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Onder de vleugels
van Verve
Ze werken al jaren samen op muzikaal vlak:
Iain Matthews en Egbert Derix. Onder de vleugels
van het wereldberoemde Verve-label verschijnt in
maart hun album In the Now. Aan HALLO vertellen
de twee muzikanten uit Horst over hun unieke
samenwerking.

Het is Iain Matthews niet aan te
zien dat hij komend jaar al 45 jaar
actief is in de popmuziek. Hij werd
beroemd met het nummer Woodstock
van Joni Mitchell. Met zijn band
Southern Comfort veroverde hij Europa

Duizenden wandelaars met kerst
De Stichting Horster Landschap organiseerde op dinsdag 27 december de zevende kerstwandeling door
Kasteelpark ter Horst. Het thema voor deze wandeling was ‘IJsbloemen en Kerststerren’. Er kwamen duizenden
bezoekers op af, ongeveer twee keer zoveel als vorig jaar.
Petra Leijssen wandelde mee: “Met
vijf kinderen in de leeftijd van 4 tot en
met 12 jaar liepen we over de sfeervol
verlichte bospaden. Hier en daar waren
de bomen verlicht met lichtjes en
kaarsjes en dat veroorzaakte de nodige
oooh’s en aaaah’s, heel sprookjesach-

tig. Overal kerstmuziek, van Kleffe Zök
tot Hoor’s en Meriko. Het Endekuulke
was onze eerste herberg. Het was er
bomvol. Dit deed me dan weer denken
aan een ander kerstverhaal, maar
gelukkig werd hier wel voor iedereen
plaatsgemaakt. Verderop werden we

nog verrast door prachtig verlichte en
gekleurde fonteinen, verzorgd door
de jeugdbrandweer. We sloten af bij
de middeleeuws ingerichte ruïne.
Dank aan alle mensen die deze
wandeling mee hebben opgezet.
Wij hebben er van genoten.”

Terugblik 2011
In de laatste HALLO van dit jaar een terugblik op 2011. Op pagina 08 tot en met 10 geeft de redactie een
samenvatting van interessante, bijzondere, leuke en aangrijpende nieuwsfeiten en verhalen.
Niet alleen de Truck Run, het hoogwater van de Maas maar ook Prinses
Máxima, John en Yoko en de Poolse

politie komen voorbij. In het nieuwe jaar
hoopt HALLO de lezers weer veel nieuws
en achtergrondverhalen te kunnen

voorschotelen. De redactie wenst alle
lezers een fijne jaarwisseling en veel
gezondheid en geluk in 2012.

en Woodstock werd een nummer 1-hit
in Engeland. De Engelsman streek enkele jaren geleden neer in Horst en is
nog altijd zeer actief in de muziekwereld. Hij gaat regelmatig op toernee en
brengt nog steeds nieuwe albums uit.
Minstens even actief is Egbert
Derix. Egbert is van huis uit jazz-pianist
en heeft een brede interesse voor allerlei muziekgenres. Hij is docent aan
de Rockacademie in Tilburg en gaat
komend jaar een uniek project opzetten ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Royal Northern
College of Music in Manchester. Hij
werkt daarbij samen met Supertrampsaxofonist John Helliwel en Mark Hart,
de toetsenman van Crowded House.

He´s jazz, I´m pop
In maart 2012 verschijnt het nieuwe album In the Now van Egbert en
Iain. De nieuwe cd komt uit bij het wereldberoemde Verve-label, onderdeel
van Universal Records. “We zijn erg blij
met Verve”, vertelt Iain. “We hebben
de negen tracks van de cd gespeeld
voor het management en ze waren
erg tevreden. Wij zijn de eerste act in
tien jaar die onder contract komen bij
Verve. De vorige was Jamie Cullum.”
“De samenwerking met Egbert

voelt heel bijzonder. Ik schreef de teksten voor het nieuwe album en Egbert
componeerde vervolgens de muziek.
Zodra de muziek klaar was zijn we bij
elkaar gaan zitten om de nummers te
spelen. Het was slechts een kwestie
van bijschaven en de songs waren
klaar. Het zegt alles over de manier
waarop wij elkaar aanvoelen.” De
negen nieuwe tracks zijn een unieke
mix van jazz en pop. De songs klinken
opvallend fris, met hier en daar een
vleugje nostalgie. “We maken muziek
die wij zelf leuk vinden”, vertelt
Egbert. “Recht uit het hart en niet gericht op een bepaald effect. Ik heb Iain
op een gegeven moment aangespoord
om de songs te zingen zoals hij live
zingt. Dat geeft de liedjes dan weer
net even dat beetje meer. Wat wij
hebben gedaan is vrij uniek. We hebben popsongs gecombineerd met jazz
en zelfs een vleugje klassiek. Als het
publiek dat weet te waarderen is dat
mooi meegenomen.” Na beluistering
van enkele tracks van In the Now kan
worden geconcludeerd dat Matthews
en Derix met verve in hun opzet zijn
geslaagd. Iain Matthews vat hun
samenwerking op geheel eigen wijze
samen: “He´s jazz, I´m pop.”
(Foto: Brendan van den Beuken)
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APC Grubbenvorst
zoekt prinses
Het Ald Prinsen Convent (APC) van de Plaggenhouwers uit Grubbenvorst
bestaat dit jaar 3 x 11 jaar. De oud-prinsen zijn op zoek naar een vrijgezelle
vrouw die het prinsessengevoel wil beleven. Vrouwen uit de hele gemeente
mogen zich aanmelden vóór donderdag 5 januari.
Om precies 22.22 uur sluit de aanmeldingprocedure. Het meest originele
verwenverzoek wordt gehonoreerd met
een champagneontbijt en de uitverkorene wordt in de watten gelegd.
Aanmelden kan uitsluitend per mail bij
wseegers@home.nl Een commissie van
wijze ald-prinsen beoordeelt wie de
verwendag op 7 januari krijgt. De uitslag
wordt 6 januari bekendgemaakt. “En
ik kan je alvast verklappen dat het iets

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Bezorging
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl

moois wordt. Dat de winnares uit een
ander dorp kan komen hangt af van de
originaliteit van de aanmelding. O ja,
over de uitslag is geen correspondentie
mogelijk”, laat Seegers weten.
Het APC viert dit jaar haar 33-jarig
jubileum en besloot om met een ludieke
actie te komen. Seegers: “Na het champagneontbijt volgt een serenade van ons
LVK-nummer ‘As weej d’r heej ni beej
zien’. Sommige oud-prinsen blijven na de
serenade nog bij de gelukkige winnares.”
De reden voor de verwendag is
volgens Seegers simpel. “In Grubbenvorst
kan iedere man prins worden en zich
daarna bij APC aansluiten. Prins ben je
voor één jaar maar oud-prins je hele
leven. Iedere vrouw van een prins wordt
automatisch prinses. Wij willen een
vrijgezelle vrouw een prinsheerlijke
verwenmorgen bieden. Om hiervoor in
aanmerking te komen moet je een fanatieke carnavalsvierster en vrijgezel zijn.
Het gaat om originaliteit, geen zielige
verhalen. De vrouw in kwestie moet
kunnen ‘aantonen’ dat ze al zeven keer
heeft gedroomd om als prinses door het
leven te willen gaan”, aldus Seegers.

Noodpalen rond Kronenberg
Kronenberg beschikt over een uitgebreid bos- en buitengebied. De straten, paden en wegen zijn vaak niet
voorzien van een straatnaam. Bij een ongeval of een andere noodsituatie kan dit problemen geven bij het oproepen
van hulpdiensten. Noodpalen in de buitengebieden bieden uitkomst.

Een simpel voorbeeld. Iemand komt
tijdens een fietstocht ten val op een
bospad zonder naam. Hij of zij raakt
zodanig gewond dat hulpverlening
gewenst is. Het wordt lastig als de
hulpdiensten niet exact weten waar
ze moeten zijn. Door het plaatsen van
zogenaamde noodpalen hoopt de

Dorpsraad van Kronenberg dit probleem
te ondervangen. De oranje gekleurde
palen zijn voorzien van een nummer en
staan op centrale punten als kruisingen.
De GPS-posities van de noodpalen zijn
bekend bij de meldkamers van verschillende hulpdiensten. Indien een melder
het nummer van de noodpaal door-

Cijfers over de gemeenteraad
De laatste raadsvergadering van de gemeente in 2011 was op dinsdag 20 december. Een overzicht van een jaar lang vergaderen, commissies en
politiek bedrijven. Het was voor de fusiegemeente pas het tweede jaar. De griffie van de gemeente gaf in haar ‘Factsheet Gemeenteraad’ aan dat de
gemeente in 2011 in het teken van het experiment stond. “De gemeenteraad heeft dit jaar veel geleerd en zal nog veel blijven leren.”
De gemeenteraad Horst aan
de Maas bestaat uit 27 raadsleden,
verdeeld over 5 fracties.
Op 27 februari overleed raadslid Frank
Wintels van Essentie. Hij werd op
12 april vervangen door Bart
Bertrams. De raad vergaderde 11 keer
in 2011. In 2010 vergaderden ze nog
15 keer. Toch zat er niet zo’n groot
verschil in aantal uren: in 2010 werd
er bijna 40,5 uur vergaderd, in 2011
was dit bijna 39 uur. Er werd tijdens al
die uren vergaderen maar liefst 145
liter koffie geserveerd. De gemeente
had dit jaar de taak om voor 1 januari

de regels van de oude drie gemeenten te harmoniseren: voor alle dorpen
moeten nu dezelfde regels gelden. Dit
leidde tot zestig extra agendapunten.
De drukstbezochte raadsvergadering
was op 15 maart. Het burgerinitiatief
‘gezondheid eerst’ werd toen behandeld voor een publiek van meer dan
100 aanwezigen. Dat debat duurde ook
het langst van alle behandelde punten,
bijna 1,5 uur. In oktober stond de raad
voor een hele klus: maar liefst 29 punten stonden er op de agenda. Toch was
dat relatief gezien de snelste raadsvergadering: binnen 3 uur waren ze klaar.

Vijf vergaderingen duurden langer dan
4 uur en de langste vergadering duurde
5,5 uur. Deze was op 22 november.
In 2010 maakten burgers nog
17 keer gebruik van het burgerpodium
om iets in de raadsvergaderingen in te
brengen. In 2011 steeg dit aantal naar
24 keer, inclusief de twee op 20 december. Er zijn twee burgerinitiatieven
behandeld in de raad: de eerste was op
de vergadering van 15 maart over ‘gezondheid eerst’ van vereniging Behoud
de Parel uit Grubbenvorst. De tweede
was ‘naar een duurzame landbouw’
van werkgroep Land- en Tuinbouw

Nieuwsblad niet ontvangen?

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

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

Noord-Limburg van de SP.
De raadsvergaderingen zijn ook
op Twitter te volgen. @RaadHadM
heeft 145 volgers en heeft
427 tweets gestuurd. Van de raadsleden twitteren er 13. Ook op andere
kanalen is de raad te volgen: via TV
Reindonk werd het programma Raad
en Daad 11 keer uitgezonden. Steeds
meer mensen volgen de raadsvergaderingen ook online via een
live-verbinding. De website van de
gemeenteraad werd 6.712 bezocht.
Anthony van Baal was het raadslid
met de meeste ‘hits’.

Voor een
‘werelds’ cadeau

Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

geeft, kan de meldkamercentralist exact
zien waar de paal staat. De centralist
zet de GPS positie door naar het navigatiesysteem van de hulpdiensten, die
daardoor sneller ter plaatse kunnen zijn.
De noodpalen rond Kronenberg zijn geplaatst in overleg met de hulpdiensten
en de gemeente Horst aan de Maas.

PLUS voordeel
wijnpakket

2x BigMac

Kinderboek ’Een eigen
zon voor iedereen’

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

nu voor een topprijs

Verkrijgbaar in een jongensen een meisjeversie.

VAN € 38,28 VOOR € 29,99

VAN € 5,75 VOOR € 4,75

VAN € 8,95 VOOR € 4,95

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Kijk voor meer informatie op
Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering
info@zonneklaar.net
www.zonneklaar.net
Ron van Gool 06 202 88 600
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Nog 105 dagen tot de
Floriade
Al jarenlang wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen van de Floriade. Afgelopen zomer hebben bezoekers
al vanuit de kabelbaan over het Floriadepark een indruk hiervan kunnen krijgen. Maar sindsdien is er weer veel
bereikt. Over 105 dagen gaat de Floriade van start.

Oliebollen,

de allerlekkerste
HORST • MAASBREE

Paviljoens en tuinen schieten
als paddenstoelen uit de grond en
deelnemers uit verre landen werken
op de Floriade aan de aanleg van de
inzendingen. De bouw van restaurants

en kiosken is in volle gang en het personeel wordt opgeleid. Meer dan één
miljoen bloembollen zijn geplant en de
culturele programmering is bijna rond.
Floriade 2012 wordt een groot evene-

ment. De organisatie is ervan overtuigd
dat het een ongekend succes gaat
worden. Voor foto’s van de vorderingen
zie www.floriade.nl

Extra eisen voor Sunpower
Dinsdag werd bekend dat de gemeente Horst aan de Maas aanvullende eisen stelt voor het uitbaten van het
voormalig klooster in Tienray. Uitzendbureau Sunpower uit Grubbenvorst gaat in het klooster arbeidsmigranten
woonruimte bieden. Voor de exploitatievergunning zijn nu enkele aanvullende eisen gesteld.
“De eisen, een uitvloeisel van een
overleg tussen de buurt, de dorpsraad
en de ondernemer zelf, zijn redelijk”, laat een woordvoerder van de
gemeente weten. “De ondernemer
heeft ze vanuit zijn eerdere ervaring
bij de praktijkschool zelf voorgesteld
en we hebben ze in nauw overleg
opgesteld. We hebben ze nu vertaald
om op terug te kunnen vallen.” Er moet

een klachtenregistratie komen waarin
duidelijk wordt gezegd hoeveel en
welke klachten er binnenkomen over
de huisvesting. Ook wordt er 24 uur per
dag toezicht gehouden.

Begeleiding en
toezicht
“Je moet het eigenlijk zien als

een combinatie van begeleiding en
toezicht”, zegt de woordvoerder. “Er is
altijd iemand daar, als waarborg naar
buiten toe, maar ook voor de bewoners
om op terug te vallen. Er is leiding.”
De eerste arbeidsmigranten nemen
naar alle waarschijnlijkheid in januari
hun intrek in het pand. Het hotelgedeelte voor gasten van buitenaf zal in
maart zijn deuren openen.

DE TWOPETJES Emmerke weg geweijt

nr. 11

De mooiste en stoerste

communie mode

vind je bij de Junior Store van Jansen-Noy
Zaterdag 14 januari 2012

communie shows

kijk voor tijden en meer info op onze website

Jansen-Noy, Guides in Fashion
Kerkstraat 7 - 5975 BH Sevenum - Tel. 077 - 467 29 29
www.jansen-noy.nl
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Anny in Kenia
Anny Lenders-Haenraets (61) uit Evertsoord is er klaar voor om in februari naar Kenia te gaan. In 2009 ging zij
ook al eens. Toen was ze in Kisumu, een stad in het westen van het Afrikaanse land. Zij werkte daar toen in de
sloppenwijken. Ze gaf Engelse les aan straatkinderen, weeskinderen en verstoten kinderen. Nu gaat ze een paar
weken terug en is ze hard op zoek naar donaties.
Dit keer gaat ze naar Kenia als
gast van zuster Imelda, een Keniaanse
religieuze die ze tijdens haar eerdere
verblijf in de sloppenwijken van Kisumu
heeft leren kennen. “Zuster Imelda en
haar medezusters van de kloosterorde

St. Mary van Kakamega doen heel veel
goed werk in diverse hulpprojecten
voor vooral meisjes en vrouwen in het
westen van Kenia. Ik heb met eigen
ogen de hartverscheurende armoede
en ellende gezien. Ondanks dat heb

ik tijdens mijn verblijf in Kenia veel
warmte en liefde van de mensen
mogen ontvangen en wil ik zo graag
helpen hun nood te lenigen”, laat Anny
weten.
Met die achterliggende gedachte
startte ze de actie Help zuster Imelda.
“Via deze actie wil ik geld inzamelen om de zusters gericht te kunnen
helpen. Daarbij heb ik financiële steun
hard nodig”, vertelt Anny. Mensen
kunnen er zeker van zijn dat het geld
rechtstreeks, voor de volle 100%,

naar de projecten van de zusters gaat.
“Tijdens mijn bezoek in februari zal ik
zoveel mogelijk zelf de aankopen doen
en de eventuele kredieten aan de vrouwen overhandigen. Met verantwoording achteraf”, laat Anny weten.
Ze wil onder andere ondersteuning bieden aan het St. Pius X. Musoli
Health Centre, een klein ziekenhuisje in
Bukara. Dit ziekenhuis is in 1978 opgericht en biedt een primitieve vorm van
gezondheidszorg. “De 15.000 mensen
die in dit gebied leven zijn straatarm,
er heerst hongersnood en men levert
een voortdurend gevecht tegen de gebruikelijke tropische infectieziekten. De
kindersterfte is hoog en veel vrouwen
overlijden in het kraambed door gebrek

aan adequate zorg. Het ziekenhuis
heeft gebrek aan alles.”
De zusters voeren bewustwordingscampagnes en geven voorlichting op
het gebied van vrouwenrechten,
hygiëne en het voorkomen van ziekten.
Ook helpen de zusters vrouwen
en meisjes met het volgen van een
opleiding en het starten van een klein
bedrijfje, om duurzaam in hun eigen
levensonderhoud te kunnen voorzien.
Daarnaast proberen ze behoeftige kinderen scholing, onderdak en minimaal
één maaltijd per dag te bieden.
Op 15 december hield ze al een
kerstmarkt om geld in te zamelen.
Voor meer informatie zie
www.helpzusterimelda.nl

Presentatie vijf halve
ﬁnalisten LVK
Voordat officieel de nieuwjaarsreceptie op zondag 1 januari in ’t Gasthoes plaatsvindt, treden de vijf halve
finalisten uit Horst aan de Maas die deelnemen aan het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) van 12.30 tot
13.00 uur op.
De inloop voor de nieuwjaarsreceptie is vanaf 12.00 uur. Gé Minten
uit Grubbenvorst fungeert als spreekstalmeester bij de presentatie van de
vijf halve finalisten.
Om 13.00 uur start het officiële ge-

Vuurwerk: alleen
veilig en legaal een feest
Vuurwerk is mooi en hoort helemaal bij Oud en Nieuw. Het wordt pas echt een feest als iedereen zich houdt aan de
regels die daarvoor gelden en er veilig mee om gaat. Met name bij vuurwerk geldt: voorkomen in beter dan genezen.
Om overtredingen of onveilige situaties te voorkomen hebben we de wettelijke regels en tips voor veilig omgaan
met vuurwerk op een rijtje gezet:
De wettelijke regels:
- Alleen als je 16 jaar of ouder bent mag
je zelfstandig vuurwerk kopen.
- Vuurwerk kopen mag alleen bij
Nederlandse verkoopadressen die
daarvoor een vergunning hebben.
Vuurwerk dat elders, bijvoorbeeld in
België, is gekocht is illegaal en dus ook
strafbaar én gevaarlijk.
- Op ieder product moet een
Nederlandse gebruiksaanwijzing staan.
- De verkoopdata zijn op de laatste 3
(werk)dagen van dit jaar: 29, 30, en 31
december.
- Afsteken mag op 31 december vanaf
10 uur ’s morgens tot 2 uur ’s nachts
op 1 januari.
Veiligheid voorop:
- Bewaar vuurwerk op een droge, koele
plaats, bijvoorbeeld in een blikken
trommel.

- Kies goede kleding: geen nylon, geen
capuchon.
- Lees voordat je naar buiten gaat de
Nederlandse gebruiksaanwijzing.
- Stop vuurwerk nooit in je zak.
- Neem niet alle vuurwerk mee naar
buiten, laat ook wat binnen liggen zodat
er geen vonken bij kunnen komen.
- Hou zelf voldoende afstand (minstens 6
meter) en let op de mensen om je heen
als je afsteekt (jaarlijks wordt 30% van
de omstanders slachtoffer bij ongelukken).
- Steek vuurwerk niet uit de hand af.
- Maak de lontjes vrij; zo voorkom je dat
het vuurwerk te vroeg afgaat.
- Aansteken doe je met een aansteeklont
(of sigaret) en niet met een lucifer of
aansteker.
- Pijlen etc. afsteken vanuit een bus of fles
die rechtop een stuk in de grond is gezet.
- Vuurwerk naar andere mensen of dieren
gooien is niet stoer maar laf en dom.
- Strijkers zijn “in”, maar ze zijn niet voor
niets verboden. Met strijkers gebeuren
jaarlijks de meeste ongelukken, omdat
ze onvoorspelbaar afgaan en vaak al in

je hand ontploffen.
- Weigeraars nooit alsnog proberen
aan te steken, het kan dan meteen
ontploffen. Laat weigeraars eerst even
liggen en gooi ze dan in een emmer
met water.
- Houd bij een onverhoopte brandwond
de wond minstens 10 minuten onder
lauw stromend water. Richt de straal
niet op de wond maar net erboven
en laat het water erover stromen. Bij
verbranding van een oog moet je ook
spoelen. Als de kleding aan de huid
vast zit moet je die nooit lostrekken.
- Wist je dat er op nieuwjaarsdag veel
kleine kinderen op zoek gaan naar niet
ontploft vuurwerk? Ze steken dit af en
zo gebeuren er nog veel ongelukken.
Als we de vuurwerkrommel de volgende dag meteen opruimen, kunnen
veel ongelukken worden voorkomen.
Wij wensen je een veilige, rustige en
goede jaarwisseling toe.
Leo Heldens
Halt Limburg Noord

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00
(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)

deelte van de nieuwjaarsreceptie.
De vijf halve LVK-finalisten uit Horst
aan de Maas hopen tijdens de nieuwjaarsreceptie zoveel mogelijk sympathie en stemmen te veroveren. Die
vijf zijn Thijssen en Co met ‘We hâlde
ván en fiësje’ uit Horst, uit America
Lisette Vervoort met ‘Weej Same’ en
uit Grubbenvorst het APC met ‘As weej
d’r heej ni beej zien’, De Toddezèk met
‘De Miémelaer’ en De Kletsköp met
‘Idderein is anders’.
Zaterdag 31 december beginnen de
halve finales met Thijssen en Co,
De Toddezèk en Lisette Vervoort. Op
7 januari volgt het APC uit Grubbenvorst
en 14 januari De Kletsköp. Na elke
uitzending mag men dertig minuten
sms-en naar zijn of haar favoriet. Daags
na elke uitzending wordt deze herhaald
en kan men opnieuw stemmen.
De organisatie van het LVK heeft
de provincie opgedeeld in vijf regio’s.
Uit iedere regio worden minimaal drie
nummers geplaatst in de halve, en één
nummer in de finale. De top 3 van de
hoofdjury wordt automatisch geplaatst
voor de finale. Uiteindelijk gaan
negentien liedjes door naar de finale
op 3 februari in de veilinghallen van

Eijsden-Margraten. De winnaar wordt
op zaterdag 21 januari op L1-radio
bekendgemaakt.
Volgens de vijf deelnemende
artiesten zullen inwoners van Horst aan
de Maas heel wat moeten stemmen.
Omdat Noord-Limburg 25 halve finalisten heeft, is de kans op het behalen
van een finaleplaats relatief klein. Ter
vergelijk, Midden-Limburg telt zeven
liedjes in de halve finaleronde maar
krijgt wel drie finaleplaatsen.
Lisette Vervoort: “Het is voor mij
de eerste keer dat ik meedoe. Gewoon
vaak stemmen per sms zou ik zeggen.”
Datzelfde geluid is te horen van Thijs
Kleeven van Thijssen en Co.
“Ik hoop dat er vanuit Horst aan de
Maas deelnemers naar de finale gaan.
Wie dat maakt niet zoveel uit. Alle vijf
de deelnemers zijn uitstekende vertegenwoordigers vanuit onze gemeente.
En wat de jury betreft: die doet het
toch nooit goed voor iedereen.”
De Grubbenvorster vertegenwoordigers hopen eveneens op een finaleplaats en verwijzen naar website
www.stichtinglvk.nl “Daar staat alle
informatie over hoe, wanneer en hoe
vaak er gestemd kan worden.”

Plaatsen nieuwe
groenbakken
In de afgelopen weken zijn de groenbakken in Meerlo, Swolgen,
Tienray, Sevenum, Kronenberg en Evertsoord geplaatst. Deze dorpen
waren hier nog niet in voorzien. In tegenstelling tot de bekende bakken
zijn deze nieuwe bakken gemonteerd op een betonnen plaat. Het
voordeel van dit systeem is dat ze gemakkelijker leeg te maken zijn en
recht blijven staan.
Het betrof hier circa 260 stuks,
deze bakken werden vakkundig
en in goede samenwerking tussen Van Leendert Transport uit
Broekhuizenvorst en Hermans tuin
en bestrating uit Horst geplaatst. Het
hoveniersbedrijf profileerde de ondergronden en vervolgens werden de
bakken voorgemonteerd geplaatst.
De inwoners van de genoemde

dorpen kunnen nu dan ook hun tuinafval hier kwijt. Let wel: de nieuwe
bakken worden vanaf 1 januari
geleegd, dus is het raadzaam om
de bestaande bladkorven nog even
te gebruiken. Voor grotere volumes
snoeiafval moet men contact opnemen met gemeentewerken, zij plannen dan het ophalen tegen geringe
kosten in.
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Sportuurtje dreigt te verdwijnen voor gehandicapte jongeren

Ongeloof en verdriet bij
jongeren Stichting BES
Stichting Beweeg en Sport (BES) uit Meerlo zit met een groot probleem in de maag. Elke maandagavond nemen
een tiental jongeren deel aan een uurtje sporten in Sporthal ’t Brugeind in Meerlo. De groep, waaronder kinderen
met een lichte tot zware handicap, zitten zonder deskundige begeleiders. Vorige week maandagavond kregen de
jeugdige sporters te horen dat hun wekelijks sportuurtje misschien wordt opgedoekt. Vol ongeloof en verdriet
verlieten ze de sporthal. Alleen voor het maken van een foto kon er een lachje af.

VOOR OUD en NIEUW!

HEERLIJKE WARME WAFELS
ook met chocolade en appel/kaneel
Met hulp van de leer- en zorgbakkerij

Essilor Varilux actiE 2011

De groep gehandicapte jongeren en hun begeleiders
na een avondje sporten in Meerlo
BES-secretaris Gérard Bruijsten uit
Meerlo leeft met de jongeren mee.
“We mogen deze groep niet in de
steek laten. We hebben weliswaar
twee begeleiders maar die durven de
verantwoordelijk over deze groep niet
te dragen. De maandagavondgroep
bestaat uit jongeren met een lichte
en zware handicap. We zijn met BES
in 2005 gestart met rolstoeldansen
en een bewegingsclub voor volwassenen en jongeren tot ongeveer 21 jaar
oud. Het rolstoeldansen loopt als een
trein, daar zul je me niet over horen.
De eerste problemen deden zich voor
bij het sporten met de groep gehandicapte volwassenen. Velen van hen
werken overdag en zijn ’s avonds moe.
De animo om dan nog een avondje te
sporten nam af waardoor we anderhalf jaar geleden met de sportgroep
volwassenen zijn gestopt. Nu dreigt
er met de jongerengroep hetzelfde te
gebeuren.”
“We zijn begonnen met zo’n vijftien
jongeren en nu telt de groep nog acht

à negen deelnemers”, zegt Bruijsten.
Bij diezelfde jongeren zitten nu knapen
van bijna 20 jaar oud. Ook zij gaan
straks werken en begeleid wonen.
Vraag is, of ze dan nog zin hebben om
een avondje te sporten. Volgens Gérard
Bruijsten zou dat scenario funest zijn
voor het voortbestaan van de sportgroep jongeren.

Iedereen kan sporten
Om aanwas te krijgen bij de groep
jongeren heeft BES de afgelopen jaren
folders uitgedeeld op scholen, bij
huisartsen en bibliotheken. Ook werd
een promo gemaakt maar uiteindelijk
leverde dat alles bij elkaar slechts één
nieuwe deelnemer op. Alle hoop heeft
Bruijsten nu gevestigd op een soort zeskamp die op 22 april in Venray wordt
gehouden onder de noemer ‘Iedereen
Kan Sporten’ (IKS). “Die sportieve actie
voor gehandicapten wordt opgezet
vanuit scholen en gehandicaptenorganisaties. Misschien krijgen we dan weer
meer aanmeldingen van zowel sporters

als deskundige begeleiders. Zo niet,
tja wat dan? Dan komt er een moment
waaraan ik liever niet denk”, aldus de
secretaris.

Leg dat maar eens uit
Van de jongeren die aan het
wekelijks sportuurtje op maandagavond deelnemen, wil niemand iets
zeggen. De moeder van één van de
gehandicapte jongeren wel: “Mijn zoon
is er echt kapot van en vooral
verdrietig. Probeer hem maar eens uit
te leggen dat er geen sportbegeleider
te vinden is. Ik heb het hem wel
verteld maar hij denkt dat ik een grapje
maak. Wanneer het straks wel tot hem
doordringt, heb ik geen antwoord.
Nu oogt de groep nog vrolijk maar dat
komt omdat ze op de foto mogen”,
aldus de bezorgde vrouw.
Bel of mail voor meer informatie
over de mogelijkheid om sportbegeleider te worden met Gérard Bruijsten
op 0478 69 23 62 of via bruijsteng@
ziggo.nl

Politie Horst
beleeft uitzonderlijke kerst
De politie in Horst wordt de laatste maanden vaak opgeroepen in verband met uitgaansoverlast. Vooral op het
Wilhelminaplein is het vaak erg onrustig. Toch werden er tijdens de kerst beduidend minder meldingen gedaan.
Hans van Vulpen van de politie
in Horst twitterde op kerstavond via
het politieaccount van Horst
(@politiehorst): “Betrekkelijk rustige
nachtdienst voor vrijdag op zaterdag.
Geen meldingen uitgaansoverlast.
Zo kan het dus ook.” Er zijn op kerstavond geen meldingen gedaan in
Horst. In de nacht van zondag
25 december, eerste kerstdag,

op 26 december, tweede kerstdag
is er wel een mishandeling op het
Wilhelminaplein gemeld. Hiervan
heeft een 23-jarige man uit America
melding gemaakt. In het belang van
het onderzoek wil de politie nog geen
verdere informatie vrijgeven. De politie
in Horst is druk bezig met het aanpakken van gewelddadige jongeren op het
Wilhelminaplein. Zo twitterde Dana van

Rens van de politie in Horst: “Degenen
die het verpesten voor de rest krijgen
dan ook een ontzegging voor alle horeca aan het Wilhelminaplein. Er zijn
regels, punt uit.” De politie hoopt met
haar maatregelen ‘de ramptoeristen’
weg te houden van de Horster horecagelegenheden. “Dit doen we om het
Horster uitgaanscentrum aantrekkelijk
te houden.”

Margo Kruytzer
feliciteert de heer Rutten
uit Broekhuizenvorst.
Hij is de gelukkige winnaar
geworden van een iPad2.
kerkstraat 1 - horst - tel. 077 398 26 61 • www.kruytzeroptiek.nl

50%
KORTING
OP DE

NAJAARS

COLLECTIE*
* tenzij anders aangegeven

nu
Wij wense k
veel gelu id
he
en gezond e jaar!
uw
in het nie

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Geboren
19 december 2011

Geboren

Mees

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

Emma

21 december 2011
Bas, Loes en Meike Don
Herstraat 36
5961 GK Horst

Dochter van
Han en Mieke
van den Bekerom-Muijsers
Hoogheide 10
5973 RK Lottum

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

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

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

Broertje van Meike

Bouwkavel te koop in ‘De Afhang’
fase 1 te Horst.
Voor meer info: tel. 077 - 398 90 90

Gevonden 21-12 bij de ijsbaan, een
set autosleutels die in mijn jas zijn
gedaan. Ik heb een grijs geruite jas,
1 autosleutel met 2 andere sleutels en
een stoffen hanger met Aalst erop
tel nr. 06 53 11 63 08.

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Tegelzettersbedrijf H. Martens
voor vakkundig tegelwerk. Bel voor
advies en vrijblijvende prijsopgave:
tel. 0478 58 06 81 of 06 44 97 61 41.

Kinderdagverblijf

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

Heil Gymnastiek/Ching-I, Horst
Waarschijnlijk de enige plaats in
Nederland om Ching-I lessen te volgen
van gediplomeerd ROC leraar. Ching-I
is een unieke Taoistische methode ter
voorkoming van vele ziektes.
Tevens T’ai Chi & Chi Cong.
Tel. 06 19 58 59 04.

Cursus intuitief kleien
Neem eens tijd voor jezelf, en kom
kleien. Ervaring niet nodig. 5 woensd.
van 19.30-21.30 om de week.
Start 18 jan. €100 p.p. incl. materialen,
koffie, thee. info: Mariel.theeuwen@
live.nl. 06 403 03 779.

Na een goed leven en een korte strijd hebben wij veel te vroeg
afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze liefhebbende
mam en mijn dochter,

Echtgenote van

Piet Geerarts
† 25 december 2011

Hegelsom Piet
Mark
Roy en Cheyenne
Serby

Alphacursus info-avond
10 Jan. 20.00u. Inlichtingen bij Wiek
en Nell Brugmans tel. 077 366 21 98/
06-45 00 92 35 of kijk op www.alpha.nl

Grafmonumenten

Jan van Osch

En toen werd het na vele jaren vriendschap stil
Zo onverwacht, zo oneerlijk
Lieve Resy jij stond altijd voor ons en iedereen klaar
Zonder franje zoals je was
Altijd eerlijk en oprecht geïnteresseerd
Wij zullen je missen

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Hoie wah
Piet, Mark, Roy en Cheyenne heel veel sterkte!
Truus en Jac
Dorien en Jan
Nel en Wiel
May en Ard

Sint Hubertusstraat 15
5963 AM Hegelsom

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

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

Lieve Resy
Je stond altijd voor ons klaar,
de deur stond voor iedereen open.
Het zal nooit meer hetzelfde zijn,
als we door die deur naar binnen lopen.

We zullen Resy voor het laatst in ons midden hebben tijdens de
uitvaartdienst op zaterdag 31 december a.s. om 11.00 uur in de Aula
van het Uitvaarthuis Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst, waarna wij
haar zullen begeleiden naar het R.K. Kerkhof te Hegelsom.

Weej wense Piet, Mark, Roy en Cheyenne en familie veul sterkte.
Resy is opgebaard in het Uitvaarthuis waar u vrijdagavond van
19.00 tot 19.45 uur persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.
Voor de uitvaartdienst bestaat de mogelijkheid het condoleanceregister
te tekenen.

Je soosvrienden,
Theo-Nel, Theo-Bernie, Paul-Gemma, Theo, Hay, Peter, Joep, John,
Peter-Els, Jac-Truus, John-Angelique
Weej misse oow now aal

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

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

Bestuur en vrijwilligers van Museum de Kantfabriek, Horst

Familie Litjens
Familie Geerarts

Leunen

en restauratie

Hij was binnen Museum de Kantfabriek sinds oktober 2010 actief
als vrijwilliger bij de groep machinisten die op de oude
Kantklosmachines nog steeds kant maken. Jan was daarin zeer
geïnteresseerd. Helaas heeft hij slechts iets meer dan een jaar
actief kunnen zijn. We wensen zijn vrouw José, kinderen en
kleinkinderen heel veel sterkte bij het verlies van Jan.

Horst Dré Litjens en Lies Litjens-Halmans (†)

www.briensveld.nl

Te koop voederhuisjes vanaf € 20,
€ 25 en € 28. Nestkastjes vanaf € 6,50;
2 stuks voor € 12; 3 stuks voor € 15.
Ger Poels, Bakhuuske 10 Hegelsom,
077 398 15 53

Lieve Resy

Resy Geerarts-Litjens
* 26 augustus 1960

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

Super SNEL&GEZOND koken HORST
Namens Healing centre Tao Saan wens
ik jullie allemaal ‘n goede gezondheid
& voornemens voor 2012! Start do
19 jan. Chi Cong, Thai Chi, Ching-I
(heil gymnastiek) Levensmi theorie en
KOOKlessen 06 19 58 59 04.

Onverwacht hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

Het verlies was er al voor het einde,
de rouw voordat het afscheid kwam.
Toen die onzekere verwarring,
bezit van jouw gedachten nam.
Wij voelden mee met jouw verdriet,
we zullen je intens missen
en vergeten je niet.

Ienieminie, tweedehands baby/
kinderkleding maat 50 t/m 128 heeft
50% korting! Open op donderdag 9.00
t/m 13.00 18.00 t/m 21.00. Loevestraat
56 in Horst. 06 14 13 35 82

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

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

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

www.theoarts.com

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

Uw koffietafel
onze zorg

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

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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Geslaagde kerstmarkt
voor SOS-India project

Sieraden gevonden

De leerlingen en leerkrachten van de Mariaschool in Tienray hebben in de week voorafgaand aan kerst een
geslaagde markt gehouden. Het schoolplein aan de Bernadettelaan was omgetoverd tot een heuse kerstmarkt. In
de school werden wafels gebakken en verkocht. Door de gehele school klonk muziek. In de talrijke kraampjes
verkochten de leerlingen zelfgemaakte producten waarvan de opbrengst is bestemd voor het SOS Meerlo-Wanssum
project in India. Het geld wordt besteed aan de bouw van een klaslokaal op wielen.

Enkele kinderen liepen met echte
schoenpoetsdozen door de school en
poetsten voor geld de nodige schoenen van de bezoekers. SOS MeerloWanssum was zelf ook vertegenwoordigd met een kraampje vol typische

Indiase snuisterijen. Vrijwilligers van
SOS hadden gastlessen verzorgd in de
klassen. Opvallend was dat de kinderen
ontzettend aandachtig deze lessen hebben gevolgd, vele vragen stelden en
actief meededen.

De opbrengst van de kerstmarkt
wordt donderdag 10 januari bekend
gemaakt en vervolgens overhandigd
aan SOS Meerlo-Wanssum.

nieuws 07

De politie is op zoek naar de eigenaren van sieraden die zij gevonden
heeft. Op vrijdag 11 november al werd er in een sloot aan de Molenbeekweg
en de Songertweg in Melderslo een aantal sieraden gevonden. Hier zaten
onder andere horloges en broches bij.

De politie is hierop een onderzoek
gestart om te bepalen of de sieraden
afkomstig waren van een diefstal in
de buurt. Dat onderzoek leverde tot
nu toe geen resultaten op. Ook kwam
er geen reactie op de beelden van de
sieraden die politie Horst op Twitter

had gezet. De sieraden kunnen ook
van een diefstal die ergens anders in
de regio gepleegd is afkomstig zijn.
Daarom is de politie dringend op zoek
naar de eigenaar van de sieraden. Voor
informatie en tips neem contact op met
politie Horst.

Kasteelloop Horst voor de 19e keer gehouden
De Horster Kasteelloop heeft afgelopen maandag, tweede kerstdag,
in de regen en ontspannen sfeer voor de 19e keer plaatsgevonden. Jong
en oud deed mee. De deelnemers konden kiezen uit verschillende
afstanden.
Ruim 500 deelnemers deden mee
aan de Kasteelloop en hebben kunnen
genieten van een goed beloopbaar
parcours in de natuurrijke omgeving
van Kasteelpark ter Horst. De koningsafstand, een parcours van 9.600 meter,
is gewonnen door Marco Gielen uit
Belfeld. Hij liep in de tijd van 29.01
minuten, ruim twee minuten sneller dan John Philipsen uit Deurne die
tweede werd.
De winnaar bij de dames, Jolanda
Verstraten uit Panningen, liep een
afstand van 4.800 meter in de tijd
van 17.19 minuten. Hiermee had zij
26 seconden voorsprong op Christine
Venhuizen uit Nijmegen.

Bij de heren werd de winnaar op
de afstand 4.800 meter Rik Heijnen uit
Panningen. Hij liep in de tijd van 15.24
minuten. Hiermee liep hij 27 seconden
voor op Mark van Kessel uit Deurne.
Ook jongeren uit Horst aan de Maas
liepen mee in het parcours. Ze deden
hun uiterste best, maar eindigden niet
op de eerste plaats. Bij de jongens
werd Willem Versteegen uit Horst
tweede in de categorie tot en met
9 jaar. Hij liep 900 meter in 3.35
minuten. Bij de meiden werd Vera
Versteegen, ook uit Horst, tweede.
Zij liep 900 meter in 3.22 minuten.
Voor meer uitslagen kijk op
www.kasteelloop.info

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

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit

Wijn van de maand:

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

WEIJS
DRANKENHANDEL

wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

6,99
€
s
e
ﬂ
r
e
P
n € 36,99

Deze maand een topwijn uit de Rhône. Ruim 3 jaar
6 ﬂesse
zeer succesvol in ons assortiment. Een mooie, robijnrode
kleur. In de neus ruik je een veelzijdig aroma van fruit. In de mond
proef je veel rood fruit (o.a. bessen en kersen), zachte tannines.
r 2012!
Een prettige finale met een aangename en lange afdronk.
wensen voo

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

De beste
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Februari

Terwijl in Kronenberg naarstig
werd gezocht naar een locatie voor het
hondentoilet, maakten de 90-jarige Piet
van den Munckhof en zijn vrouw Grada
(87) per helikopter een rondvlucht
boven Horst aan de Maas. Grubbenvorst
stond op zijn kop in verband met Gekke
Maondaag. De Lottumse jeugd pleitte
voor egaliseren van hun trapveldje.
Dierenleed in Horst. Een geitje van de
dierenweide van Kasteelpark ter Horst
werd op brute wijze vermoord. Tot op de
dag van vandaag is de dader spoorloos.
America kondigde vol trots de komst
van het Mega Piraten Festijn aan en het
centrum van Horst werd bedolven onder
winterpeen. Uit Sevenum kwam het onthutsende nieuws dat gemeenteraadslid
Frank Wintels plotseling was overleden.

Maart
Januari

In de nasleep van een koude,
sneeuwrijke winter verliep de
start van het jaar 2011 gladjes.
In Griendtsveen werd namelijk een
heuse schaatstoertocht verreden.
Met de invallende dooi was haast
echter geboden. Op woensdag
5 januari konden de deelnemers
onder perfecte weersomstandigheden de 30 kilometer lange tocht
volbrengen. In Broekhuizen had men

niet alleen koude, maar ook natte
voeten. De hoge waterstand van de
Maas zorgde voor flink wat overlast,
hoewel echte calamiteiten uitbleven.
Naast de Lambertuskerk werd
eindelijk de plek voor de beruchte
Horster skatebaan gevonden,
waarmee ´skategate´ met een sisser
in plaats van een uitglijer afliep.
De Norbertuskerk in Horst sloot
definitief haar deuren.

Kraanvogels boven Horst aan
de Maas en kraanwerkers onder de
stralende zon tijdens de carnavalsoptocht in Broekhuizen. De soap rond
Passi kwam eindelijk ten einde na de
aankondiging van de verhuizing van de
ijssalon naar de Smidse. Leon Frissen
bezocht het Citaverde College en HALLO
kreeg een nieuwe hoofdredacteur. Veel
commotie rond de gezonde maar hoogbejaarde pony Aran in Grubbenvorst.
Volgens tegenstanders had de eigenaar
het dier ten onrechte laten inslapen. In
Meterik stuit de aangekondigde bouw
van een vijftigtal woningen op veel
weerstand.

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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April
De legendarische Horster Truckrun
toeterde zich een weg door Horst aan
de Maas. In Hegelsom werd een eind
gebreid aan de vrouwenbeweging.
Catch Up in Sevenum hield sportvissers
aan het lijntje met een geweldige
1 april grap. Het AZC in Tienray nam afscheid van haar bewoners. Freek Selen
opende het servicetrefpunt in Lottum.
En Horst aan de Maas werd liefst veertien lintjes rijker.

Augustus
In augustus maakten carnavalsverenigingen alweer plannen voor
het komende carnavalsseizoen.
Ruimtegebrek voor het bouwen van
de praalwagens speelde de verenigingen echter parten. Wethouder
Van Rensch ging ermee aan de slag.

Mei

Nelke Huijs uit Horst werd honderd jaar, terwijl in Grubbenvorst
stichting ´Gewoën Grubbevors´ werd
geboren. Tijdens opgravingen aan
het Cuppenpedje werd resten van het
oudst bekende huis in Horst ontdekt.
Verderop in Meerlo verdween op
mysterieuze wijze oud ijzer. In Meterik
en Sevenum werd gestart met de keukenafvalproef. En in Melderslo braken
de geleerden zich het hoofd over een
nieuwe invulling van de aspergedag.
De EHEC-crisis trof tuinbouwbedrijven
in geheel Horst aan de Maas. De gemeente zette een hulpprogramma op.

De Meerlose Berlijner Marijn Poels
won de Pakistaanse vredesprijs. In
Swolgen en Tienray was het groot
feest tijdens de ingebruikname van
Multifunctionele Accommodatie. En
11-jarige Tijn uit Kronenberg schreef
een boek over dyslexie.

Juni

Eindelijk ontmoette oud-president
Bill Clinton zijn grote idool uit America.
In Griendtsveen werd de basis gelegd
voor het Peelvennootschap. En een futuristisch ogend huis in Hegelsom nam
deel aan de Dag van de Architectuur.
Motorclub Broekhuizenvorst vierde
haar 40-jarig bestaan en het culturele
festival Cambrinus Kunst en de Buren
zorgde voor een unicum: een weekend
lang werd de Venrayseweg afgesloten
voor verkeer.

Juli

Terwijl het Waterschap waarschuwde voor blauwalg in het zwemwater
bij Kasteelpark ter Horst wonden de
inwoners van Grubbenvorst zich op
over de ‘straatjuwelen’ die het verkeer
moesten afremmen. Voor Griendtsveen
betekende 2011 afscheid van de
dorpskermis. In ruil daarvoor maakten
de Griendtsveners Moto Nostalgia,
een feest voor liefhebbers van oude
motoren en bromfietsen, tot een waar
dorpsfeest. Feest was het ook tijdens
de barbecue met Poolse werknemers
uit de gemeente, waarbij burgemeester Van Rooij gezellig aanschoof. De
skatebaan bij de kerk in Horst werd
in gebruik genomen en snel genoeg
draaide de reactiemachine op rolletjes. In Grubbenvorst werd in de
vroege ochtend een overval gepleegd
op supermarkt Jan Linders. De daders
ontkwamen, maar werden later dit jaar
alsnog opgepakt.

September
In Meerlo keken ze verbaasd
op toen de voormalig ambtswoning
ingepakt bleek te zijn. Het carillon
in Grubbenvorst werd geplaatst en
in Horst gingen de centrumstewards
voor het eerst aan de slag. In Lottum
werd het Nederlands kampioenschap
gazonmaaierrace gehouden. Terwijl
de Echo stopte begon in Meterik
de dorpskrant. De Rabobank in
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Blitterswijck

Grubbenvorst werd gesloopt en werd
de wereld verrast door het nieuws
dat de Horster band Heideroosjes
het na 22 jaar voor gezien houden.
Het nieuwe afvalsysteem voor de
gemeente werd voor het eerst geïntroduceerd en in alle kernen werden
Floriade-banners opgehangen. Poolse
agenten kwamen op werkbezoek bij
de politie in Horst.

LiesseLseweg 120a Deurne
TeL. 0493-399775

Volop schaatsen
sleeën en snowboots
voorradig

Elles, Willeke,
Jessica, Anja & Loek
wensen iedereen
Ook willen wij al onze klanten
bedanken voor het vertrouwen
in het afgelopen jaar.

Hometrainers,
Crosstrainers, Loopbanden,
roeiapparaten

www.anjaloek.nl

Hoofdstraat 8a, 5961 EZ Horst

tel.: 077 398 33 64

winterjassen, skikleding,
showboots.
Ook voor kinderen.

Bezoek onze vernieuwde grootste wintersportafdeling in de
regio op de 1e etage. Ook voor het slijpen en waxen van uw ski’s.

10
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Oktober

Prinses Máxima bracht een officieel
bezoek aan de vrouwengevangenis Ter
Peel in Evertsoord. Tijdens de installatie
van de jeugdbrandweer in Sevenum
kreeg burgemeester Van Rooij de lachers
op zijn hand. Hij verklapte de benjamin
van het korps het voordeel van de kleinste zijn: ´Je staat altijd vooraan en voor
je het weet ben je burgemeester`. De
Dorpsraad Tienray besloot na onenigheid
met de gemeente om op te stappen. In
America werden speciale welkomstborden onthuld. Na de Slotconcerten waren
ze ontvreemd. Freek Selen maakte
bekend te stoppen als wethouder. Horst
aan de Maas werd gecertificeerd als
Borstvoedingsvriendelijke gemeente
en leerlingen van het Citaverde College
zorgden voor een discussie over soep
in de raadszaal. En America werd opgeschrikt door een heuse plofkraak.

November

Een delegatie van de Horster politie
ging onder aanvoering van burgemeester Van Rooij op werkbezoek in
Engeland. Sander bouwde in Hegelsom
zijn eigen vakantieparadijsje met
een sneeuwkanon in de tuin van zijn
ouders. In Broekhuizenvorst werd basisschool De Schakel voor de vierde keer
winnaar van de Kinderpostzegelactie.
Paul Driessen uit Meterik nam voor
Essentie als wethouder het stokje over
van Freek Selen. De markt in Lottum lag
een tijdje overhoop voor de plaatsing
van een bergbezinkbassin.

December

December stond vooral in het
teken van discussies rondom het afvalsysteem dat in januari 2012 wordt
ingevoerd.
Na maanden van onduidelijkheid
werd de ´puist´ op het Lambertusplein
in Horst afgebroken.
In Broekhuizenvorst komt
definitief een Multifunctionele

Accommodatie, maar de inwoners
van deze kern krijgen geen vergrote
gymzaal. De eerste HALLO Kersttop10
werd samengesteld, Happy X-Mas
van John Lennon en Yoko Ono werd
nummer één. De ijsbaan op het
Wilhelminaplein in Horst werd na een
lange zoektocht naar sponsors en
vrijwilligers geopend.

In de maand januari geven wij u

extra hoge KORTINGEN cadeau!
V-groef
Laminaat

Lamel
Plank

Lamel
Plank

10mm dik, 15jr. garantie

Gerookt wit of naturel

wit of naturel

9,95

p/m2

PVC
Laminaat
95

19,

p/m2

Cis &co
VLOEREN

29,95

p/m2

Alle vloertegels

10%

27,95

p/m2

BESLISSER
Haal uw bestelling op voor
31 januari 2012 en ontvang

Eiken
Tundra

10% EXTRA

Massief

KORTING

15,

95

KASSAKORTING
p/m2

U vindt CIS&CO VLOEREN - IMPORT in:

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

Weert

VOOR DE SNELLE

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.
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GEPLUKT

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

Anne van den Berg
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen
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.

In Meerlo woont de 61-jarige Anne van den Berg. Zij woont sinds een
paar jaar in Meerlo en geniet elke dag weer van de rust die het dorp
uitstraalt. Op zich niet zo bijzonder want Anne heeft bijna haar hele leven in
een stad gewoond. De Meerlose wordt in deze laatste week van 2011
Geplukt.
het grootste deel van haar leven
in een stad gewoond en gewerkt.
Beroepsmatig was Anne in de wijkverpleging werkzaam maar moest

Anne van den Berg is getrouwd
met Sip (62) en samen hebben ze
twee kinderen en drie kleinkinderen.
De in Rotterdam geboren Anne heeft

dit werk om gezondheidsredenen
beëindigen. Sinds een jaar is zij nu bij
de Zorggroep aan het werk als huisbezoeker om de thuiszorg te evalueren.
Van den Berg woont graag in Meerlo en
mist het drukke stadsleven niet meer.
“Een van mijn kinderen, Sietse, woont
in Eindhoven samen met zijn vrouw
Esma en Quint, een van onze kleinkinderen. Zij zijn in Eindhoven blijven
hangen”, lacht Anne.

Geen stadsdrukte
in Meerlo
De andere twee kleindochters
van Anne wonen dichterbij in Tienray.
“Daar woont onze dochter Jaukje
samen met haar vriend Ivo van
Summeren en onze kleindochters
Sydney en Tatum. En dat is wel fijn
want de kleinkinderen zijn een grote
hobby van me”, zegt Anne. Naast de
kleinkinderen blijft haar vrijetijdsbesteding beperkt tot spelletjes doen
op de computer en het maken van
legpuzzels. “Andere hobby’s heb ik
eigenlijk niet, al fiets ik wel graag door
de regio”, zegt ze.

Geen carnavalsbloed
in de aderen

Wraptortilla’s
met salade
van kipfilet
en spekjes

Anne en Sip van den Berg wonen
sinds mei 2008 in Meerlo en dat was
wel even wennen. “Wij spreken geen
Limburgs dialect, al kunnen we het
nu wel redelijk verstaan. Als men
langzaam praat, kan ik het wel volgen.
Wellicht komt dat ook omdat Sip en ik
geen verenigingsmensen zijn. Uitgaan
doen we zelden, hoogstens ergens

en zo 11
in de buurt lekker uit eten”, aldus de
Meerlose. Carnaval vieren zegt Anne
niet veel. “Ik heb geen carnavalsbloed
in me en dat zal ik ook nooit krijgen.”
Over het dorp Meerlo zegt ze:
“Ik woon hier te kort om aan te kunnen
geven wat ik aan Meerlo zou willen
veranderen. Ik woon hier graag en de
mooiste plekjes zijn het kasteel en de
Sint Goarkapel. Binnen de gemeente
Horst aan de Maas is Griendtsveen wel
een prachtig dorp. Maar ik moet je
bekennen dat ik nog lang niet in alle
dorpen van de gemeente ben geweest.
Ik ga vaker naar Blitterswijck om daar
met het fietsveer de Maas over te
steken. In de Hamert kun je heerlijk
fietsen. Daarna in Arcen een kopje
koffie drinken is heerlijk om te doen.”

Oog hebben voor
ouderen
In de avonduren kijkt Anne graag
naar De wereld draait door, de typetjes
van Wendy van Dijk en mooie films.
Horrorfilms, Nederlandstalige series
en sciencefictionfilms laat ze graag
aan zich voorbijgaan. En we mogen
haar midden in de nacht wakker
maken als er iets is met de kinderen
of kleinkinderen. Goede voornemens
voor het nieuwe jaar heeft Anne niet.
“Daar komt toch nooit iets van terecht
en als ik het blijf doen zoals ik het nu
doe is het prima”, is haar antwoord. In
algemene zin hoopt Anne dat 2012 een
jaar wordt waarin mensen verdraagzamer worden naar elkaar toe. “En heb
eens wat meer oog voor de mensen en
ouderen om je heen”, beëindigt ze het
interview.

(Lunchgerecht voor 4 personen)

RIX LIMERICK

Benodigdheden:
• 1 grote tomaat
• 2 lente-uitjes
• 4 plakjes ontbijtspek
• 4 wraptortilla’s
• 4 eetlepels hot ketchup
• 100 gram gemengde salade
• 150 gram dungesneden kipfilet
• 1/8 liter zure room
Bereiding:
• Maak de tomaat en de lenteuitjes schoon, snij de tomaat in
kleine stukjes en de uitjes in
kleine ringen;
• bak de plakjes ontbijtspek in een
droge koekenpan op een laag
vuur krokant en bruin;
• verwarm de tortilla’s;
• bestrijk de tortilla’s met een
eetlepel hot ketchup en beleg ze
met sla, tomaat, ui en een paar
lepeltjes zure room, de plakjes
kipfilet en een plakje ontbijtspek;
• rol de wraptortilla’s direct op en
serveer ze als een sandwich.

HALLO van afgelopen week: Verkeersborden verdwijnen

Ziën weej nou aal sleumer gewaore,
Waal as geej in Hôrs ziët geboare.
Gen borde nimmiër,
Vur veilig verkiër?
Bloaze weej ni wat hoëg van d’n toare?

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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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Samen gezellig genieten
op oudjaarsavond, met:
• Oliebollen en appelflappen
• Toscaans Plukbrood
• Italiaanse Partybroodjes
• Pane per tutti i giorni
• Worstebroodjes en saucijzenbroodjes

Wij wensen alle mensen
‘n gelukkig en gezond 2012
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winkel&bedrijf
nieuws
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Trailerworld Barents
Horst
Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!

Onder de naam Trailerworld Barents Horst opent Trailerworld Cuijk op
1 januari een nieuwe vestiging in Horst (Barents Aanhangers). Op deze wijze
breidt Trailerworld haar activiteiten verder uit.

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

Wij wensen iedereen fijne feestdagen

Nusseleinstraat 10 America Tel. 077-4641681

Ristorante/ Pizzeria

‘La Rondine’
La Rondine wenst iedereen
een gelukkig en gezond 2012 en
hoopt u ook weer in het nieuwe jaar
te mogen begroeten
31 december zijn we geopend van 17.00 tot 21.00 uur
à la carte en voor groepen een pizza/pasta buffet
(onbeperkt) voor € 12,50 p.p.

anse keuken
Proef... de Italigeawe
nst
reserveren

De bedrijven vallen onder Vloet
Enterprises, eigendom van Antwin
Vloet. Maar er gaat meer gebeuren in
Horst. Nog twee nieuwe bedrijven
worden toegevoegd aan het concern.
Zo worden lassen en speciaalbouw
kernactiviteit door de oprichting van
Atec Industries en Atec Specials.
Naast de verkoop van aanhangwagens
gaat het bedrijf zich in Horst bezighouden met laswerkzaamheden.

Ook derden kunnen nu voor laswerkzaamheden terecht bij Atec Industries.
Atec Specials is de naam van het
montagebedrijf dat eveneens in Horst
wordt gevestigd. Hier worden aanhangwagens geproduceerd die speciaal op
maat en naar behoefte van de klant
worden gemaakt.
Het moederbedrijf Atec
Aanhangwagens in Cuijk blijft aanhangwagens in serie produceren.

Nieuwe uitbater
Boëms Jeu
Vanaf 1 januari is Henk Litjens de nieuwe uitbater van cafe Boëms Jeu
in America.
Na een kleine verbouwing houdt
Boëms Jeu van vrijdag 6 tot en met zondag
8 januari een inloopweekend. Op vrijdagavond is er in het café een Amsterdamse
avond met zangeres Brigit. Op zaterdag

7 januari speelt The John Orchestra
Orchest vanaf 21.00 uur. Dit zijn twee
podiumbeesten uit België. Op zondag
8 januari treden De Balkers uit Sevenum
op vanaf 16.00 uur. Iedereen is welkom.

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

Open Coffee Sevenum
Open Coffee Sevenum wordt op donderdag 5 januari voor de tweede
keer georganiseerd. Deze keer is ’Succesvol samenwerken’ het thema.
Tijdens de Open Coffee Sevenum
komen enkele gastsprekers. Mieke
van Dooren van Passie voor Vis, Joep
Gommans van bakkerij Gommans
en Annette Hermans van kwekerij
Hermans-Walter komen aan het woord.
Deze Sevenumse ondernemers hebben enkele projecten gerealiseerd in
samenwerking met regionale en lokale
bedrijven. Ze vertellen hoe het tot
stand is gekomen en hoe het verlopen
is.
Open Coffee is een terugkerend,

N E W S TA R
D A M E S E N H E R E N B RO E K E N
IN DIVERSE KLEUREN OF IN JEANS
per stuk € 49,95

2 voor € 90
DIVERSE COMBINATIES MOGELIJK!

Hoofdstraat 12
Horst
(aan het parkeerterrein)

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

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

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website

Vo
0 van
recept uit 196 enthun
m
Bakker Jo Um

Bakkerij J.Ummenthun

Starter
in de Regio

laagdrempelig en informeel samenkomen voor het bespreken van ideeën,
het delen van kennis of om even bij te
praten. Open Coffee Sevenum wordt
gehouden bij café Croes Moeke in
Sevenum van 09.30 tot 11.00 uur.
Op vrijdag 9 maart 2012 is de
volgende editie van Open Coffee op
locatie. Mieke en John van Dooren van
Passie voor Vis openen op deze dag om
16.00 uur hun deuren.
Inschrijven hiervoor kan tot
20 februari 2012 bij info@puurlien.nl

Subsidieregeling
zonnepanelen verlengd
Particulieren die in Limburg wonen kunnen voor hun eigen woning tot
30% subsidie krijgen op de aankoop en installatie van zonnepanelen. Dit
kan in sommige gevallen oplopen tot een subsidie van 1.000 euro. De
Provincie heeft besloten de huidige subsidieregeling te verlengen tot 1 juli
2012.
Met de subsidie op zonnepanelen
stimuleert de Provincie particulieren
om nu te investeren in zonnepanelen
op de eigen woning. De subsidie moet
aangevraagd zijn voordat de panelen

zijn aangeschaft. De subsidie bestaat
uit een potje en geldt dus voor de eerste aanvragers. Wanneer de subsidiepot
leeg is, kan geen subsidie meer worden
verschaft.

CijferMeester Koster
Antoon Koster
Noordsingel 34a
5961 XX Horst
06 15 37 90 92
a.koster@
cijfermeester.nl
cijfermeester.nl/
horst.htm
administratiekantoren
11-11-2011

Activiteiten
CijferMeester is een franchisenetwerk met 45 administratiekantoren in heel Nederland. De
kantoren zijn meestal eenmansbedrijven die vaak werken van
huis uit of buitenshuis een klein
kantoor hebben met enkele
medewerkers. De CijferMeester
verwerkt de bedrijfsadministratie, loonadministratie en verzorgt
fiscale aangiften. De CijferMeester begeleidt bij opstart van
de onderneming en geeft
financieel en fiscaal advies. Ook
verzorgt de CijferMeester fiscale
aangiften voor particulieren.
Doelgroep
Kleinere bedrijven in het
MKB, ZZP-ers en particulieren.
Onderscheidend vermogen
Veel kleinere bedrijven en
ZZP-ers sneeuwen vaak onder
bij de grotere administratie- en
accountantskantoren. Vaak
krijgen ze niet de aandacht die
zij verdienen en lopen daardoor
meerdere regelingen mis. Ook
wordt er niet altijd met transparante kosten gewerkt. Door de
kleinschaligheid en lage
overheadkosten kan de
CijferMeester scherpe tarieven
hanteren. CijferMeester werkt
veelal met maandabonnementen, waardoor de klant maandelijks een deel van de jaarkosten
betaalt. Bij ontvangst van de
jaarrekening en de aangifte
inkomsten- of vennootschapsbelasting wordt de klant niet meer
verrast met hoge kosten
achteraf. Als advies van derden
nodig is, zal de CijferMeester
vooraf de kosten met de klant
bespreken. Het landelijk
netwerk garandeert kwaliteit en
continuïteit. CijferMeester kent
zowel de voordelen van een
klein kantoor, met veel aandacht, als van grote kantoren,
namelijk veel kennis en
kwaliteit. CijferMeester beschikt
over een eigen fiscalist en werkt
nauw samen met enkele
accountantskantoren. De
meerwaarde van de CijferMeester zit ook in de advisering
van ondernemers. Een goede
boekhouder moet zichzelf
terugverdienen. Daarom let de
CijferMeester wel op de regeltjes die voor kleinere ondernemingen van belang zijn en die
vaak over het hoofd worden
gezien door de grotere kantoren. Pro-actief meedenken met
de klant is het motto van de
CijferMeester.
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Sledehondentochten
door de Kronenbergse bossen
De omgeving van restaurant Nieuw Kronenbergerhof in Kronenberg is al helemaal in winterse sferen. Het enige
wat nog ontbreekt is sneeuw. Maar daar heeft André Veenstra van Lowlandpack geen last van: zijn sledehondentochten gaan ook zonder sneeuw gewoon door. André biedt samen met Ton en Karin van Nieuw Kronenbergerhof
van oktober tot en met mei arrangementen aan.

dan springen en blaffen ze, die worden
helemaal enthousiast”, lacht de restauranthouder.

Het gaat best hard
maar iedereen kan
meedoen
In het bos is een heel parcours
uitgezet. “Net een crossbaan eigenlijk.
Het gaat best hard, maar iedereen kan
meedoen”, zegt Karin. “We hadden
pas nog een Rotterdamse familie, daar
gingen opa en oma ook mee in de slee.
En daarna hebben ze hier genoten van
een diner.”
De lunch en het diner is voor gebruikers van het arrangement redelijk
vrij in te vullen. “De lunch kan een

Limburgse koffietafel zijn, maar ook
soep met een snack. Dat kunnen ze
zelf invullen. En het diner kan à la carte
in de schuur, of een barbecue, buffet,
gourmetten of diner zijn, eigenlijk net
wat ze willen”, legt Ton uit.
Ton en Karin zijn zelf ook hondengek. Vroeger gingen ze ook wel eens
naar wedstrijden met sledehonden
kijken. “Je zoekt voor je restaurant toch
net even iets anders om aan te bieden
en dit past er mooi bij”, legt Ton uit.
Naast families wordt het arrangement
ook vaak gebruikt voor teambuildingsactiviteiten. “Vooral het groeperen van
de karakters van de honden is daarbij
interessant”, lacht Ton.
Voor meer informatie neem contact
op met het restaurant of kijk op
www.lowlandpack.nl

Lottumse
rozenkwekers bij 3FM
Serious Request
Rozenkwekers uit Lottum hebben een grootbloemige bloedrode roos
vorige week gedoopt als Rosa Serieus Request 2011. De groep telers,
verenigd in telersvereniging Horatia BV, stelt de hele opbrengst van het
gelimiteerde aantal van 2.500 rozen, 12.500 euro, beschikbaar aan het
Nederlandse Rode Kruis, via de 3FM Serious Request-actie.

WONINGBOUW
UTILITEITSBOUW
VERBOUWINGEN
ONDERHOUD EN
RENOVATIE
INTERIEUR

WWW.DONDERSBOUW.NL

HORST AAN DE MAAS BOUW BV
HANDELSNAAM DONDERS BOUWBEDRIJF

100 gram

€ 4,25
€ 2,15

100 gram

€ 1,55

Varkenspoulet met
champignons

100 gram

Kippen ragout

100 gram

€ 1,45
€ 1,45

500 gram

Wij wensen u een
goed en gezond 2012
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

un

duurzaamheid | hoogwaardige kwaliteit | veelzijdigheid

Kipfilet
Contra filet
Rund poulet met
champignons
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De Husky’s worden ingespannen
waar de mensen bij zijn. “Dat is altijd
een knuffelmoment”, zegt Ton.
Na de uitleg gaat de groep de
bossen in. “Als de Husky’s ingespannen
worden zijn ze niet meer te houden,

ie

ke

oo

Elke hond
een eigen karakter

ch

links en rechts”, vertelt Karin.

w
.

hou je met fietsen niet bij”, lacht Ton.
Een arrangement begint met koffie en gebak. De deelnemers krijgen
dan uitleg van André over de honden en de tocht. “Elke hond heeft,
net als mensen, een eigen karakter.
Deelnemers mogen proberen de juiste
groepen honden samen te stellen.
Ze moeten hierbij bijvoorbeeld kijken
wie de leider is. En de bezoekers leren
een soort hondentaal, woorden voor

uitgezonden op tv. De Serious Request
Rose 2011 werd verkocht via www.
absolutely4U.info Deze site wordt in
de toekomst ook gebruikt om rozenstruiken te verkopen. De roos werd
verkocht in een speciale This one’s
for Mama-geschenkverpakking met
het logo van de 3FM Serious Requestactie. Ondanks dat de 3FM-actie al
klaar is overhandigen de telers hun
cheque nog aan het Rode Kruis, zodra
de laatste roos verkocht is.

• ww

“We waren hier in de bossen aan
het wandelen en toen kwam André
voorbijgeraasd. We kenden hem
toen nog niet. Een tijdje later nam hij
contact op. Of wij samen met hem een
arrangement wilden gaan aanbieden”, vertelt Ton Welten van Nieuw
Kronenbergerhof. André heeft sledes op
wieltjes, of als er sneeuw ligt zonder
wieltjes, die door zes of acht Husky’s
getrokken worden. “Dat gaat hard, dat

De actie van het radiostation
3FM is om moeders die geraakt zijn
door oorlogs- en conflictsituaties
te steunen. Op woensdag ging een
vertegenwoordiging van de Lottumse
telers naar de Beestenmarkt in Leiden
om de Serious Request Rose 2011
officieel te dopen en af te geven
aan de dj’s in het Glazen Huis. De
eerste roos werd door de brievenbus
overhandigd aan 3FM dj Coen
Swijnenberg. Dit moment werd ook

honden

Autobedrijf

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

Reactie op Reggeﬁber
In de HALLO van 22 december reageert Johan van Huet op Reggefiber,
met de mededeling dat het oneerlijk is dat er een aantal kernen van Horst
niet (gratis) worden aangesloten op het glasvezelnet.
Terecht natuurlijk, deze
opmerking, en zeker zijn reactie op

de preek van het College van B&W
dat glasvezel zo belangrijk is voor de

toekomst van alle mensen van Horst.
Helaas tellen voor onze burgemeester en wethouders de mensen in de
buitengebieden helemaal niet mee,
naast de eerder genoemde kernen.
Bij veel voorzieningen die worden

getroffen in de dorpskernen wordt
geen rekening gehouden met de bewoners in de buitengebieden, helaas.
Wel tellen zij mee, als het gaat
om rekeningen die de gemeente
alle burgers oplegt, of de bewoners

in het buitengebied nu wel of niet
gebruik kunnen maken van getroffen
voorzieningen.
Met vriendelijke groeten,
Marijke Bonajo, Sevenum

Ingezonden brief

Donner versoepelt regels Verklaring van Erfrecht
Vanaf 2007 heb ik met Hans Doorn en Jan Wijers uit Wanssum gepleit
voor verandering van de praktijk van banken over hun eis een verklaring
van erfrecht te overleggen na het overlijden van je partner. Zonder dat
bewijs kon je geen geld opnemen. De rekening van de overleden partner
werd onmiddellijk geblokkeerd.
Bij banken, politiek en Ombudsman Financiële Dienstverlening
(KIFID) is aangekaart dat een
verklaring van erfrecht ten onrechte
wordt geëist sinds de verandering
van het erfrecht op 1 januari 2003.
Op dat moment treedt de Wettelijke

Verdeling in werking: de langstlevende
partner feitelijk is de enige en echte
eigenaar van de nalatenschap van de
overleden partner. Volstaan zou moeten
kunnen worden met het overleggen
van een akte van overlijden en een
bewijs van het Centraal Testamenten

Register dat er geen testament van de
overleden partner aanwezig is. Tot driemaal toe zijn over deze kwestie door
het CDA in de Tweede Kamer vragen
gesteld aan de minister van Financiën
en Justitie. Toenmalig minister van
Financiën Wouter Bos zegde toe de
Nederlandse Vereniging van Banken
(NVB) op te dragen een regeling te
maken geldend voor alle banken. De
banken hadden daar duidelijk niet
veel trek in en verzetten zich ertegen.
Intussen werd in de politiek veel ophef

gemaakt over het toenemende aantal
regels waaraan bedrijven, maar ook
burgers moesten voldoen. De regering
moest een beleid ontwikkelen voor
de vermindering van regeldruk en
administratieve lasten. Ook de eis van
de banken is onder de loep genomen
met als eindresultaat de Versoepeling
Regels Verklaring van Erfrecht. Het betekent dat een verklaring van erfrecht
niet meer nodig is als er sprake is van
een huwelijk of geregistreerd partnerschap en er niet meer dan 100.000

euro op de rekening staat. De NVB is
akkoord gegaan. Ruim twee jaar heeft
de NVB, in gesprek met de ministeries, er over gedaan een formulier te
ontwikkelen met de titel Beschikken
over bankrekening overleden
echtgenoot/partner, een schema dat
bij de belastingdienst al veel eerder
werd gebruikt. De NVB heeft dat overgenomen. Hoewel er geen principieel
standpunt is ingenomen, lijkt er toch
een klein succesje te zijn geboekt.
Henk Steenbekkers, Melderslo

Ingezonden brief

Reactie op artikel Het NGB en de toekomst
De Directeur van KnowHouse kent ongetwijfeld met zijn Zeeuwse roots
de uitdrukking “DIE EIT WEINIG ANTROK”! Hij kent Noord-Beveland goed en
weet dat je daar de ruimte hebt en de wind die de schadelijke stoffen doet
wegwaaien! Hij weet als geen ander dan ook dat de Provincie Zeeland met
het toerisme hoog in het vaandel, de komst van megastallen al veel eerder
heeft afgegrendeld. De provincie staat alleen uitbreiding van bestaande
bedrijven toe. Verduurzaming van de veehouderij staat voorop en de
gezondheid voor de mensen = de omgeving gaat boven het economisch
aspect.
Als je nu kijkt naar het LOG in
Horst dan zie je dat bestaande bedrijven al zoveel gezondheid schadende
micro organismen, chemische ontsmettingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen, ammoniak en fijnstof
in de lucht brengen dat er sprake is
van stapeling van medisch gezien
zeer schadelijke stoffen. Een Nieuw

Bedrijf, ook al zeggen ze de nieuwste
methoden te hebben om dit tegen te
gaan is onaanvaardbaar.
De uitspraak van de heer Litjens in
HALLO van 14-07-2011: ´Iedereen die er
zijn zegje over wil doen is gehoord!´ is
zeer onbehoorlijk. De heer Litjens moet
weten dat van verschillende kanten
onderzoeken worden gedaan naar

de handelwijze van gemeente Horst
aan de Maas door onder anderen de
Nationale Ombudsman en Provinciale
Staten. De GGD komt nog met zijn
onderzoek. Staatssecretaris Bleker heeft
nog niet geantwoord op vragen, maar
is wel al duidelijk in zijn uitspraken:
“Zulke bedrijven horen in Nederland
niet thuis.” Dus ook niet in Horst.
Er is een bedrijf, dat tussen de
225.000 - 260.000 ton dierlijk organisch materiaal met een hoog giergehalte in de open lucht heeft liggen. Dit
bedrijf werkt zonder vergunning, ofwel
de gemeente Horst gedoogt!
Wat denkt U van de kassenbedrijven daarom heen? Bezoek je een ´Kom
in de Kas´ dan vertelt de ondernemer
de goedgelovige consument: “Kijk hier

ziet u beestjes, die andere schadelijke
beestjes opeten!” Vraag je dan: “Maar
je spuit toch ook Vertimic?” Dan kleuren
zijn koontjes rood en is het stil in de
kas. Men moet bedenken, dat een
giftig bestrijdingsmiddel als Vertimic,
in de soms tien hectare grote kassen wordt verneveld, met zeer kleine
deeltjes, die diep in de longen kunnen
dringen en ook buiten de kassen in
omgevingslucht komen.
Er zijn binnen 3 kilometer van het
LOG vele bedrijven, die nu al meer dan
25000 m3 dierlijke mest produceren,
die volgens de gemeente Horst door
Gedeputeerde Staten moeten worden
beoordeeld. Provinciale Staten weet
niet goed hiermede om te gaan en
dus: neemt U maar van mij aan, dat dat

niet gebeurt.
Wij als inwoners van Horst, die
vaak niet gehoord zijn en worden
hebben er niets aan als er een
varkensbedrijf komt. In het buitenland worden steeds vaker varkens op
een diervriendelijke manier gefokt
en dat de trend zich in die richting
beweegt.
Mijn conclusie is: in Horst geen
megastallen, de bestaande bedrijven
zijn al erg genoeg. Als de wethouder
van de PVDA, die op het pluche zit,
nu eens op staat en waar ze voor de
verkiezingen tegen megastallen was,
haar partij die nu ook landelijk tegen
megastallen is volgt, dan komt het
nog wel goed. Dus kom op Birgit!
Peter Rechsteiner, Horst

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

WEER VOLOP KEUZE IN

TRUIEN

•
Sporten, ook bij medische klachten
•
Afslanken, kilo’s en cm's kwijt op de juiste plaatsen
(NB in januari lanceert SYF een nieuw proteïnedieet)
•
Schoonheidssalon
•

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

GEN:

TIP VOOR DE KOUDE DA

ESLAKENS
FLANELLEN LAKENS EN HO

WIJ WENSEN

OND 2012
U EEN GOED EN GEZ

Kom naar onze

OPEN DAG:

Weltersweide 1, 5961 EK Horst

Zondag 8 januari
11.00-15.00 uur

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

Tel. 077-3984971

en
bel voorIe
GRAT S
proefles

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

www.dms-service.nl
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Bespreking Poll week 50

Het Mega Piraten Festijn moet in America blijven
Het Mega Piraten Festijn moet in America blijven was de stelling van
week 50. De uitslag lag zeer dicht bij elkaar. Van alle stemmers was 49% het
eens met de stelling, maar 51% was het oneens.
Veel mensen kunnen zich vinden in de teleurstelling van de Americanen.
Zij zien ‘hun’ festival, dat ze met moeite hebben binnengehaald, verplaatst
worden door de gemeente. Het Jeugdcomité America deed dit vanwege haar
44-jarig jubileum.
De gemeente wil het festival echter naar een van de evenementen-

terreinen in Horst aan de Maas verplaatsen. De gemeente geeft hiervoor
als reden de logistieke problemen rond het terrein aan de Wouterstraat
en overlast voor inwoners van het dorp. Vooral de toe- en afvoerwegen
voor ongeveer 10.000 man publiek zouden voor problemen zorgen. Ook
maakt de gemeente zich zorgen over vernielingen. De gemeente wil wel
helpen om het spektakel naar Kronenberg of Horst te verplaatsen. De
verantwoordelijkheid voor zo’n festival ligt bij de gemeente en zij willen geen
risico’s nemen. Ook deze redenering konden veel stemmers volgen.

Nieuwjaar

Ik steek met Oud en Nieuw geen vuurwerk af
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Net als oliebollen en champagne hoort vuurwerk duidelijk bij het oudejaarsfeest. Jongeren zijn vaak vanaf 10 uur ’s ochtends al met hun portie rotjes aan het
spelen. Vuurwerk kan gevaarlijk zijn, maar, indien legaal en goed gebruikt, ook
voor heel veel plezier zorgen. Velen lopen om twaalf uur toch even naar buiten
om vuurwerk af te steken of om dat van de buren te bekijken. Er wordt genoten
van de kleurenpracht, het geknetter en de verschillende soorten vuurwerk. Er
gaan hele maandsalarissen aan op. Anderen vinden het maar eng, gevaarlijk of

zonde van het geld. Waarschuwingen om goed met vuurwerk om te gaan zijn
alom bekend en elk jaar verliezen mensen vingers door onkundig gebruik. Een
reden om het niet te doen of een reden om voorzichtiger te doen? En speelt de
crisis nog een rol? Wordt vuurwerk te duur om zo maar even de lucht in te schieten? Of is vuurwerk het geld dubbel en dwars waard? Knalt u dit jaar vuurwerk de
lucht in? Of is het niks voor u? Ik steek met oud en nieuw geen vuurwerk af. Wat
vindt u?

Uitslag vorige week (week 51) > Het verwijderen van zinloze verkeersborden verhoogt de verkeersveiligheid
> eens 81% oneens 19%

Crist Coppens
Gepaneerde schnitsels
4 stuks € 5,50
WE HEBBEN ALLES VOOR
EEN FIJNE JAARWISSELING.

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Gordijnconfectie
Raamdecoratie
Horramen

Mommesstraat 11, Sevenum T: 077- 467 2197

AUTOBEDRIJF

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

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

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

www.salet-gordijnenatelier.nl

Cactus
Column

Restaurant
nieuwjaarsweekend
gesloten.

In januari start de nieuwe workshop

Lekker thuis tafelen zie
onze site www.brugeind.nl

Meld je aan via de site of bel:
Tel. 06 - 12 10 97 08 / 0493 - 34 18 68
haarmodeworkshops@hotmail.nl

haarknippen
voor beginners!

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

Aan het eind van een bijna
voorbij jaar is het altijd
gebruikelijk om even terug te
blikken en in de open ruimte van
het nieuwe jaar te kijken. Cactus
doet daar dit keer maar eens
niet aan mee. Omdat het
terugblikken dan toch maar
weer neerkomt op de
afvalophaal-toestanden waarbij
het kwaad zichzelf gaat straffen
en het vooruitkijken alleen
economische moeilijkheden
voorziet. Want we moeten in alle
realiteit rekening houden met
enorm zwaar weer. De landelijke
politici lopen voorop met
schrikaanjagende verhalen en de
plaatselijke besluitvormers
zullen daar ongetwijfeld in mee
gaan. Hoewel, zolang de diverse
wethouders nog gemeentelijke
bossen bloemen bezorgen bij
nieuwe winkelopeningen zal het
in Horst aan de Maas
ogenschijnlijk nog wel
meevallen.
Positief is ook in elk geval
dat er thuis meer aan
verzamelen zal worden gedaan.
Immers, bij rokende gezinnen
zullen ongetwijfeld de peuken
worden ontdaan van filters, deze
mogen niet meer bij het huisvuil
worden gestopt. Maar de mest
van het huisdier mag wel weer
worden gedumpt in de kleine
bakjes, op de brief waarin dit
werd aangegeven werd dit als zó
belangrijk gezien dat het zelfs
twéémaal aan de orde kwam!
Ook positief is dat de
gemeente iedereen vóór zeven
uur ’s morgens uit bed wil
hebben. Even rustig nasluimeren
is er niet meer bij, want het
afval moet voor die tijd aan de
weg staan. En de avond ervoor
kan natuurlijk óók niet, dronken
voetballende lieden kunnen er
zomaar een potje van maken.
Dus, op tijd het bed uit anders
moet de wethouder brommen.
Zo zie je maar dat de gemeente
er werkelijk alles aan doet om
Horst leefbaar en kleurrijk te
maken. Ooit heeft eens iemand
gezegd dat alles uiteindelijk op
z’n pootjes terecht komt. Laten
we dat er in 2012 maar op
houden.
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Kerstreces: géén vergaderingen
van de raad!
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.

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
rond de feestdagen
Het gemeentehuis is rond de feestdagen
normaal geopend met uitzondering van:
- Vrijdagmiddag 30 december 2011,
dan zijn wij vanaf 13.00 uur gesloten.
- Maandag 2 januari 2012, dan zijn wij
vanaf 10.00 uur geopend.
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).

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

Vanaf 12.00 uur bent u
welkom in cultureel centrum
‘t Gasthoês aan de Gasthuisstraat
in Horst, waar vanaf 13.00 uur
een boeiend programma begint.
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.

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.

Welk afval
wordt de
komende tijd
opgehaald?
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,
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
31 december
De gemeentewerf aan de Americaanseweg 43
is op zaterdag 31 december geopend van
12.00 tot 14.00 uur in plaats van 12.00 16.00 uur.

Bekendmakingen

Op maandag 6 februari en woensdag 8 februari 2012 worden er tijdens het
baby-peuterzwemmen in zwembad de Berkel
ONDERWATER foto’s gemaakt.
Wilt u hier graag aan

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

America
Nieuwe Peeldijk ongenummerd America
Griendtsveen
Apostelweg 20 Griendtsveen
Grubbenvorst
Irenestraat 20b Grubbenvorst
Tussen Sevenumseweg 4-6 Grubbenvorst
Horst
Nieuwenbergweg 5 Horst
De Afhang Horst
Gastendonkstraat 42 Horst
Lottum
Zandterweg 26 Lottum
Melderslo
Herenbosweg 4 Melderslo
Sevenum
Snelkensstraat 10 Sevenum
Saardijk 6 Sevenum
Gemeente Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende bestemming
Financiële verordening gemeente Horst aan
de Maas 2012

Actualisering mandaatregister
Afvalstoffenverordening gemeente Horst aan
de Maas
Verordening volgorde plaatsingsbeleid Wet
sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente
Horst aan de Maas
Verordening persoonsgebonden budget
begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
Verordening toeslagen en verlagingen Wet
werk en bijstand (WWB) gemeente Horst
aan de Maas en de Verordening toeslagen
en verlagingen Wet investeren in jongeren
(WIJ) gemeente Horst aan de Maas
Verordening werkleeraanbod Wet investeren
in jongeren (WIJ) gemeente Horst aan de
Maas
Re-integratieverordening Wet werk en
bijstand (WWB) gemeente Horst aan de
Maas en Verordening re-integratiesubsidies
en re-integratiepremies gemeente Horst aan
de Maas
Maatregelenverordening Wet werk en
bijstand (WWB) gemeente Horst aan de
Maas, Maatregelverordening Wet investeren
in jongeren (WIJ) gemeente Horst aan de
Maas en Verordening fraude, terugvordering
en verhaal gemeente Horst aan de Maas
Verordening Rioolhefﬁng 2012
Verordening Onroerende-zaakbelastingen
2012
Verordening Reinigingshefﬁngen 2012
Legesverordening 2012
Verordening Marktgelden 2012
Verordening Precariobelasting 2012
Verordening Reclamebelasting 2012
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2012
Verordening Brandweerrechten 2012

meedoen, dan is het
van belang dat u minimaal 4 weken van te
voren wekelijks met uw
baby komt zwemmen
tijdens de lessen.
Op maandag kunt u
zonder opgave instromen, op woensdag dient
u zich vooraf aan te
melden bij de kassa,
waarna u ingedeeld
wordt in een vaste groep.

Onderwater
foto’s
van
baby’s
en peuters

In de lessen, voorafgaande aan de fotosessie, worden ouder en
kind voorbereid op het onder water gaan tijdens de fotosessie.
Informatie over aanmelden, lestijden en kosten
verkrijgbaar aan de kassa van het zwembad
tijdens het recreatief zwemmen,
telefoonnummer 077-4779725.
Of mail naar receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Kranestraat 14, Horst | 5961 GZ Horst | T 077 - 477 97 25
E receptiezwembad@horstaandemaas.nl | www.horstaandemaas.nl

Bestuur en medewerkers gemeente Horst aan de Maas
wensen u een goed en gezond 2012
Siem Hendrix bedenkt beste slagzin in Pietenwedstrijd

‘Afval scheiden is de normaalste zaak voor de wereld’
‘Afval scheiden is de gewoonste zaak voor de wereld’. Waarbij er nadruk wordt gelegd
op het woordje ‘voor’. Met deze slagzin heeft de driejarige Siem Hendrix uit Swolgen de
slagzinnenwedstrijd van de gemeente Horst aan de Maas gewonnen. Met de hulp van
zijn oma…
In de week voordat Sinterklaas in Horst aan de
Maas arriveerde, stuurde hij alvast zijn speciale
Afvalpiet vooruit. Met de opdracht om goed op
te letten of het afval wel in de juiste vak of zak
terecht komt. De Afvalpiet riep de hulp in van de
lezers van Hallo Horst aan de Maas.
Hij vroeg hen te helpen bij het sorteren van het
afval. Wie het afval van de Afvalpiet in de juiste
schoorsteen gooide, kreeg letters cadeau. Al
die letters samen vormden, mits in de goede
volgorde geplaatst, het begin van een slagzin.
Door de slagzin aan te vullen maakten de deelnemers kans op een van de drie beschikbare
prijzen.
Naar de mening van de jury had Siem Hendrix

de creatiefste, krachtigste en daarmee beste
slagzin. Hij verdiende met zijn inzending 100
euro aan cadeaubonnen.
De tweede prijs (50 euro aan cadeaubonnen) was voor de elfjarige Mark Philipsen uit
Kronenberg. Hij bedacht de slagzin ‘Afval scheiden is voor ons een ﬂuitje van een cent, want
we zijn dit al lang gewend.”
Wiel Puyn uit Horst won de derde prijs en verdiende daarmee 25 euro aan cadeaubonnen.
Zijn inzending was ‘Afval scheiden is goed voor
het milieu en de portemonnee. Oké, dus aan de
slag en doe mee.”
Voor de volledigheid: over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.

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

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

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken tijdens
de normale openingstijden, dit kunt u doen via
tel. 077 - 477 97 77. Als u een ‘afspraak op maat’
heeft gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.
Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u bij de
afdeling Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
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RAADSFEITEN
EDITIE 29 DECEMBER 2011

Factsheet
gemeenteraad 2011
Op 20 december ontving de raad de ‘Factsheet
gemeenteraad 2011’. Net als in 2010 zijn in deze
factsheet een aantal feiten en (leuke) wetenswaardigheden op een rij gezet. Voor het eerst
vergelijken we cijfers, namelijk die van 2011 met
die van 2010.
Het thema van deze factsheet is ‘de lerende
raad’. De reden is dat het raadswerk nog steeds
in ontwikkeling is. Daarom blijft de raad ‘lerende’
voor de toekomst.
Hieronder volgen enkele feiten:
• In 2011 werden er 13 amendementen
ingediend; in 2010 waren er dat 20.
• Het aantal schriftelijke raadsvragen bedroeg 31
(in 2010: 41).
• Vanaf het twitteraccount RaadHadM werden
in 2011(tot en met 13 december) 401 tweets
verstuurd.

Op dinsdag 20 december 2011 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats.
De volgende punten kwamen aan de orde.
Burgerpodium
Over de MFA Broekhuizenvorst voerden de
heer Vergeldt, namens BROVOC, het woord
en de heer Van Wylick, namens de Dorpsraad
Broekhuizen-Broekhuizenvorst. De heer Scheffer
sprak de raad, namens enkele (kleinere) verenigingen in HadM, toe over het accommodatiebeleid. Hij pleitte voor een inventarisatie van
knelpunten bij deze verenigingen. En stelde voor
dat er - met beperkte ﬁnanciële middelen - dan
samen gezocht kan worden naar oplossingen.

Harmoniseren gemeentelijk groen
Unaniem harmoniseerde de raad het gemeentelijk
groen voor de hele gemeente HadM.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen
De vraag van het CDA over bestemmingsplan
(BP) Burgveld Zuid III, Meerlo werd mondeling beantwoord door wethouder Litjens. Het
gedeeltelijke faillissement van Vissers heeft geen
nadelige ﬁnanciële en juridische gevolgen voor
de gemeente.

Belastingen- en legesverordeningen
De raad stelde unaniem de diverse belastingenen legesverordeningen voor 2012 vast. Het door
de SP ingediende amendement - om het jeugdtarief voor de identiteitskaart met maximaal
2,25% te laten stijgen - werd niet aangenomen.

Actieve informatie vanuit het college
Wethouder Litjens informeerde de raad over de
sloop van het Rabobankgebouw in Grubbenvorst.
Door een bezwaar- en beroepsprocedure start de
bouw waarschijnlijk pas in januari 2012.Wethouder
Van Rensch meldde dat er overeenstemming is
bereikt over de realisatie van 6 schoolbibliotheken in de kernen America, Broekhuizenvorst,
Lottum, Meerlo, Swolgen en Tienray. Het project
start op 1 januari 2012 en loopt tot juli 2013.

Wilt u weten wat er nog meer in deze factsheet
geschreven staat? Ga voor een compleet overzicht naar www.horstaandemaas.nl.

De gemeenteraad van Horst aan de Maas
wenst u een voorspoedig 2012!

Column

De raadsfracties laten om de beurt in Raadsfeiten hun licht schijnen over een eventuele
gebeurtenis door middel van een column. Deze keer is aan het woord: D66.

De laatste raadsvergadering van 2011
Weer was het een volle agenda en ook een
volle publieke tribune tijdens de laatste raadsvergadering van 2011. De volle agenda werd
veroorzaakt doordat er weer een aantal regelingen geharmoniseerd moesten worden. Dat
betekent voor de raadsleden veel saai en taai
leeswerk van ambtelijke en juridische stukken.
Uiteindelijk zijn alle voorstellen aangenomen en
wij hopen dat die klus nu klaar is.
De volle tribune werd veroorzaakt door het
agendapunt over de BMV (Brede Maatschappelijke Voorziening) in Broekhuizenvorst. Een
mooi project voor een mooi dorp. Een prachtig
gebouw voor de organisaties en verenigingen.
Allemaal samen onder één dak.
Het had het feestelijk einde kunnen zijn van
een lang traject, maar een echt feest werd het
helaas niet. Ondanks eerdere toezeggingen en
ondanks de massale steun van de inwoners van
Broekhuizenvorst waren de coalitiepartijen niet
bereid extra geld beschikbaar te stellen voor
een grotere sporthal om het feest compleet te
maken en de “kers op de taart te zetten’’.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De voorzitters van de dorpsraad en Brovoc
hielden in deze vergadering en eerder op
11 oktober bevlogen betogen, maar kregen
alleen steun van SP en D66. Het college hield
vast aan zijn voorstel en gebruikte daarvoor
argumenten, die gepresenteerd werden als
feiten, maar die in werkelijkheid slechts keuzes
van het college waren, gesteund door de
coalitiepartijen. Zo past de grotere sporthal wél
binnen het accommodatiebeleid en is er geen
sprake van precedentwerking, als men een
andere keuze wil maken. Deze opstelling van
het college schrijnt des te meer, omdat in deze
vergadering wel geld beschikbaar werd gesteld
voor andere projecten. Het lijkt er op dat het
geen kwestie was van “niet kunnen”, maar van
“niet willen”, zoals de voorzitter van Brovoc
betoogde.
Hoe dan ook het was een gemiste kans voor
“de kers op de taart”.
Henk Kemperman,
fractievoorzitter D66 Horst aan de Maas

Ingekomen stukken
Over ingekomen stukken werden vragen gesteld.
Een beknopt overzicht van vragen en antwoorden.
• SP en PvdA-PK: brief Scheidsrechtervereniging
Horst-Venray. Antwoord: Het heeft lang geduurd
door de slechte toestand van de velden. En
omdat verwacht werd dat beide partijen er
samen zouden uitkomen. B&W gaat de twee
partijen in januari uitnodigen voor een gesprek
om er samen uit te komen. Het resultaat van
dat gesprek komt daarna terug in de raad.
• PvdA-PK: RIB (raadsinformatiebrief) over de
weigerambtenaar. Antwoord: B&W is van mening dat HadM een ‘weigervrije’ gemeente is.
Notulen raadsvergaderingen
8 en 22 november 2011
Het verslag van 8 november werd unaniem
vastgesteld. Het verslag van 22 november werd
unaniem gewijzigd vastgesteld.
Krediet MFA Broekhuizenvorst
Met meerderheid van stemmen stelde de raad
een krediet van € 1.570.000 beschikbaar voor de
renovatie en uitbreiding van de multifunctionele accommodatie (MFA). Het door de SP ingediende
amendement (wijzigingsvoorstel) - om de gymzaal te
verhogen en te verbreden - werd niet aangenomen.
Subsidies welzijnsinstellingen
De gemeenteraad verleent jaarlijks de subsidies
aan professionele instellingen en enkele vrijwilligersorganisaties. Unaniem verleende de raad
subsidies aan professionele welzijnsinstellingen
voor 2012.

Afvalstoffenverordening
De raad stelde unaniem de Afvalstoffenverordening
vast.
Financiële verordening
Unaniem stelde de raad de ﬁnanciële verordening
vast.

Reinigingshefﬁngen, Rioolhefﬁng en OZB
Unaniem stelde de raad de reinigingshefﬁngen,
de rioolhefﬁng en de OZB 2012 vast.
Begrotingswijzigingen
De raad stelde unaniem een aantal (administratieve) wijzigingen vast voor de begrotingen 2011
en 2012.
Veiligheidsbeleid
De raad heeft op 25 april 2011 in de themabijeenkomst over veiligheid de randvoorwaarden
aangegeven voor het veiligheidsbeleid. Unaniem
stelde de raad het uitgewerkte veiligheidsbeleid
2012-2015 vast.
Restant-krediet Kanteling Maatschappelijke
Ondersteuning
De gemeenteraad stelde op 22 november het
programmaplan Maatschappelijke Ondersteuning
vast. Nu stelde de raad unaniem het restantkrediet van € 698.869 beschikbaar voor de
uitvoering van het Programmaplan Kanteling
Maatschappelijke Ondersteuning.
Krediet urgente accommodatieproblemen
De kadernota accommodatiebeleid komt in 2012
aan de orde. Maar voor vier accommodatieknelpunten is het noodzakelijk om nu maatregelen
te nemen. Het gaat hier om het Brouwershoes,
kleedlokalen sportpark Melderslo, SV Kronenberg
en voorzieningen "t Haeren”. Met meerderheid van
stemmen stelde de raad hiervoor een krediet van
€ 330.000 beschikbaar. Dit krediet wordt gereserveerd. Een uitgewerkt voorstel komt dan terug in
de raad bij de behandeling van de kadernota.
Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is tijdens
de raadsvergadering: op www.horstaandemaas.nl
kunt u de videobeelden van de raadsvergadering
bekijken. Dat kan al daags na de betreffende vergadering. Nadat het verslag van de vergadering is
vastgesteld (in de volgende vergadering), kunt u
de vergadering in het digitale archief raadplegen
als videobestand en ook als schriftelijk verslag.

Procedure Wabo projectbesluit
Met de komst van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is het projectbesluit uit de
Wro (Wet ruimtelijke ordening) gehaald en in de
Wabo geplaatst. Unaniem wees de raad categorieën aan van gevallen waarvoor geen Verklaring
van bedenkingen nodig is volgens de Wabo.
Rioleringsplan 2012-2016
De raad stelde unaniem het Verbreed
Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016 vast.

De heer Van Wylick spreekt de raad toe namens
de Dorpsraad Broekhuizen-Broekhuizenvorst.
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Kampioen keverklasse

Crist Coppens

Rogér Sanders uit Melderslo is kampioen in de keverklasse en tevens superkampioen standaardklasse van de
ASUZ 2011 geworden.

GRADJE BEDANKT VOOR DE
VELE JAREN !!!! CRIST, LIZZY
EN MEDEWERKERS

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Wij wensen iedereen een gelukkig 2012
donderdag vrijdag zaterdag

★ Oliebollen naturel of rozijnen
per stuk E 0,75
10 stuks E 7,00
★ Appelbeignets
E 1,05 per stuk
maandag dinsdag woensdag

★ Bij besteding van E 10,00
Brood naar keuze GRATIS
Rogér is in de crosswereld terechtgekomen doordat de vader van zijn
vriendin nauw betrokken was bij ACC
De Paradijsracers uit Melderslo. Hij
ging vaak mee kijken, totdat hij een
aanbod kreeg van Marcel Linders om

in zijn kever te rijden. Een paar jaar
later maakte Rogér zelf een kever om
in te crossen. Met zijn zelfgebouwde
bolide werd hij in 2010 kampioen in
de keverklasse. Ook dit jaar werd hij
kampioen en zijn streven is om in 2012

weer kampioen te worden.
Op zaterdag 7 januari 2012 biedt ACC
De Paradijsracers Rogér een receptie
aan. Deze is vanaf 20.00 uur in cafézaal ’t Paradijs in Melderslo.

Nieuwe openingstijden
VieCuri Centrum voor Diagnostiek Venlo
en bloedafname Venray
Voor het maken vaneen röntgenfoto of voor bloedafname op verwijzing van de

Hoofdtrainer VV Hegelsom stopt
Ondanks hun goede samenwerking hebben voetbalvereniging Hegelsom en hoofdtrainer Casper Tielen geen
overeenstemming kunnen bereiken over contractverlenging voor het seizoen 2012-2013. VV Hegelsom had graag
het lopende contract met Casper doorgezet, maar om diverse redenen heeft Tielen besloten te stoppen bij de
Hegelsomse voetbalclub.

huisarts bij VieCuri, kunnen patiënten op verschillende locaties in de regio terecht.
Vanaf 1 januari zijn de openingstijden voor deze onderzoeken op de
ziekenhuislocaties Venlo en Venray gewijzigd.
-

maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 17.00 uur
en zaterdag van 08.00 tot 10.00 uur (voor bloedafname en radiologie)
-

Beide partijen willen het huidige
seizoen tot een goed einde brengen
maar daarna scheiden hun wegen.
De technische commissie van VV

Hegelsom is de zoektocht naar een
nieuwe hoofdtrainer voor het volgende
seizoen gestart en hoopt deze spoedig
te kunnen presenteren. Het eerste team

van Hegelsom speelt in de standaard
6e klasse D en staat momenteel op
een vierde plaats.

Centrum voor Diagnostiek Venlo:

Ziekenhuis Venray:
maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 17.00 uur (voor bloedafname)

Met deze nieuwe openingstijden vervalt de avondopenstelling van het Centrum
voor Diagnostiek op de donderdagavond; hier werd bijna geen gebruik van
gemaakt. Voor de locatie ziekenhuis Venray wordt nu tegemoet gekomen

Koen Zeelen naar Benjan Racing
De jonge motorcoureur Koen Zeelen uit Grubbenvorst maakt de overstap van de Duitse Yamaha R6 Cup naar het
EK Superstock 600 kampioenschap. De 17-jarige coureur verschijnt in 2012 aan de start met een Honda CBR 600 RR
die door het Nederlandse team is geprepareerd.

aan de wens van onze patiënten om al vroeg in de morgen de bloedafname
te verzorgen.
Actuele informatie over de openingstijden
van alle locaties en een overzicht van
onze bloedafnamelocaties vindt u op
onze website www.viecuri.nl

Onderhoud
lease-auto?

Na twee succesvol verlopen seizoenen in de Duitse Yamaha R6 Cup
werden diverse opties bekeken voor de
toekomst van de coureur. Zeelen wist het
afgelopen seizoen met 57 punten het
kampioenschap als zevende af te sluiten.
Afgelopen week bereikte Koen overeenstemming met het Benjan Racing
Team, onder leiding van Jan en Kees
Breedveld. De gebroeders Breedveld

zien in Koen Zeelen een ambitieuze,
talentvolle coureur met toekomstmogelijkheden. Zeelen, lid van de nationale wegraceselectie onder leiding van
bondscoach Barry Veneman, is erg in zijn
nopjes met de geboden kans om voor
dit zeer ervaren team te mogen racen.
De coureur studeert momenteel aan het
Johan Cruyff College en kan niet wachten
om met de Honda CBR 600 RR te gaan

racen op de vele internationale circuits.
“Ik wil Jan en Kees Breedveld van het
Benjan Racing Team, alle sponsors, begeleiders en fans die dit mogelijk maken
heel erg bedanken. Het is de volgende
belangrijke stap in mijn carrière, en ik zal
me voor de volle 100% inzetten om het
vertrouwen dat men in mij heeft met
klinkende resultaten terug betalen”, laat
een opgetogen Koen Zeelen weten.

ICEERD
GECERTIF

DOOR:

St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst Tel. (077) 398 37 00
www.autobedrijvenmaashorst.nl
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3FM Birdy-contest

Eva gaat voor de wildcard
Als dj Giel Beelen op 3FM jouw stem op de radio draait, dan kun je zingen. Eva Wijnen (13) uit Melderslo doet
mee aan de Birdy-contest van Giel op 3FM. Er zijn al vijf jonge zangeressen door. Eva strijdt nu met nog vierentwintig andere meiden voor de wildcard. Birdy is een 15-jarige Engelse muzikante die een nummer één hit scoorde met
haar cover van Skinny Love.

“Het begon eigenlijk met af en
toe voor de klas iets zingen”, aldus
Eva. “Ik heb onder andere meegedaan
met het Kinderen voor Kinderensongfestival en ben daarmee tot de
Limburgse rondes gekomen. Ik heb ook
een keer een talentenjacht in Lottum
gewonnen, maar het allerleukste
optreden dat ik ooit heb gedaan was
toch wel het promsconcert in Melderslo
vorige maand.”
Vanuit het promsconcert gaf
iemand haar op voor de wedstrijd op
3FM. Inmiddels staat er een filmpje van
haar vertolking van ‘non, non, rien n’a
changer’ op de 3FM-site. “Op 3FM zeiden ze dat ze het apart vonden, omdat
het Frans en up-tempo was, de rest van
de inzendingen waren allemaal ballads,
dus ik viel wel op.”

Ik vind het echt
superleuk

tv, maar ik mag pas meedoen van pap
en mam als ik vijftien ben. Alles aan
zingen is leuk. Soms ben ik wel een

“Ik zing al heel lang en elke
dag. Sinds dat ik negen was wil ik al
meedoen aan een zangwedstrijd op

beetje zenuwachtig, maar dat hoort
erbij. Het leukst is als je iemand kunt
raken, dat is zo speciaal.”

Al meer dan duizend stemmen
heeft ze ondertussen gekregen. Haar
pap en mam helpen ook mee om
zoveel mogelijk stemmen te krijgen,
maar Giel kijkt ook naar kwaliteit. De
vijfentwintig meiden die strijden om de
wildcard zijn geselecteerd op kwaliteit
uit maar liefst 360 aanmeldingen. Eva:
“Ik vind het echt superleuk dat zoveel
mensen op mij stemmen.”

Diva-gedrag vertoont ze nog niet.
Als ze thuis een cd’tje opzet en gaat
zingen en dansen tegelijk, kan ze beter
de rolluiken dichtmaken, zegt ze zelf.
Eerst waren haar idolen Beyoncé en
Rihanna, maar nu ze Birdy heeft horen
zingen, is ze Birdy-fan. En Eva zelf
wordt weer nagezongen door haar zusje Floor, maar dat Frans is toch nog wat
moeilijk voor Floor. Het zingen zorgt
voor een druk programma, al weet Eva
niet precies wat ze nog allemaal op de
planning heeft staan. In ieder geval nog
zingen op de ijsbaan en “o ja, ook nog
zingen met het popkoor in Horst” en
“o ja, misschien ook nog zingen bij een
modeshow van Janssen-Noy.”

Met Beyoncé zingen
zou wel leuk zijn
Met een band zingen zou ze ook
nog wel een keer willen. Tot nu toe
zong ze vaak alleen, maar ze heeft ook
vaker gezongen met twee vriendinnen
in het groepje Les Trois. “Het liefst zou
ik nog een keer zoiets doen als het
promsconcert. Het was superleuk met
iedereen die meedeed en ruig om te
zingen bij zo’n groot orkest.” En heeft
Eva al haar dromen dan nu al bereikt?
“Nou, met Beyoncé zingen zou wel leuk
zijn”, lacht ze. Stemmen op Eva kan
nog tot 3 januari op giel.vara.nl

Profiteer de laatste

3 dagen van het jaar!
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Een reis om de wereld
in vijf religies
Je maakt niet iedere dag een reis om de wereld. Eefje deed dat wel. Ze beleefde allerlei avonturen, die ze
deelde met de leerlingen van basisschool de Krullevaar in Sevenum.

De zaal is gevuld met moslims,
christenen, hindoes, joden en boeddhisten. Ze kijken allemaal met ingehouden
adem naar het podium. Eefje vertelt
het verhaal van haar virtuele reis om
de wereld. Ze ging naar Marokko,
India en Israël om te onderzoeken
welk geloof ze daar hebben. Aan de
hand van allerlei vragen hebben de
leerlingen van groep 4 tot en met 8 van
de Krullevaar vervolgens in groepjes
een presentatie gemaakt over de vijf
wereldreligies. Eén voor één worden
de groepjes op het podium uitgenodigd
om ´hun´ geloof te presenteren.
“De kinderen hebben de presentaties gemaakt in het kader van een
project over wereldreligies”, vertelt

juf Jeanine Nijkamp. “Mijn collega´s en
ik hebben de kinderen daarbij zoveel
mogelijk zelf laten ontdekken. Aan de
hand van vragen zijn zij op ontdekkingstocht gegaan. Uiteraard hebben
wij ze hier en daar bijgestuurd. Met
deze manier van werken, die wij verhalend ontwerpen noemen, willen wij
de kinderen op een levendige manier
kennis laten maken met onderwerpen.
Dit keer zijn dat de wereldreligies geweest, maar een volgende keer is dat
bijvoorbeeld de Floriade.”
Directrice Marie-Louise Vanmulken
van basisschool de Krullevaar is blij met
de projecten: “Met dit project leren de
kinderen om te gaan met andere culturen. In een dorp als Sevenum is dat vrij

bijzonder. Wij proberen als openbare
basisschool de kinderen met allerlei
onderwerpen kennis te laten maken,
op een speelse en spannende manier.”
Na de presentatie op het podium werd
de zaal omgebouwd tot een heus museum. De leerlingen van de onderbouw
en de ouders van de leerlingen konden
vervolgens kennismaken met de vijf
wereldreligies. Bij ieder geloof was
gekozen voor een vorm van handenarbeid om de religies te verbeelden.
Boeddha´s van klei en papieren engelen werden met trots gepresenteerd.
De leerkrachten en leerlingen van de
Krullevaar kijken tevreden terug op een
geslaagd project.

Onze vestiging in Sevenum zoekt op korte termijn
een ervaren, gemotiveerde en vakkundige:

MONTEUR Tractoren en Werktuigen m/v
Ben jij een MBO’er en ben je gek op techniek? Dan is de kans groot, dat Abemec de baan
heeft waar jij op zit te wachten. Als monteur werk je in een team van enthousiaste collega’s,
die zowel op de vestiging als op locatie de werkzaamheden uitvoert.
Solliciteren: stuur je sollicitatiebrief en cv naar Abemec bv,
t.a.v. Robert van Rijswick, Horsterweg 70, 5975 NB Sevenum.
Of mail je brief en cv naar personeel@abemec.nl
Kijk voor meer informatie op www.abemec.nl
Of bel 0413 - 38 29 11 en vraag naar Frits Hermans of Robert van Rijswick

Pieken voor
Thomas-marathon
De leerlingen van klas HA4D van het Dendron College zijn donderdag
22 december gestart met een 24 uurs lessenmarathon. Tijdens deze
marathon mochten de leerlingen ´s nachts niet slapen en kregen zij onder
meer biologieles.

Frankie Roodbeen en Marieke
Pinners zijn de initiatiefneemsters van
deze ludieke actie. “Met de marathon hopen wij 2.000 euro te scoren
voor Pieken voor Thomas, zeg maar
100 euro per leerling. Voorwaarde
is wel dat iedereen de rit uit zit”,
legde Marieke voorafgaand aan de
marathon uit.
De 4-jarige Thomas is ernstig
ziek en de zoon van een leraar op
het Dendron College. Thomas heeft
Neuroblastoom-kinderkanker. Met een
therapie in Amerika wordt zijn genezingskans met 20 procent vergroot.

Om deze dure therapie te kunnen
bekostigen is de stichting ´Toekomst
voor Thomas´ opgericht. Het Dendron
College zamelde geld in voor de
stichting door middel van verschillende acties. Uiteindelijk haalden de
leerlingen van HA4D ruim 2.800 euro
op. De totale score van 18.555 euro
werd bekendgemaakt tijdens de
kerstviering op het Dendron. “Het
was een lange, maar supergezellige
nacht”, vertelt een van de leerlingen
uit HA4D. “We hebben gedanst en
veel gelachen, maar nu heb ik het
gevoel alsof ik een jetlag heb.”

Zoek je afwisseling? Werk je graag in de buitenlucht? Zijn reizen en
overnachten voor jou een uitdaging? Kun je flink aanpakken in teamverband?
Neptunus groeit en zoekt gemotiveerde collega’s:

Medewerker Montage
Het (fulltime) werk bestaat uit het monteren en demonteren van tenten en
semi-permanente accommodaties, overwegend in Nederland, België, Duitsland,
Luxemburg, Frankrijk en Engeland. Vroeg opstaan, reisuren, overwerk en
overnachten zijn daarom geen probleem voor jou.

Kijk voor een uitgebreid functieprofiel op
onze website: www.neptunus.eu
Neptunus kent een interne training en diverse aanvullende cursussen.
Wij bieden je een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
zoals onkostenvergoeding en pensioenregeling.
Interesse?

Vraag dan telefonisch het sollicitatieformulier aan, of
download deze van de website. Voor meer informatie
of het sturen van je sollicitatiebrief met CV kun je contact
opnemen met Mevr. Rosalie Verhofstad, Afdeling P&O
077 - 462 24 44 | r.verhofstad@neptunus.eu
Neptunus BV | Postbus 7859 | 5995 ZH Kessel
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Doe een Wens op Kerstsfeer op Citaverde
College
de basisschool
Basisschool de Weisterbeek uit Horst houdt elk jaar een kerstviering.
De school vindt dit een tijd om extra aandacht te schenken aan de
medemens. Elk jaar rond kerst kiezen ze een goed doel waarvoor ze geld
willen verzamelen met de kinderen. Het goede doel van dit jaar was
Stichting Doe een Wens. De actie van de basisschool was een groot succes.
De opbrengst was maar liefst 658 euro.

De Stichting Doe een Wens
vervult de liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een
levensbedreigende ziekte. Het vervullen van een allerliefste wens geeft
deze kinderen, die vanwege hun
ziekte te vaak vooral patiënt zijn, de
kracht om kind te zijn. Basisschool de
Weisterbeek toonde de leerlingen een
dvd met informatie over de stichting.

Op 14 december kwamen twee
vrijwilligers langs om vragen van
de kinderen te beantwoorden.
De kinderen gingen daarna geld
inzamelen voor de actie, bijvoorbeeld door thuis een klusje te doen
dat beloond werd of door hun eigen
zakgeld te doneren. Op 21 december
werd het geld verzameld tijdens het
Samenzijnfeest op de school.

Leerlingen van het Citaverde College hebben zich vier weken lang ingezet voor het goede doel en zoveel
mogelijk speculaas verkocht. De opbrengst van de actie gaat naar Flores en is bestemd voor de renovatie van het
eerste kindertehuis dat de Belgisch ontwikkelingshelpster Marie Jeanne Colsen daar in 1974 bouwde. In totaal zijn
er tijdens de actie bijna 7.000 pakken speculaas verkocht. De totale opbrengst van de speculaasactie en de kerstmiddag is nog niet precies bekend, maar zal zo’n 10.000 euro zijn.

Op maandag 19 december werd
de speculaasactie afgesloten met
een themadag. Er waren diverse
activiteiten gerelateerd aan de derde
wereld, in de ene klas werd een
Indonesisch dorp nagebouwd, in een
andere klas bakten de leerlingen een
typisch Florenees ontbijt in de vorm
van een pannenkoek met bananen,
anderen legden het hele gebeuren
vast op film of maakten fraaie
kerststukken. Drie mooie en fraai
uitgedoste jonge Balinese vrouwen
leerden de leerlingen de fijne kneepjes
van exotische dansen. Dat viel niet
mee, maar toch lukte het de Balinezen
om vijftien leerlingen zover te krijgen

om het geleerde te demonstreren
voor enkele honderden bezoekers
van de kerstmiddag op woensdag
21 december.

Ten bate van
Stichting Nativitas
De aula van het Citaverde College
was omgetoverd in een gezellige
kerstsfeer waar de leerlingen zich
weer inzetten voor hun Floresproject.
Onder het toeziend oog van de kerstman en zijn vrouw werden er glazen
geverfd, kersstukken gemaakt, wafels
gebakken en gezichten geschminkt.
En alles werd verkocht ten bate van

Stichting Nativitas, die er voor zorgt
dat het geld bij mama België terecht
komt. Zelf was de Stichting Nativitas
ook aanwezig met een stand vol
artikelen uit Indonesië.
De heer Vermazeren maakte
bekend welke leerlingen de beste
speculaasverkopers van 2011 waren.
Giel Vullings had voor maar liefst 398
euro aan speculaas verkocht en kon
voor zijn inzet een iPod in ontvangst
nemen. Nummer twee was Wendy
Willemsen, zij had 210 euro bij elkaar
gesprokkeld. Op de derde plaats kwam
Jan Dobbe met 148 euro.
Voor meer informatie zie
www.kinderenvanflores.nl

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
Rits Kapot???
Loopt de rits open van uw jas, broek, rok, laars of tas?
In vele gevallen is dit te repareren door ons
zonder de rits te vervangen!

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

Eduard Camps
Vishandel
stunt
prijs!

3 lekkerbekken
E 7,50

www.vishandelcamps.nl + T. 0478 58 10 61

Grenzeloos
lekker!

8,95
kilo 9,95
Toos en Rob Wagenaar

marktmerk Extra belegen
marktmerk 35+ gerijpt

kilo

Kaaswagen Markt tegenover het Kruidvat
Winkel Tienrayseweg 27, Meerlo vrijdags 09.00-16.00 uur

KroonsKippenKot
Bij inlevering van deze
advertentie ontvangt u
in week 1 en 2 2012 bij
aankoop van een hele kip

2 drumsticks

gratis

Kom even langs!

Dinsdagmorgen markt Horst en dondermiddag markt Sevenum
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Knallers in de klas
Morris Jacobs (21) uit Horst is net als veel andere jongeren gek van vuurwerk. Maar een toren van rotjes maken
of vuurwerk uit het buitenland halen zul je hem nooit zien doen. Morris vindt veiligheid heel belangrijk en geeft
daarom ook vuurwerkvoorlichting op basisscholen. Dit jaar was hij bij basisscholen Weisterbeek, Meuleveld en
Doolgaard in Horst. “Ik wil de kinderen graag iets bijbrengen over vuurwerk.”

bijvoorbeeld Romeinse kaarsen. Het is
helemaal ingebakken dat je die vanuit
de hand wegschiet. Dat begrijp ik,
maar er kan ook een verkeerde tussen
zitten en dan schiet je het vuurwerk
tegen jezelf aan.”
Morris begint de voorlichting met
een presentatie en vuurwerkfoto’s.
Daarna legt hij de leerlingen uit hoe ze
legaal vuurwerk kunnen identificeren
en hoe het aangestoken moet worden.
“En ik heb dummy’s, nepvuurwerk, in
elke soort wel iets”, zegt Jacobs. De
voorlichting eindigt met een quiz waar
regels en veiligheid interactief worden
geleerd. Ook deelt Morris vuurwerkveiligheidspakketjes uit die hij kreeg
van sponsor Lesli Vuurwerk. Men zou
kunnen denken dat de basisschool wat
“Het grootste probleem is dat kinderen niet beseffen dat vuurwerk hand- vroeg is voor vuurwerkvoorlichting.
“Officieel mag je het pas vanaf je 16e
werk is en dat dus geen twee stukken
afsteken, maar rond de 12 jaar beginhetzelfde zijn”, vertelt Morris. “Neem
Morris zijn voorlichtingswerkzaamheden komen voort uit zijn vuurwerkhobby. “Ik vond het leuk om daarmee
ook iets voor anderen te betekenen.”
Morris hoorde steeds vaker geluiden
dat vuurwerk gevaarlijk is en verboden moet worden. “En dat wil ik als
liefhebber natuurlijk niet. Dus wil ik er
voor zorgen dat de komende generatie
er beter mee om kan gaan. Nu HALT op
veel plekken wordt wegbezuinigd valt
een preventief stuk weg. Ik merk in de
klassen dat de kennis over vuurwerk
niet voldoende is om het veilig af te
steken. Daar valt echt nog wat bij te
brengen”, vertelt Jacobs.

Handwerk

nen ze toch met experimenteren. Ik
ben liever te vroeg dan te laat.”
Morris zelf heeft nog nooit een
vuurwerkongeluk meegemaakt. “Ja, er
is wel eens een sierpot omgevallen.
Het klinkt heel cliché, maar als je weet
hoe het moet, zijn de risico’s minimaal.
Dat beseft men te weinig. Als je legaal
vuurwerk afsteekt zoals het hoort, is de
kans op verwondingen klein.”
Als belangrijkste tip heeft Morris
om een vuurwerkbril en een aansteeklont te gebruiken. “Het aansteken
gebeurt nog te vaak met aanstekers,
dat is erg gevaarlijk. En ik weet dat
het met oud en nieuw vaak vergeten
wordt, maar drink niet voordat je
vuurwerk aansteekt. Dat gaat vaak in
de verkeerde volgorde. Je gaat ook niet
autorijden na een fles champagne. Met
vuurwerk staat ook nog eens vaak de
hele straat om je heen.”
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De Brink actief voor
Helpende Handen
De groepen 5, 6, 7 en 8 van basisschool de Brink in Melderslo hebben
zich afgelopen week ingezet voor hun kansarme leeftijdgenootjes in
Chennai in Zuidoost India. De Dendron-ambassadeurs Suz en Jip die zelf
naar India geweest waren, vertelden aan de hand van zelfgemaakte dia’s
over kansarme kinderen in India.

De kinderen van de basisschool
in Melderslo kregen ook informatie
over het project van Pappa Vidyaakar.
Samen met veel Indiase vrijwilligers vangt Pappa Steven sinds 1983
weeskinderen op. Hij zorgt niet alleen
voor eten, kleding en onderdak, maar
hij heeft er ook voor gezorgd dat de
weeskinderen, samen met veel arme
buurtgenootjes, naar school kunnen.
Meer dan 2.000 kinderen komen elke
dag naar de school van Helpende
Handen
Nog niet zolang geleden werd
naast de school de nieuwe Helpende
Handen-bibliotheek gebouwd.

Hier kunnen straks de Helpende
Handen-kinderen, maar natuurlijk ook
de buurtkinderen, een boek komen
lenen, zodat ze ook thuis kunnen
lezen. De bibliotheek moet nog wel
ingericht worden. De leerlingen van
basisschool de Brink hebben met hun
actie een heitje voor een karweitje
veel geld opgehaald voor de nrichting
van deze bibliotheek.
Binnenkort komt Pappa Steven
het bedrag van 926 euro in ontvangst
nemen. Stichting Wilde Ganzen
geeft ook nog eens een premie van
510 euro. Voor meer informatie zie
www.helpendehandenindia.nl

de markt van alle markten thuis

sokken

kraam

Thermo leggings
thermo maillots
en

à € 4,-3 stuks

E10,-

voor al uw beenmode van jong tot oud!

truusjeswenskaarten
voor al uw wenskaarten
en hobbyartikelen!

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

Deskundig advies

Snel thuis bezorgd
100% Laagste Prijs Garantie

82 CM

OP=OP!

= 32 inch

12.7 cm / 5 inch
BEELDSCHERM

OP=OP!

2

JAAR

GARANTIE

100

B

= uitermate geschikt
voor snelle beelden

160 WATT KRACHTIGE STEREO-SET
•
•
•
•

= TOT 40% ZUINIGER

óf 10x € 54,90*

3D FULL HD LED TV + 100 HZ
•
•
•
•
•

Innovatieve, haarscherpe 3D technologie.
100 Hz TruMotion voor vloeiende weergave.
2D naar 3D converter,
Ziggo / UPC gecertificeerd.
Contrastverhouding 5.000.000:1.

94 CM

699
649

549

Virtual surround.
MP3 weergave, iPod Dockingstation.
USB aansluiting voor afspelen van DivX.
Muziek rechtstreeks overzetten van CD
naar USB stick of MP3-speler.

249
229

179

850 WATT HOME CINEMA SET

SPIRIT680EU

EUROPEES NAVIGATIESYSTEEM
•
•
•
•

Kaarten van geheel Europa (44 landen).
12,7 cm / 5 inch breedbeeldscherm.
Voetgangersmodus.
Handige parkeerassistentie.

269
239

PLANCHA BAKPLAAT

199
179

STOFZUIGER

199

100

DB

!

169
149

99

OP=OP!
• HDMI upscaling voor een perfecte
beeldkwaliteit.
• Dolby Digital, Dolby Digital+, DTS geluid.
• Geschikt voor DVD+R(W),
DVD+R Double Layer, CD-R(W), DivX,
MP3, WMA, JPEG, CDG.

= 37 inch

E
RE

LD
EE

• Handige bakplaat ideaal voor teppan yaki,
grillen, roerbakken enz.
• Groot bakoppervlak met anti-aanbaklaag.
• Uniek vetgootje met opvangbak.
• Kan zo in de vaatwasser.

49
39

29

= uitermate geschikt
voor snelle beelden

= TOT 40% ZUINIGER

óf 10x € 69,90*

FULL HD LED TV + 100 HZ
•
•
•
•
•
•

Full HD beeldkwaliteit.
Trumotion 100 Hz.
Smart Energy Saving Plus.
Clear Voice II geluidsweergave.
Ziggo / UPC gecertificeerd.
3 x HDMI-aansluiting, USB-aansluiting.

OP=OP!

119 CM

999
899

699

OP=OP!
3D BLU RAY-SPELER

• Sensationele 3D beeldtechnologie.
• Digital Living Network Alliance
mogelijkheid.
• 1080p (Full HD) beeldkwaliteit.
• HDMI 1.3 aansluiting voor intense
kleuren.

149

129
99

1700 WATT

•
•
•
•

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

66

OP=OP!

= 47 inch

DVD-RECORDER /
VIDEORECORDER

• Full HD-upscaling voor
DVD’s.
• Videobanden converteren
naar DVD.
• HDMI- en USB aansluiting.
• Progressive Scan.

= TOT 40% ZUINIGER

óf 10x € 84,90*

FULL HD LED TV
•
•
•
•

OP=OP!

DivX HD gecertificeerd.
Smart Energy Saving Plus.
2x HDMI aansluiting, USB 2.0 aansluiting.
Ziggo / UPC gecertificeerd.

óf 10x € 24,90*

299
279

249

KLEURENPRINTER

• Printresolutie: 5760 x 1440 dpi.
• Afdrukken zijn bestand tegen
water en vervagen niet.
• 4 Inktpatronen, USB 2.0 aansluiting.

39
35

29,95

1099
999

849

Bestel nu óók op maxwe

UIMING
17.8 CM

320 GB

25.6 CM

= 7 inch

= 10.1 inch

25

IN ALLE MAXWELL WINKELS

Dit is uw kans om te profiteren van absolute bodemprijzen! Uitlopende partijen
maken plaats voor nieuwe collecties en
worden daarom opgeruimd met korting
tot 60%! Kom dus snel, want OP=OP!

WEBCAM

LEVERBAAR IN
WIT & ZWART

HARDE SCHIJF

25.6 CM

= 10.1 inch
óf 10x € 36,90*

OP=OP!

95

INTERNET TABLET
•
•
•
•

Android OS 2.2 besturingssysteem.
800 MHz VIA 8650 processor.
WiFi, G-sensor, camera.
2 GB geheugen, uitbreidbaar tot 32 GB.

LIBERTY TAB TABLET
•
•
•
•
•

369

449
399

Android™ operating systeem.
Dual Core ARM Cortex™-A9 processor.
16 GB harde schijf, 1 GB intern geheugen.
HDMI Micro aansluiting.
Geïntegreerde 5 MP webcam.

45

VAATWASSER

0
17

•
•
•
•

ENERGIEKLASSE A

ENERGIEKLASSE AAA

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

• 170 liter koelgedeelte.
• 45 liter 4-sterren
vriesgedeelte.
• 4 glazen draagplateaus
en een grote groentelade.
• HxBxD: 144 x 55 x 55 cm.
• MEENEEMPRIJS.

L.

229

NETBOOK

215 LITER
KOEL / VRIES
COMBINATIE

L.

349
299

= TOT 40% ZUINIGER

Intel® Atom N570 Dual Core processor.
320 GB harde schijf.
Intel® Graphics Media Accelerator.
802.11 b/g/n Wifi, 3x USB 2.0 aansluiting.

320 GB
3 GB

WEBCAM

HARDE SCHIJF

INTERN GEHEUGEN
GRATIS

39.6 CM

óf 10x € 29,70*

BEZORGD

Al een vaatwasser
vanaf € 199

5
15

399
369

297

199

349
299

L.

5
16

165 LITER
VRIESKAST

155 LITER KOELER

299
249

GRATIS

óf 10x € 36,60*

GRATIS
BEZORGD

366

499
399

649

CONDENSDROGER

6 KILO INHOUD
GEEN AFVOER NODIG

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

Effectieve
rente op
jaarbasis*

Looptijd
in maanden

€ 299 € 29,95

13,5%

10

€ 328,95

€ 799 € 29,95

4,7%

10

€ 828,95

Eenmalige
kredietvergoeding

799
739

Totale prijs
van het
krediet

Kredietlimiet

€ 650

Maandlast

€ 22,51

Effectieve
rente op
jaarbasis

Theoretische
looptijd
in maanden

16,0%

36

Totale prijs
van het
krediet
€ 810,42

•
•
•
•

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

HORST
Hoofdstraat 25

VENRAY
Merseloseweg 7-11

(weg rondom centrum)

(naast Rabobank,
tegenover Bibliotheek)

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

óf 10x € 27,50*

GRATIS
m281211

ell.nl

299

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

Vol-elektronische bediening.
Meervoudige waterbeveiliging.
Programmaverloop-indicatie.
10% zuiniger dan A-Klasse!

TOPKWALITEIT!

óf 10x € 64,90*

BEZORGD

Rekenvoorbeeld tijdens de 10 maanden uitgesteld betalen
Kredietsom

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

GRATIS

óf 10x € 29,90*

399
349

•
•
•
•

ENERGIEKLASSE A -40%
GEEN AFVOER NODIG

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

Ook leverbaar met
1400 toeren: € 399

1400 TOEREN WASAUTOMAAT

7 KILO WARMTEPOMP DROGER

ENERGIEKLASSE A+
6 KILO INHOUD

499
429

345

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.

335

449
399

BEZORGD

1200 TOEREN
WASAUTOMAAT

BEZORGD

•
•
•
•

óf 10x € 33,50*

199

GRATIS

óf 10x € 34,50*

NOTEBOOK

• 4-sterren vriesgedeelte.
• 6 robuuste vriesladen.
• 23 uur bewaartijd bij
storing.
• Dankzij speciale
isolatie tot wel 25%
zuiniger!
• HxBxD: 143 x 55 x 58 cm.

ENERGIEKLASSE A

Digitale scartaansluiting

L.

ENERGIEKLASSE A

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

= 15.6 inch

BEZORGD

369
329

275

* 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 1 januari 2012).

139
119
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15 VRAGEN aan Fer Jacobs

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

Fer Jacobs
15 jaar
Meterik
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik mij verstopt had in de wasmachine, ik zat er toen een half uur
in of zo. Waarom precies, dat weet ik
eigenlijk al niet meer.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Toen ik een keer thuis kwam van het
uitgaan vertelde ik pap en mam dat
ze een pilletje in mijn bier hadden
gegooid. De volgende ochtend heb ik

toch maar eerlijk verteld dat ik gewoon
zat was.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou wel gedachtes willen lezen.
Dat gebruik ik dan om te kijken wat
andere mensen van mij vinden.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Toch wel de Hertog Jan brouwerij. Dan
zou ik elke morgen uit het raam kijken
en verlangen naar een pilsje.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn vrienden en mijn vriendin.
Omdat we altijd voor elkaar klaar staan
en goed met elkaar kunnen lachen.

Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Ik vind de nummers van Rowwen Hèze
meestal wel mooie teksten hebben.
En dan speciaal het nummer Vlinder,
omdat het verhaal dat erachter zit toch
wel erg speciaal is. Het gaat over een
moord die gepleegd is op een jongen
van 11 jaar. Hij was op kamp en toen
hij ’s avonds naar de wc ging is hij
nooit meer teruggekomen.
Als je de komende 24 uur vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Dan zou ik naakt over straat gaan lopen
en bij het meisjes hockeyteam gaan
douchen.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal

belachelijk is?
Jumpen! Als ik die filmpjes die we
toen maakten nu terug zie, dan lach ik
mezelf super hard uit.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
In Miami in Amerika: elke dag lekker
weer.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Hmm.. Dat zou ik echt niet weten. Nee,
daar kom ik niet uit, ik kan zo niets
bedenken.
Telefonisch eten bestellen:
waar bel je naar toe?
Natuurlijk naar de Turk in Horst
en dan een pizza margarita bestellen.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Tja, ik heb niet echt angsten. Alleen
voor m’n moeder, voor hoe ze gaat reageren als ik te laat thuis kom van het
uitgaan, en dat gebeurt regelmatig.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Lekker lang uitslapen, ’s middags
met de vrienden bbq-en en ’s avonds
met z’n allen uitgaan. En met uitgaan
bedoel ik dan naar Stereo Sunday of
iets dergelijks, het is tenslotte mijn
perfecte dag.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik ben niet zo van de tatoeages omdat
je er later meestal toch nog spijt van
krijgt als je ze hebt laten zetten.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Wanneer de wereld ten onder gaat.
Als ik dat weet dan kan ik nog even
zo’n dingen doen zoals bij Try Before
You Die.

nsen
Wij ween
u e dig
oe
voorspwjaar!
nieu

Mies
Column
Verrassend
bezoek
Verrassend bezoek, het kan
aangenaam, verschrikkelijk of,
vooral ‘s nachts, doodeng zijn.
Toch heb ik ‘t nog nooit eerder
meegemaakt, bang zijn voor
bezoek. Dit weekend was de
eerste keer. Ik geef eerlijk toe
dat mijn hartje als een gek
tekeer ging.
Afgelopen zondag, eerste
kerstdag, was er qua uitgaan van
alles te doen, overal waren
feestjes. Natuurlijk moesten wij
weer moeilijk doen en kozen
voor een feestje ver weg. Met het
gevolg dat we verschrikkelijk laat
weer thuis waren. Enniewee,
eindelijk thuis en nog eventjes
wat drinken voor het slapengaan. Vriendje K. en ik analyseerden de hele avond nog eens,
totdat we allebei een vreemd
geluid hoorden. Was dat nou de
garagedeur die dichtging? We
wisten toch zeker dat we die
gesloten hadden. De eerstvolgende tien minuten hoorden en
zagen we niets en aangezien we
allebei moe en onder invloed van
alcohol waren, maakten we ons
verder ook totaal geen zorgen.
Deze zorgeloze houding was snel
voorbij toen het alarm plotseling
als een gek tekeer ging. Oei! Wat
nu? Na twee minuten elkaar met
grote ogen aangekeken te
hebben kwam er dan toch
eindelijk beweging in. K. had als
eerste een veilig plekje gevonden: achter het muurtje bij de
deur. En ik dan? Moest ik nu gaan
kijken wat er aan de hand was?
Ik was het meisje, dat durfde ik
niet. Hysterisch stond ik te seinen
en te playbacken of hij wilde
kijken wat er zich achter de deur
afspeelde. Ik was nog meer
onder de indruk van zijn antwoord dan van het hele gedoe er
omheen: “Ik durf ook niet!” Toch
had ik ’m snel vergeven voor dit
niet-mannerige antwoord en ging
snel achter hem staan, de deur
ging namelijk open.
Verrast en verbaasd waren we
door diegene die binnenkwam.
In plaats van enge inbrekers,
kidnappers, schurken, boeven,
of weet ik veel wat stond mijn
broertje daar. Mijn broertje met
heel wat biertjes op, uitleggend
hoe het alarm af ging en wat hij
in die tijd tussen de garagedeur
en ons gedaan lukte ook niet
meer zo goed. Dit was wel erg
verrassend bezoek, mijn hartje
ging nog steeds tekeer. Het
verschil was dat nu niet meer
bangheid, maar een opgelucht
gevoel de oorzaak hiervan was.
Mies

29
12

Jongeren en geld

cultuur 27

Pronkzittingen en Schaele Wazel
De Pronkzittingen van carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst worden op 13, 14 en 15 januari gehouden.
Nieuw dit jaar is het Schaele Wazel Gala op vrijdag 13 januari met onder andere rockfeestband Trade Mark.

Veel jongeren kunnen niet met geld omgaan. Dit blijkt uit het
onderzoek Moneyskills dat onder 1.166 jongeren is gehouden. Het
onderzoek is in opdracht van stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB)
uitgevoerd door Motivaction in overleg met het Nibud.
Onder jongeren bestaan verschillende niveaus van vaardigheid
om met geld om te gaan. Zo zijn er
Toekomstplanners en Regelaars die
financiële kennis en kunde hebben ontwikkeld om met geld om te
gaan. Hiervan heeft bijna 55% de
geldzaken op orde. Daarentegen zijn
er Trendsetters en Levensgenieters,
waarbij de kennis en kunde ver te
zoeken is. Slechts een kwart van de
Trendsetters heeft de geldzaken op
orde. Van de echte Levensgenieters is
slechts 7% in staat om geld te sparen
en zich financieel te beheersen. De
Toekomstplanners scoren daar ruim
45%.

Soms te voorzichtig
met geld
Anne van Rengs is 17 jaar en
komt uit Horst. Ze heeft haar geldzaken goed op orde. “Ik ben soms te
voorzichtig met geld. Ik koop alleen
wat ik echt nodig heb.” De 18-jarige
Yvonne Huijs uit Horst let ook goed
op haar financiën. “Ik gebruik de
Rabo Bankieren App, ik kijk twee
keer in de week hoeveel geld ik nog
heb.” Daarentegen is de 23-jarige

Victor Verstraelen uit Horst een echte
Levensgenieter. “Ik denk amper na
over mijn aankopen, alles wat binnenkomt, gaat er ook meteen weer
uit.”

Alles wat binnenkomt
gaat er meteen uit
Volgens Hans Bartels, manager particulieren bij Rabobank
Maashorst, heeft het grootste deel
van de jongeren de financiën op orde.
“Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen, bijvoorbeeld door incasso
van telefoonabonnementen”, aldus
Bartels. Ook lenen bij vrienden en
gokken op internet kunnen mogelijke
boosdoeners zijn. Maar Rabobank
Maashorst probeert jongeren te leren
goed en bewust met geld om te
gaan. Zo bieden ze aan het Citaverde
College en Dendron College in Horst
een theatervoorstelling genaamd
Crisis aan om jongeren bewuster met
geld om te laten gaan. In de interactieve voorstelling komen onderwerpen als geld lenen, schulden en
rente aan bod. De eerste voorstelling
is op 30 januari om 10.30 uur in het
Dendron College.

Ophalen polsbandjes
Megasylvesterparty
De Megasylvesterparty in Horst wordt op oudjaarsavond georganiseerd door café De Lange Horst, Blok10 en café ’t Centrum. Vanaf
donderdag 29 december om 15.00 uur is het mogelijk om de polsbandjes
hiervoor op te halen. Dit blijft mogelijk tot vrijdagavond 22.00 uur.
De polsbandjes kunnen opgehaald
worden bij alle deelnemende cafés.
Oranje bandjes zijn gereserveerd
voor de 16- en 17-jarigen en zilveren
bandjes zijn gereserveerd voor de
18-plussers.
Het polsbandje geldt als entreebewijs tijdens de Megasylvesterparty.
Nadat het polsbandje is omgedaan,

wordt het afgescheurde ticket teruggegeven. Het afgescheurde ticket is
vervolgens op oudejaarsavond te gebruiken om een frietje en een snack
te halen bij Kwalitaria ’t Hukske.
Voor meer informatie over de
de Megasylvesterparty kijk op
www.delangehorst.nl of
www.blok10horst.nl

Het Schaele Wazel Gala is vooral
gericht op het jongere carnavalspubliek. Behalve Trade Mark zullen
ook meervoudig buutkampioenen
Pierre van Helden uit Melderslo en
Jan Geerards uit Beesel een optreden
geven.

Zaterdag 14 en zondag 15 januari
speelt het huisorkest de Reulsberger
Muzikanten. Pierre van Helden en Jan
Geerards staan ook deze avond in de
buutton. Twitter Toën en Hyves Hay nemen net als ‘Doargestoake kaart en de
Faatse 2’ de gemeentepolitiek door. De

Two Petjes en Altied Noeit te Laat zullen het publiek in opperste carnavalsstemming brengen. De presentatie is in
handen van Vorst Iemus. Kaarten zijn te
bestellen via www.dreumelhorst.nl

Prinsen- en jeugdprinsenbal
Plaggenhouwers
De nieuwe prins van Gekke Maondaagsvereniging (GMV) De Plaggenhouwers komt zaterdag 7 januari uit. Prins
Joop I treedt om 21.11 uur af met zijn adjudanten Pim Gubbels en Tom Pelzer. De nieuwe prins zal om 22.11 uur
uitkomen.
De avond wordt muzikaal opgeluisterd door dj Theo Tik Tak met een gastoptreden van Bram en Ruud. Aanvang
is om 20.11 uur in zaal ’t Haeren in
Grubbenvorst.

Zondag 8 januari komt de nieuwe
jeugdprins en kinderprins en -prinses
uit. Jeugdprins Stijn I zal om 16.11 uur
aftreden. Vervolgens zullen de kinderprins en -prinses uitkomen. Dit jaar

komt het prinselijk paar van basisschool
De Kameleon. Rond 17.11 uur komt
de nieuwe jeugdprins tevoorschijn.
Aanvang is om 15.00 uur in ‘t Haeren.

Dames in mix bij Blok10
Blok10 organiseert op zaterdag 7 januari Pink Ladies Swing Request. Vanaf 22.00 uur is iedereen welkom.
Op Pink Ladies Swing Request
mogen alle dames helemaal los gaan,
want de dj’s draaien deze avond alle
verzoeknummers voor de dames.

Ongetwijfeld wordt dit een avond met
veel gevarieerde muziek. Tijdens de
avond wordt gezorgd voor cocktails en
drankjes en de aankleding van de zaak

is pink. Pink Ladies Swing Request zal
een terugkerend thema worden op de
uitgaansagenda van Blok10. De entree
is gratis.

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

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

KEUKENS | WONEN | OPBERGEN

448 gram




l

alle schades aan auto of lichte bedrijfswagen

l

industrieel spuitwerk

l

Focwa Eurogarant erkend

l

VRIJE VUURWERKVERKOOP
29, 30 & 31 DECEMBER 2011
Sevenum

Horsterweg 68, 077-4672222

l

De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

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

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

www.autobedrijvenmaashorst.nl

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
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Hakim van Sesamstraat
speelt theatervoorstelling
Kukeleku presenteert op vrijdagmiddag 6 januari de voorstelling Roodkapje van Hakim. De mimespeler, bekend
van Sesamstraat, speelt in het theater zijn eigen versie van het sprookje.

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

GOEDE
VOORNEMENS
VOOR
2012?

Bijvoorbeeld het zoeken naar (nieuw) werk?

KOM DAN NAAR ONZE SNERTBORREL OP
6 JANUARI A.S. VAN 14.30 – 16.00 UUR!
AB Limburg heeft in 2012 volop mogelijkheden
voor mensen die van aanpakken weten. Zo hebben
wij regelmatig vacatures voor o.a. medewerker
pluimvee- of varkenshouderij, hovenier, stratenmaker,
proeftuinmedewerker glastuinbouw, storingsmonteur
en teeltchef boomkwekerij.
Meer weten? Stuur je CV naar sevenum@ablimburg.
nl onder vermelding van ‘snertborrel’. Kunnen
wij wat voor jou betekenen, dan krijg je van ons
een uitnodiging voor onze snertborrel. Dat is een
nieuwjaarsborrel maar dan een tikje anders: met
versgemaakte erwtensoep en glühwein.
Die borrel houden we op 3 locaties in Limburg,
natuurlijk helemaal in sfeer. Er is er altijd een bij jou
in de buurt. Een goede gelegenheid om eens over jouw
goede voornemens voor 2012 te praten!

Zowel kinderen als volwassenen
kunnen kennis maken met Hakims
versie van het oude en bekende
verhaal van Roodkapje. De Algerijnse
verhalenverteller zet zijn publiek
graag op het verkeerde been. Speelt
Roodkapje nog wel een rol in dit
nieuwe verhaal? Is de wolf echt zo
slecht als we denken? Doet grootmoeder nog wel mee?
Elke voorstelling is anders, want
Hakim speelt zijn voorstelling nooit
alleen en maakt daarom volop gebruik
van de acteerprestaties van vaders,
moeders, opa’s, oma’s en vooral
kinderen.
De voorstelling is geschikt voor
iedereen vanaf ongeveer 6 jaar. Vrijdag
6 januari start de voorstelling om 15.00
uur in ‘t Gasthoes in Horst.
Voor meer informatie kijk op
www.kukeleku.com

De Kantfabriek in 2012
Museum de Kantfabriek organiseert ook in 2012 allerhande workshops en tentoonstellingen. Jong en oud zijn
welkom en mogen meedoen met de activiteiten. In het nieuwe jaar gaat de kantfabriek van start met een lezing
en workshop verzorgd door Jeanette van Dongen. Deze zal anders dan eerder vermeld op zaterdag 7 januari
plaatsvinden in het museum. Om 10.30 uur is iedereen welkom voor koffie of thee en om 11.00 uur gaat de
lezing van start.
De tentoonstelling Waar een foto
toe leidt is nog te bewonderen tot en
met 15 januari. De masterclass van
Frans Megens exposeert tijdens de
tentoonstelling haar nieuwe werk.
Kunstenaars kozen een foto die hen
raakte en gebruikte deze als inspiratiebronnen voor hun werk. Het zijn
de laatste werken die zijn gemaakt
onder leiding van Frans Megens. Hij is
op 7 december overleden.
Op 29 januari maakt de oude
tentoonstelling plaats voor de tentoonstelling ‘Van alle kanten’. Deze

is te zien tot en met 18 maart. In de
tentoonstelling tonen leden van de
Textielgroep Stiqs hun nieuwe werk. Zij
brachten een bezoek aan het museum
en hebben zich laten inspireren door
de indrukken die ze opgedaan hebben
tijdens dit bezoek. Textiel blijft daarbij
het belangrijkste, maar is zeker niet
het enige materiaal dat zij in hun kunst
hebben verwerkt. De leden van Stiqs
zijn in de loop der jaren steeds vrijer
ten opzichte van het quilten komen
staan. De tentoonstelling wordt op zondag 29 januari om 11.00 uur geopend

door Hanny Spierenburg, adviseur
Textiel bij Kunstfactor, het landelijk
sectorinstituut amateurkunst.
Van 1 april tot en met 7 oktober
draait alles om Textiel-theater-textiel,
het proces van script naar voorstelling.
De tentoonstelling loopt parallel met
de Floriade in Venlo. De inhoud sluit
aan bij een van de vijf hoofdthema’s
van de Floriade: World Show Stage.
Er wordt onder andere werk getoond
van nationale theaterkostuumontwerpers en academiestudenten.

Cursus Limburgse kerkgeschiedenis
LGOG Kring Ter Horst organiseert op vier dinsdagavonden in januari en februari een lezingencyclus over de
Limburgse kerkgeschiedenis. Een viertal gerenommeerde en deskundige sprekers verzorgt de lezingen.
Op dinsdag 17 januari bijt Regis
de la Haye het spits af met een
lezing over de kerstening langs de
Maas en de middeleeuwse kerk in
het Limburgse land. Een week later
neemt Kees Schutgens het stokje
van hem over met een verhandeling
over het eerste bisdom Roermond
(1559-1801). Op 7 februari zal Paul

van Meegeren vervolgens spreken over
de Franse tijd en het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie (1794-1840). De
cyclus wordt op 14 februari door Paul
Hamans afgesloten met een lezing over
het bisdom Roermond in de twintigste
eeuw.
De cursus wordt gehouden in
het instructielokaal van Museum de

Kantfabriek in Horst. Alle lezingen
zijn van 19.30 tot 21.30 uur. Opgave
voor deelname kan tot 10 januari bij
de secretaris van LGOG Kring Ter Horst
Jan Vissers op 077 398 41 40 of via
secretariaat@lgogterhorst.nl
Er is plaats voor maximaal dertig
deelnemers. Kijk voor verdere informatie op www.lgogterhorst.nl

200 kerststallen en smeden in actie
Museum De Locht in Melderso is nog helemaal niet klaar met kerst. Meer dan 200 kerststallen zijn tentoongesteld tot en met 8 januari. Jong en oud is welkom.

www.ablimburg.nl

De kerststallen komen van over
de hele wereld en zijn verzameld
door pastoor Ruud Verheggen uit
Meerlo. Verder zijn er smeden bezig
met siersmeedwerk in de smederij
van De Locht. Zij beginnen om

13.00 uur met de demonstraties.
Er is een wisselexpositie genaamd
Hongersdoeken, nieuw leven voor een
oude traditie te bewonderen. De expositie bestaat uit grote kleurrijke doeken
met een boodschap gemaakt door

kunstenaars uit de derde wereld. De
kijkwijzers hiervoor zijn beschikbaar.
Ook staat er in het daglonershuisje een tentoonstelling van en over
kinderspeelgoed. Voor meer informatie kijk op www.museumdelocht.nl
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Predilection
geeft nieuwjaarsconcert

Nieuwjaarsconcert
Hegelsom
Een goed begin van het nieuwe muzikale jaar: zondag 8 januari
trakteert muziekvereniging St. Hubertus uit Hegelsom muziekliefhebbers
op een prachtig Nieuwjaarsconcert.
In een sfeervol ingerichte zaal
Debije brengen zowel de jeugdfanfare
als de fanfare de nieuwjaarswensen
muzikaal over met een afwisselend
en luchtig programma. Ook vindt

cultuur 29

De band Predilection uit Horst geeft op nieuwjaarsdag om 19.00 uur een concert in café de Herstroat in Horst.
Vorig jaar speelde de band met kerst in het café.

de trekking plaats van de grote
Donateursloterij. Zaal Debije opent
haar deuren omstreeks 10.30 uur,
waarna het concert om 11.00 uur
begint. De toegang is gratis.

Harmonie Unie
opent nieuwe jaar
Dit jaar geeft de Koninklijke Harmonie Unie uit Sevenum opnieuw een
spetterend nieuwjaarsconcert.
Zij bieden een gevarieerd programma van popmuziek tot volksliedjes. Ook de jongste leden, de blokfluit
en startersgroep, laten van zich
horen. Na de pauze wordt de
harmonie samengevoegd met de

jeugdharmonie om het nieuwjaarsconcert groots af te sluiten met een
Hollands tintje. Het concert is op
zondag 8 januari om 14.00 uur in de
Wingerd in Sevenum.

Traditioneel nieuwjaarsconcert Horst
De Koninklijke Harmonie van Horst organiseert op zondag 8 januari
om 14.30 uur in cultureel centrum ‘t Gasthoes in Horst haar traditionele
nieuwjaarsconcert. De optredens worden verzorgd door de slagwerkgroep, het jeugdharmonieorkest en het grootharmonieorkest.
Met het nieuwjaarsconcert luidt
de slagwerkgroep van de Koninklijke
Harmonie een bijzonder jaar in. De
slagwerkgroep bestaat in 2012
namelijk 75 jaar. Tevens staat
instructeur Hans Vloet dan alweer tien
jaar voor de slagwerkgroep. Tijdens
het nieuwjaarsconcert geven zij alvast
een voorproefje van de grote
jubileumshow Drums Arounds The
World die in het najaar plaatsvindt. De
jubileumshow laat een optreden zien
waarin de slagwerkgroep een
muzikale reis over de wereld maakt.
Alle continenten komen aan bod en
iedereen kan genieten van slagwerk
op verschillende niveaus. Ook enkele
gasten treden op, zoals Bas van
Rengs, Koen Janssen en dj Kid de
Luca. Als kers op de slagroomtaart

verzorgt de slagwerkgroep ook een
speciale act tijdens het nieuwjaarsconcert.
Vervolgens treden de leden van
het jeugdorkest, de kweekvijver van
muzikanten voor het grote orkest, op.
Zij spelen tijdens het nieuwjaarsconcert onder leiding van dirigent Mannie
Beckers. Het concertoptreden wordt
afgesloten met de uitvoering door het
groot harmonieorkest met muziekwerken van Tchaikovsky, Richard en
Johan Strauss, Wagner, von Suppé,
Anderson en Van der Roost. Zij staan
voor het eerst onder leiding van de
nieuwe dirigent Björn Bus die in een
tijdsbestek van een maand het orkest
heeft weten klaar te stomen voor het
nieuwjaarsconcert. Jong en oud zijn
welkom. De entree bedraagt 5 euro.

L

kies voor kwaliteit!

De band Predilection is in 1965
opgericht en staat sinds hun laatste cd
Nostalgic Emotions weer regelmatig op
de regionale podia. Qua leeftijd behoort
de band tot de oudste nog actieve
beatbands van Limburg. Het repertoire
van Predilection wordt aangevuld
met meerstemmig gezongen nummers van onder anderen Neil Young,
Fleetwood Mac, Eagles en The Who.

hele gebeuren. Het belangrijkste is het
plezier in muziek maken; tijdens de
repetitieavonden eens per week, maar
vooral bij de regelmatige optredens
in de regio. Het concert vindt plaats in
café de Herstroat in Horst. Het concert
begint om 19.00 uur en de entree is
gratis. Voor meer informatie kijk op
www.predilection.nl

Nieuwjaarsduik wordt
Floriadeduik
De twaalfde editie van de Horster Nieuwjaarsduik op 1 januari draagt eenmalig de titel Floriadeduik. Dit jaar
krijgt het evenement hulp van de Floriade. Het projectteam Floriade van de gemeente Horst aan de Maas pakt
samen met de organiserende stichting Cold Turkey groots uit.
Naar verwachting zullen 200 deelnemers de sprong in het ijskoude water
wagen. Voor deze speciale gelegenheid
wordt een replica van de Innovatoren,
het poortgebouw van de Floriade, in
het water gebouwd. Door deze poort,
die als een soort ereboog fungeert, duiken de deelnemers het Floriadejaar in.
Voorafgaand aan de duik zijn er
nog enkele activiteiten op het strand
van Kasteelpark ter Horst. Zo geeft de
carbidclub Wanssum een demonstratie

Hakim

wij wensen iedereen
prettige feestdagen en een gelukkig 2012
Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Ook bij het optreden in Horst voegt de
band nieuwe nummers uit de sixties
en seventies aan het repertoire toe.
Er wordt vooral aandacht besteed aan
de close-harmony zang. Predilection
bestaat uit Dave Edwards op drums, Leo
Janssen op keyboards, Mees Nunumete
op basgitaar en Jac Hanssen op sologitaar. Ieder lid heeft z’n inbreng in het
repertoire en medezeggenschap in het

Voorverkoop via de
VVV Horst en via www.kukeleku.com

carbidschieten. Ook is er een minioptreden van de Melderslose zangeres Eva
Wijnen. Rond kwart voor twaalf wordt
de gezamenlijke warming-up ondersteund door dj Ron van de Beuken. Hij
heeft op internationale podia gestaan
en geniet wereldwijde bekendheid met
zijn dancemixes. Burgemeester Van
Rooij van de gemeente Horst aan de
Maas geeft om 12.00 uur het startschot.
De soep- en worstleverancier

Unox heeft dit jaar Horst opnieuw
uitgeroepen tot serieuze duiklocatie.
De Horster Nieuwjaarsduik is hierbij
officieel benoemd tot de grootste duik
van Limburg.
Waaghalzen kunnen zich aanmelden op www.coldturkey.nl
Ook op de dag zelf kan nog een duikpaspoort gekocht worden. De organisatie adviseert de toeschouwers met
de fiets of te voet te komen. Kijk voor
meer informatie op www.coldturkey.nl

NIEUW IN HORST!
Cijfer
Meester
Administratiekantoor
CijferMeester Koster
T 06 -15379092
E a.koster@cijfermeester.nl

SOLIDE
PROFESSIONEEL
PERSOONLIJK

Meer dan alleen cijfers
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Gats of Grats?
De Horster carnavalsvereniging d’n Dreumel heeft heel wat commotie veroorzaakt met een ludiek straatnaambord. De ‘Jan van Teng gats’ riep bij een lezer van HALLO vragen op over het gebruik van het woord ‘gats’. Volgens
Ton Haegens uit Horst is het een Venloos woord voor straatje. Hij vindt het dus opmerkelijk dat het woord op een
bordje staat opgedragen aan Jan van Verheijen Teng, die zijn leven wijdde aan het Horster dialect. Ton stelt
‘wegske’ of strötje’ voor.

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

di 3 januari 19.00-02.00 uur
Locatie: café De Lange

Afterparty New Year

Trefbaltoernooi

za 31 december 02.00 uur
Locatie: OJC Cartouche

wo 4 januari 10.00-15.00 uur
Organisatie: Sport aan de Maas
Locatie: sporthal de Berkel

Hegelsom

Tafelvoetbaltoernooi

vr 30 december 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

Optreden She’s Got Legs &
No Mans Valley
vr 30 december 21.00 uur
Locatie: OJC Phoenix

Ger Gubbels van de Kloscommissie van d’n Dreumel, de
verantwoordelijken voor het, overigens
echte, straatnaambordje, geeft aan
dat er binnen de commissie volop
is gesproken over de woordkeuze.
“Er waren gats-zeggers en gratszeggers.” Zij vonden zowel in Arcen als
in Sittard een café wat De Gats heette,
genoemd naar de smalle straatjes waar
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It’s Clean

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

Nieuwjaars-platszen
bakken
do 29 december
Locatie: Museum De Locht

zo 1 januari 19.00 uur
Locatie: OJC Phoenix

Kerststal geopend
zo 1 – ma 2 januari
11.00-16.30 uur
Organisatie:
Dorpsraad en kerstgroep
Locatie: Vlasven

Optreden Jellygoose

Grats
is veel mooier

Melderslo

Nieuwjaarsborrel

Horst
ze aan lagen.
Ook in Sevenum bleek er ooit een
horecagelegenheid met die naam
te zijn geweest. Ger Gubbels: “Als
heel Limburg het woord zonder r
spelt, waarom het Hôrster dan wel?
Als Jan ván Teng het heeft over een
grats, dan heeft hij het inderdaad over
een ‘grefke vur ut gótstiënwater’ en
niet over een ‘smaal sträötje’. Dus zoals
Marcel zegt dat Jan zelf het heeft over
een grats, dan is dat wat misleidend:
het is hier niet de betekenis die Marcel
zoekt”, volgens de dialectexpert.
Het leek de kloscommissie sterk, vooral
aangezien alle deskundigen het er over
eens zijn dat het woord hoogstwaarschijnlijk afstamt van het Duitse Gasse,
dat Horst als enig Limburgs dorp
een r zou hebben toegevoegd.
“Vandaar onze keuze voor het woord
gats, in de wetenschap dat er ook
gratsen zijn”, eindigt Gubbels.

Lottum
Bierpong

wo 28 december
20.30-02.00 uur
Locatie: OJC Phoenix

baar niet gebruikt”, vult Marcel aan.
“Ik opteer op dit moment voor het
Horster dialect voor de variant met de
letter r erin. De voorgestelde alternatieven zijn ook bruikbaar, maar zijn niet
typische dialectwoorden: ze komen
uit het Nederlands en zijn in uitspraak
aangepast. Grats is dus veel mooier”,
vindt de voorzitter.

zo 1 januari 19.00 uur
Locatie: café de Herstroat

2012: The Kick-off

America

De voorzitter van het Limburgs
Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap (LGOG), Marcel van den
Munckhof laat weten dat het woord
wel degelijk in het Horster dialect
bestaat, maar dan met toevoeging van
de letter r, grats. Gats zou Venloos of
Venrays zijn.
“Jan van Teng zelf schreef in
‘è maes inne taes’ op bladzijde 29
grats. Hij verklaart het woord als
’grefke vur ut gótstiënwater’, een verklaring waar ik het niet helemaal mee
eens ben. Het woord grats of gats heeft
volgens mij meer overeenkomsten met
het Duitse woord Gasse en is dus inderdaad een steegje, een smal wandelpaadje”, aldus Van den Munckhof.
“In het Sevenums bestaat het
ook, maar dan wordt het weer zonder
letter r geschreven. Ik denk dus dat
het daarom misgegaan is: in de ons
omringende dorpen wordt de r blijk-

Nieuwjaarsconcert
Predilection

vr 30 december
Locatie: café de Beurs

Optreden Flash
Megasylvesterpary
za 31 december
Organisatie: Horeca Horst
Locatie: Wilhelminaplein

Silvesterparty

zo 1 januari 21.30 uur
Locatie: café ‘t Paradijs

Sevenum
Open Coffee

za 31 december 21.00 uur
Locatie: party en sportcentre
De Riet

Nieuwjaarsfeest
za 31 december 02.00-09.00 uur
Locatie: OJC Niks

do 5 januari 09.30-11.00 uur
Locatie: café Croes Moeke

Tienray
Alt op Nej

za 31 december 20.00-02.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

12e editie Nieuwjaarsduik
zo 1 januari 11.00 uur
Org: stichting Cold Turkey
Locatie: strandbad Kasteelpark
ter Horst
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Kinde

Alle soorten enkel
glas op voorraad
o.a. veiligheidsglas,
gehard glas en
gefigureerd glas.

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

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

Kerkdiensten
Geen dienst met oud op nieuw

Broekhuizen
Heilige mis

09.45

uw Suzuki
anden
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

554 900
Lottum-Broekhuizen
nl

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

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

Broekhuizenvorst

Geen dienst met oud op nieuw

Grubbenvorst

Huisartsenpost

zondag

Heilige mis

09.45

Hegelsom

Geen dienst met oud op nieuw

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Geen dienst met oud op nieuw
woensdag Rozenkrans
17.30

Meterik
Geen dienst met oud op nieuw

Swolgen
zondag
dinsdag

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tandarts

vrijdag

Spoedgevallendienst
30 december t/m 5 januari
Tandarts Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

Tienray

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

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

service

Kronenberg

Melderslo

Verloskundige zorg

Auto Lenders B.V.

Keizersveld 12, 5803 AN Venray, Tel: (0478) 554 900
info@autolenders.nl, www.autolenders.nl

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

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

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

Het onderhoud van uw Suzuki
is bij ons in goede handen

Griendtsveen

Venlo

Venray

WENST U EEN GESMEERD 2012!

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

zaterdag
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

ROEFFEN PEETERS

America

zondag
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur
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De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij u naar
de desbetreffende parochie.

Commercieel Adviseur
Particuliere Verzekeringen

m/v

Geïnteresseerd in een functie als Commercieel Adviseur
Particuliere Verzekeringen in Horst? Heb je een commerciële
instelling en vind jij het leuk om contacten te onderhouden
met bestaande en nieuwe klanten, dan is Assurantie Groep
Horst op zoek naar jou!
Functieomschrijving
Wij zijn een groeiend en traditioneel assurantiekantoor in Horst en
op zoek naar een gedreven Commercieel Adviseur Particuliere
Verzekeringen. Het kantoor telt op dit moment 16 medewerkers
bestaande uit binnen- en buitendienst medewerkers.
• Als commercieel Adviseur Particuliere Verzekeringen krijg je een
bestaande portefeuille toegewezen en het is aan jou de taak
deze verder uit te diepen.
• Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het genereren van
nieuwe klanten middels acquisitie.
• Je onderhoudt contacten met klanten en verzekeringsmaatschappijen.
• Je houdt je bezig met het opstellen van offertes en verricht
overige administratieve werkzaamheden.
Kijk voor meer informatie over deze vacature op www.aghorst.nl
Is dit de vacature die bij jou past? Stuur dan je sollicitatie met CV
naar Fred van Neerven fred@aghorst.nl , Tel. 077 - 398 30 10.
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nieuws

29
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Nieuws van

Rabobank Maashorst
America Broekhuizen Broekhuizenvorst Evertsoord Griendtsveen Grubbenvorst Hegelsom Horst Kronenberg Lottum Melderslo Meterik Sevenum Swolgen Tienray

Kabinet introduceert vitaliteitssparen
in Belastingplan 2012
“Meer werken moet meer gaan lonen”, zegt John Duijkers, accountmanager Private Banking. “Bovendien moeten
burgers in staat worden gesteld om te investeren in duurzame inzetbaarheid. Het moet mogelijk zijn om werk op
flexibele wijze te combineren met andere activiteiten.
Al deze doelstellingen zijn uitgewerkt in
het vitaliteitspakket. Het pakket leidt volgens het kabinet tot vereenvoudiging
van het fiscale stelsel doordat de volgende fiscale regelingen worden afgeschaft:
• de spaarloonregeling en
• de levensloopregeling.
Daarnaast worden er twee nieuwe fiscale
regelingen ingevoerd:
• een werkbonus (verhoging van de arbeidskorting)
• de vitaliteitsregeling.”
Hiernaast volgt een toelichting van de
fiscale maatregelen uit het vitaliteitspakket.

Transactiebon bij
geldautomaten
Rabobankklanten melden regelmatig dat ze
het jammer vinden dat ze geen transactiebon
ontvangen bij het opnemen van geld via
geldautomaten. De Rabobank maakte in het
verleden al de keuze om bij opnames via
geldautomaten die zich buiten de kantoren
bevinden geen transactiebon meer te
verstrekken. Veel mensen vroegen de bon op
maar vergaten deze vervolgens mee te
nemen. Deze bonnen waaiden vervolgens
over straat, veroorzaakten zwerfvuil en
rekeningnummers lagen onbeschermd op
straat. In het kader van maatschappelijk
verantwoord ondernemen (minder
papierverbruik dus minder bomenkap) en
bescherming van uw gegevens worden deze
bonnen dus niet meer geprint.
Bij geldautomaten die zich binnen in de
kantoren bevinden kunt u zelf kiezen of u een
transactiebon wenst te ontvangen. Volg
hiervoor de instructies op de beeldschermen.
Uw saldo raadplegen kan altijd via:
• de geldautomaat;
• Rabofoon;
• Mobiel bankieren;
• Internetbankieren.

Vitaliteitssparen
Er komt een nieuwe spaarregeling in
2013: het vitaliteitssparen. Dat kan bij een
bank, een verzekeringsmaatschappij of
een beleggingsinstelling. Deze vitaliteitsregeling is bestedingsvrij: u kunt zelf bepalen waaraan het tegoed wordt besteed.

In dat geval is het tegoed belast in box 1
tegen het voor de klant geldende tarief.
De bank houdt bij de uitbetaling van het
tegoed 42% loonheffing in.

Vitaliteitssparen is een regeling in de inkomstenbelasting en is toegankelijk voor:
• werknemers
• ondernemers in de inkomstenbelasting
(waaronder zelfstandigen zonder personeel) en
• belastingplichtigen die resultaat uit
overige werkzaamheden genieten.

Bent u op 1 januari van het kalenderjaar
61 jaar of ouder, dan kunt u jaarlijks maximaal € 10.000,-- opnemen. Neemt u toch
meer dan € 10.000,-- op? Dan wordt het
gehele tegoed in één keer belast. Daarnaast bent u ook 20% revisierente verschuldigd over het gehele tegoed. Het
opgebouwde tegoed moet uiterlijk vóór
het bereiken van de 65-jarige leeftijd
worden opgenomen. Deze leeftijd wordt
aangepast, indien de AOW- en pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd.

Vitaliteitssparen stelt belastingplichtigen
in staat om fiscaal voordelig te sparen.
De stortingen zijn fiscaal aftrekbaar in
box 1 als het tegoed op 1 januari van het
kalenderjaar minder bedraagt dan
€ 20.000,--. In dat geval is het verschil tussen het tegoed en € 20.000,-- aftrekbaar,
tenzij dit verschil groter is dan € 5.000,--.
Dan is € 5.000,-- aftrekbaar.
Het opgebouwde tegoed wordt niet belast in box 3. Er wordt pas belasting geheven bij de opname van het tegoed.

Afschaffing levensloopregeling
De levensloopregeling wordt per 2012
afgeschaft. Er komt een overgangsregeling voor opgebouwde levenslooptegoeden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen:
1. spaarders, die op 31 december 2011
ten minste € 3.000,-- op hun levenslooprekening hebben staan en
2. spaarders, die op 31 december 2011
minder dan € 3.000,-- op hun levenslooprekening hebben staan.

Afschaffing spaarloonregeling
De spaarloonregeling wordt per 2012 afgeschaft. Inleg is dus vanaf 1 januari
2012 niet meer mogelijk. Er komt een
overgangsregeling voor opgebouwd
spaarloontegoed.
Het opgebouwde spaarloontegoed kan
vanaf 2012 zonder belastingheffing worden opgenomen. U kunt er ook voor
kiezen om uw opgebouwde spaarloontegoed te laten staan om nog gebruik te
maken van de vrijstelling in box 3.
De huidige vervaltermijnen blijven
gelden. De overgangsregeling eindigt
op 1 januari 2016. Dit betekent dat vanaf
1 januari 2016 ook de vrijstelling in box 3
vervalt.
John Duijkers zegt: “Voordat het vitaliteitspakket is ingevoerd, kunnen er nog
wijzigingen plaatsvinden. Als accountmanager Private Banking bij Rabobank
Maashorst hou ik u van de voortgang op
de hoogte. Natuurlijk mag u ons ook gerust bellen als u vragen heeft.”

“Gelukkig is er een bank die jouw beste wensen laat uitkomen”
In december 2011 vertelden wij u over de unieke actie: de Beste-Wensen-Boom.
Iedereen mocht een wens doen, een wens voor een ander.
Inwoners uit de gemeente Horst aan de
Maas maakten van onze uitnodiging
gebruik en hingen hun wensen voor
anderen in de Beste-Wensen-Bomen in
onze kantoren. Op woensdag 14 en 21
december waren kerstmannen te gast
binnen onze kantoren en boden alle
bezoekers iets lekkers aan.
Binnenkort starten medewerkers van
Rabobank Maashorst met het uitzoeken
van de tien meest aansprekende wensen
om die in het eerste kwartaal van 2012 in
vervulling te laten gaan.

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

De medewerkers voeren die wensen
dan ook zelf uit. Dat is dichtbij en
betrokken.
De winnaars ontvangen vóór 31 januari
2012 persoonlijk bericht.
Uiteraard houden wij u op de hoogte
over de voortgang van de actie BesteWensen-Boom!

Alle medewerkers van Rabobank Maashorst
wensen u een heel gelukkig 2012!

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

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

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

