. Elke dag lekker snowboarden en dan ’s avonds natuurlijk
naar de après-ski.
Dat lijkt mij echt tof!
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Ik heb niet echt een actie die eruit
springt. Ik ben meestal wel spontaan
en sta overal voor open. Optreden
met carnaval, voor Zwarte Piet spelen,
meedoen aan de Nieuwjaarsduik en
nog veel meer.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Naar de pizzatent in Horst. En dan voor
een lekkere pizza döner met knoflooksaus.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Mijn angst om te verliezen, haha! Ik
kan er vaak niet tegen als ik verlies
met iets.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Eerst uitslapen natuurlijk, dan een wedstrijd voetballen en daarna een grote
barbecue met mijn vrienden. ’s Avonds
naar een groot feest met veel meiden
natuurlijk.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Hmm, deze is lastig. Ik denk dat ik dan
AFCA van boven naar beneden op mijn
kuit laat tatoeëren. Maar ik heb nog
lang de tijd om erover na te denken, of
ik er wel een wil.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Hoe laat zo’n bestelde pizza nou eens
echt komt. Ze zeggen altijd een half
uurtje tot drie kwartier en meestal
wordt het dan toch nog later.
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Column

Weekendkoken
Koken, ik doe het iedere
dag op mijn studentenfornuisje
in Amsterdam. Ik mag dus wel
concluderen dat ik inmiddels
uitgegroeid bent tot een
gevorderde kookprinses. In het
weekend neem ik even vrij, of
ja, meestal dan. Dan geniet ik
van de kookkunsten van mama,
gewoon lekker in Horst.
Heel toevallig werd ik nou net
dit weekend toch nog achter de
pannen geschoven. Lekker
gemakkelijk Chicken Tonight uit
een potje met toverrijst, kon niks
fout aan gaan en was zo klaar.
Huppakee, kip snijden en bakken,
water aan de kook brengen en de
rijst erin kieperen. Voor de
zekerheid zette ik toch even een
wekkertje voor de rijst. Het
mocht dan wel toverrijst zijn,
maar die tijd staat er niet voor
niets op, dus daar houd ik me
dan ook maar netjes aan. Daar
komt natuurlijk bij dat ik niet
meer helemaal vertrouw op mijn
eigen oplettendheid tijdens het
uitvoeren van mijn kookkunsten.
Kort gezegd: ik vergeet nogal
vaak de tijd en dan hebben we
het niet over een paar minuutjes... Enniewee, de wekker begon
met loeien, mijn rijst was klaar.
Twee van die knalblauwe, erg
charmante ovenhandschoenen
aan en ik kon de rijst zonder
moeite rustig afgieten. Meteen
viel op dat hier een luchtje aan
zat, letterlijk en figuurlijk. Het
rook hartstikke aangebrand. Hoe
kon dat nou? Ik heb me precies
aan het aantal minuten gehouden. Bovendien zag de rijst er
gewoon goed uit, niets vreemds
aan te zien. Het duurde eventjes,
maar ik had het gelukkig net op
tijd door. Niet de rijst was de
boosdoener van die aangebrande
geur, maar mijn ovenhandschoenen hadden een vlammetje
gevat! Oei! Dat vlammetje moest
uit! En hoe kon dit!? Mmm.. Niet
zo goed opgelet bij de pan van
het vuur halen. Had blijkbaar
even in de vlam gehangen met
m’n hand, zonder dat ik het in de
gaten had. Het waren wel goede
handschoenen dus...
Weekend-koken, nee het is
dus niets voor mij, dat is wel
gebleken. Gewoon voortaan weer
genieten van mama’s kookkunsten en vooral niet de pannen
aanraken in het weekend thuis.
Hihi, wat vervelend nou.
Mies
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Deskundig advies

Snel thuis bezorgd
100% Laagste Prijs Garantie

16 GB

66 CM

Ook leverbaar met
32 GB: € 579,-

OPSLAGCAPACITEIT

24.6
CM
= 9.7 inch

= 26 inch

OP=OP!
óf koop nu, betaal in 2013*

479

TABLET

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

óf koop nu, betaal in 2013*

LCD TV
•
•
•
•

Picture Wizard II beeldtechnologie.
Clear Voice II geluidstechnologie.
2x HDMI aansluiting, USB 2.0 aansluiting.
Gecertificeerd voor het afspelen van DivX-video en DivX Plus.

119 CM

399

299

Wij wensen u
Fijne Feestdagen

= 47 inch

320 GB

OPLAADBAAR

39.6
CM
= 15.6 inch

WATERDICHT

óf koop nu, betaal in 2013*

499

345

NOTEBOOK

• GyroFlex 2D scheersysteem.
• Nat of droog scheren mét of
zonder schuim.
• DualPrecision scheerkoppen.
• Gepatenteerde Super
Lift&Cut-beweging.

SENSOTOUCH 2D!
129

79

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.

HAARSTYLER

400

= uitermate geschikt
voor snelle beelden

Kerst kado tip!

óf koop nu, betaal in 2013*

FULL HD LCD TV + 400 HZ
•
•
•
•
•

• Gewafeld rvs uitvoering, digitale timer.
• Schoon oliesysteem: uitneembaar filter.
• Volledig demontabel en
vaatwasmachinebestendig.

SCHEERAPPARAAT

3 GB

INTERN GEHEUGEN

•
•
•
•

66

4 LITER FRITEUSE

WEBCAM

HARDE SCHIJF

Digitale scartaansluiting

99

Pixel Plus HD voor meer details en helderheid.
400 Hz Perfect Motion Rate.
20 W RMS en Incredible Surround.
3 HDMI-ingangen met Easylink.
Ziggo / UPC gecertificeerd.

949

699

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

LAAGSTE PRIJS
VAN NEDERLAND!

+ GRATIS TASJE

49

129

75

BLU-RAY SPELER
•
•
•
•

• IONTEC innovatie voor gezond en
glad haar.
• Afneembare opzetborstel.
• Ionische functie voorkomt statisch
haar.
• Werkt op batterijen.

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

35
Kerst kado tip!

+ GRATIS ZIGGO
STARTPAKKET
t.w.v. € 29,95

DIGITALE KABELONTVANGER
• Haarscherpe HDTV-weergave.
• Surround sound geluid: Dolby AC-3
(Dolby Digital Plus).
• Mogelijkheid om een externe
harde schijf aan te sluiten.
• Na software update, via ZIGGO
internet binnenkort interactief te
gebruiken. *informeer.

249

159

SNOERLOZE WATERKOKER
• 1.5 liter inhoud, 2400 Watt
vermogen.
• Automatische uitschakeling.
• Droogkookbeveiliging.
• Afgeschermd warmte element.

19 ,

39

99

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

€ 16,95
TV Extra:
• 19 HD zenders
• Circa 120 digitale zenders
• Programma’s terugkijken met TV Gemist
• Films en series bestellen zonder extra kosten

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

Bestel nu óók op maxwe

33

oiste Kerstkado’s
GROOT, DUIDELIJK DISPLAY

ENERGIEKLASSE A+
6 KILO INHOUD

Kerst kado tip!

STARTUITSTEL + RESTTIJD-WEERGAVE

6 KILO INHOUD
ENERGIEKLASSE A+

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

AUTOMATISCH
ESPRESSO APPARAAT

• Bean to cup’ espresso met één druk op de knop.
• Instelbare keramische molens.
• Automatische reiniging van
koffiedoorloopsysteem.
• Verwijderbaar zetsysteem,
energiezuinig.

GRATIS

299

199

• Sensorgeregelde waterdosering.
• Aqua-control met alarm.
• Groot LCD display voor startuitstel en
resttijd-weergave.
• 6 kilo inhoud = 20% extra.

óf koop nu, betaal in 2013*

299

BEZORGD

Ook leverbaar met
1400 toeren: € 399

399

TOPKWALITEIT!
óf koop nu, betaal in 2013*

ENERGIEKLASSE AAA

• Trimmen, scheren of combinatie van
beide functies.
• Wet & Dry: Gebruik onder de douche.
• 5 geïntegreerde Gillette Fusion
scheermesjes.
• Speciale inductieve oplader.
• Maxwell-prijs: € 59,-.

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

79

GRATIS
BEZORGD

óf koop nu, betaal in 2013*

49

299

GRATIS

369

BEZORGD

Na € 10,- retour via Braun

8

ELEKTRONISCHE
CONDENSDROGER

6 KILO INHOUD
GEEN AFVOER NODIG

88 LITER
VRIESKAST

.
8L

• Elektronische programmasturing.
• Zeer eenvoudig te bedienen.
• Overal te plaatsen, stopcontact is
voldoende.
• Startuitstel is ideaal bij nachtstroom.

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

GC4850

STOOMSTRIJKIJZER

• Steamglide-strijkzool glijdt soepel over strijkgoed.
• Produceert continu 50 gram stoom/min,
170 gram stoom/min stoomstoot.
• Dubbel antikalksysteem,
350 ml waterreservoir.
• Verticaal stomen mogelijk.

89

299

199

59

PROFCARE3000

ELEKTRISCHE TANDENBORSTEL

ZEER
KRACHTIG!

79

Kerst kado tip!

GRATIS

19
STOFZUIGER

.
L
4

• Elektronische zuigkrachtregeling.
• Telescoopbuis met kliksysteem.
• Actieradius: 8 meter,
Air Clean II hygiënefiltering.
• Handige parkeer- en opberghulp.

499

399
288 LITER KOEL /
VRIES COMBINATIE

ENERGIEKLASSE A+

129

1700 WATT

•
•
•
•
•

75

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

Rekenvoorbeeld na uitgesteld betalen periode

Totale kredietbedrag
1.000

* Jaarlijks kostenpercentage
(variabel)
16%

* Debet
rentevoet
16%

Termijnbedrag
30,00

Duur kredietovereenkomst in
maanden
44

Totaal door de
consument te betalen Contante waarde
bedrag
zaak/goed
1.299,81
1.000

* Indien u het aankoopbedrag voor het einde van de uitgesteld betalen periode niet heeft terugbetaald, dan geldt het jaarlijks kostenpercentage en de debet rentevoet
vanaf de aankoopdatum. Zie voor meer informatie het standaard informatieblad in de winkel

.

* 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)

L
94

óf koop nu, betaal in 2013*

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

GRATIS
m211211

ell.nl

óf koop nu, betaal in 2013*

BEZORGD

• 3D-technologie voor grondige en diepe
reiniging.
• Poetsdruksensor licht op bij te veel druk.
• Timer geeft per gebitskwart aan wanneer
poetstijd is verstreken.
• Geeft aan dat accu leeg of vol is.

129

699

488

VAATWASSER

BODY CRUZER

1400 TOEREN
WASAUTOMAAT

BEZORGD

499

399

* Vraag naar de prospectus. Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. t/m 25 december 2011).

1200 TOEREN
WASAUTOMAAT

34

jongeren
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Gan bei! Limburgse dancemuziek in het
grote China
Afgelopen maanden heeft Karlijn van Dinther (20) haar geboortedorp Evertsoord al meermaals verruild voor
Chinese steden als Gangzhou, Wuxi, Shenzhen en Changsha. Voor een reclamecampagne van het cognacmerk
Hennessy trad zij met dj Ron van den Beuken uit Meterik in heel China op met hun hit Catch Your Fall.

China”, vertelt Karlijn. “Ik reageerde
eigenlijk heel afwachtend en nuchter.
Pas toen anderen superenthousiast
reageerden toen ik het ze vertelde
besefte ik dat ik naar China ging. Ik
dacht ‘dit moet ik doen, al moet ik
stoppen met school’.” De tweedejaars
studente Logopedie in Eindhoven
overtuigde haar docenten echter van
het nut om stemtechnieken in China
toe te passen en mocht gaan.

Communisme wordt
flexibeler

Karlijn en Chinese superster Anthony
Hennessy wil zijn cognac gaan
mixen met andere dranken en promoot
dit door Chinese supersterren te mixen
met Europese artiesten. Dj Ron van

den Beuken en Karlijn traden hierbij
samen onder de naam Clokx op. Karlijn
zong daarbij duetten met de Chinese
beroemdheden Della, Lara en Anthony.

In de vakantie werd ze gebeld
door Ron van den Beuken. “Tijdens dat
gesprek zei hij ineens: Oh, trouwens,
we hebben ook nog een boeking voor

Hoewel China misschien niet meteen voor de hand ligt als men denkt
aan een dancehit, is de muziek volgens
Karlijn ook daar steeds populairder.
“Dance komt daar op en het communisme wordt steeds flexibeler. Alhoewel
Facebook en YouTube nog steeds niet
door de filter komen.”
Optreden in China zorgde wel
voor een cultuurshock, vond Karlijn.
“Het enthousiasme van het publiek is
heel anders. Hier gaan ze tijdens een
optreden dansen en juichen en in China
luisteren ze heel goed maar spelen ze
ook spelletjes in de discotheek. Pas na
het nummer laten ze hun enthousiasme
horen. Wat ook een probleem is, is dat
ze geen Engels spreken. ‘Put your hands

up’ kreeg dan ook weinig respons.
Behalve in Shanghai, dat is wat internationaler.” Karlijn heeft geprobeerd
Chinees te leren. “Maar verder dan hallo
en proost ben ik niet echt gekomen”,
lacht ze.
De Evertsoordse heeft in drie weken
via negen vluchten in twaalf steden
opgetreden. In elke stad begon het ritueel met een persconferentie. “Reclame
maken voor Hennessy. We hadden dan
een glaasje in onze handen met appelsap in plaats van cognac, dat mochten
we niet”, lacht Karlijn. ’s Avonds werd
ze in het hotel opgehaald voor het
optreden. “Dan moesten we in de auto
blijven tot iemand door een walkietalkie te horen kreeg dat het veilig was
en liepen we omringd door bodyguards
naar een vipruimte, echt heel vreemd.”
Karlijn heeft een brede muzieksmaak. “Ik vind dance in clubs heel
leuk. Thuis luister ik Top 40-muziek
en alternatievere muziek. Voor de
toekomst weet ik het niet. Ik vind dit nu
echt superleuk, maar ik zou ook graag
ballads willen maken, waarbij ik echt
gevoel in de muziek kan leggen. Over
tien jaar hoop ik stiekem met muziek
bezig te zijn, maar logopedie zal een
grote rol blijven spelen. Misschien kan
’t wel naast elkaar, voor de veiligheid.
Mijn hart zegt muziek.”

cultuur 35

22
12

Kerst met een werelds
tintje in De Locht
Museum De Locht in Melderslo
viert tot en met 8 januari Kerst. Er
zijn kerststallen van over de hele
wereld te bewonderen. Dit jaar
komen de kerststallen uit de
verzameling van pastoor Ruud
Verheggen uit Meerlo.
Zijn eerste kerststal kreeg pastoor
Ruud Verheggen van de zusters van
een klooster uit Nederweert, waar zijn
moeder werkte toen hij 8 jaar oud was.
In tegenstelling tot veel anderen ging
hij door met het uitbreiden van zijn
verzameling. Inmiddels is zijn verzameling van kerststallen uitgegroeid tot
meer dan 350 exemplaren. De kleinste
is zilver en bestaat uit een hanger van
1 cm en de grootste bestaat uit een
groep beelden van 60 cm. De kerststallen zijn van natuurlijke materialen
gemaakt en vaak is aan de beelden
duidelijk te zien waar ze vandaan
komen. Het is een veelzijdige collectie,
“Maar”, zegt pastoor Verheggen: “Het
belangrijkste wat je ziet in mijn
verzameling is de geboorte van Jezus in
verschillende culturen.” De kerststallen
zijn nog tot 8 januari te zien in Museum
De Locht in Melderslo.

Feestdagen bij OJC Canix
OJC Canix biedt ieder jaar een uitgebreid kerst programma. Ook dit jaar hebben organiseert Canix diverse
activiteiten, zoals een Swingparty, een Film Marathon en een Beerpong competitie!
Kerstavond in Canix wordt gevierd
in de kelder. Traditioneel speelt hier
een akoestische act. Kerstavond
treedt Mon*star op. Mon*star is een
regionale rockband die hard aan de
weg timmert. Beïnvloed door Velvet
Revolver en Black Crowes zijn ze niet

meer weg te denken op de podia in de
regio. Op 25 december zetten de Canix
Huis DJ’s de tent weer op zijn kop met
de beste hits uit de jaren 80, 90 en nu.
Bierpong ook bekend als ‘Beirut’, is
een drinkspel. Bij bierpong moeten de
spelers een balletje over tafel gooien

en proberen het in een met bier
gevulde beker van de tegenstander
te krijgen. Deelnemers moeten zich
vooraf aanmelden.
Alle avonden starten om
21.00 uur. De zaal gaat om 20.00 uur
open en entree is gratis.

Vanaaf Heej gaat verder
Op tweede kerstdag 2009 werd met een bijzondere voorstelling op het Raadhuisplein symbolisch afscheid
genomen van de zelfstandige gemeente Sevenum. Dit spektakelstuk was georganiseerd door een aantal mensen
die zich verenigd had in de Stichting Um. De werkgroep heeft ondertussen een nieuwe naam en is op zoek naar
ideeën.
Stichting Um is is niet opgehouden
te bestaan zoals eerst de bedoeling
was, maar is verder gaan denken wat
er nog gedaan zou kunnen worden
voor en door de Sevenumse gemeenschap.
Frank Wintels was een van de
leden van deze stichting en door zijn
plotselinge overlijden is een aantal
mensen na gaan denken over een
mogelijkheid om hem te gedenken.
Frank was iemand die graag mensen

inspireerde en mensen met elkaar
wilde verbinden. Gemeenschapszin en
saamhorigheid vond hij heel belangrijk. In die geest wilden de leden van
Um graag iets nieuws gaan creëren.
Hieruit is een nieuwe brede werkgroep samengesteld, die de naam
Vanaaf Heej heeft gekregen. Deze
naam verwijst naar het afscheidslied
dat gezongen is op tweede kerstdag
2009.
Vanaaf Heej wil graag een acti-

viteit organiseren of een plek creëren
waar jong en oud elkaar kunnen treffen. Dit moet een plek worden waar
iedereen kan gedenken, een plek
waar men samen iets kan vieren of
waar men inspiratie op kan doen, een
plek die mensen met elkaar verbindt
en een plek waar iedereen samen kan
zijn.
Goed ideeën, suggestie of een
plek in dit kader kunnen gemaild
worden naar info@vanaafheej.nl

De Locht tussen Kerst en Nieuwjaar
Museum De Locht in Melderslo is tot 8 januari in kerstsfeer ingericht. Er vinden tijdens deze periode diverse
activiteiten voor jong en oud plaats.
In het museum verzorgt Maria
Bonten enkele presentaties. Ze geeft op
dinsdag 27 december een presentatie
over kiekjes uit de oude doos en op
woensdag 28 december vertelt ze over
de Oostenrijkse prinses Sissi. Beide

presentaties beginnen om 14.00 uur
en zijn voor iedereen toegankelijk.
Op donderdag 29 december worden
er ’s middags Nieuwjaarsplatzen
gebakken in het bakhuisje, deze
activiteit vindt ook op woensdag-

middag 28 december plaats. Het museum is tussen Kerst en Nieuwjaar iedere
dag geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag is
het museum gesloten. Voor meer informatie kijk op www.museumdelocht.nl

GEVRAAGD!
Zelfstandige werkende werknemer
voor in de Friture Smulparadijs!
Het gaat om ongeveer 25 à 30 uur.
Friture Smulparadijs
Vlasvenstraat 28a
Melderslo
Info: Bea Marcellis • 077 3984186

Crist Coppens
KERST VOORDEEL:

varkenshaas
1 kilo € 4,00 korting

WIJ WENSEN U SMAKELIJKE FEESTDAGEN

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig 2012!
Herman, Jolanda en medewerkers

Wachtpostweg 22, 5966 RR America
T: 077 - 464 21 38 I: www.dakdekkerpeeters.nl

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

TDAGEN!

NE FEES
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F
U
N
E
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N
E
W
WIJ

GEN:

TIP VOOR DE KOUDE DA

ESLAKENS
FLANELLEN LAKENS EN HO

NU 2E ARTIKEL € 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
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informatie over de

AFVALiNZAMeLiNG
van Horst aan de Maas in 2012

Antwoord op de meest gestelde vragen

Waarom verandert
de afvalinzameling?

De gemeente Horst aan de Maas gaat vanaf
1 januari 2012 het afval vaker én beter
gescheiden inzamelen. Nieuw is de
huis-aan-huis inzameling van keukenafval,
luiers, blik en drankpakken. Verder worden
overal in de gemeente tuinkorven geplaatst.
De invoering van het nieuwe systeem van
inzameling heeft vragen opgeroepen. Graag
geven wij antwoord op de meest gestelde
vragen.
Waarom verandert de afvalinzameling?
Het huidige systeem is toch goed?
in 2010 zijn de toenmalige gemeenten Horst
aan de Maas en Sevenum en een deel van de
gemeente Meerlo-Wanssum samengegaan.
de nieuwe gemeente is wettelijk verplicht om
binnen twee jaar na de herindeling één systeem
van afvalinzameling in te voeren. Horst aan de
Maas, Sevenum en Meerlo-Wanssum hebben

Gewone plastic
zak in
keukenafvalemmer

nu elk hun eigen afvalinzameling. Systemen
waar de inwoners van die gemeenten over het
algemeen tevreden over zijn. toch zijn veranderingen onvermijdelijk om van drie systemen
één systeem te maken.
Waarom is de keuze gemaakt voor dit
systeem – en niet voor vele andere
mogelijke alternatieven?
de gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft
twee voorwaarden gesteld aan het nieuwe
systeem van afvalinzameling:
1. in alle kernen moeten tuinkorven worden
geplaatst;
2. het afval moet zoveel mogelijk aan huis
worden opgehaald.
de gemeenteraad heeft bovendien de wens
uitgesproken om meer afval te scheiden
en daardoor het restafval te verminderen.
daarnaast mocht het systeem niet duurder
zijn dan de huidige wijze van afvalinzameling.

dat zijn de uitgangspunten geworden van het
systeem dat op 1 januari 2012 wordt ingevoerd.
daarmee vielen ook veel van andere mogelijke
alternatieven op voorhand af.
Wij zien niet in wat de voordelen zijn van
het nieuwe systeem. Waarom is hier voor
gekozen?
Veel blijft bij het oude. Wat wij hebben gedaan
is de meest gewaardeerde onderdelen van de
drie bestaande systemen op een slimme manier
combineren. Alleen het tweemaal per week
ophalen van het keukenafval is echt nieuw voor
onze gemeente.
We hebben het scheiden van afval gemakkelijker
en vooral aantrekkelijker willen maken. door het
gratis bij u aan huis op te halen. door het vaker
op te halen. en door voldoende inzamelmiddelen
beschikbaar te stellen. Gelijktijdig wordt het
aanbieden van restafval ontmoedigd door de
invoering van de tariefzak.
U geeft aan dat het nieuwe systeem goedkoper
is voor de burger. Is dat werkelijk zo?
U betaalt komend jaar 115 euro aan basisheffing. Daarnaast moet u tariefzakken kopen voor
het restafval (€ 1,20 per zak). Hoe beter u het
afval scheidt, hoe minder tariefzakken u hoeft
te kopen. de gemeente heeft in mei 2011
sorteerproeven gehouden. daaruit bleek dat
door goed scheiden de hoeveelheid restafval
met 50 tot 70% omlaag kan. Kortom, wie moeite
doet om het afval goed te scheiden betaalt
vanaf komend jaar aanzienlijk minder voor de
inzameling van het afval. Horst aan de Maas
wordt in dat opzicht zelfs een van de
goedkoopste gemeenten van Nederland.
Waarom zijn de burgers niet betrokken?
dat is wel gebeurd. de gemeente heeft voor
het nieuwste onderdeel van de afvalinzameling,
het tweemaal per week aan huis inzamelen van
het keukenafval, een proef gehouden onder
600 huishoudens in Meterik en de wijk ’t Luttel
in Sevenum. Uit enquêtes blijkt dat 80% van de
respondenten zeer tevreden was over de proef
en graag bereid was er mee door te gaan.
tijdens de proef hebben wij ook een aantal
keren een klankbordgroep van inwoners naar
hun ervaringen met het systeem en hun
eventuele verbetersuggesties gevraagd.
daarnaast heeft de gemeente Horst aan de
Maas in de afgelopen maanden al het mogelijke gedaan om inwoners van de gemeente zo
goed en volledig mogelijk te informeren over
de veranderingen. informatiebijeenkomsten,

de ophaalroutes zijn veranderd. de kans is
groot dat het tijdstip waarop de inzamelaar
bij u langs komt ook is veranderd. Zorg dat
uw afval op tijd (7.00 uur) buiten staat.

Rijden er straks veel meer vrachtwagens
door de straat? En is dat niet veel duurder
en slecht voor het milieu?
er gaan in de eerste maanden inderdaad meer
vrachtwagens het vuil ophalen. de inzamelaar
heeft nog niet de beschikking over een inzamelvoertuig waarmee al het afval in één keer en
volledig gescheiden kan worden opgehaald.
in de eerste maanden van 2012 wordt onderzocht hoe de inzameling beter en efficiënter kan
en wat daar precies voor nodig is. Het is niet
duurder. In de basisheffing is rekening gehouden
met de inzet van meer vuilophaalwagens.
de extra milieubelasting door transport weegt
niet op tegen de voordelen die het nieuwe
systeem juist biedt voor het milieu.
‘Absurd. Belachelijk. Ondoordacht.’
elke verandering roept weerstand op. dat is nu
niet anders. Wij beseffen ook dat niet iedereen
de veranderingen ziet als verbetering.
Maar toch: de meeste bezwaren zijn gebaseerd
op verwachtingen, niet op feitelijke ervaringen.
de gemeente heeft de invoering van het nieuwe
afvalinzamelsysteem zorgvuldig voorbereid.
Zo hebben wij vooraf informatie ingewonnen bij
andere gemeenten (waaronder Cranendonck)
en bij deskundigen op het gebied van afvalinzameling. daarnaast hebben we een proef
gedaan met keukenafval en zijn er sorteerproeven uitgevoerd om inzicht te krijgen in de
hoeveelheid restafval.
Op basis van al die informatie en proeven zijn
wij er van overtuigd dat met dit systeem de
inzameling van afval in Horst aan de Maas
gemakkelijker wordt, goedkoper en beter voor
het milieu.
daarom: ga er in de komende maanden mee
aan de slag. de ervaring leert dat de invoering
van een nieuw systeem van afvalinzameling een
gewenningsperiode van vier maanden vraagt.
in mei van het komende jaar houden wij een
onderzoek naar de ervaringen met de nieuwe
afvalinzameling. Uit dat onderzoek zal blijken of
aanpassingen van het systeem nodig zijn.

Ingewikkeld? Eigenlijk is het heel simpel
al. daarvoor hebt u uw eigen opslagmiddelen,
zoals een doos voor het oud papier, een emmer
of een doos voor het glas, een bakje voor de
batterijen, etcetera. Uiteraard gaan de plaatselijke verenigingen door met inzamelen van het
oud papier en soms ook metaal. We houden
de glasbakken en rinkelpijpen voor het glas.
En in elke kern komen tuinkorven voor het fijne
tuinafval.

in het keukenafvalemmertje mag u een normaal
(doorzichtig) pedaalemmerzakje gebruiken, zodat het emmertje schoon blijft. dit plastic wordt
er later bij de verwerking weer uit gesorteerd.

Nieuwe
ophaalroutes

publicaties op de website www.afval2012.nl en
in de lokale en regionale pers, het huis-aanhuis bezorgen van een startpakket, etcetera.
Bovendien zijn vragen van inwoners beantwoord. Met een aantal verontruste inwoners zijn
gesprekken gevoerd. tijdens die gesprekken is
geprobeerd om die zorgen, voor zover dat kon,
weg te nemen.

eigenlijk is het nieuwe systeem heel simpel.
U zet tweemaal per week het keukenafval aan
de straat. doordat het keukenafval zo vaak
wordt opgehaald ontstaat er geen stank of
andere overlast.
Om het gemakkelijk te maken mogen ook luiers

en het incontinentiemateriaal bij het keukenafval.
eenmaal in de twee weken zet u op een van de
vaste ophaaldagen ook het blik en de drankpakken (in de gele zak), het plastic (voortaan in de
container) en het restafval (in de tariefzak) klaar.
Al het andere afval scheidde u waarschijnlijk

Kijk op de achterzijde van de afvalkalender voor
informatie over de inzameling van het andere
afval. Bijna alles wordt op afspraak bij u aan
huis opgehaald. Meer informatie vindt u ook in
de gemeentegids 2012 en op de website
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl
(vanaf 1 januari online).

Laatste lediging containers voor 2011
in 2011 wordt restafval in zakken opgehaald en
gaat het plastic in de containers. Hieronder ziet

u wanneer de containers voor het laatst worden
leeggemaakt.

Soort Afval

Plaatsnaam /
Inzamelroute 2011

Laatste “gewone”
ophaalbeurt in
2011

Extra ophaalbeurt in 2011
of 2012

Wanneer de
plastic sticker
plakken?

Rest

Broekhuizen*,
Broekhuizenvorst*,
Lottum-Noord

Ma 19 december

Wo 4 jan 2012

Wo 4 jan 2012

Grubbenvorst-Noord,
Lottum-Zuid

di 20 december

Wo 4 jan 2012

Wo 4 jan 2012

Grubbenvorst Centrum

Wo 21 december

Wo 4 jan 2012

Wo 4 jan 2012

Sevenum, evertsoord en
Kronenberg

Wo 21 december

Zat 31 dec
2011

Zat 31 dec 2011

Melderslo*,Horst-Zuid

do 22 december

Wo 4 jan 2012

Wo 4 jan 2012

America, Griendtsveen

Vr 23 december

Wo 4 jan 2012

Wo 4 jan 2012

Hegelsom, Horst

Zat 24 december
(ipv 2e kerstdag)

Zat 31 dec
2011

Zat 31 dec 2012

Horst (in de Riet),
Meterik

di 27 december

Wo 4 jan 2012

Wo 4 jan 2012

Meerlo, tienray en
Swolgen

Wo 28 december

Zat 31 dec
2011

Zat 31 dec 2011

Horst-West

Wo 28 december

Wo 4 jan 2012

Wo 4 jan 2012

Horst-Oost

do 29 december

Geen extra
inzamelronde

do 29
december

Horst-Noord

St. Jansstraat 2

Geen extra
inzamelronde

Vr 30 december

Meerlo, tienray en
Swolgen

Wo 21 december

Zat 31 dec
2011

Zat 31 dec 2011

Sevenum, evertsoord en
Kronenberg

Wo 28 december

Zat 31 dec
2011

Zat 31 dec 2011

GFT

Inwoners van Broekhuizen, Broekhuizenvorst en Melderslo opgelet
in uw woonplaats is er overlap tussen het oude en het nieuwe inzamelsysteem. Op 2 en 3 januari is de eerste
ophaalronde voor vier stromen (keukenafval, blik- en drankpakken, plastic afval en restafval in de tariefzak).
Maar op 4 januari is nog de laatste (extra) ledigingsbeurt van het restafval in uw blauwe container. Als u de
overstap naar het nieuwe systeem zo gemakkelijk mogelijk wilt maken, dan begint u er op 4 januari mee.

Grotere groene emmer nodig
voor luiers?
Gezinnen met kinderen in de luiers en
volwassenen die om medische redenen gebruik
moeten maken van incontinentiemateriaal
kunnen hun keukenafvalemmer van 10 liter
ruilen voor een afvalemmer van 25 liter.
daarvoor is een omruilactie gepland op
dinsdag 27 en woensdag 28 december.
U moet zich voor deze omruilactie aanmelden
door een aanmeldformulier in te vullen op de

website http://omruilactie.afval2012.nl
(of via www.afval2012.nl).
de omruilactie vindt plaats op de gemeentewerf
aan de Luttelseweg 20, 5975 VW Sevenum.
U hoeft het emmertje niet persoonlijk om te
ruilen; dat mag ook een ander voor u doen.
Neem wel het emmertje en een print van het
reserveringsbewijs mee.

Meer informatie over
afvalinzameling?
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Kijk op de website www.afval2012.nl
Vanaf 1 januari 2012 vindt u meer informatie
over de inzameling bij u in de straat op
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl
Voor meer informatie zie ook de kalendergids
2012 én de persoonlijke afvalkalender.
de kalendergids en de afvalkalender waren
onderdeel van het startpakket dat u onlangs
heeft ontvangen.
Heeft u niet alles ontvangen? Neem dan
contact op met de gemeente Horst aan de
Maas, telefoon 077-4779777.
Vanaf 1 januari hebben alle huishoudens toegang tot
hun eigen afvalkalender op internet

Inlever- en omruilactie containers en
groene emmers in voorjaar 2012
in het voorjaar van 2012 is een tweede omruilactie voor groene emmers gepland. tot die tijd
kunt u voor het keukenafval losse pedaalemmerzakken gebruiken en deze in een emmer
van uzelf aan de straat zetten (emmer is nodig
om kapot pikken van de zak door vogels te

voorkomen). Heeft u straks een restafval of gftcontainer over? Overtollige containers worden
in het voorjaar van 2012 ingezameld. er komt
daarna ook een omruilmoment voor mensen die
een andere plastic container willen.

Verplaatsing tuinkorven
de locatie van de korven moet aan allerlei voorwaarden voldoen, zoals goede bereikbaarheid
voor de kraanwagen die de korf komt legen,
verkeersveiligheid en een goede spreiding over
het gebied.
in het voorjaar van 2012 inventariseren wij over
welke tuinkorven opmerkingen zijn gemaakt en

of dit aanleiding is om de korf te verplaatsen.
Als u opmerkingen heeft over de locatie van de
tuinkorven bij u in de buurt, dan kunt u dat
melden bij de gemeente. Maak daarvoor
gebruik van het reactieformulier op de website
www.afval2012.nl (zie 'Opmerkingen over de
nieuwe afvalinzameling').

Belangrijk voor inwoners voormalig
Sevenum en Meerlo, Swolgen en Tienray
Heeft u een restafval- én een gft-bak? dan mag
u zelf kiezen welke bak u voortaan voor het
plastic wilt gebruiken. in het voorjaar van 2012
volgt een ophaalronde voor overtollige bakken.

Voor alle duidelijkheid: u kunt vanaf 1 januari
2012 niet meer terecht bij de milieustations in
Venlo en Venray. Kijk op de afvalkalender hoe
u voortaan uw grofvuil en ander afval kwijt kunt.

Veelgestelde vragen
Nog vragen over het nieuwe afvalsysteem?
Kijk voor het antwoord op veelgestelde
vragen op de website www.afval2012.nl.

Op de website staat ook een afval-ABC, een
overzicht van waar welk afval in hoort.

Keukenafval

Restafval (tariefzak)

Kunststof
verpakkingen

Drankpakken
en blik

Fijn tuinafval

Keukenafvalemmer
inzamelen: 2 x per week

Tariefzak
inzamelen: 1 x per 2 weken

Container
inzamelen: 1 x 2 weken

Gratis gele zak
inzamelen: 1 x 2 weken

Tuinkorf
Wordt regelmatig geleegd

Wat hoort er onder meer in?
• Etensresten (rauw of gekookt)
• Incontinentiemateriaal
• Luiers
• Stro en mest van kleine huisdieren
• Taartdozen met slagroom eraan

Wat hoort er onder meer in?
• Aardewerk (bijv. kapot bord)
• Aluminiumfolie
• Chipszak
• Damesverband en tampons
• Kaarsvet
• Kattenbakkorrels zonder milieukeur
• Kauwgom
• Pleisters
• Schelpenzand (uit vogelkooi)
• Stoma-afval
• Stofzuigerzak
• Wegwerp-stofdoekjes (swiffer)

Wat hoort er onder meer in?
Alle verpakkingen van plastic, zoals
plastic flessen, kuipjes, folies,
deksels, zakjes, bloempotjes,
hoesjes, tubes etcetera)

Wat hoort er onder meer in?
• Aluminium schaaltje of bakje
• Blikje / conservenblik
• Deksel van metaal
• Drankpak / sappak
• Kartonnen wegwerpsbekers of
borden
• Spuitbus van metaal (leeg)
• Tetrapak
• Vlapak / vlakarton

Wat hoort er in?
Al het organische afval uit uw tuin
met een maximale lengte van 50
centimeter, zoals
bladeren, heggesnoeisel, takjes en
gemaaid gras.

Meer weten? Kijk op

www.afval2012.nl
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Kerstknallen De Lange Een drukke week bij OJC Phoenix
Tijdens de kerstdagen saai op bezoek gaan bij je schoonfamilie? De
Lange Horst pakt uit tijdens de kerstdagen. Op vrijdagavond, de vooravond
van kerstavond, knallen dj Styn en dj Gurde het dak van De Lange Horst.

Kerst staat weer op de kalender en dus is het feest bij Phoenix. Van kerstavond tot en met nieuwjaarsdag
blijft het onrustig in de soos. Een ruime week wordt er gevierd dat er gevierd kan worden.
Om te beginnen is er het geheel
nieuw ontwikkelde Klerenspel op
kerstavond: een interactief spel
waarbij je niet weet in welke kledij
je het komende halfuur door zult
brengen. Kom dus goed gekleed,
want behalve in het keurig afgeschermde pashokje is naaktlopen
toch een beetje frisjes.
Een dagje later staat een oude
vertrouwde op het programma.
Het is alweer drie edities geleden:
Kienen met Crienen. Onder de bezielende leiding van de heer Crienen
mag het balspel gespeeld worden

waarbij vele prachtige prijzen in de
wacht gesleept kunnen worden.
Tweede kerstdag mag er genoten
worden van échte kerstklassiekers
op het videoscherm. Thuis blijven is
dus geen optie. De 27e mogen de
speciaalbieren aangespannen worden.
Na een proefsessie is het neusje van
de zalm in de koeling gezet en deze
excellente keuze mag dan ook bezongen worden gedurende de speciaalbiercantus.
Woensdagavond wordt de
kerstgedachte definitief overboord
gezet. Strijd, inzet, vals spel, alles

zal uit de kast gehaald worden om
het tafelvoetbaltoernooi te winnen.
Inschrijven kan bij OJC Phoenix zelf.
Op vrijdag zijn er weer eens
bands te horen in de Hegelsomse
catacomben. She’s Got Legs en No
Mans Valley zullen van zich laten
horen op bijna de laatste gezellige
avond van 2011. De allerlaatste
avond is natuurlijk oudejaarsavond.
In spanning worden 2012 en het
bijbehorende nieuwjaarsgeschenk
afgewacht, dat tijdens de borrel op
zondag 1 januari opgehaald mag
worden.

Kerstprogramma ’t Stammineke
Kerstavond zelf staat in het teken
van X-Mas House Night in de zaal, met
de houseresidents Mickey C en Woody
Johnson, van eclectische house, tot
dubstep tot dirty house. Ook in het
feestcafé gaat het door tot in de vroege
uurtjes.
De zaterdagavond, op eerste kerstdag, vereert dj Maurice de zaal van De
Lange Horst met een bezoek. Deze topdj is al vanaf 1997 actief in het circuit
en weet dus wel hoe hij de voetjes van

de vloer moet krijgen. Met zijn tien
gouden platen is De Lange trots dat ze
deze topper mogen verwelkomen.
De echte knaller van de kerst is
bewaard voor tweede kerstdag. De
enige echte Tony Star, bij veel mensen
beter bekend als Sterretje van Oh Oh
Cherso, gaat de fundamenten van de
zaal testen. Deze prettig gestoorde
Hagenees is een garantie voor een
knotsgekke avond. Kijk voor meer informatie op www.delangehorst.nl

Café ’t Stammineke in Grubbenvorst heeft een druk kerstprogramma. Op vrijdag 23 december speelt de band
Sixtie-Nine. De avond begint vanaf 21.00 uur. De band speelt akoestisch. In het tussenprogramma staat 30 past
70, een pockrock coverband. The Sunday Zombies and the Brain sluiten de avond af.
Op maandag 26 december
speelt de band The Heavy 70’s. Zoals
de naam al weergeeft bestaat hun
set uit klassieke rocknummers uit de
jaren 70.
Er zijn covers van Aerosmith,
ZZ-top, Thin Lizzy, Small Faces, Led

Zeppelin, Wings, Free en de Doobie
Brothers te horen. Deze band heeft
toch al wat jaartjes op het podium
gestaan en hoogtepunten tot nou toe
waren de opening van 013 in Tilburg,
het Stamrock Festival in Hardeberg
en het openingsfeest van muziekblad

Aloha in de Melkweg.
Verder verzorgden The Heavy
70’s met succes voorprogramma’s
van helden als The Sweet, Slade,
Golden Earring, Cheap Trick en Uriah
Heep. Beide avonden beginnen om
21.00 uur.

Start bouw!
Wegens succesvolle verkoop

De Afhang

Er zijn nog maar enkele woningen te koop
Prijs vanaf € 185.000,- v.o.n.

Aan de rand van Horst
Ontwikkeling en realisatie:

(077) 397 69 86 | www.haegens .nl

Fijne
feestdagen!
(0478) 513 700 | www.hauzerenpartners.com
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Alde Knoeper voor
Lemmen & Co

cultuur 39

Partners van Erato 4:
Gerbert Vissers

Gerbert Vissers van Vissers Olie: ”Tijdens de uitreiking van de
Ondernemersprijs 2010 heb ik een belofte gedaan aan de initiatiefnemers
Al 35 jaar doet de familie Lemmen mee aan de Horster carnavalsoptocht. Met de groep Lemmen & Co staan ze
elk jaar garant voor actuele onderwerpen, mooie kostuums en zichtbaar plezier. Dit is reden voor de ald preense van van Erato.”
D’n Dreumel om hen d’n Alde Knoeper toe te kennen.

D’n Alde Knoeper wordt jaarlijks uitgereikt aan degene die zich
verdienstelijk heeft gemaakt voor
de carnaval in het algemeen en d’n
Dreumel in het bijzonder. De onderscheiding werd in 1974 ingesteld
door d’n Dreumel en wordt jaarlijks
toegekend door de ald preense van
d’n Dreumel.
Lemmen & Co is ontstaan in 1977,
toen de broers Thei en Joep Lemmen
voor de eerste keer aan de optocht
meededen. Het onderwerp in 1977

was Terug oët Tirool, waarmee zij als
kleine groep mee deden. Ze hadden
meteen prijs. In de jaren die volgden
passeerden onder meer de Oëttocht
va ’t zeekenhoes, het afscheid van
Jüpke d’n durpsumroper en Weej ziën
33 joar in d’n Hemel in de optocht.
De groep is elk jaar, met uitzondering van 1980, in de prijzen gevallen.
Regelmatig gingen Lemmen & Co er
zelfs met de eerste prijs vandoor.
Nu doen drie generaties Lemmen
in de optocht mee. De laatste jaren

heeft zich ook nog een aantal vrienden aangesloten, waardoor de groep
nu uit meer dan 30 personen bestaat.
Daarnaast hebben drie dochters van
Thei Lemmen, Christianne, Sandra en
Janine, deelgenomen aan liedjesavonden en in 1997 waren Christianne en
haar man Paul van Riswick, borebroedspaar.
Op woensdag 18 januari om
20.11 uur wordt d’n Alde Knoeper aan
Lemmen & Co uitgereikt in de residentie De Lange in Horst.

Vijf LVK-liedjes Horst aan de Maas
naar halve ﬁnales
De hoofdjury van stichting Limburgs Vasteloavesleedjes Konkoer (LVK) heeft de 60 halve finalisten van dit jaar
bepaald. Hierbij zitten vijf liedjes uit de gemeente Horst aan de Maas: één uit Horst, één uit America en maar liefst
drie uit Grubbenvorst.
Uit Horst mogen Thijssen & Co
meedoen met hun liedje Weej hâlde
ván en fiësje. Lisette Vervoort uit
America doet mee met Weej Same. Voor
Grubbenvorst gaan De Miémelaar van

de Toddezek, As weej d’r ni beej zien
van de Ald Prinse Compagnie en Tieske
met Idderein is anders, strijden om de
eerste plaats. De voorrondes vinden op
31 december, 7 en 14 januari plaats. Het

is nog niet bekend welke artiest
wanneer moet optreden. De 36e finale
van het LVK is op vrijdag 3 februari in de
veilinghallen in Margraten. Voor meer
informatie kijk op www.stichtinglvk.nl

”Erato brengt verlichting voor
medemensen in moeilijke posities.
Vooral in dit jaargetijde komt dat
heel mooi tot uiting. Daarom vind ik
het belangrijk om lokale initiatieven
als Erato te ondersteunen Met deze

ondersteuning kunnen wij iets
terugdoen voor de medemens. Ik ben
er trots op dat wij de belofte hebben
waargemaakt en dragen ook in het
nieuwe jaar Erato een warm hart
toe.”(Foto: Hub Vermeeren)

Stichting IJsbaan Horst bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd
aan de totstandkoming van de ijsbaan op het Wilhelminaplein. Inmiddels
is de baan geopend en genieten jong en oud massaal van het schaatsplezier. Dankzij de financiële steun van ondernemers en particulieren en
de vele vrijwilligers die dag en nacht klaar staan, belooft ook dit jaar de
ijsbaan een grandioos succes te worden.
Mensen die zich als vrijwilliger willen aanmelden zijn van harte welkom.
Meer informatie? Bel 06 22 69 06 75 of mail naar info@ijsbaanhorst.nl

Foto: Jos Derks
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Computermarathon
voor India succesvol
Afgelopen vrijdag en zaterdag is Luc van Hartingsveld (21) van Luc-IT,
samen met een team van vijf jonge computerspecialisten actief geweest
om in totaal 46 computers en laptops op te schonen en sneller te maken.
“Niet de honderd die ik had gehoopt”, zegt Luc. “Maar dankzij extra
giften en de bijdrage van Wilde Ganzen levert deze actie toch zo’n 2.500
euro op voor de mobiele school die SOS Meerlo-Wanssum in India bouwt.”
Zaterdag 18 december, de dag
dat alle deelnemers hun computers
weer konden ophalen, werd er een
feestje gebouwd. Er zijn leuke prijzen
verloot onder deelnemers en Judith
Andriessen van Juhe Entertainment
had van zeshonderd ballonnen een
wand gemaakt in de vorm van de
SOS bus voor India. “Een kunststukje”,
zegt René Poels, voorzitter van SOS,
over deze bijdrage. “Veel ondernemers hebben meegewerkt aan deze
actie. Hun bijdrage is in een kalender
met Indiase foto’s vormgegeven en

uitgedeeld aan alle deelnemers.”
Luc: “We hebben ongeveer
2.500 euro aan de mobiele school
kunnen bijdragen. Voor dit geld wordt
een tv met dvd aangeschaft om de
kinderen lesfilmpjes te laten zien, een
laptop voor de leraar, een mobiele
stroomgenerator, zodat de elektrische
apparatuur niet uitvalt en de bus
kan worden gespoten. Een geweldig
resultaat dat we misschien volgend
jaar wel willen herhalen. Het was
ontzettend vermoeiend, maar heel
erg de moeite waard.”

De Pielkebouters
herdrukt
De tweede oplage van het boek ‘de Pielkebouters ván Hors’ is van de
pers gerold. Het sprookje wordt in het Horster dialect verteld door Jan ván
Teng.
Het oude woordgebruik van de
plaatselijke dichter is voor de lezer
puur genieten. Hij spreekt zinnen als:
“Ze begaajde zich án aal ’t aetes,
waore gooj kammeraote en hele de
naoberplich in iere. De manslie
smoëkte ’s aoves nò ’t werk op ‘r röst
e piepke beej ’t veur. De vrollie
droonken e teske koffie e peessen op
de blage die án d’n opwas stónge.”

En ook: “D’n Hier van Hors stóng op
en vegde zich d’m bóksemboam af.”
Jan heeft het sprookje van de
Peelkabouters op een fantasierijke
wijze herschreven.
Het boekje wordt te koop aangeboden. Voor verkooppunten zie www.
peelkabouters.nl De opbrengst gaat
naar de CliniClowns en andere voorzieningen voor zieke kinderen.

Levende kerststal in Evertsoord
Op 24 december, kerstavond, zal er voor en na de nachtmis van 20.30 uur, een levende kerststal te
bewonderen zijn op het kerkplein in Everstoord. De kerststal is gemaakt door de inwoners. Voor de
kinderen is een rol in het kerstverhaal weggelegd. De kinderen voeren ook tijdens de heilige mis een
kerstspel op. Vanaf 20.00 uur is iedereen van harte welkom.

Kerststal Melderslo open
De kerststal bij het Vlasven in Melderslo is weer open voor bezoek.
Op zaterdag 24 december is de
kerststal van 11.00 tot 20.00 uur te
bezoeken. Vanaf eerste kerstdag tot en

met 27 december en op nieuwjaarsdag,
2 januari en 6 januari is de kerststal
van 11.00 tot 16.30 uur te bezoeken.

De kerststal is een initiatief van de
dorpsraad en medewerkers van de
kerstgroep.

Better Nutrition
Better Health
SUPER PREMIUM
QUALITY
Hondenvoer van de
allergezondste ingrediënten
Een 100% volledig samengesteld voer voor honden van alle
leeftijden en alle rassen. Samengesteld uit voor menselijke
consumptie geschikte eiwitten: lamsvlees meel, kippenvlees meel,
verse zalm en hele eieren.
Gezonde zalmolie, kippenvet en lijnzaad; ingrediënten die
rijk zijn aan Omega 3 & 6 vetzuren voor een glanzende en
volle vachtconditie.
Géén huidallergieën veroorzakende maïs, tarwe, soja, gerst
of bietenpulp of andere glutenbevattende vulmiddelen
maar voedzame bruine rijst. Bovendien appels, wortelen en
doperwten als een natuurlijke vitaminenbron.
Verrijkt met Probiotica, Prebiotica, Chelated Mineralen voor
verbeterde absorptie van de mineralen en Yucca Schidigera
extract. Volledig op natuurlijke wijze geconserveerd
met gemengde vitamine
old.eu
E en rozemarijn.
www.dogloversg
Honden zijn er ´gek op`!

Dogs love the taste!

Trimsalon Kynos

Danielle Janssen-Groesbeek, Americaanseweg 116, 5964 PB Meterik
Bezorging aan huis mogelijk (boven 5 km € 2,50 bezorgkosten).

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

448 gram






VRIJE VUURWERKVERKOOP
29, 30 & 31 DECEMBER 2011
Sevenum

Horsterweg 68, 077-4672222

cultuur 41

22
12

Drie concerten in
kerstweek Cambrinus

Trade Mark met
kerst in OJC Merlin

In café Cambrinus in Horst zijn in de kerstvakantie drie concerten gepland, op 26, 27 en 28 december. Er zijn
twee pianoconcerten en het derde concert is van de band Matthews Southern Comfort.

De band Trade Mark speelt op tweede kerstdag in OJC Merlin in
Meerlo. Ze hebben vier jaar geleden op tweede kerstdag voor de laatste
keer een optreden gegeven in het jongerencentrum.
Het belooft een avond vol rock ’n
roll muziek, vliegende kerstbomen en
misschien nog een bezoekje van de
Kerstman te worden. OJC Merlin opent

vanaf 16.00 uur haar deuren. Het
optreden begint om 20.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.ojcmerlin.nl

Openstelling kerk
Lottum met Kerstmis
Op eerste en tweede kerstdag is de kerk van Lottum open van
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Op beide dagen is er om
10.00 uur een plechtige hoogmis. Op tweede kerstdag is er aansluitend
aan de hoogmis een kerstconcert van de Koninklijke Harmonie Lottum.
De kerk is beide dagen open om
iedereen in de gelegenheid te stellen
de mooie kerststal en de prachtige
kerstbloemstukken te bezichtigen.

Kerstoptreden
zangkoor Sezako

Egbert Derix (l) en Iain Matthews (m),
deze week met ieder een eigen concert in Cambrinus (foto: Brendan van den Beuken)
Op maandag 26 december neemt
Loek Kleeven plaats achter de vleugel voor een klassiek pianoconcert.
Tijdens dit concert staan werken van
Chopin, Liszt en Beethoven op het
programma.
Op dinsdag 27 december is het de
beurt aan Egbert Derix voor zijn eerste
soloconcert als jazz- en poppianist.
Derix maakte samen met Iain

Matthews een cd die in het voorjaar
van 2012 door Universal wereldwijd
wordt uitgebracht op het Amerikaanse
jazzlabel Verve.
Op woensdag 28 december stelt
Iain Matthews de wederopstanding
van zijn oude band Matthews Southern
Comfort voor. Onder deze naam scoorde
hij in 1970 een wereldhit met het
nummer Woodstock. Met de cd Kind of

Nieuw

Hier wordt door de werkgroep
Kerksieren veel aandacht en tijd aan
besteed. Er klinkt kerstmuziek en men
kan een kaarsje aansteken.

New van de band, uitgebracht in 2010,
werd een nieuwe loot toegevoegd
aan het omvangrijke oeuvre van de
muzieklegende.
Het concert van Loek Kleeven
begint om 16.00 uur. De concerten van
Egbert Derix en Matthews Southern
Comfort beginnen om 20.30 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Zangkoor Sezako uit Sevenum verzorgt op vrijdagavond 23 december
een kerstoptreden. Dit vindt plaats van 18.45 tot 20.00 uur in het
overdekte winkelcentrum De 4 jaargetijden in Sevenum.
Sezako is een gemengd a-capellakoor met 22 leden onder leiding
van dirigent Geert Claessens uit
Sambeek. Het koor zingt kerstliederen uit alle windstreken van Europa.
Op het repertoire staan bijvoorbeeld

Lakei Boomkwekerijen heeft zich ontwikkeld tot dé specialist in de teelt van rozen en
seringen, zowel in pot als in de vollegrond.
Met een duidelijke visie willen wij beheerst
doorgroeien. Met de bouw van een nieuwe
locatie zijn wij klaar voor de toekomst en
willen wij onze medewerkers een zo prettig
mogelijke werkomgeving bieden.

Om ons team van +/- 10 medewerkers te versterken,
zijn wij per direct op zoek naar:

Spaans-, Engels-, Frans- en uiteraard
Nederlandstalige kerstnummers. Op
de drukke vrijdagavond vóór Kerstmis
wordt het winkelend publiek met
deze sfeervolle kerstmuziek in kerststemming gebracht.

MEER KOPEN =
MEER KORTING*
1 stuk = 25% korting
2 stuks = 30% korting
3 stuks = 40% korting
4 stuks of meer = 50% korting
* tenzij anders aangegeven

MEDEWERKER CONTAINERTEELT
PIETER BELSSTRAAT 26 HORST
In een jonge en gezellige woonwijk gelegen zeer ruime half
vrijstaande nieuwbouwwoning (560 m3). De woning beschikt
over een zonnige woonkamer, een halfopen keuken voorzien
van luxe inbouwkeuken, 5 slaapkamers en een garage.
288 m2 perceel.

Informatie: InterMakelaars Horst

Fulltime (40 uur)

Koopprijs:
€ 329.000,-k. k.

T (077) 398 90 90 horst@intermakelaars.com www.intermakelaars.com

m/v

Wij vragen:
• Een goede motivatie
• Een verantwoordelijke en flexibele instelling
• Interesse en gevoel voor planten
• Een teamspeler
• Enige ervaring in de groene sector

Wij bieden:
• Een afwisselende baan
• Een prettige werksfeer
• Ruimte voor ideeën en eigen inbreng
• Mogelijkheid om door te groeien in en met het bedrijf
• Een marktconform salaris en prima arbeidsvoorwaarden
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je sollicitatie voorzien van cv voor 9 januari aan:
info@lakei-boomkwekerijen.nl
Lakei Boomkwekerijen, t.a.v. Hans van de Laak
Horsterdijk 70, 5973 PR LOTTUM

tdagen
fijne kers ste wensen
rbe
en de allet nieuwe jaar
voor he

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Liesbeth’s Grand Café presenteert:

Top 2000 in een ander jasje
ambulant
pedicure
Neem vrijblijvend contact op:
06-46054239
www.ambulantpedicure.webklik.nl

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

Restaurant kerstweekend en
nieuwjaarsweekend gesloten.

Kerstmis

Lekker thuis tafelen zie
onze site www.brugeind.nl

Programma
1e kerstdag
2e kerstdag
Di 27-12
Woe 28-12
Do 29-12
Vrij 30-12
Zat 31-12
Zon 1-1

Start Top 2000
Erwin Nyhoff (besloten avond)
Top 2000 vinylshow
Murphy’s quiz
Marloes Nogarede &
Joep van Wegberg and friends
Spellenavond
Afsluiting Top 2000
Nieuwjaarsborrel met dj Math

vanaf 21.30 uur
vanaf 21.00 uur
vanaf 22.00 uur
vanaf 21.00 uur
vanaf 22.00 uur
vanaf 21.00 uur
tot 17.00 uur
vanaf 20.00 uur

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

America

Aprèsski-party
za 24 december 20.00-02.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

Liesbeth’s Grand café

Jacob Merlostraat 1 - 5961 AA Horst
077 - 3981659 - info@grandcafehorst.nl

Aixam Scouty Scouty SL Cabriolet
JDM Abaca Abaca Mountain
Ligier X-TOO X-TOO Max Excellence Brommobiel

2010
1997
1978
2009
2004
1990
2003
2005
2004
2005
2004
2004
2010
2001
2004
2008
2009
2005

139109 Km.
210815 Km.
129500 Km.
200597 Km.
140527 Km.
144459 Km.
102215 Km.
199400 Km.
259197 Km.
83654 Km.
42659 Km.
393149 Km.
151723 Km.
56583 Km.
92729 Km.
180279 Km.
184722 Km.
189234 Km.
293835 Km.
206861 Km.
111794 Km.
79823 Km.
48510 Km.
129503 Km.
172206 Km.
164404 Km.
32945 Km.
204410 Km.

2005 70000 Km.
2008 4097 Km.
2007 3343 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Hybride
Benzine
Benzine
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine

€ 24.950
€ 8.000
€ 32.500
€ 11.950
€ 1.950
€ 10.950
€ 2.950
€ 8.500
€ 2.500
€ 17.750
€ 39.950
€ 2.500
€ 12.500
€ 25.750
€ 12.950
€ 22.500
€ 7.950

Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel

€ 5.900
€ 6.750
€ 6.750
€ 4.950
€ 4.950
€ 29.950
€ 7.950
€ 35.000
€ 17.950
€ 11.950
€ 19.500

Diesel
Diesel
Diesel

€ 5.950
€ 9.950
€ 7.950

OCCASIONS MET FOTO: ZIE WWW.WEJEBE.NL
Uw adres voor verkoop alle merken, nieuw en gebruikt, leasing, onderhoud, reparatie, APK, schade
afwikkeling en herstel. Leasing via eigen lease maatschappij. Occasions met foto zie: www.wejebe.nl.

zo 25 december 19.00 uur
Locatie: OJC Canix

ma 26 december 13.00-17.00 uur
Locatie: Houthuizermolen

Tweede kerstdag bij Canix

Levende Kerststal

ma 26 december 19.00 uur
Locatie: OJC Canix

za 24 december 20.00 uur
Locatie: kerkplein

Filmmarathon

zo 25 december
Locatie: OJC Phoenix

Speciaalbiercantus

2006
2004
2007
2006
2000
2009
2001
2003
1981
2008

zo 25 en ma 26 december
10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur
Locatie: Kerk

ma 26 december
Locatie: OJC Cartouche

Kienen met Crienen

OCCASIONS
Audi A4 3.0TDI Quattro Pro line Avant
Audi A6 2.5 TDI Exclusive Multitronic Avant
BMW 3-SERIE 335d Coupe High Executive Automaat
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD SE Luxe Automaat
Fiat Seicento 1.1
Honda Civic 1.3 DSi i-VTEC Hybrid
Hyundai Atos 1.0i LX SPIRIT
Jaguar S-Type 2.5 V6 Executive
Mercedes-Benz 200 200 D
Mercedes-Benz A-klasse 180 CDI CLASSIC
Mercedes-Benz C-klasse 200 CDI BlueEFFICIENCY
Estate Avantgarde
Mercedes-Benz E-klasse 290 Turbo Diesel Elegance Automaat
Mercedes-Benz S-klasse 350 SE Automaat W116
Nissan Qashqai 2.0 Tekna CVT
Nissan X-Trail 2.5 Elegance Automaat
Porsche 911 Carrera 4
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
Renault Laguna Grand Tour 2.2 dCi
150pk Tech. Road Limitee autom.
Renault Trafic L1/H1 2.5DCI DC Dubbel Cabine 135pk
SAAB 9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Arc
Smart Fortwo Pulse
Smart Fortwo pure 45kW
Toyota Avensis 2.0 D4-D Dynamic Wagon
Toyota Celica 1.8 VVT-i
Toyota LandCruiser 100 4.2 TDi Executive Autm.5 Luchtvering
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline 60 edition
Volkswagen Polo 1.4 Comfortline
Volkswagen Touareg 2.5 TDI 4 Motion Navi Leder

Openstelling kerk

Openstelling
Houthuizermolen

Hegelsom
Oude Heerweg 23 - 5863 AC Blitterswijck - Tel. 0478-532444 - E-mail: info@wejebe.nl

za 24 december 19.00 uur
Locatie: OJC Canix

Kerstbingo

Evertsoord

www.grandcafehorst.nl

Kerstavond bij Canix

Swingparty
Darttoernooi
ma 26 december 13.00-20.00 uur
Locatie: Station America

mber zijn wij
Van 26 t/m 30 dece tot 04.00 uur
.00 uur
geopend vanaf 10

Lottum

di 27 december
Locatie: OJC Phoenix

Tafelvoetbaltoernooi
wo 28 december
Locatie: OJC Phoenix

wo 28 december 13.00 uur
Locatie: OJC Canix

Meerlo

Rockuh met Trademark
ma 26 december 20.00-03.00 uur
Locatie: OJC Merlin

Melderslo

Nostalgische beeldverhalen van Maria Bonten
di 27 december 14.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Horst

Nieuwjaarsplatzen bakken

vr 23 december 19.00-22.00 uur
Organisatie: Disco ’t Trefpunt
Locatie: B2

Kerststal open

Optreden Vital Wolter

Kerstknallen
vr 23 december 21.00-03.30 uur
Locatie: Café de Lange

Inter Chalet Kasteelloop
ma 26 december 10.00 uur
Organisatie: scheidsrechtersvereniging Horst-Venray
Locatie: Kasteelpark Ter Horst

do 29 december
Locatie: Museum De Locht

za 24 december - 6 januari
Organisatie: Dorpsraad en de
kerstgroep
Locatie: Vlasven

Sevenum

Voorronde basisscholenkampioenschap tafeltennis
di 27 december
Locatie: TTV Seta

Optreden Loek Kleeven
ma 26 december 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Boekpresentatie
Twan Huys

Voorronde basisscholenkampioenschap tafeltennis

wo 28 december 19.30 uur
Oganisatie: De Bibliotheek
Sevenum
Locatie: De Wingerd

di 27 december
Locatie: TTV Armada

Kerstwandeling
di 27 december 18.00 uur
Organisatie: Stiching Horster
Landschap
Locatie: Kasteelpark ter Horst

Swolgen

Afscheidsreceptie Meester
Pieter Timmermans
vr 23 december 17.30-19.00 uur
Locatie: basisschool De
Klimboom

Optreden Egbert Derix
di 27 december 20.30 uur
Locatie: Cambrinus

Tienray

Gaellus goes culinair
Optreden Matthews
Southern Comfort
wo 28 december 20.30 uur
Locatie: Cambrinus

Kronenberg
Open Kerkdag

ma 26 december 13.30-16.00 uur
Locatie: St. Theresiakerk

za 24 december
Locatie: OJC Gaellus

service 43
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
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

America
zaterdag

Kindje wiegen
Nachtmis
zondag
Gemengd koor
Openstelling kerk tot 16.00
maandag
Herenkoor
Openstelling kerk tot 16.00

18.30
20.00
11.00
11.00

Broekhuizen
zaterdag
zondag

Heilige mis
Heilige mis

09.00
11.00

Broekhuizenvorst
zaterdag

Nachtmis
21.00
kerkkoor
zondag
Hoogmis
11.00
fanfare
Openstelling kerk 14.00-16.00

Grubbenvorst
zaterdag
Heilige mis
18.30
zondag
Heilige mis
09.30
maandag
Heilige mis
09.30
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15
Heilige mis
11.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Hegelsom
zaterdag

Nachtmis
Egelsheim

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

HÔRS
ZUÛT STERRE

zondag

Hoogmis
09.00
kerkkoor
Openstelling kerk
1e en 2e kerstdag 14.00-17.00
woensdag orgelconcert
19.00

zondag

Horst (Lambertus)

Meterik

zaterdag

zaterdag

Gezinsmis
17.30
Nachtmis
23.00
zondag
Hoogmis
11.00
Horster Mannenkoor
Openstelling kerk 14.00-17.00
maandag
Hoogmis
10.30
Jeugdharmonie
Openstelling kerk 14.00-17.00
dinsdag
Heilige mis
09.00
Aanbidding
09.25
woensdag Heilige mis
18.30
donderdag Heilige mis
18.30
vrijdag
Heilige mis
18.30

Kronenberg
zaterdag
zondag

Heilige mis
Heilige mis

21.00
09.30

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

19.00
10.00
10.00

Lottum
zaterdag
zondag
maandag

Meerlo
zaterdag
Nachtmis
zondag
Gezinsmis
donderdag Leesmis

23.00
11.30
09.00

Melderslo
19.30

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



zaterdag

Gezinsmis
19.00
Cantarello en Merula

www.horsterrevue.nl

Hoogmis
09.00
fanfare
Openstelling kerk (kerstversiering)
1e en 2e kerstdag 13.00-17.00
woensdag Rozenkrans
17.30

Nachtmis
20.00
met ouderenkoor
Hoogmis
11.00
fanfare

zondag

Swolgen
zaterdag
zondag
dinsdag

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

21.00
10.15
19.00

Gezinsmis
Nachtmis
zondag
Heilige mis
maandag
Heilige mis
dinsdag
Rozenkrans
Heilige mis
donderdag Rozenkrans
Heilige mis
vrijdag
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
23.00
11.00
10.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Sevenum
zaterdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00



Hôrster Revue 2012

HÔRS ZUÛT STERRE
20 april 2012 - 30 april 2012

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
23 t/m 29 december
Tandarts Voncken
Mgr. Joostenstraat 29, Grubbenvorst
T 077 327 00 97

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

Kerkdiensten

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Kaarten verkrijgbaar via www.horsterrevue.nl
en bij het VVV kantoor , Steenstraat 2 in Horst
Entreeprijs €22,50*
* bij aankoop op VVV kantoor wordt €0,50 administratiekosten in rekening gebracht

44
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In de maand december geven wij u

extra hoge KORTINGEN cadeau!
Wij wensen u
een vloerrijk
kerstfeest
en een
steengoed

2012

V-groef
Laminaat

PVC
Laminaat

10mm dik, 15jr. garantie

9,

95

p/m

2

Lamel
Plank

19,

95

p/m2

Alle vloertegels

Gerookt wit of naturel

29,95

p/m2

10%

KORTING

Lamel
Plank

Eiken
Tundra

wit of naturel

Massief

27,

95

p/m

2

15,

95

p/m2

2E KERSTDAG

GEOPEND

10.00 TOT 16.00 UUR

VOOR DE SNELLE

BESLISSER

Haal uw bestelling op voor
31 januari 2012 en ontvang

10% EXTRA

2 KERSTDAG:
E

DEMONSTRATIE TRAPRENOVATIE

Cis &co
VLOEREN

U vindt CIS&CO VLOEREN - IMPORT in:

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

Weert

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.

