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A-Z Gourmet Menu per persoon:
Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen
Vlees
• Bieflap • Slavink
• Kipfilet • Mini saté
• Blanke schnitzel
• Shoarmavlees
• Cordonblue
• Ontbijtspekplakjes
• Hamburger met broodje

Salades en garnituur
• Prei,eieren,paprika
• Uien,champignons
• Aardappelschijfjes
• Komkommersalade
• Rauwkost
• Rundvleessalade
• Zigeunersaus

• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Perzikschijfjes
• Stokbrood met
kruidenboter

€ 12,95

Benodigdheden
• Bakboter
• Steakkruiden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gourmetstelletjes
of tafelgrill

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.gourmetten.nl
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BEZORGING DAGELIJKS • GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND • ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!

Het verhaal ligt op straat: Constant Dietz - Tienray
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Karlijn Dapper wint
Ondernemersprijs 2013
Ondernemer Karlijn Dapper (derde van links) van bed en breakfast résidence La Vie en Rose uit Lottum heeft donderdagavond 21 november in een overvolle Mèrthal
in Horst de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2013 gewonnen. De publieksprijs ging naar de genomineerde Marieke Claessens-Saris en Toon van Rens van Boerderij Wienes
uit Hegelsom. Ondernemer Eric Janssen van De Lange Horst nam tijdens het evenement de Jo Janssen-prijs in ontvangst, die hem in oktober van dit jaar al werd toegekend.
Geert Geurts en Peet Siebers van Fixet in Sevenum waren de derde genomineerde voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2013, maar vielen buiten de prijzen.
Lees ook op pagina 13

25%
korting
AH liefde
& passie brood
Vers uit eigen oven!

www.horst-centrum.nl

www.ahhorst.nl

Lekker m

Vlees
• Bieflap
• Kipfilet
• Blanke
• Shoarm
• Cordonb
• Ontbijts
• Hambur

Bel voor
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Tweeling
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85 jaar
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Gebroeders Janssen vieren mijlpaal

Tweeling wordt 85 jaar
Ze komen uit een gezin van zeven broers, Jac en Lowie (Lotje) Janssen.
Op 25 november 1928 zijn de tweelingbroers geboren. Jac kwam net iets
eerder ter wereld dan Lowie. Lange tijd woonden de broers samen in de
Berkelstraat in Horst, een straat waar toen maar enkele huizen stonden en
die omringd was met niets anders dan bossen en velden. De broers vieren
deze week hun 85e verjaardag. Zij blikken samen terug.
Kattenkwaad heeft de twee-eiige
tweeling niet vaak uitgehaald. De grote
wisseltruc zou bij hen dan ook niet
gewerkt hebben. Jac: “We lijken niet op
elkaar. Ook niet qua karakter. Maar we
waren altijd hele brave jongens. We
waren de jongsten van het gezin.”
Lowie kan zich echter wel wat

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond
Sevenum en Swolgen
brochure

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl

herinneren van de kwajongensstreken
die ze uithaalden: “De korfbalclub zat
hier in de buurt. Vroeger gingen we de
korfballers wel eens treiteren.” Jac:
“Verder zaten we veel in het veld, er
stonden in de Berkelstraat toen nog
weinig huizen.” Lowie vult aan: “Hier
was helemaal niets.” Ook heeft de
straat verschillende namen gehad,
weten de broers. Jac: “Het heette eerst
het Veldje, daarna de Doolgaardstraat
en daarna de Berkelstraat.”

Pand is ouder dan
van 1875
De herinneringen aan vroeger zorgen voor een glimlach op de gezichten
van de inmiddels 85-jarige tweeling.
Lowie: “Toen we in de Berkelstraat
woonden, was alles zo dichtbij. Dan
gingen we boodschappen doen voor
onze moeder. De kinderen moesten
vroeger altijd de boodschappen doen.
We liepen achterom binnen bij de
winkel en hoefden we niet meteen te
betalen, toen werd nog alles opgeschreven.”
Het pand aan de Berkelstraat is een
bijzonder huis. Het huis dateert volgens

de gemeente uit 1875, maar volgens
de gebroeders Janssen is het huis
nog ouder. In 1924 kwam het gezin
Janssen er wonen. Jac en Lowie zijn
de jongsten van het hele stel. Lowie
heeft een lange tijd nog samen met
zijn oudste broer in het ouderlijk huis
gewoond. Sinds vier jaar is Lowie niet
meer woonachtig op de Berkelstraat.
Het ouderlijk huis is verruild voor het

Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Rick van Gasteren
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Kris Wijnands
Nicky Willemsen

Kuiperplein in Horst. Jac woont in
de aanleunwoningen achter de flat.
Hierdoor zijn ze alsnog bijna buren van
elkaar. Jac: “Ik spring de heg over en ik
ben al bij Lowie thuis.”

Een paar biertjes
onder de notenboom
In het pand aan de Berkelstraat is
inmiddels gastouderbureau Pierrewiet
en ouderendagbesteding Gooiendaag
gehuisvest. Lowie gaat twee keer in
de week naar die dagbesteding. Lowie:
“Dat is gewoon weer thuis komen, ik
heb het daar erg naar mijn zin.” De
schuur waar hij altijd zijn plantenbollen liet drogen, is opgeknapt en nu
drinkt hij daar gezellig een kopje

koffie met andere ouderen. Van een
leuk feestje houden de broers wel.
Carnaval vieren zit dan ook in het bloed
van deze Horstenaren. Lowie: “We
zijn echte Dreumels.” Maar ook in de
weekenden gingen de broers samen
naar de kroeg, ze zaten in dezelfde
vriendengroep. Lowie: “We gingen
zaterdagavond naar Poels Mien, maar
ook naar Nellie Ritt.” De broers gingen
soms tot in de late uren door. Jac:
“Het werd wel eens 04.00 of 05.00 uur,
maar eigenlijk kwam dat niet zo heel
vaak voor.” Iedere zaterdagmiddag
komen de broers nog samen. Lowie:
“Eerst drinken we koffie en daarna
een paar flesjes bier. Net als vroeger,
toen we met mooi weer onder de
notenboom zaten.”

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl

Tienmaal zwemmen
voor de helft van de prijs

Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
Kempen Media 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 Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

3-gangen à la carte
menu aan de Maas

Vier generaties in
Kronenberg
Overgrootmoeder Mia Philipsen-Tacken (78) uit Horst houdt trots
de jongste telg uit de familie vast. Eva Linssen werd geboren op
24 september en woont in Kronenberg, net als haar zusje Anna (2)
en moeder Janneke Appeldoorn (31). Ook trotse oma Els Appeldoorn-Philipsen (54) uit Kronenberg kan haar geluk niet op.

Een dag relaxen
(zonnebank, zwemmen,
sauna en meer)

€40,00

€20,00
€35,00

€16,00
€35,00

€17,50

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Lintje voor Helene
Knippenbergh
Helene Knippenbergh (71) uit Horst heeft op donderdag 21 november een Koninklijke Onderscheiding gekregen
uit handen van burgemeester Kees van Rooij. In het Parkhotel in Horst werd zij op deze manier bedankt voor haar
werk en inzet voor ouderen, zwakkeren en hulpbehoevenden in de gemeenschap. Voor al haar ondersteunende,
bestuurlijke en vrijwilligersdiensten werd zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Helene Knippenbergh is een erg
actieve vrouw en zet zich al vijftien jaar
met enthousiasme in voor de samenleving. Sinds 1998 is ze coördinator
van alle activiteiten van de Algemene
Nederlandse Bond voor Ouderen
(ANBO) afdeling Venlo, waar ze ook
de website beheert. Ze was 22 jaar in
dienst bij Proteion Thuiszorg, voorheen
Thuiszorg Noord-Limburg. Daar werkte
ze als leidinggevende bij de thuis- en
gezinszorg en in 2002 werd ze lid van
de cliëntenraad. Een aantal jaar was
ze voorzitter van die cliëntenraad en

tegenwoordig is ze cliëntenvertrouwenspersoon.

Altijd luisterend oor
Naast haar werk voor Proteion
Thuiszorg, is ze al sinds 2009 vrijwilligster voor Stichting Senia. Deze stichting
zet zich in voor het samenbrengen
van senioren om zo hun contacten
te verbreden. Hiervoor is Helene
Knippenbergh actief bij Leeskring Senia
in Horst aan de Maas en verzorgt ze
de pr voor heel Limburg. In 2010 werd
ze ook lid van het Participatieplatform

Horst aan de Maas, waar ze coördinator van de werkgroep Wonen,
Welzijn & Zorg was. Raoul Bakkes,
directeur Proteion Thuiszorg: “Helene
Knippenbergh is echt een vrouw uit
duizenden. Ze is zeer betrokken bij de
samenleving en dat straalt ze ook uit.
Op straat, bij de bakker. Altijd heeft zij
een luisterend oor naar meningen van
cliënten of ouderen in de samenleving.
Dat had ze eerst als medewerker,
vervolgens als leidinggevende en
daarnaast als lid en voorzitter van de
cliëntenraad.”

Vlam in de pan

Vers gebakken
amandelstaven

Crist Coppens
Oma’s sudderlapjes
4 stuks € 5,95
Heerlijke spekschijven
iedere 4e gratis

geldig tot en
met zaterdag
30 november 2013

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

De brandweer van Horst aan de Maas rukte op zondag 24 november rond 22.45 uur uit met groot materieel naar
de Harrie Driessenstraat in Horst na een melding van een brand.

www.coppens.keurslager.nl

koopzondag
1 december
sinterklaasfeest
in venray

centrum venray 12-17 uur
gratis parkeren
VEN

TM

Y
RA

gratis op
de pleinen

2011
2013

www.fraayvenray.nl

Steakhouse
Grubbenvorst
eer open!
Wij zijn wna
f 17.00 uur
Di t/m Zo va

Er brandt weer licht
op het Vullinghsplein!
Ter plaatse aangekomen bleek
dat het ging om een geval ‘vlam in
de pan’. Omdat er in eerste instantie

vanuit gegaan werd dat de bewoner
rook had ingeademd, was ook een
ambulance ter plaatse gekomen. De

toestand van het slachtoffer was echter
niet ernstig. De hulpdiensten hadden
de situatie snel onder controle.

Pastoor Vullinghsplein 14 Grubbenvorst • 077 – 355 7200

www.steakhouse-grubbenvorst.nl
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Grubbenvorstenaar
mishandelt
man
Een 43-jarige man uit Venray is
donderdagmorgen 21 november
ernstig mishandeld door een man uit
Grubbenvorst. Op de Parlevinkerweg
in Venlo mishandelde een 49-jarige
man uit Grubbenvorst de Venraynaar.
Volgens de politie had de verdachte
uit Grubbenvorst onenigheid met
het slachtoffer. Hierop bespoot hij de
Venraynaar met pepperspray. Daarnaast
sloeg hij hem op zijn hoofd met een
staaf. De verdachte werd in de loop
van donderdag 21 november door de
politie aangehouden. Zij trof bij verder
onderzoek onder meer zes luchtdrukwapens en een revolver aan. De
Grubbenvorstenaar werd meegenomen
naar het politiebureau waar hij voor
onderzoek in verzekering is gesteld.
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Verhalen van de straat
1/16

Constant Dietz Tienray

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze
straten en hun namen. Naast de veelvoorkomende Kerk- en
Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die
verankerd zijn in de geschiedenis van het dorp. HALLO Horst aan de Maas
dook de archieven in en zocht het verhaal achter de Constant Dietzstraat
in Tienray.

Familie woonde in de
kosterwoning
Constant Dietz werd vooral bekend
onder de bevolking in Tienray als directeur van een van de steenfabrieken in
het dorp. De ligging van Tienray aan
het spoor maakte het dorp een uitstekende locatie voor steenfabrieken, ook
omdat er veel klei in de omgeving te
vinden is. Op 26 december 1913 deed
de firma Van Daal en Co. uit Horst een
aanbesteding voor een steenoven
in Tienray. De nieuwe fabriek kwam
tussen de kiezelweg naar Swolgen en
de Meerlosebaan (tegenwoordig de
Nieuwe Baan). Constant Dietz werd de
eerste directeur van deze steenfabriek.
Dit was hij van 1914 tot aan zijn dood.
De familie Dietz verhuisde na de
aanstelling van vader Constant naar
Tienray. Vanaf 1914 huurde de familie
de kosterswoning op Kloosterstraat 6,
een huisje dat in 1781 gebouwd werd.

Beschadigde
auto Meerlo
In Meerlo is in de nacht van
vrijdag 22 op zaterdag 23 november
een nog onbekende chauffeur tegen
een geparkeerde auto aangereden
op de Cocq van Haeftenstraat. De
eigenaar van de beschadigde auto is
op zoek naar getuigen.
De beschadigde auto, een zilvergrijze Fiat Punto, stond ongeveer 15
meter voorbij de kruising van de Cocq
van Haeftenstraat en de Burgveldweg
in Meerlo geparkeerd. Volgens de
Venlose eigenaar worden op dit stuk
van de straat vaker auto’s beschadigd.
Hij schat de schade aan zijn auto op
ongeveer 1.200 euro. De eigenaar vermoedt dat de dader heeft moeten uitwijken voor tegemoetkomend verkeer,
waarop deze op de geparkeerde auto is
gebotst. De eigenaar van de beschadigde auto heeft aangifte gedaan.
Getuigen van het voorval kunnen zich
melden bij de politie.

Dorpsraad
Tienray blijft
zoeken
De dorpsraad van Tienray is
opnieuw op zoek naar versterking om
hun voortbestaan te garanderen. “Om
goed te functioneren hebben we
minimaal drie nieuwe leden nodig”,
aldus de huidige dorpsraadsleden.
De dorpsraad van Tienray houdt op
dit moment geen reguliere dorpsraadsvergaderingen. Zij wil dit graag
weer hervatten en is daarom wederom
op zoek naar versterking. De dorpsraad van Tienray kampt al langer met
ledenproblemen. Nadat de raad in
oktober 2011 opstapte na een impasse
in de samenwerking met de gemeente,
maakten zij in april 2012 een doorstart
met zeven enthousiaste inwoners. Een
jaar later was het ledenaantal van de
raad echter weer teruggelopen tot
drie personen. Hierop werd besloten
de maandelijkse vergaderingen op te
schorten tot er weer met minimaal zes
personen vergaderd kan worden. Dat is
tot nu toe nog niet gelukt.

Constant Henri Jean Dietz werd in
Maasbree geboren op 10 juni 1870
als zoon van Constant Antonius Dietz
en Elisabeth Antonetta Peeters. Hij
trouwde op zijn 32e met de zes jaar
jongere Helena Cartignij. Het echtpaar
Dietz kreeg zes kinderen. Helena overleed echter op relatief jonge leeftijd. De
achtergebleven weduwnaar Constant
trouwt voor de tweede keer met de
Meerlose winkelbediende Jacoba
Johanna Jacobs op 14 mei 1918 in
Nijmegen. Zij kregen drie kinderen.

Constant Dietz in 1915

Dietz betaalde toen 25 gulden
huur per jaar. Later woonde de
familie Dietz onder andere op de
Swolgensestraat en de Spoorstraat
in Tienray.

Dietz de dirigent
Constant Dietz was niet alleen
in het bedrijfsleven een bekende:
hij was ook dirigent van verschillende verenigingen. Hij volgde ten
tijde van de Eerste Wereldoorlog
de heer Rinket op als dirigent van
de toen net opgerichte Tienrayse
fanfare. Hij werkte toen nog op het
notariskantoor Esser in Horst. Dietz
wordt geroemd om de resultaten
die hij met de fanfare behaalde.
De fanfare eindigde onder zijn
leiding in de hoogste regionen van
de Nederlandse amateurmuziek.
Toen de fanfare in 1923 echter
om toekenning van het predikaat
‘Koninklijke’ voor hun naam vroeg,
werden veel vragen gesteld door
de verantwoordelijke instelling. De
vraag was onder andere of Dietz
wel gediplomeerd dirigent was.
Uiteindelijk werd het predikaat
aan de fanfare nooit verleend. In
1948 volgde Jan Dietz, de zoon van
Constant, de heer Verhoof op als
directeur van de fanfare. Tienray
ging toen weer deelnemen aan
concoursen.
Constant Dietz overleed op
27 augustus 1931 in Tienray.
Bron: Harrie Raaijmakers, Mooi Tienray

Dronkerscijfers bekend

Horster scholen blijven goed
De middelbare scholen in Nederland worden jaarlijks beoordeeld aan de
hand van schoolcijfers die onderwijssocioloog Jaap Dronkers samenstelt. In
de kwaliteitsbeoordeling van dit jaar scoren zowel het Citaverde College als
het Dendron College wederom goed.
Twee van de drie vmbo-opleidingen van het Citaverde College in
Hegelsom scoren hoger dan vorig jaar.
De vmbo gtl-opleiding scoorde een
7,5 ten opzichte van een 7 in 2012. De
basisopleiding ging van een 7 naar een
9. De vmbo kaderopleiding scoorde
een 8,5, dat is iets lager dan de score
van vorig jaar. “Als je een kleine school
bent, kunnen de percentages van de
resultaten per jaar wat schommelen.
Een leerling meer of minder slagen kan
daar al procentueel meer invloed op
hebben”, legt Marie-José van Hegelsom
van het Citaverde College uit. Het
Citaverde College ontving begin dit
jaar al het predicaat Excellente school,
waarbij de scores op de Dronkers-lijst
ook worden meegenomen.

Excellente school
Op het Dendron College scoren
de vmbo gtl- en basisopleidingen ook
goed: zij krijgen een 9,5. Vmbo-kader
krijgt een 7,5. Vorig jaar nog kregen
zowel de basis- als kaderopleiding een
8. Vmbo g/l kreeg toen nog een 8,5.
De havo- en vwo-opleiding scoorden
vorig jaar nog allebei een 9,5. Dit jaar
scoort vwo een 8,0 en havo een 8,5.

Zwanetta Por laat namens het
Dendron College weten: “We zijn heel
blij met de cijfers van de Dronkerslijst.
In de regio kunnen we hiermee voor
de dag komen. Gemiddeld scoren we
dit jaar voor alle opleidingen een 8,6
waar wij vorig jaar een 8,7 scoorden.” Volgens Por scoort vmbo t hoog
vanwege het bovenbouwrendement.
“Dat betekent onder andere dat meer
leerlingen onvertraagd het diploma
hebben gehaald.”

Dip goedgemaakt
De verschillen in scores tussen
vorig jaar en nu zijn volgens Por deels
te wijten aan de andere factoren
die Dronkers heeft genomen bij het
berekenen van zijn cijfers. “Voor het
vwo lijkt me de verklaring duidelijk: het
slagingspercentage vertoonde in 20112012 een dip. Die dip is overigens door
de laatste lichting weer ruimschoots
goedgemaakt: dat was 99 procent.”
De school houdt de cijfers wel nauwlettend in de gaten. “Uiteraard gaan we
studeren op de cijfers om het goede
dat we hebben, te behouden.”
De cijfers worden voornamelijk
gebaseerd op de cijfers die leerlin-

gen halen op het centrale examen.
Daarnaast worden elementen toegevoegd als de verschillen tussen het cen-

trale en schoolexamen en de prestaties
van de leerlingen ten opzichte van het
advies van de basisscholen.
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Rapport Floriade gepresenteerd

Gemeenten zetten zichzelf buitenspel
Het onderzoek naar de Floriade werd donderdagavond gepresenteerd. De belangrijkste conclusie van Commissie
Hendrikx: “De spin off op de langere termijn zal aanzienlijk zijn, meerdere tientallen en wellicht honderden
miljoenen euro’s. De doelstelling om de Floriade te organiseren zonder tekort is echter niet gerealiseerd.”

In de Commissie Hendrikx, die de
Floriade en haar bestuursmodel onderzocht, namen Anthony van Baal (SP) en
Rudy Tegels (CDA) namens de gemeenteraad van Horst aan de Maas plaats.
De commissie onderzocht onder andere
het financiële plaatje, de bestuurlijke
situatie en de spin off.
De Floriade trok in 2012 2.046.684
bezoekers. Hoewel er altijd vanuit
werd gegaan dat 2 miljoen bezoekers
voldoende waren om uit de kosten te
komen, bleek uiteindelijk een negatief
resultaat. Volgens Regio Venlo kwam
dat omdat er verhoudingsgewijs meer
kinderkaarten en kaarten via promotie-

partners werden verkocht. Ook gaven
mensen minder uit dan verwacht.
Dat resulteerde in 7,5 miljoen minder opbrengsten aan kaartverkoop,
horeca en parkeren dan begroot. De
kosten vielen daarnaast 1,4 miljoen
hoger uit, voornamelijk vanwege extra
marketingkosten en afschrijvingen,
aldus Regio Venlo. Inmiddels hebben
de gemeenten via Venlo GreenPark
voorzieningen en vastgoed overgenomen, waardoor het totale tekort van de
Floriade uitkomt op 5,5 miljoen euro.
Dit moeten de betrokken gemeenten
betalen. Uit het rapport van Commissie
Hendrikx komt echter niet naar voren

voor tekorten, “maar tegelijkertijd
wel een doorslaggevende stem had
in (ook) financiële beslissingen.”
Volgens de commissie was er sprake
van een ‘minder collegiale samenwerking’ tussen de stichting, de Raad van
Commissarissen, de BV en de gemeenten. Door vage afspraken over rolverdelingen en “moeizame informatievoorziening hebben de gemeenteraden hun
controlerende taak onvoldoende kunnen uitvoeren. De vijf gemeenteraden
stonden garant voor eventuele tekorten
maar hadden onvoldoende zicht op de
cijfers, ontwikkelingen en tussentijdse
resultaten”, concludeert de commissie.
De commissie vindt het belangrijk
om naast de financiële problemen
en bestuursperikelen ook aandacht
te hebben voor wat zij de regionale
diepte-investering noemt. Naast de

versnelde aanleg van het Greenpark,
de A74 en de Greenportlane, heeft
volgens hen exportbevordering en
imagobuilding plaatsgevonden. Regio
Venlo wijst op de BCI ‘Monitor economische effecten Floriade’: zo ontstonden
166 nieuwe innovatie-ideeën en leads
voor investeringen in de regio. Volgens
onderzoek van MKB Limburg ervoer
34 procent van de ondernemers in de
regio voordeel van de Floriade in de zin
van opdrachten, imago en versterking
van hun netwerk. Tijdens de Floriade
werden mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt aan het werk gezet.
Volgens Regio Venlo is 60 procent van
hen inmiddels doorgestroomd naar een
nieuwe baan.
Het rapport wordt 17 december
in de gemeenteraad van Horst aan de
Maas besproken.

waarom de doelstelling van een budgettair neutrale Floriade niet is gehaald.
Bestuurlijk heeft de commissie
heel wat aan te merken op de Floriade.
Omdat men een commerciële instelling wilde opzetten, werd gevreesd
voor teveel politieke bemoeienis. “In
de praktijk is de afstand tussen politiek
verantwoordelijken en de Floriadeorganisatie te groot geworden. (..)
Gevolg is onder meer geweest dat niet
alle mogelijkheden tot (bij)sturing zijn
benut”, aldus Commissie Hendrikx.
De commissie constateert dat
grootaandeelhouder Nederlandse
Tuinbouwraad (NTR) niet garant stond

Gevonden ﬁetsen blijven
in gemeente
Het ophalen en registreren van gevonden fietsen wordt per 1 mei uitbesteed aan Rendiz BV. Tot nu toe werd
deze taak ondergebracht bij het Werkvoorzieningsschap Aanvullende Arbeid (WAA) Venlo.
Werknemers van WAA halen zo’n
vijftig tot zestig fietsen per jaar op,
waarvoor zij een vergoeding krijgen
van de gemeente. Rendiz BV is de
opdrachtnemer van het maatschappelijk activeringscentrum (MAC). Zij gaat

de taak vanaf 1 mei overnemen. “De
doelgroep die is aangewezen op sociale
activering, kan dan onder begeleiding
aan de slag met het ophalen en, na
verstrijken van de termijn, opknappen en doorverkopen of verhuren van

gevonden fietsen”, aldus het College
van B&W.
Met het besluit worden gevonden
fietsen voortaan in de gemeente zelf
gestald. Het MAC krijgt hierdoor extra
inkomsten.

Evaluatie afvalsysteem

Afvalbeleid
iets goedkoper dan gedacht
De afvaltarieven worden dit jaar slechts met een inflatiecorrectie verhoogd. Daarnaast komt er een extra
keuze voor de 25-liter emmer voor keukenafval. Dat blijkt uit een evaluatie van het eerste halfjaar van 2013.
Het College van B&W komt tot
de conclusie dat het afvalsysteem
in 2013 over deze periode iets
goedkoper is dan begroot. Dit is
mede te danken aan efficiëntere
inzameling. In plaats van de begrote
262.000 euro, verwacht het college
nu slechts 129.000 euro uit de
algemene reserve te moeten halen
om het systeem dekkend te houden.

Ook de komende jaren is dat nog
begroot. Vanaf 2016 moet het systeem
kostendekkend zijn.
Uit overleg tussen het afvalpanel,
de inzamelaar en de gemeente blijkt
dat voor de 10-liter emmer voor
keukenafval geen beter alternatief
bestaat. Voor de 25-liter emmer komen
vanaf 2014 twee alternatieven: de
huidige emmer en een emmer met

een extra handgreep, de zogenaamde
‘Engelse emmer’.
De gemeente is inmiddels in
overleg geweest met de inzamelaar
van tuinafval, naar aanleiding van
klachten over beschadigde tuinkorven
en inzameling. De inzamelaar herstelt
of vervangt de tuinkorven en belooft
verbetering bij het ophalen van
tuinafval.

SINTERKLAAS

GOURMETTEN
Gratis bezorgd
al vanaf

€ 6,soon

50

per per

T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Dankbetuiging

Het heeft ons bijzonder goed gedaan, zoveel blijken van belangstelling
te mogen ontvangen, in welke vorm dan ook, na het overlijden van mijn
man, onze va en onze opa

Jeu Teeuwen
Bij deze dan ook onze hartelijke dank.
Tonia Teeuwen-Leijsten
Kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

Een hand... Een woord... Een kaart... Een gebaar doen zo goed
Als je iemand die je lief hebt verliezen moet.
Heel veel mensen hebben met ons meegeleefd
na het overlijden van mijn lieve man, osse pap en trotse opa

Ger van Rens
Hartelijk dank hiervoor.
Het geeft ons kracht om verder te gaan met ons leven.
Nel, kinderen en kleinkinderen
Hegelsom, november 2013

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Totale leegverkoop, ook Kerst
Bij Florale Vormgevers te Horst
ook kerstartikelen. Tot 25 december
elke middag open! 13.30 - 17.30 uur,
behalve zondag. Koopzondag,
1 december en 22 december.
Loevestraat 37 Horst.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Op zoek naar een gastouder?
Gastouderbureau Roodkapje kan u
hierbij behulpzaam zijn. Vraag naar de
mogelijkheden. Bemiddelingskosten:
€ 0,75 p. uur p. kind, min. € 25 en
max. € 100 per maand. 077 374 51 49,
roodkapjehorstaandemaas.nl
Te huur in Winterberg 4 persoons
appartement, met kerst en oud op
nieuw nog beschikbaar. Info mail naar
jeanne.verdellen@hotmail.com

Vanaf heden weer biologisch geteelde
Amarylissen te koop. Zowel bol/pot
als snijbloemen. Bij bloemenstalletje
op de Meterikseweg 124 Horst, Cuppen. Rits stuk? vd wijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
Te koop: buro + conferentiestoelen,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
veel gevallen repareren, klaar terwijl
kantinemeubilair, ordnerkasten,
u wacht! Ook voor drukkers en inslaggarderobe + lockerkasten, kluizen,
knopen. Elke dinsdagmorgen op de
whiteborden en kapstokken. Nieuw
weekmarkt te Horst!
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Kleding vermaken & repareren.
Ook zat. open 08-17u.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
Beuken haagbomen tuinplanten.
www.atelierverheijen.nl
Beuken 0,79 leibomen 10-12 3.5 meter
hoog 39,95 viooltje 0,25 alle bomen
Schenking kind mag!
25% korting ex leivormen. Tuinplanten Oma/opa als betaald gastouder?
de laagste prijzen eigen kweek.
En ouders geen kosten? Dat kan en
Plantencentum van den Beuken
mag. Meer info? 077 374 51 49
St. Jansstr 43 Meterik 06 30 58 79 98.
roodkapjehorstaandemaas.nl

Ook voor
rouwbloemwerk

Lorbaan 3, 5814 AE Veulen
0478 58 11 97
www.bloemenkwekerijreintjes.nl

Piet Parkiet vogelkooien Horst.
Degelijke vogelkooien en alles wat je
nodig hebt voor je gevederde vrienden.
Zoals vogelslaapzakjes, speeltuintjes en
nog veel meer. Ook handtamme grasparkieten. www.pp-dierenverblijven.nl
06 36 02 05 62
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Nieuw: E-coaching, weer rust & plezier.
Meer rust in je hoofd en plezier in ‘t
leven? Bepaal je eigen tijd, laagdrempelig, aandacht- en oplossingsgericht.
Alleen maar win-win! Meer info? info@
challenge-arena.nl of 06 13 19 98 56.
Te huur opslag/bedrijfsruimte 180 m2
vocht en vorstvrij, verhard terrein, elec.
rolpoort eigen ingang, € 380,00 per
mnd. Inl. 06 53 76 96 98.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, opschonen, (draadloos)
internet, virusverwijdering, beveiliging,
laptopreparatie! Bel mij gerust op
06 14 51 11 20.
Aardappelen te koop in zakken
van 10, 5 en 3 kg. Zelfbediening.
Maatschap Kellenaers-Kusters,
Bosstraat 63 Hegelsom.
Te huur woning/kantoor Horst.
Eengezinswoning, hoek-bungalow met
binnenterras. Ideaal voor wonen bij
eigen kantoor/praktijk. Opp. woning:
63 m2. Opp. kantoor (incl. ruime wachtruimte) 61m2. Vraagprijs € 800,=/mnd
excl. Bel 06 27 29 47 67.

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

Bloemenkwekerij

Reintjes

Dagelijks
verse
rozen!

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Grafmonumenten
cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

www.delestegeulde.nl
Noordsingel 75, Horst, 077-3984190

Dag en nacht bereikbaar

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

Bert en Truus Jenniskens-Keijsers
50 jaar getrouwd.
Om 14.00 uur is er een Heilige Mis in de Lambertuskerk,
waarna het feest in besloten kring zal worden voortgezet.
Hun dankbare kinderen en kleinkinderen
Prins Bernhardstraat 18, 5961 BV Horst

30 november 2013 zijn wij

Jan en Riek Haanen - van Rens
50 jaar getrouwd.
Dit zullen wij in besloten kring vieren.
Librije 14, 5961 VG Horst

Op 25 november 2013 zijn wij

Tiny en Jan Janssen-van der Sterren
50 jaar getrouwd.
Dit willen wij samen met familie en vrienden vieren.
U bent van harte welkom op onze receptie
die zal plaatsvinden op zondag 8 december 2013
van 15.00 – 16.00 uur in de Café zaal de Lange,
Wilhelminaplein 9 in Horst.
Putterstraat 21, 5961 VX Horst

Pegasus kinderfiets.
Stoere meidenfiets 26 inch. Zgan.
Kleur paars/zwart, 3 versnellingen.
95 euro. Tel. 06 27 48 67 50.

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.

Dendron ouderraad.
Maak een verschil. De ouderraad van
het Dendron college is op zoek naar
nieuwe leden. Interesse of info:
ouderraad@dendron.nl

Kom je ook bij ons naar de
peutergym? Samen met je begeleider
gymmen in een grote gymzaal. Op
maandag en woensdagmorgen. Voor
meer informatie zie www.hosema.nl
of bel 077 398 27 97.

Fotoservice bij Stervideotheek.
Digitaal of van negatief. Posters, canvas,
fotoboeken, fotocadeaus, enz. Online
via www.fotoquelle.nl of in de videotheek. Ook direct klaar foto-service.
Ster Media Store, Venloseweg 2, Horst.
077 398 78 55.

www.dokterbed.nl/sevenum
voormatrasreiniging.
Iedereen wil uiteindelijk toch een
schoon bed en een goede nachtrust.
Het is voor iedereen een stuk gezonder
om te slapen op een schoon matras.
Energetic bokstraining.
Bokstraining voor dames in het
Gasthoes in Horst, nu in december 5
trainingen op zondagmorgen van 11.15
uur - 12.30 uur € 25. Voor info mail
naar w.verdellen@gmail.com of bel
06 38 31 77 81.

Werkend stel (30) zoekt woonruimte
te huur, omgeving Venlo/Horst/Venray.
Locatie buitenaf geen probleem.
We zoeken een rustige, prettige plek.
Tijdelijke locatie ook mogelijk (b.v. huis
in verkoop) 06 45 01 00 77.
Wie heeft per ongeluk op zaterdag 23
nov. bij Tin Sun in Horst de verkeerde
zwarte herenjas meegenomen?
Graag ruilen. Tel. 077 398 65 96.

T (077) 398 70 99
info@theoarts.com

www.theoarts.com

Cadeautip

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Ulsheggerweg 2b,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Kleine sleutelbos gevonden op het
grasveld bij de parkeerplaats van het
Dendron College. Bel na 18.00 uur:
077 397 11 33.

en restauratie

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

Zaterdag 30 november a.s. zijn onze ouders

Huishoud/boodschappen/oppas.
Bent u (tijdelijk) op zoek naar een
handige dame in de huishouding,
die graag boodschappen voor u doet,
u meehelpt in de huishouding en
eventueel ook nog als oppas kan
functioneren? Bel dan 06 30 25 32 22.
Te huur: opslag/bedrijfsruimte 180m2
voor € 380,00 p. mnd, vocht-, vorst- en
stofvrij, verhard terrein, electr. rolpoort,
aparte ingang. Inl. 06 53 76 96 98.

Te koop Bontebentheimer vlees,
het buiten varken. Portie € 5,- per kg.
Voor info en bestelling fam. Klomp
077 464 13 80/06 17 21 89 33 zie
ook www.Bontebentheimer.nl
Cadeaubonnen actie.
Goed idee, een massage cadeaubon
bij Het Stiltehuis in Horst.
Kijk snel op de site voor deze actie.
www.hetstiltehuis.123website.nl of
bel 398 61 14.
Sint tip: Adventschalen
Adventschalen € 10, binnen
verkrijgbaar. Of kom eens langs in
onze automaat voor div. kerststukjes of
hangers. Martens Hazenkampweg 15b
Meterik.
Te huur opslag- en werkruimte.
Ruimtes van 170 m2 of 85 m2, ruimtes
zijn vorstvrij, buitenterrein verhard,
eventueel heftruck en chauffeur
beschikbaar. Voor meer informatie:
Ben van Rens, Leeuwerweg 15,
Melderslo, tel. 06 21 58 07 85.

LAURENT
SMEDTS IMPORT
BIJZONDERE ITALIAANSE WIJNEN

KWALITEITSWIJNEN BESTELLEN?
GA NAAR :
WWW.LAURENTSMEDTSIMPORT.NL
info@laurentsmedtsimport.nl

KLEINE WIJNHUIZEN, RECHTSTREEKSE
IMPORT VANUIT ITALIË
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Geboren

Saar en Janne
21 november 2013
Trotse ouders
Willem en Silvie
Math. Claassensstr. 41
5962 AM Melderslo

Geboren

Eva

17 november 2013
Dochter van
Martin en Emmy
Leneman-Droog
Weltersweide 57
5961 EK Horst

Zelf websites leren maken
Workshop “Leer je eigen website
maken” 10 december. Een betaalbare
website laten maken?
www.websitesaandekeukentafel.nl
Kerstbomen volop voorraad,
vele soorten vanaf 6 dec.
Noordsingel 43 Horst.
Boomkwekerij Hendrix. Het adres voor
al uw tuinplanten. Herfstaanbieding
haagconiferen van 1 tot 2,5 meter
hoog, 8 soorten. Maashofweg 154
Boekend, tel. 077 382 33 97.
Kerstshow bij Twedde Kans.
Gratis koffie of thee. Vanaf 6 dec ook
kerstbomen. Komt dat zien. Volgende
week extra open! Noordsingel 43 Horst
wo+do 12-17, vr 12-20 en zat 10-16 uur
van harte welkom.
Wat speciaals aan met kerst of
feestdagen? Uw adres voor 2de hands
Exclusieve merkkleding. Kom eens
kijken, en proef de gezellige sfeer van
onze winkel! Vr. 10 tot 20 , za 11 tot tot
17 Hoofdstraat 23 Horst.
Extra bijverdienen?
Ben je op zoek naar extra inkomen
en zou je graag vanuit huis willen
werken? Wij zoeken mensen met
goede sociale vaardigheden.
Vanaf 18 jr. Bel: 06 27 02 17 83.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

nieuws 07

Rozenhof Lottum wil uitbreiding
De Rozenhof in Lottum wil gaan uitbreiden: het kennis- en bezoekerscentrum trekt steeds meer bezoekers en kampt hierdoor met een capaciteitsgebrek.
“Wanneer alles verwezenlijkt wordt, is nog afwachten. Maar we hebben zeker plannen”, vertelt voorzitter van Stichting Rozenhof Lottum, Theo Verheggen.
Het rosarium in Lottum trekt jaarlijks
ongeveer 20.000 tot 25.000 bezoekers. Hiervan komt de helft uit het
buitenland. “En we zien een stijgende
lijn in bezoekersaantallen. Het aantal rondleidingen neemt vooral toe”,
aldus voorzitter Verheggen. “In 2006
zijn we geopend en toen waren we al
heel blij met het gebouwtje dat er nu
staat. Omdat het elk jaar drukker wordt,
ontstaat er echter een capaciteitsgebrek. We moeten bijvoorbeeld groepen
die met een bus voor een rondleiding
komen, opsplitsen tussen binnen en
buiten. Ook wat betreft toiletfaciliteiten
is onze huidige ruimte dan niet meer
ideaal”, aldus Verheggen. “Het gaat,
maar dit is voor de toekomst niet meer
te doen.”
Ook voor volgend jaar staan er
alweer veel aanvragen voor rondleidingen gepland. Omdat deze rondleidingen
een belangrijke bron van inkomsten
voor De Rozenhof zijn, vindt de stichting
het belangrijk de faciliteiten uit te breiden. In het verlengde van het huidige
gebouw wil de stichting daarom een
gebouw van ongeveer dezelfde afmetingen plaatsen. De begrote kosten hiervoor bedragen ongeveer 200.000 euro.
Stichting Rozenhof Lottum is bezig om
de financiële middelen hiervoor veilig
te stellen. Gemeente Horst aan de Maas

De Rozenhof in Lottum trekt jaarlijks ongeveer 25.000 bezoekers
onderschrijft het belang van het rosarium. “Rozenhof Lottum is een educatief
voorlichtingscentrum en wordt gezien
als etalage ter promotie van toprozen.
Vanwege de vooraanstaande positie die
Lottum inneemt als marktleider in de
productie van rozen in Nederland, is het
hebben van een dergelijk podium van

groot belang”, aldus het College van
B&W. Zij steunt De Rozenhof dan ook in
haar uitbreidingsplannen. De gemeente
draagt via een erfpachtconstructie het
huidige pand over aan de stichting, die
hierdoor een hypotheek voor uitbreiding
kan opnemen.
Naast de overeenkomst met de

gemeente, moet de stichting op zoek
naar sponsoren en subsidies. “We hopen
na volgend seizoen te kunnen beginnen
met de uitbreiding, maar dat is afhankelijk van de financiering en hoe snel
we toezeggingen kunnen krijgen van
bijvoorbeeld fondsen en sponsoren”,
aldus Verheggen.

Wereldlichtjesdag Horst aan de Maas

‘Het gaat tegen de natuur in’
Tijdens Wereldlichtjesdag op zondag 8 december worden overleden kinderen wereldwijd herdacht door het aansteken van een kaarsje om 19.00 uur.
Ook in Horst aan de Maas wordt aandacht geschonken aan dit initiatief. Zo organiseert uitvaarthuis Theo Arts uit Horst een herdenking en organiseren drie
mensen in Sevenum een openluchtherdenking.
Bij uitvaarthuis Theo Arts wordt een
dienst gehouden in de aula. “Het is de
eerste keer dat wij Wereldlichtjesdag
houden. De reden dat we het doen, is
om samen te rouwen om een verloren
kind”, zegt bedrijfsleider Mischa Arts.
Volgens Arts is het verwerken van het
verlies van een kind vaak moeilijker
dan het verwerken van het verlies van
een oudere. “Een persoon op leeftijd
heeft vaak zijn of haar leven geleefd,
maar een kind moet daar nog aan
beginnen. Zo zitten soms ouderen van
tachtig jaar nog te rouwen of te praten
over het verlies van hun kind vijftig jaar
geleden. Vroeger kregen de mensen
geen tijd om te rouwen om een
overleden kind. Gelukkig snapt de
maatschappij nu beter dat dat wel
nodig is.”
De herdenking bij het uitvaarthuis
begint om 18.30 uur. “We beginnen
met een dienst, waarbij gedichten
worden voorgelezen en het geheel
muzikaal wordt begeleidt. Om
19.00 uur steken we onze kaarsjes
aan, waarna een korte afsluiting
volgt. Tijdens de dienst is rouwverliesbewerkingsexpert Gertie Mooren
uit Meerlo aanwezig om met mensen
na te praten”, zegt de bedrijfsleider.
Volgens Arts kan de ene persoon beter
omgaan met het verlies dan de andere.
“Maar van binnen voelen we allemaal
dezelfde pijn”, vertelt Arts. “Hoeveel
bezoekers er komen, is altijd de vraag.
Maar volgend jaar organiseren wij het
sowieso weer, omdat we het een mooi
initiatief vinden.”

In Sevenum organiseren ritueel
begeleiders Dian Driessen-Heldens
en Sjoerd van den Dam in samenwerking met bloemist Marion Lemmen
een herdenking. Van den Dam: “We
beginnen om 18.30 uur op het Pastoor
Vullinghsplein in Sevenum en trekken vervolgens in een stille tocht naar
de weide bij de blokhut van Jongeren
Gilde Sevenum aan ’t Vongdere.”
Het is ook voor Sevenum de eerste
keer dat Wereldlichtjesdag plaatsvindt
in het dorp. “Er is niks erger dan een

kind verliezen. Het is een hele heftige
ervaring en gaat tegen de natuur in.
Wereldlichtjesdag vinden we een
mooi initiatief om hier aandacht aan
te besteden”, zegt de Kronenbergse
Van den Dam. Tijdens de herdenking
worden ook hier kaarsjes aangestoken
en op de weide gelegd. Van den Dam:
“Verder doen we dit buiten, omdat
we het zo beter kunnen vormgeven.
Er wordt wereldwijd bij stilgestaan en
dan denk je eerder aan buiten dan
binnen.” Volgens de ritueel begeleider

staan de mensen zo het meest verbonden. “We kiezen voor een herdenking
met woorden, muziek, sfeer en licht”,
aldus Van den Dam.
World Wide Candle Lighting is
ontstaan in Amerika in 1997 en wordt
gehouden op de tweede zondag van
december om 19.00 uur lokale tijd. Een
jaar na de oprichting nam de toenmalige president van de Verenigde Staten,
Bill Clinton, het initiatief over en zo
werd Wereldlichtjesdag ook internationaal bekend.

Vier generaties in Kronenberg
Met de negen maanden oude Eef erbij heeft deze familie uit Kronenberg maar liefst vier generaties.
Overgrootoma Truus Roodbeen-Jacobs (82) poseert trots met oma Truus van Rengs-Roodbeen (53), mama Mieke
van den Beuken-van Rengs (32) en dochter Eef van den Beuken. Overgrootoma en oma zijn ontzettend blij met
de kleine Eef en genieten volop van haar. Ze vinden het allemaal heel bijzonder dat ze dit mee mogen maken.
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Intocht Sinterklaas in Griendtsveen
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten kwamen op zondagochtend 24 november aan in Griendtsveen. Opgewacht door
de kinderen uit het dorp en hun ouders liepen Sint en zijn Pieten naar De Zaal, waar er gezellig met de kinderen
werd gezongen en gedanst.
Vol spanning staan de kinderen uit
Griendtsveen bij het kanaal te wachten
op de Sint. Verkleed als Zwarte Pietjes
of als de goedheiligman zelf, rennen ze ongeduldig rond of staan ze
gespannen aan de hand van papa of
mama te wachten. Ook de vier jaar
oude Lonneke staat met haar moeder
vol spanning aan het kanaal. “Ze heeft
er heel veel zin in, maar vindt het
stiekem ook wel een beetje spannend”, vertelt haar moeder. De grote
vraag is: hoe zal Sinterklaas dit jaar
Griendtsveen bereiken? Sommigen
denken dat hij per boot zal arriveren
of op een schimmel. Terwijl fanfare
Renantia Sinterklaasliedjes inzet, komt
dan eindelijk Sinterklaas aangereden
in een koets, voortgetrokken door een

paard. De kinderen rennen de Sint en
zijn twee Pieten enthousiast tegemoet
en samen komen ze Griendtsveen binnengereden.
De twee Pieten zijn druk bezig
met snoep uitdelen, als er plots nog
een verdwaalde derde Piet in de verte
verschijnt. “Hier moet je heen!” roepen
de kinderen. Zijn boot was gezonken,
vertelt de Zwarte Piet, dus hij moest
lopen. Daarna gaan Sinterklaas, de
Pieten, de kinderen en hun ouders in
optocht naar De Zaal, waar het feest
wordt voortgezet. Aangekomen bij De
Zaal, zit een Zwarte Piet op het dak,
maar hij durft er niet meer af. Eén van
de kinderen is vooral bezorgd om de
zak met cadeautjes die de Piet bij zich
heeft en roept: “Gooi die zak eerst

maar naar beneden!” Als ook deze Piet
weer veilig met twee benen op de
grond staat en aan Sinterklaas beloofd
heeft dat hij nooit meer in zijn eentje
op het dak zal klimmen, gaat de stoet
naar binnen.
Daar gaat de gezelligheid volop
verder. Vol overgave zingen de kinderen mee met de Sinterklaasliedjes
en dansen ze de Pietendans. Voor Iris
Hoeijmakers, moeder van twee van de
kinderen, is dit de eerste keer dat ze de
intocht van Sinterklaas in Griendtsveen
meemaakt. Dit jaar verhuisde ze
met haar gezin van Lottum naar
Griendtsveen. “Deze intocht is een stuk
kleiner dan die in Lottum. Daardoor is
het veel intiemer, wat het ook leuker
maakt voor de kinderen”, zegt ze.

Toch interview
met Sinterklaas
Hoewel het vorige week nog niet helemaal duidelijk was of een
interview met Sinterklaas ook dit jaar gaat lukken, lijkt het er nu op dat het
ons van HALLO toch weer gaat lukken. Al moest de goedheiligman wel even
twee keer door zijn ogen wrijven voordat hij klaar was voor ons gesprek.

SINTERKLAASACTIE
Op zoek naar chocogeld
Dit jaar was ik op verzoek van
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten naar
een grote Sinterklaasfabriek gekomen
voor het interview. Daar aangekomen was ik een haastige Zwarte Piet
tegengekomen. Op de deur van het
kantoor van Sinterklaas hing een groot
bord met ‘Niet storen – aan het werk’ in
chocoladeletters. Ik werd, terwijl ik op
Sinterklaas wachtte, met inpakpapier,
een schaar en een rolletje plakband aan
het werk gezet. Inmiddels heb ik een
grote stapel met cadeautjes ingepakt.
Vooral die voor Tim was extra goed
gelukt, vond ik zelf. En het cadeautje
van Anne kreeg een strikje. Nu word
ik toch wel een beetje ongeduldig.
Sinterklaas zou me toch niet vergeten
zijn? Dat is helemaal niks voor hem.
Ineens kraakt de grote zware deur
dan toch eindelijk open. En wat zie ik
daar? Sinterklaas, maar niet zoals we
hem kennen. Zijn baardharen steken
alle kanten op en op zijn hoofd staat
geen mijter, maar een fluweelrode
slaapmuts met een geel randje. Hij
knippert met zijn ogen alsof hij net
wakker is! Stiekem moet ik een beetje

lachen, maar dat durf ik niet hardop.
“Piieeehiieet”, roept Sinterklaas. “Waar
is mijn chocolademelk?” Dan ziet hij
mij zitten en kijkt verbaasd. “Mevrouw
van de HALLO, bent u al hier?” zegt hij,
terwijl hij haastig met zijn handen zijn
baard fatsoeneert. “Hoe laat is het?”
“Tijd voor chocolademelk”, roept een
Piet die met een vol dienblad op ons af
komt rennen.
En zo is het dat ik een interview
heb met een wel heel uitgeslapen
Sinterklaas. “Kijk, ziet u, ik ben natuurlijk ook de jongste niet meer. Soms
moet ik een middagdutje doen”, legt
Sinterklaas uit, terwijl hij een pepernootje eet. “Maar nu we er allebei
zijn, stel uw vragen maar.” Door dit
avontuur ben ik bijna al mijn vragen
vergeten. En omdat het verhaaltje nu al
bijna uit is, heb ik ook nog maar ruimte
voor één vraag: “Mag ik u volgend jaar
weer interviewen”? vraag ik voorzichtig. Sinterklaas lacht wat verlegen.
“Natuurlijk.” Piet lacht ook en gniffelt:
“Maar dan moet u dit jaar wel een
nieuwe wekker in uw eigen schoen
doen!”

Op de lange tocht van Spanje naar Nederland kreeg een van de Zwarte Pieten trek. De smulpaap vond in
het grote ruim van Pakjesboot 12 een voorraad chocolademunten en stilde hiermee zijn honger. Nu moet hij
de chocolademunten waar een hoekje uit geknabbeld is, natuurlijk snel vervangen. Maar hoeveel zijn dat er?
Piet heeft alle chocolademunten waar hij een hapje uit genomen heeft, verstopt in deze uitgave van
HALLO Horst aan de Maas en de uitgaves van 14 en 21 november. Help Zwarte Piet om het juiste aantal
chocolademunten te bepalen, zodat hij snel nieuwe kan kopen. Tel daarvoor alle chocolademunten met een
hapje uit in de drie uitgaves bij elkaar op en maak de volgende slagzin op een originele manier af:
HALLO en Horst aan de Maas …. Met jouw inzending maak je kans op mooie prijzen.

De prijzen die je dit jaar kunt winnen:

1e prijs waardebon voor ½ jaar gratis sport
& ontspanning t.w.v. 300 euro
beschikbaar gesteld door Anco lifestyle centre

2e prijs Bladblazer t.w.v. 79,95 euro
beschikbaar gesteld door Boerenbond Swolgen

3e prijs 3-gangen keuzemenu voor 2 pers. t.w.v. 50 euro
beschikbaar gesteld door Parkhotel Horst
Noteer het totaal van alle centen (met een hapje er uit) uit de drie uitgaves en de afgemaakte slagzin op de
deelnemersbon en lever deze uiterlijk 1 december in bij de inleverpunten, bij Kempen Communicatie op
Handelstraat 17 in Horst, of stuur je antwoorden via actie@hallohorstaandemaas.nl onder vermelding van
Sinterklaasprijsvraag. De uitslag wordt op donderdag 5 december bekendgemaakt in HALLO Horst aan de Maas.
De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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100 jaar café ’t Kruuspunt
Café ’t Kruuspunt in Meterik bestaat 100 jaar. Het café ligt, zoals de naam al verraadt, op een kruispunt van de
wegen naar Meterik, America, Horst en Sevenum. “We krijgen dus bezoekers uit alle windstreken en dat maakt het
café zo bijzonder”, vertelt eigenaar Wil Willems.

Starter in de Regio
Bloemtrends
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Bloemtrends
Theo Mols
Raadhuisstraat 8
Sevenum
077 307 70 42
info@bloemtrends.com
www.bloemtrends.com
Bloemenwinkel
1 oktober 2013

Activiteiten
Verkoop van planten, bloemen
en aanverwante artikelen.

De van oorsprong Brabantse Wil
kocht cafe ’t Kruuspunt acht jaar geleden. Zo’n honderd jaar geleden openden Martinus Versleijen en zijn vrouw
Johanna Janssen het café. Versleijen
was actief in de Meterikse gemeenschap en dat maakte ‘t Kruuspunt
in de beginjaren al een drukbezocht
café. Ook vanuit het nabijgelegen
sportpark van RKSV Meterik kwamen
sporters vroeger al langs voor een
gezellige derde helft. Binnen de familie
Versleijen werd het café een aantal
keer doorgegeven en na wat andere
uitbaters kwam ’t Kruuspunt acht jaar
geleden in handen van Wil Willems.
“Toen ik het café overnam, was het op
sterven na dood,” aldus Wil. Nu is het
‘t Kruuspunt weer net zoals vroeger
een druk bezocht trefpunt voor jong
en oud.
“Toen ik net eigenaar was, kwamen

er hier veel dezelfde mensen. Het was
een beetje een oude mannencafé. Daar
is natuurlijk niets mis mee, maar de
laatste jaren komt er ook steeds meer
jeugd en dat maakt het nog leuker.
’t Kruuspunt is nu echt een plek geworden waar jong en oud samenkomen.”
In de weekeindes is het aandeel
jongeren hoger, maar doordeweeks
zijn het vooral de ouderen die het
café bezoeken. “Ik open elke dag om
15.30 uur en na een uurtje zit het hier
dan al vol. Er zijn mannen die daarom
nog vroeger komen, omdat anders de
barkrukken al bezet zijn.”
Over het succes van ’t Kruuspunt
vertelt Wil dat het belangrijk is dat
een kastelein gewoon zichzelf blijft.
“Je moet niet naast je schoenen gaan
lopen. Ik probeer niet op de voorgrond
te staan, maar een luisterend oor
te bieden. Mijn motto is: doe maar

Riolering
n
n
n

normaal, dan doe je al gek genoeg.
Mensen weten dat en waarderen dat
meestal ook.”
Komend weekend viert ’t Kruuspunt
haar honderdjarig bestaan. Er zijn drie
brunches georganiseerd, voor mensen
van De Zonnebloem en van de KBO uit
Meterik. “Die mensen zijn al wat ouder,
dus die kennen het café natuurlijk
al van vroeger.” Op zaterdagavond
wordt het jubileum gevierd in het café.
Dat wordt volgens Wil gewoon een
gezellige avond zonder poespas en
flauwekul, waarbij iedereen welkom
is. Wil: “Ik heb zelf maar acht jaar van
de honderd jaar meegemaakt, maar
ik vind het een hele mooie gelegenheid om het café eens in het zonnetje
te zetten. Het is toch een beetje een
unicum, want welk bedrijf lukt het
tegenwoordig nog om honderd jaar te
blijven bestaan?”

AUTO ACCU’S
VANAF € 39,-

WWW.STERACCU.NL

Onderscheidend vermogen
Bloemtrends bezorgt boeketten uit eigen winkel door heel
Nederland, via een uniek
koeriers- en dozentraject. De
klant ziet dus precies wat hij
stuurt. Op alle bloemen zit, mits
goed verzorgd door de klant, ook
een 7 dagen-vaasgarantie. De
eigenaar van Bloemtrends is een
ervaren inkoper die op de veiling
en rechtstreeks bij kwekers de
beste kwaliteit en scherpe
prijzen weet te halen. De klant
mag hiervan mee profiteren. Er is
vakmanschap in huis met een
gediplomeerde bloembindster en
een erkend bloemsierkunstenaar.
Deze geven ook advies zodat
klanten lang plezier hebben van
hun aankoop. In de winkel is een
ruim aanbod, maar indien
gewenst kan elke plant, bloem
of pot besteld worden. Behalve
boeketten en losse bloemen is er
ook aanbod van monobossen,
zoals bossen rozen, gerbera’s of
chrysanten. Bloemtrends staat
open voor samenwerking met
andere ondernemers en heeft
interesse in wat er in Sevenum
gebeurt. Bloemtrends biedt
bloemabonnementen voor
bedrijven en particulieren,
geheel op maat. Daarnaast biedt
Bloemtrends haar klanten een
spaarkaart.

Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl

Winter Sfeerdagen
vrijdag 29 en zaterdag 30 november
vrijdag 13, zaterdag 14 en

Rioolontstoppingen
Aanleg rioleringen
Vervanging en onderhoud

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

Doelgroep
Bloemtrends is een prachtige
eigentijdse bloemenwinkel die
mensen uitnodigt voor een
inspirerend bezoek. Als klanten
bij Bloemtrends binnenkomen,
zien, ruiken en ervaren ze
onmiskenbaar Bloemtrends’
motto: Every flower has a
destination.
Het Bloemtrends-team is
uitermate bekwaam om wensen
om te zetten in schitterende
boeketten, bloemstukken,
bruids- en rouwarrangementen,
voorzien van vakkundig advies.
De correcte verhouding
tussen prijs en kwaliteit, plus
daarbij regelmatige aanbiedingen, maken de mensen nieuwsgierig. Iedereen is van harte
welkom, of men nu houdt van
klassiek of van modern. Bloemen
zijn emotie en voedsel voor de
ziel. Bloemen spreken daar, waar
woorden tekortschieten. Daarom
moeten bloemen voor iederéén

beschikbaar zijn. Dus heeft
Bloemtrends bloemen voor elke
beurs, voor elke smaak.

2 JA AR
TIE
GARAN

zondag 15 december

DE GOEDKOOPSTE UIT DE REGIO

n

Fax 077- 398 72 45

DAGELIJKS IN HORST AF TE HALEN

OP AFSPRAAK 06 19 20 81 96

Naast aardappelen, groente, fruit, kerstpakketten & maaltijden, nu ook:

Ooijenseweg 5 – Broekhuizenvorst – www.debloemerie.net – 077 4631844

Patronaat 13b HORST

Te koop

Kerstmenu’s van de Gastendonk
Joep maakt ‘t u gemakkelijk met de drie O’s

✓ wonen in hartje Horst
✓ appartement 65 m2
✓ 2 slaapkamers
✓ berging op zelfde niveau
✓ ideaal om te starten
✓ instapklaar
✓ vraagprijs € 125.000.- !

Ophalen, Opwarmen, Opeten !
Restaurantwaardige kerstmenu’s van Chef Joep,
Ook losse gerechten verkrijgbaar!
Voor meer info of bestellen: Bel, mail of kom langs!

56

De Gastendonk
www.gastendonk.nl

Gastendonkstraat 39
joep@gastendonk.nl

Horst
Tel: 077-398 53

A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl
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Pietenpret in Horst
Het centrum van Horst staat zondag 1 december vanaf 12.00 uur volledig in het teken van Pietenpret. Alle kinderen zijn van harte
uitgenodigd om samen met de Pieten te sporten, spelletjes te doen, te knutselen en tal van andere activiteiten te ondernemen. Alle activiteiten
zijn gratis. De winkels en horecagelegenheden zijn geopend van 12.00 tot 17.00 uur en het is voor Sinterklaas en zijn Pieten een uitgelezen kans
om de laatste inkopen te doen. Parkeren in het centrum is gratis.

Sinte
koop rklaas
z
1 dec ondag
emb
2013 er

Meer dan puur, melk en wit

Het geheim van een goede chocoladeletter
Tijdens de sinterklaasperiode gaan we massaal aan de chocoladeletters. Tegenwoordig komen er steeds meer varianten bij naast de
bekende pure, witte en melk letters. Maar wat is nou het geheim achter
een goede letter? “De standplaats van de plant, de bonensoort en de
verwerking hebben een grote invloed”, zegt John van de Pas van Passi
in Horst.
“Het geheim van een goede
letter is de grondstof. Aan de
smaak herken je of het een goede
chocoladeletter is”, vertelt John van
de Pas. “De herkomst van de cacaoplant en de standplaats daarvan zijn
erg belangrijk. Het is een beetje
hetzelfde als met wijn. Ook de
verwerking van de chocolade speelt
een rol in hoe lekker de chocoladeletter wordt.”

Versierd met noten
of krulletjes
Buiten cacaomassa en cacaoboter zitten er een aantal natuurlijke
technische stoffen in de letters, en
soms wordt een beetje vanille toegevoegd. “In melkchocoladeletters
zit 33 procent cacao, in de pure
letters zit 52 procent, in de extra
pure variant zit zelfs 75 procent en

in de witte tussen 26 en 29 procent.
Buiten deze smaken bestaan er ook
nog letters in bijvoorbeeld smaken als
hazelnoot of praline”, zegt Van de Pas.
Ook worden chocoladeletters versierd
met noten of krulletjes aan de randen
van de letters.
Van de Pas geeft aan dat melk de
meest verkochte smaak is. “Dat is de
zoetste smaak en kinderen vinden dat
vaak het lekkerst. De letters S, P, M en
J worden al jaren het meest verkocht.
De S is van Sint en de P van Piet.”
De chocoladeletters worden gemaakt
in de letterstijl Egyptienne. Deze letter
heeft zware en grote lijnen en geen
dunne stukken en is daardoor minder
kwetsbaar.
Van de Pas: “Alle letters zijn van
hetzelfde gewicht. Zo heeft de W
bijvoorbeeld smallere pootjes en is de
I wat breder.” Zo krijgt iedereen toch
evenveel chocolade in zijn schoen.

Sinterklaas cadeautrends

Furby’s, bakspullen en schaatsen populair
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Sinterklaas brengt elk jaar veel kadootjes. Daar wordt dan ook een hoop
geld aan uitgegeven. Ook in Horst aan de Maas wordt volop gewinkeld voor
Sinterklaas. Winkeliers uit Horst aan de Maas leggen uit welke trends zij in
hun winkels zien bij de verkoop van cadeaus.
Winkeliers uit Horst aan de Maas
merken net zoals ieder jaar ook dit jaar
weer dat Sinterklaas voor de deur staat.
“In de weken voor Sinterklaas is het
een stuk drukker in de winkel. De echte
druktepiek verwacht ik in de week van
5 december”, zegt Jos van Lin van De
Marskramer.

Furby weer populair
Hoewel de grootste drukte dus nog
moet komen, zien de winkeliers toch al
trends in bepaalde Sinterklaascadeaus
ontstaan. Bij Intertoys vliegen de
kadootjes al over de toonbank. Bedrijfsleider Roel Creemers vertelt dat de
producten die zijn bestempeld als
Speelgoed van het Jaar het goed doen,
net als experimenteerspeelgoed. “Maar
als ik één product zou moeten noemen
dat het tot nu toe het beste doet, dan is
dat toch de Furby. Spelcomputers doen
het net zoals elk jaar weer goed, maar
ook de meer traditionele producten als
bordspellen, leesboeken en LEGO zijn dit
jaar erg populair,” zegt Creemers.

Er wordt natuurlijk niet alleen
inkopen gedaan voor kinderen, ook
volwassen krijgen cadeautjes. Jan
Janssen van Witveld Bloembinders
merkt dat de laatste jaren steeds meer
kerstspulletjes met Sinterklaas cadeau
worden gegeven. Bart Meulendijks van
Sport 2000 vertelt: “Dit jaar verkopen
wij veel schaatsen, waarschijnlijk met
het oog op de komende schaatsbaan
in Horst. Maar ook warme artikelen als
mutsen en wanten zijn erg in trek.”

Meer voor kwaliteit
Bij De Marskramer zijn de bakspullen dit jaar een echte trend. “Ik merk
dat mensen tegenwoordig ook steeds
meer voor kwaliteit gaan. Ze kopen niet
meer het goedkoopste alternatief, maar
nemen wat vaker een duurder product”, aldus Van Lin. Het gemiddelde
bedrag dat aan een Sinterklaascadeau
wordt uitgegeven ligt volgens de winkeliers tussen de vijftien en dertig euro,
maar er worden natuurlijk ook wel
eens veel duurdere cadeaus gekocht.
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Winkelcentrum Horst 12.00 tot 17.00 uur

T
N
I
S
TOPPERS!

CHOCOLADE
voor Sint en Kerst,
IJSTAARTEN

Wilhelminaplein 1, Horst | 077 - 398 16 34

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Bij minimale
besteding van
€10,- een GRATIS
chocolade letter.

voor Kerst

Alleen geldig op zondag
1 december 2013.
Max. 1 per klant. Op=op.

SINT SALE
50%
KORTING
Op geselecteerde artikelen,
niet in combinatie met andere
acties/waardebonnen.

GRATIS
chocolade letter!

extra koopavond
dinsdag 3 december - 21:00 uur
woensdag 4 december - 21:00 uur

Wilhelminaplein 5b Horst - T 077 398 07 08
info@passi.nu - www.passi.nu

SINT

CADEAUTJES
IN HEMELSE SFEREN

HORST Kerkstraat 12 • 077-3970323

burg!

De lekkerste cadeauwinkel van Lim

SINTERKLAAS ACTIES
Aanstaande zondag 1 december
HUIS VAN DE
is het (pak)HUIS van de STREEK!
geopend van 13:00 - 17:00 uur.
Wĳ hebben dan diverse speciale
aanbiedingen!

STREEK!

streekproducten geschenken VVV info

Laatste mogelĳkheid voor alle
Steenstraat 2 | 5961 EV Horst
kinderen tussen 3-15 jaar om
Tel. 077-3988091
info@huisvandestreek.nl
dan hun kleurplaat in te leveren www.huisvandestreek.nl
en schoentje te zetten.

Steenstraat 20 - Horst
Tel. 077-3985072 - www.witveld.nl

‘Like’ ons op Facebook en win......

Onze

PSSST.... SINT NICOLAAS
OP ZOEK NAAR EEN
ORIGINEEL KADO?
• LUXE LINGERIE
• NACHTKLEDING
• DUSTERS
• GESCHENKBONNEN
ALLES MOOI VOOR U INGEPAKT.
VOOR DAMES EN HEREN

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50
www.cleopatralingerie.nl

nieuwe folder
is nu online
en in onze winkel
in Horst

marskramer.nl

your professional sportshop
van 29,99 NU

van 59,99 NU

van 69,99 NU

1999

3999

4999

€
10
voordeel

€
20
voordeel

€
20
voordeel

Pants dames

Hoody dames

Shirt dames

www.sport2000meulendijks.nl
like us on

: www.facebook.com/meulendijkssport

-AKTIE

2 + 1 GRATIS
ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
ACTIE DUURT T/M 12 DECEMBER 2013

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50
www.cleopatralingerie.nl
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Finale in maart

Verhaag wint Familie
Fundament Award
Verhaag Afbouwprojecten, Parketvloeren en Schuifwandkasten uit
Sevenum is de winnaar van de Familie Fundament Award regio Zuidoost.
De finaleplaats heeft Verhaag
mede te danken aan hun aandacht
voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen (mvo). “Het bedrijf
ademt historie, ambacht en
kwaliteit”, zegt jurylid Hans
Melissant over Verhaag. “Dat
combineren ze heel mooi met
jong ondernemerschap.” De vierde
generatie van de familie Verhaag
staat nu aan het roer van het bedrijf.
Verhaag dingt mee in de
categorie kleine bedrijven met
tien tot vijftig medewerkers. Deze

verkiezing is een initiatief van onder
andere het Nederlands Centrum voor
het familiebedrijf en wordt voor de
derde keer georganiseerd.
In Eindhoven werden vrijdag
22 november de laatste vier
genomineerden voor de Familie
Fundament Award bekendgemaakt.
De landelijk jury zal hen begin
volgend jaar bezoeken. Op
20 maart wordt tijdens een
feestelijke finale-avond duidelijk
wie het beste familiebedrijf van
Nederland heeft.

Kampeerprijs

Schatberg wint
Europa-prijs 2014
Recreatiepark De Schatberg in Sevenum is door de Duitse CampingClub (DCC) uitgeroepen tot beste camping van Nederland in 2014. De
Schatberg werd gekozen uit ruim 6.000 campings.
De Deutsche Camping-Club
is Duitslands grootste beroepsvereniging voor caravan-, camper- en tentkampeerders. Zij reiken
de Europa-prijs voor campings uit,
een vanaf 1996 Europees gerenommeerde onderscheiding. “Natuurlijk
zijn we erg vereerd en trots”, aldus
Schatbergeigenaar Ronald Hoppzak.
“Na de titel Best Camp 2013 van
de ANWB is dit opnieuw een grote

onderscheiding. Nu in Duitsland én
door de kampeerder. Dit is voor ons
de bevestiging dat we goed op weg
zijn. We proberen ons voortdurend te
blijven ontwikkelen en tegemoet te
komen aan de behoeften en wensen
van onze gasten.”
De Europa-prijs wordt op
21 februari op de Reise und Campingbeurs in Essen aan De Schatberg
uitgereikt.
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Galerie Judy Straten
lanceert ‘In Store’
Galerijhouder en conceptontwikkelaar Judy Straten lanceert op vrijdag 29 november een nieuw model om vorm
te geven aan een galerie. De eerste editie van ‘In Store’ is zes weken lang te zien in Galerie Judy Straten in Horst.
Judy Straten ontwikkelde
haar concept om de hedendaagse
kunstsector een nieuwe impuls te
geven. Zeventien internationale
beeldend kunstenaars, ontwerpers
en fashiondesigners tonen hun werk
in de galerie. De galerie is ingericht

als een soort ‘inspiratiewinkel’ en is
meer dan een traditionele galerie
gericht op de consument.
‘In store’ toont kunst, mode,
geurbeleving en gebruiksvoorwerpen,
maar besteedt ook aandacht aan
bijna vergeten ambachtelijke

aspecten zoals het samenstellen van
parfum, leerbewerking en geblazen
glaskunst.
Na de eerste editie in Horst zal
‘In Store’ tot eind 2014 te zien zijn in
een aantal Nederlandse steden als
Sittard, Maastricht en Amsterdam.

InnovAward voor
drie Horster bedrijven
In de Innovatoren in Venlo kregen op 21 november acht bedrijven een InnovAward. Onder de winnaars bevonden zich drie bedrijven uit Horst aan de Maas. De InnovAward wordt uitgereikt aan Limburgse bedrijven die het
beste innovatieve idee of project indienen.
Dutch Pet Products, Vullings
Systemen en Smood BV uit Horst
ontvingen tijdens een feestelijke bijeenkomst alle drie een InnovAward uit
handen van Theo Bovens, de Limburgse
Commissaris van de Koning. Daarnaast
kregen ze een financiële bijdrage
van 30.000 euro. Het doel van de
InnovAwards is vertegenwoordigers van
het bedrijfsleven ertoe aanzetten om
ideeën te bedenken die kunnen leiden

tot een start van de ontwikkeling van
nieuwe producten en toepassingen.
De bedrijven uit Horst zijn volgens de
jury alle drie geslaagd in die opdracht.
Dutch Pet Products, een diervoerderbedrijf, ging een samenwerking aan met
Product Experience. Onder de naam
HT Concepts stelden zij een assortiment diervoeders samen dat uitsluitend is samengesteld uit regionaal
geteelde of verwerkte grondstoffen.

Vullings Systemen bedacht het concept
Multiflexx WSS, waarmee zij het watergeefsysteem voor champignons optimaliseren en reguleren. Smood BV, een
samentrekking van ‘smart’ en ‘food’,
richt zich op de ontwikkeling en productie van lang houdbare producten, die
zijn gemaakt van zorgvuldig geselecteerde topkwaliteit verse groenten, fruit
en granen. In totaal waren 61 ondernemers genomineerd voor de prijs.

10.000 oliebollen
voor De Zonnebloem
“Wij gaan voor een glimlach op 10.000 gezichten”, stelden bakkers Fleuren en Gommans voorafgaand aan hun
actie. Zij gaven op woensdag 27 november 10.000 oliebollen weg aan cliënten en vrijwilligers van vereniging
De Zonnebloem.

25 t/m 30 november
Het grote sinterklaasfeest
Kom gezellig winkelen en ontvang een een leuk sinterklaas cadeau!
*tenzij anders aangegeven

winterjassen
25% kor ting
*

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

1e & 2e kerstdag

Kerstbrunch
€ 16,50 p.p.
12.00 uur tot 14.00 uur.

incl.
jus, ranja,
koffie en thee

Kerst dinerbuffet
€ 26,50 p.p.
17.00 - 20.00 uur.

kinderen tot 5 jaar gratis en t/m 13 jaar de leeftijd in euro’s

Kijk op onze site voor het menu

in De Halte à la carte in kerstsfeer
voor reserveringen
bel 0493-539241
www.dehalte.info
Soemeersingel 1 Helenaveen

De twee Limburgse bakkers bakten
de hele nacht oliebollen, waarna lokale
afdelingen ze mochten ze verspreiden
over Zonnebloemdeelnemers en
-vrijwilligers in de regio.
“We wilden de introductie van onze
nieuwe oliebol combineren met een
goed initiatief voor de samenleving”,
legt Joep Gommans uit Sevenum uit.
“Ik kende De Zonnebloem goed omdat
mijn oma tot haar 86e vrijwilligster

is geweest. De keuze was dus snel
gemaakt.”
De oliebollen werden uitgereikt
aan vijf Zonnebloemregio’s in het
werkgebied van de bakkers, die ze op
hun beurt verdeelden over de lokale
afdelingen. “Vrijwilligers haalden de
oliebollen op een centraal punt op en
vulden zelf in hoe de verspreiding over
de lokale afdelingen verloopt”, vertelt
Jan van Lipzig, regiovoorzitter van Horst

aan de Maas. Jan was blij verrast met
het initiatief van de bakkerijen. “Het
is een geweldige geste en een leuke
manier om onze deelnemers, maar
ook eens een keer onze vrijwilligers te
verrassen.”
De Zonnebloem zorgt in het hele
land voor ontmoetingen tussen meer
dan 40.000 vrijwilligers en mensen met
een fysieke beperking door ziekte of
handicap, jong en oud.
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Karlijn Dapper
Résidence La Vie en Rose in Lottum
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Ondernemen
is teamwork
Karlijn & Nico
Van harte proficiat!
l

www.lenssenadvies.n

Karlijn,

t winnen van de
gefeliciteerd met he
rst aan de Maas 2013
ondernemersprijs Ho

Karlijn,
gefeliciteerd met deze
prachtige prestatie!

Goed
ondernemerschap
moet je belonen.

‘Mijn gasten vragen
wat die bloemen
hier allemaal doen’
Ondernemer Karlijn Dapper van bed en breakfast résidence La Vie en Rose uit Lottum heeft
donderdagavond 21 november in een overvolle Mèrthal in Horst de Ondernemersprijs Horst aan
de Maas 2013 gewonnen. “Ik ben super blij, trots en had het helemaal niet verwacht”, zegt de
winnares in een eerste reactie.
Juryvoorzitter Dijkhuizen las het juryrapport
voor van Stichting Ondernemersprijs Horst aan
de Maas: “Karlijn Dapper van résidence La Vie
en Rose in Lottum heeft zich samen met haar
echtgenoot met energie en drive ingespannen
om het monumentale brouwershuis uit 1840 tot
een waar pronkstuk te maken.”

Ze blijft gaan voor perfectie
De jury was ook onder de indruk van de professionaliteit van Karlijn. “Ze heeft in rap tempo
La Vie en Rose tot de top gebracht en werd in
2013 uitgeroepen tot Leukste Hotel van Limburg.
Vanuit eigen denkkracht en visie heeft Karlijn
haar communicatieachtergrond ingezet voor het
in de markt zetten van haar onderneming”, aldus
de jury. “Haar theeconcept heeft nationaal en
mogelijk zelfs internationaal toekomst. Karlijn is
een bijzonder natuurtalent en beschikt over de
juiste ondernemerskwaliteiten”, aldus Dijkhuizen.
Karlijn reageert: “Ik ben heel enthousiast dat een
vakjury mijn bedrijf en ondernemerskwaliteiten
zo positief heeft beoordeeld.”
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www.rabobank.nl/hors
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De juiste
ondernemerskwaliteiten
Het behalen van de Ondernemersprijs Horst
aan de Maas biedt Karlijn kansen. “We hebben
nu een hoop exposure. We merken dat mensen
in de regio nu een beter beeld hebben van wat
wij allemaal doen, bijvoorbeeld van de highteas
die wij verzorgen”, zegt Karlijn.
Karlijn: ”Het was een superleuke dag en
ik heb goed contact gehad met de andere
genomineerden. Je leert elkaar veel beter
kennen.” Ook over de massale opkomst tijdens
de avond was Karlijn erg te spreken. “Dit is
wel hét business-evenement van de regio.
Het is super professioneel georganiseerd,
complimenten voor de organisatie. Het is tot
in de puntjes geregeld, net zoals de gemaakte
filmpjes. Ik ben heel trots dat ik daar onderdeel
van ben en nu het hier bij ons bed- en breakfast
een grote bloemenzee is, leg ik mijn gasten
graag uit wat er gebeurd is.”

Nieuws
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VAN RABOBANK HORST VENRAY

Rabobank Horst Venray
voor al uw vragen
Particulieren | 077 389 84 00
Bedrijven | 077 389 85 00
www.rabobank.nl/horstvenray

RABOBANK HORST VENRAY FELICITEERT DE
WINNAARS VAN DE ONDERNEMERSPRIJS
HORST AAN DE MAAS EN DE JO JANSSENPRIJS 2013.

Tijdens deze 10e bijeenkomst werden op 21 november 2013 de prijzen uitgereikt in de Mèrthal in Horst.

Winnaar
Ondernemersprijs:

Winnaar
publieksprijs:

Karlijn Dapper
van Résidence
La Vie en Rose
in Lottum

Karlijn Dapper opende op 1 juli 2009 haar luxe
bed & breakfast in het voormalige (bier)brouwershuis in Lottum. Haar droom van een eigen bedrijf
kwam uit. La Vie en Rose biedt de klasse van een
luxe sterrenhotel, maar dan kleinschalig met veel
persoonlijke aandacht. Tevreden klanten daar
gaat het om!
De jury prees Karlijn Dapper voor het goed doordachte concept. Haar bed & breakfast is een waar
pronkstuk in deze regio. Tevens was de jury onder
de indruk van haar professionaliteit. Bovendien zet ze
haar communicatieve achtergrond goed in en benut
ze de social media optimaal. De jury acht haar rol als
thee-sommelier van bijzonder commercieel belang.
Haar theeconcept heeft nationaal en mogelijk zelfs internationaal toekomst. Kortom Karlijn is een bijzonder
natuurtalent dat beschikt over de juiste ondernemerscapaciteiten.

Marieke
Claessens-Saris
en Toon van Rens
van Zorgboerderij
Wienes Plats
Een bijzondere combinatie, Marieke en Toon,
eigenaren van Zorgboerderij Wienes Plats.
Toon van Rengs is pluimveehouder. Zijn nichtje
Marieke (van beroep verpleegkundige) kwam 16
jaar geleden met het idee om van het pluimveebedrijf een zorgboerderij te maken.
Samen werkten ze dit plan uit en noemden dit ‘Boeren met zorg’, zorg voor de mensen, de dieren, het
product en de financiën. “Ons bedrijf is de laatste 15
jaar gegroeid in de zorg. Toch willen we de positieve
kanten van kleinschaligheid niet verliezen. Dit proberen we te realiseren door gemakkelijk bereikbaar te
zijn, maar ook door de sfeer en het gevoel van het familiebedrijf te handhaven. Dit kunnen we echter niet
alleen. We hebben een fijn team van medewerkers,
waar wij heel trots op zijn.’ Samen brengen ze creatief
ondernemerschap in de praktijk. Daarmee veroverden
ze de harten van de publieksjury.

Winnaar
Jo Janssenprijs:
Eric Janssen van
uitgaanscentrum
De Lange Horst

Eric Janssen startte 5 jaar geleden met uitgaanscentrum De Lange in Horst. Zijn idee: van het prachtige
pand voorheen Café/Zaal De sport een multifunctioneel horecacentrum maken. En dat is gelukt!
Eric blijft continu bezig met ondernemen en het
ontwikkelen van nieuwe zaken. Hij zegt daarover: “De
relatie met onze bezoekers onderhouden we intensief
met de inzet van Facebook en Twitter. We hebben bijna
persoonlijk, rechtstreeks contact met onze duizenden
volgers. De feedback die we krijgen, helpt ons om vast
te stellen of iets succesvol is of dat er minder enthousiasme voor is.’ Hij is een energiek ondernemer, boordevol met plannen en hij stimuleert zijn medewerkers om
hun ideeën in te brengen. De jury beloonde Eric Janssen voor zijn samenwerking, ontwikkeling van vernieuwende concepten en maatschappelijke betrokkenheid
met een kunstwerk van de hand van Jack Poels, getiteld
‘Geluksknikker’.

Genomineerde:
Peet Siebers en Geert Geurts
In 1980 nam Peet Siebers de ouderlijke winkel over. In 1990 werd het bedrijf
specifiek gericht op de doe-het-zelf handel. In 1995 sloot Siebers zich aan bij de
franchiseformule FIXET. In 2001 werd een nieuwe winkel gerealiseerd aan de
Horsterweg. In 2005 stapte Geert Geurts in als werknemer, nu is hij medevennoot.
Er werden gestaag stappen gezet om de onderneming aan de tijd aan te passen. De samenwerking met
Geert Geurts moet in een periode van 5 jaar leiden tot een bedrijfsovername. Beide ondernemers onderscheiden
zich door een persoonlijke klantbenadering, enorme productkennis en het verkopen van oplossingen.
De jury acht de ingezette wijze van bedrijfsopvolging uniek en bewonderenswaardig.

twitter.com/rabohorstvenray
rabobank.nl/horstvenray

RABOBANK
HORST VENRAY:
EEN KENNISBANK
MET HART VOOR
ONDERNEMERS.
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De kracht van familieopstellingen
Familieopstellingen zijn een vorm van therapie, waarbij de nadruk niet ligt op praten en eindeloze sessies, maar
waar door het verbeelden en in kaart brengen van een systeem, de persoon een overzicht krijgt waar hij iets aan heeft.

Jeanne is systemisch therapeut.
Sinds 2007 werkt zij met de zogenaamde familieopstellingen. De familieopstelling is een systemisch-therapeutisch middel bij fysieke, psychische
of relatieproblemen. Door de opstellingen worden systemen van families,
gezinnen, jezelf of dingen waarmee je
worstelt zichtbaar gemaakt. Ze laten
zien welke plek je in je gezin inneemt.

Het systeem van
je lichaam in kaart
brengen
Jeanne zegt dat de grootste misvatting over familieopstellingen is dat er
aan sessies wordt deelgenomen met
een hele familie. De opstellingen die
gemaakt worden, worden juist gedaan
in een groep met willekeurige mensen
die een vraag of probleem hebben. Met
zo weinig mogelijk informatie wordt
een samenhang of een systeem zoals
een familie of een omgeving verbeeld
door de andere deelnemers van de
groep. “Je kunt bijvoorbeeld iemand je
moeder laten representeren. Of je oma.
Maar je kunt ook zitten met een vraag
Jeanne Poulussen uit Broekhuizen
is van oorsprong verpleegkundige en
had altijd al een drang om voor mensen te zorgen. Ze was alleenstaande
moeder van vier kinderen. Toen haar

10

dochter op 23-jarige leeftijd overleed,
bracht Jeanne veranderingen aan in
haar leven. Haar praktijk Moonlodge
ontstond en de inzichten die haar heel
veel steun opleverden, kon zij door

middel van het doen van opleidingen
en trainingen omzetten in ervaringen
om anderen te helpen. Tegenwoordig
geeft zij workshops van één dag in
15
familieopstellingen.

winkel&bedrijf
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Ad ve r torial

Sfeer, verrassingen en acties

Gewoon gezellig winkelen
met Kerst-in Meerlo
Een stempelkaart, een tiental plaatselijke ondernemers en kerstsfeer. Het is de ideale mix voor een
geslaagd eerste Kerst-in Meerlo op woensdagavond 11 december van 17.00 tot 21.00 uur. “Nog een beetje
sneeuw en dan is het helemaal compleet”, zegt Peggy Kusters, een van de initiatiefnemers.

over gezondheidsproblemen en dan
het systeem van je lichaam in kaart
brengen.”
Een deelnemer laat dus andere
deelnemers iets of iemand representeren en geeft hem of haar een plek
in de ruimte ten opzichte van de rest.
Zo wordt de samenhang in families
of in iemands persoonlijke situatie
blootgelegd en krijgt de deelnemer
vaak een beter begrip voor de situatie
waarin hij zich nu bevindt. Wanneer
de deelnemer er nog niet klaar voor
is om aan een groep deel te nemen,
kunnen familieopstellingen ook één op
één gemaakt worden. Met behulp van
figuurtjes op de tafel kunnen de systemen dan blootgelegd worden.

Iemands doen of
laten veranderen
Familieopstellingen zijn bedoeld
voor diegenen die iets in hun leven
willen veranderen, maar daarbij tegen
blokkades aan lopen. Door opstellingen kan er iets veranderen in iemands
doen of laten: “Een innerlijke beweging
wordt een uiterlijke beweging, wat tot
duidelijke inzichten leidt.”

Heropening chaletpark Kasteel Ooijen
Burgemeester Kees van Rooij van gemeente Horst aan de Maas
heropent op vrijdag 29 november het chaletpark van recreatiepark
Kasteel Ooijen in Broekhuizenvorst. Het park gaat onderdak bieden
aan Poolse arbeidsmigranten.

Het is belangrijk om de
tijd
gebied te liggen. Om toch zelf als
Huidige directeur Pieter van
te nemen

Logten nam eind 2007 recreatiepark
Kasteel Ooijen over. Het park had toen
circa vijfhonderd plaatsen verdeeld
over jaar-, seizoen- en toeristische
campingplaatsen.
In de jaren daarna werd het
park ontwikkeld, mede met hulp
van het projectbureau OoijenWanssum. Het recreatiebedrijf kwam
midden in een nog te ontwikkelen

recreatiepark mee te kunnen gaan,
ondanks die onzekere jaren en met
de doorontwikkeling van het park
in het achterhoofd, werd besloten
om vanaf 2011 aan te vangen met
de aanleg van een verhuurpark, dat
ingezet kan worden voor tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten.
Dat park wordt nu eind november
officieel heropend.

Hoogste punt wooncomplex Sevenum
Het hoogste punt van het winkel- en appartementencomplex aan het
Pastoor Vullinghsplein in Sevenum is bereikt. Wethouder Paul Driessen
onthult De Meiboom op donderdag 28 november. In het gebouw komen
naast winkelvoorzieningen ook zorgfuncties en 31 appartementen.

Deelnemers Anneke Vissers, Roel van de Pasch en Peggy Kusters
Peggy: “Slager Roel van de Pasch kwam met het idee
en samen hebben we het plan uitgewerkt.” Roel: “In de
slagerswereld is het gebruikelijk om drie weken voor de
kerstdagen te beginnen met je winkel te presenteren.
Een bloemist begint daar al eerder mee door zijn winkel
om te bouwen tot een kerstshow. Ik wilde dit combineren en andere ondernemers hierbij betrekken. Na een
korte brainstormsessie hebben we dit met zijn allen
opgepakt.”
Met een stempelkaart lopen de bezoekers door
Meerlo. “Bij elke ondernemer laten ze hun kaart afstempelen en een volle kaart levert een gratis kop koffie of
glühwein op bij café en zalencentrum ’t Brugeind of café

Oud Meerlo. Met een volle stempelkaart dingen de bezoekers daarnaast mee naar een van de drie verrassingspakketen ter waarde van 150 euro”, zegt Roel. “Meerlo
heeft een totaalpakket aan winkels en specialiteiten.
Met deze aanbiedingen zetten we Meerlo op de
kaart in de regio”, vult Peggy aan. Roel: “De pastoor zet
de deuren van de kerk open en laat een verzameling minikerststalletjes zien. We zijn bezig om daar een koor te
laten zingen en buiten op straat zetten we speakers waar
de kerstmuziekverzameling van Reinier Tiezen klinkt.
Het dorp is tijdens Kerst-In Meerlo helemaal in
kerstsferen met vuurkorven en kerstverlichting”, besluit
Roel.

Dertig appartementen zijn
gekocht door Wonen Limburg en
zullen verhuurd worden. Het penthouse is een koopappartement. De
verwachting is dat het gebouw in
het derde kwartaal 2014 opgeleverd
wordt.
De bouw van het winkel- en
appartementencomplex is een
onderdeel van het centrumplan
Sevenum. Na de verhuizing van
basisschool De Dobbelsteen, de
bouw van een nieuw winkel- en
appartementencomplex, de aanleg
van tweehonderd parkeerplaatsen
en de herontwikkeling van het
monumentale pand Gertrud staat
uitbreiding van kledingwinkel JansenNoy op het programma. Om deze

uitbreiding mogelijk te maken,
verhuizen de al aanwezige winkels
aan het Pastoor Vullinghsplein naar
de commerciële plint van het nieuwe
woon- en winkelcomplex. Het gaat
om Durlinger, Bloemboetiek Simone
en het Kruidvat.
Naast deze winkels wordt
aan de zijde van de Pastoor
Vullinghsstraat een gezondheidscentrum gerealiseerd. Er blijft
dan nog ongeveer honderd vierkante meter over voor verhuur.
Het gebouw, dat ook wel bekend
staat als De Heren van Zaerum,
krijgt bij de opening een nieuwe
naam. De Heemkundevereniging
Sevenum beraadt zich nog over een
toepasselijke naam.
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Welke bezienswaardigheid in Horst aan de Maas zou je aanraden bij toeristen?

Museum De Locht het populairst
onder inwoners

In Horst aan de Maas is geen gebrek aan mooie plekken voor toeristen. Dat weten ook
onze inwoners. Wij vroegen hen: wat raadt je een toerist als eerste aan? Inwoners uit Horst
aan de Maas raden Museum De Locht in Melderslo het vaakst aan. Dat blijkt uit onderzoek
van TipHorstaandeMaas.nl
reweg het meest genoemd (112 keer),
“Er is zoveel te zien in onze
gevolgd door Attractiepark Toverland
gemeente, er is voor ieder wat wils”,
in Sevenum (57 keer) en Museum De
reageert een inwoner uit Horst aan de
Kantfabriek in Horst (56 keer).
Maas. Dat is duidelijk te zien aan de
Attractiepark
grote verscheidenheid aan
‘Neem een mooie wandelroute Toverland en
Aardbeienland
antwoorden
in de bossen’
in Horst zijn
op deze vraag.
goede uitjes
Meer dan veer‘Biertjes drinken
voor kinderen,
tig verschillende
bij Cambrinus in Horst’
blijkt uit het
bezienswaardig‘Koeien kijken in America’
onderzoek. Eén
heden of activivan de reacties:
teiten worden
“Voor families met kinderen zou ik
door de stemmers als ‘aanrader voor
Toverland en Aardbeienland aanraden,
toeristen’ bestempeld. Museum De
dat is leuk voor de kids. De oudere
Locht in Melderslo wordt daarbij ver-

waardigheden
Top 5 beziens

dit aanraden aan toeristen.
“De wat oudere toerist
zou ik aanraden naar
De Rozenhof in Lottum
te gaan of nog beter:
naar het Rozenfestival.”
Naast Lottum zijn
ook Griendtsveen en
Broekhuizen mooi om
te bezoeken. Om langs
de kanalen slenteren in Griendtsveen
bijvoorbeeld, of om een
terrasje te pakken langs
de Maas in Broekhuizen.
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende enquête,
kijk op www.tiphorstaandemaas.nl
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veel stemmers het
5 Rozendorp
mee eens. Zomaar
een greep uit de vele
reacties: wandelen in
de Kasteelse Bossen of ‘t Ham in Horst,
in de Schadijkse bossen in Meterik,
in de Peel tussen Griendtsveen en
America of langs de Maas. “Als je een
wandelroute volgt, dan kom je naast

de mooiste plekken in
de omgeving.” Kortom: genoeg mooie
natuur in de gemeente om te wandelen of te fietsen.
Rozendorp Lottum blijkt ook een
populaire aanrader. Maar liefst 24
inwoners uit Horst aan de Maas zouden

Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

Ingezonden brieven De ingezonden brieven bevatten maximaal 300 woorden en de redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden
geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Onze moeder haar verpleeg(t)huis wordt opgeheven
Het verpleeghuis Elzenhorst wordt opgeheven. De hulpbehoevende
ouderen moeten dadelijk zelfstandig in een appartement gaan wonen.
Diepe bezorgdheid gaat uit naar de bewoners van Elzenhorst die dermate
hulpbehoevend zijn dat ze niet zelfstandig kunnen functioneren.
Gemeente Horst aan de Maas,
de Zorggroep en CRA Vastgoed
hebben het plan ontwikkeld voor
een wooncomplex met de hoogst
mogelijke opbrengst wat subsidie
betreft. Voor appartementenbouw
is er subsidie en voor elke voordeur
krijgt de gemeente jaarlijks geld. De
appartementen zijn aan een ieder
te verhuren. Men bouwde Hof te
Berkel.

Voor dementerenden zijn er
woongroepen gecreëerd. De andere
bewoners van Elzenhorst moeten
zelfstandig gaan wonen in een
appartement. Ook als men afhankelijk
is van zorg, 24 uur per dag.
Mijn moeder is door een
herseninfarct aan één zijde verlamd.
Ze zit in een rolstoel en kan maar
één arm en hand gebruiken. Ze kan
niet zelfstandig opstaan en lopen.

Ze is niet in staat om voor zichzelf te
zorgen. Ze heeft eenvoudig niet meer
deze mogelijkheid door de schade
van het infarct. Ze is niet aan het
dementeren.
Krijgt ze straks bezoek, dan moet
ze zelf de deur openen van het
wooncomplex en het appartement,
met een knop op de muur die ze
in kan drukken. Wij hebben geen
idee hoe ze bij dat knopje moet
komen. Ook een afstandsbediening
lukt niet. De was, medicijnen en
dergelijke worden allemaal bij haar
appartement bezorgd. Ze moet zelf
opendoen en de spullen opruimen.

Tuin bestraten?

Bezoek eerst onze
showroom en showtuin voor
meer dan 1500 m2 aan inspiratie

Wij als dochters kunnen ook niet alles! kostenbesparing. Tuurlijk, veel
Ze zou zo blij zijn met een kamer
hulpbehoevenden zijn al lang
op een woongroep waar steeds
vertrokken. Fijn om oud te worden!?
iemand is waar ze iets aan kan
Karin Cuppen, Horst
vragen en die haar kan helpen met
de duizend kleine dingen die men zo
heeft op een dag. Er zijn al erg veel
mensen vertrokken naar elders. Ze
zijn dus gedwongen verhuisd, terwijl
ze in eerste instantie gekozen hadden
voor een verpleeghuis en voor Horst.
Men zegt over een tijdje dat
het fantastisch gaat. Iedereen is
een stuk zelfstandiger geworden,
de zorgmomenten zijn minder.
Personeel ontslaan is een goede
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zie www.stoffelhoeve.nl

Stationsweg 86 Oostrum-Venray Tel. 0478-585956

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

Bekijk onze collectie
direct online op

www.stones4u.nl
Stones4U | Noordervaart 5 | Beringe | T: 077 307 21 20

Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

r
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Zonder zoutkist ga ik niet strooien
De poll van twee weken geleden luidde Zonder zoutkist ga ik niet strooien.
Iets meer dan een derde van de stemmers, 35 procent, was het eens met de
stelling. Bijna twee derde, 65 procent, was het niet eens. Aanleiding was het
nieuws dat gemeente Horst aan de Maas dit jaar geen zoutkisten meer verzorgt, in het kader van bezuinigingen.
Een stemmer uit Meterik ziet hier geen probleem in. “Ik snap de commotie
niet zo goed. Dat de gemeente jarenlang zout cadeau gegeven heeft, vind
ik echt een luxe. Het is een kleine moeite om even de stoep sneeuwvrij te
maken. Ik doe dat niet voor de gemeente, maar voor de postbode, voor de

buren die de hond uitlaten, voor de kinderen die langslopen nadat ze uit school
komen. Gewoon om een steentje bij te dragen. Het is mijns inziens triest dat de
gemeente het moet verplichten omdat het anders blijkbaar niet gebeurt.”
Joyce uit Meterik is het daar niet mee eens: “Ik vind het schandalig aangezien je wel verplicht wordt om de stoepen schoon te houden. Daar mag de
gemeente dan gerust in tegemoet komen vind ik. Dus een kist met zout hier bij
de kerk zou wel op zijn plaats zijn. Geen zout, dan kunnen ze niet verplichten
om de stoep van de gemeente schoon te houden op eigen kosten. Dan komt de
gemeente maar elke dag alles sneeuw en ijsvrij houden.”

Musea mogen alleen op eigen kracht uitbreiden
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Museum De Kantfabriek in Horst heeft uitbreidingsplannen.
Gemeente Horst aan de Maas heeft besloten garant te staan voor de
lening die het museum hiervoor af moet sluiten. De Rozenhof in Lottum
heeft ook behoefte aan uitbreiding. De gemeente heeft met een
erfpachtconstructie een bijdrage geleverd aan het financiële gedeelte van
die plannen.
Een gemeente zou zijn geld niet uit moeten geven aan het
onderhouden van musea: als zij willen uitbreiden, dan zullen ze daar voor
moeten sparen, net als een bedrijf. Als dat niet lukt, dan geen uitbreiding.

Uitslag vorige week (week 47) > Verruiming openingstijden is een last voor kleine ondernemers
> eens 70% oneens 30%

Voetklachten en
Podotherapie Hermanns
Pijnlijke bal van de voet (capsulitis)
Een veel voorkomende voetklacht is capsulitis, ofwel een ontsteking aan de gewrichtskapsels van de voorvoet. Mensen ervaren
dit vaak als een brandend, zeurend, vermoeid of tintelend gevoel
onder de bal van de voet en/of bij het begin van de tenen.
Capsulitis wordt vaak veroorzaakt door een verkeerde voetstand
of foutief schoeisel, waardoor een verkeerde drukverdeling van
de voet ontstaat. Indien de druk te groot wordt, kunnen de kapsels geïrriteerd raken en opzwellen. Bij het opzwellen van de
gewrichtskapsels kunnen de zenuwen in de voorvoet bekneld
raken en een doof of tintelend gevoel in de tenen veroorzaken.

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

KEUKENS | WONEN | OPBERGEN

www.biancasknipshop.nl

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

De feestdagen
staan weer voor de deur
Voor Kerst en oudjaar hebben wij een speciale december-bestellijst
gemaakt met daarin heel veel lekkere en gemakkelijke producten,
bijna allemaal vervaardigd in eigen huis!

De podotherapeut is dé specialist als het om voeten gaat en kan
een onderzoek verrichten om er achter te komen of u capsulitis
hebt. Aan de hand van het onderzoek kunnen vervolgens de
klachten behandeld worden door bijvoorbeeld steunzolen en een
gedegen schoenadvies. Bij de meeste verzekeraars wordt het
grootste deel van de therapieën vergoed en podotherapie valt
niet onder het eigen risico.

Deze lijst vindt u op onze website, hij ligt voor u klaar in onze winkel of we sturen
hem op aanvraag naar u op. U kunt ook bestellen via onze webshop.

Podotherapie is vrij toegankelijk, dat wil zeggen dat u een afspraak kunt maken zonder verwijzing van een arts of medisch
specialist!

voor: € 7.95 p. st. overige letters € 8.95 p. st.

Bel voor een afspraak: 077 397 13 18

catie op

ns.nl

De gemeente kan haar financiën wel beter gebruiken. De musea moeten
zelf voor hun kosten zorgen of tevreden zijn met de locatie zoals die nu is.
Daarentegen: instellingen als museum de Kantfabriek en het rosarium
in Lottum dragen enorm bij aan de toeristische aantrekkingskracht van
het gebied en leveren dus ook geld op. Wanneer zij zich genoodzaakt
zien uit te breiden, moet de gemeente hen daarbij ondersteunen. Door
garantstellingen of andere constructies kost het de gemeente nauwelijks
en kan de toeristische sector in Horst aan de Maas toch uitgebreid
worden.Musea mogen alleen op eigen kracht uitbreiden. Wat vindt u?

HH

In de regio Horst zit podotherapie Hermanns
op de volgende locaties:

Lottumseweg 43
5971 BV Grubbenvorst
Herstraat 20
5961 GJ Horst
Beatrixstraat 2
5864 AH Meerlo
Mommesstraat 2
5975 NG Sevenum

Hermanns

(Spor t) podotherapie

Voor meer informatie en andere locaties:

www.podotherapiehermanns.nl

Voor Sinterklaas hebben we een speciale actie:
bij elk besteld gourmetpakket compleet (p.p.)
ontvangt u een saucijzenbroodje t.w.v. € 1.49 gratis!
Deze aanbieding geldt van 2 tot 7 december 2013!

Leuk als cadeau: vleesletters in de letter S
Gourmetpakket standaard compleet

met vlees, salades, aardappeltjes, uien, stokbrood etc.: € 12.99 p.p.
alleen vlees: € 6.49 p.p.

Gourmetpakket luxe compleet

met vlees, vis, salades, aardappeltjes, uien, stokbrood etc.: € 15.99 p.p.
alleen vlees/vis: € 9.49 p.p.

Kindergourmet compleet voor € 6.50 p.p.

alleen vlees € 3.25 p.p.

Natuurlijk bieden wij nog heel veel meer:
in onze winkel vindt u heel veel lekker vlees, wild, zelfgemaakte bekroonde worst,
vleeswaren en maaltijden. Onze cateringafdeling verzorgt verschillende soorten
buffetten, diners, hapjes tot complete feestverzorging.

Bestel
online!

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

www.verkoeijen.nl
Openingstijden: woensdag - vrijdag van 8.30-18.00 uur / zaterdag van 8.30-16.00 uur

Kop
Clichés
Tekst leer werd door de
“Het
spits van de groenwitten inD!rk
het
Reacties:
net
gepegeld”, “geachte
www.hallohorstaandemaas.nl
meneer
de voorzitter, in
principe zijn wij voornemens
de procedure nogmaals onder
de loep te nemen” en “hoe het
ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onbekend.”
Tijdens het schrijven van
artikelen voor deze editie van
HALLO realiseerde ik dat we ze
allemaal gebruiken: clichés.
Of het nou een oudere fan
betreft die voetbalverslagen
voor zijn cluppie schrijft, of het
lijsttrekkers zijn die in politieke
vergaderingen hun zegje doen of
het journalisten betreft die
schrijven over een ongeluk:
clichés zijn overal om ons heen.
Dat is ook heel begrijpelijk:
journalisten bijvoorbeeld,
hebben vaak een beperkte
ruimte om een complex verhaal
te vertellen. Als we dan dingen
kunnen inkorten door standaardzinnetjes te gebruiken of
clichéwoorden uit de kast te
trekken, dan scheelt dat weer
woorden die we ergens anders
weer in kunnen zetten.
Daarnaast is het schier onmogelijk om elke keer een nieuwe zin
te bedenken om te melden dat
de politie niet weet hoe een
ongeluk gebeurd is, maar dat is
een puur praktisch punt.
Clichés zijn ook makkelijk
voor het publiek: ze zijn helder
en bekend. De lezer van een
voetbalverslag weet meteen wat
er bedoeld wordt met ‘een pegel
in het net’, het beeld komt
meteen helder voor de geest.
Standaardzinnetjes en clichés
maken informatie makkelijk
verwerkbaar: dat scheelt
hersencapaciteit die we dan weer
in kunnen zetten om de rest van
het verhaal te verwerken.
Een gevaar van clichés schuilt
in het doorslaan naar stereotypen of een nog ergere variant.
Wanneer het cliché van Zwarte
Piet gezien wordt als het
stereotype van een middeleeuwse slaaf, kan het riskant
worden en ontstaat er discussie.
Aan de andere kant zijn de muts
van Zwarte Piet, zijn veer, zijn
zwarte toet en zijn pak clichés
die ons helpen begrijpen dat het
een Zwarte Piet is die over de
daken kruipt en geen inbreker.
Clichés, you can’t live with
them, you can’t live without
them. En dat is zo klaar als een
klontje.
What Else?
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
28 november 2013
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Kennisgeving ontwerp beschikking

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht Uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor:
• Maasbree, 5993 PA, Rozendaal 15. Bouw,
planologisch strijdig gebruik. Het realiseren
van 3 varkensstallen.
Verzonden: 25 november 2013;

tijden van de publieksbalie, bij voorkeur op
afspraak, in te zien. Tijdens de periode van
ter inzage legging kunnen schriftelijk of
mondeling zienswijzen bij ons college
worden ingebracht. Wij maken u erop attent
dat slechts beroep tegen de uiteindelijke
beschikking kan worden ingediend als u
een zienswijze heeft ingebracht tegen de
ontwerpbeschikking en u belanghebbende
bent.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken liggen met ingang van
28 november 2013 gedurende zes weken ter
inzage in het gemeentehuis te Panningen.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken zijn tijdens de openings-

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de medewerkers Front-Office van
team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
E-mailadres: info@peelenmaas.nl of
telefoonnummer: 077 - 306 66 66.

Verhuizing gaat van start

Van Elzenhorst naar
hof te Berkel
De eerste bewoners van hof te Berkel verhuizen in de week van 9 december naar hun
woning in het nieuwe woongebouw dat nu
bewoond kan worden. Het betreft de huidige
bewoners van verpleeghuis Elzenhorst. In het
nieuwe woongebouw krijgen de mensen weer
een eigen voordeur met nummer.
Over twee weken verhuizen de mensen van de
somatische afdelingen naar hun nieuwe zorgappartementen. Een week later verhuizen de
PG-bewoners (mensen met dementie) naar de
10 groepswoningen. Het kantoorpersoneel krijgt
een plek in verzorgingshuis Berkele Heem. In het
Gezondheidscentrum ‘Hof te Berkel’ komen de
behandelaren (o.a. fysiotherapie) en de

mondhygiëniste van De Zorggroep.
Post voor organisatie De Zorggroep in hof te
Berkel kan voortaan worden gestuurd naar:
Hof te Berkel 1-9, 5961 KX in Horst. Hiermee komt
het postadres van verpleeghuis Elzenhorst te vervallen. De receptie is nog tot het eind van het jaar
geopend. Verpleeghuis Elzenhorst wordt in 2014
gesloopt. Hiermee wordt in april gestart.
Met de bouw van de appartementen, de groepswoningen en het Gezondheidscentrum/flexkantoor
is de eerste fase van het gezamenlijke bouwproject van gemeente Horst aan de Maas, CRA
Vastgoed en De Zorggroep gereed. Ook worden
er nog starterswoningen, koopwoningen en huurappartementen gerealiseerd.

Nieuwe lokale regels
drank en horeca

De gemeente Horst aan de Maas heeft de nieuwe schenktijden voor onder andere sportverenigingen en gemeenschapshuizen vastgesteld. Daarnaast zijn prijsacties door horecabedrijven voortaan verboden. Dit geldt vanaf 29 november 2013. De aanleiding hiervoor is de
nieuwe Drank- en horecawet. Gemeenten hebben nieuwe taken en bevoegdheden gekregen
die ze lokaal moeten uitwerken.
Schenktijden van verenigingen, gemeenschapshuizen, jongerencentra en musea
(Sport)verenigingen, gemeenschapshuizen,
multifunctionele centra, jongerencentra en musea
mogen in de nieuwe gemeentelijke regeling
alcohol schenken vanaf één uur voor tot twee uur
na de laatste activiteit. Er gelden wel tijdsgrenzen.
Een sportvereniging, bijvoorbeeld, mag zaterdags
niet eerder dan 10.00 uur en niet later dan 01.00
uur alcohol schenken.
Recepties en bruiloften bij verenigingen
Stichtingen en verenigingen mogen zwak-alcoholische drank verstrekken als de bijeenkomst
een relatie heeft met die vereniging of stichting.
In andere gevallen mag dat alleen als het niet
leidt tot oneerlijke concurrentie met de reguliere

E-waste: gooi nooit weg, lever in!
Elektrische en elektronische apparaten die kapot,
overbodig of uit de tijd zijn zamelen we apart in.
De materialen uit deze producten worden zoveel
mogelijk hergebruikt. E-waste is de afkorting van
‘electronic waste’. Het is de verzamelterm voor al
uw afval waar een stekker aan zit of dat op batterijen werkt. Denk aan grote huishoudelijke apparaten zoals een wasmachine of diepvries, maar
ook aan kleine apparaten zoals een broodrooster,
snelkoker of scheerapparaat. Ook speelgoed op
batterijen, computers en televisies zijn E-waste.
Milieuvriendelijke verwerking
Na de inzameling gaan de oude apparaten naar
gespecialiseerde verwerkers. Zij halen de her-

bruikbare materialen zoals ijzer, koper, aluminium
en kunststoffen eruit. Hierdoor hoeven er minder
grondstoffen uit de natuur te worden gehaald.
Bij de recycling worden ook schadelijke stoffen
zoals (CFK’s, kwik en batterijen) uit de apparaten
verwijderd, zodat deze het milieu niet belasten.
Ten slotte zorgt verantwoorde recycling ervoor
dat apparaten niet terechtkomen in landen buiten
Europa waar weinig rekening wordt gehouden met
mens en milieu bij de recycling.

Verbod op prijsacties in de horeca
Horecabedrijven in Horst aan de Maas mogen
voortaan niet meer stunten met prijzen van
alcoholische drankjes, bijvoorbeeld via een ‘happy
hour’. Daarmee wil de gemeente een bijdrage
leveren aan het terugdringen van alcoholgebruik, vooral onder jongeren. Uit onderzoek blijkt
namelijk dat mensen meer drinken als de prijs van
alcohol lager is. Voor supermarkten en slijterijen
geldt dit verbod niet; zij hebben weinig invloed op
de prijzen. Die worden bepaald door de landelijke
winkelketen waar ze onder vallen. Ook in de omliggende gemeenten of over de landsgrens geldt
zo’n verbod voor supermarkten en slijterijen niet.

Informatieavond

Woningbouw locatie
Beatrixstraat Sevenum

In tegenstelling tot bepaalde buurgemeenten wordt in Horst aan de Maas nog steeds gebouwd.
Dankzij de diverse stimuleringsregelingen blijft er beweging op de woningmarkt. Zo ook in de
kern Sevenum. Volgend jaar wordt gestart met de bouw van 18 huurwoningen. Starterswoningen,
twee-onder-eenkapwoningen en seniorenwoningen wordt naar behoefte ingevuld in het plan
Beatrixstraat. Voor diegene die geïnteresseerd zijn in deze woningbouwplannen wordt op dinsdag
3 december om 19.30 uur een informatieavond gehouden in c.c. De Wingerd in Sevenum.

Tijdens deze avond wordt ingegaan op de plannen en de mogelijkheden om te wonen in het
plan Beatrixstraat. Sevenum is de tweede grootste kern van de gemeente Horst aan de Maas
en biedt diverse voorzieningen zoals: meerdere
basisscholen, groot winkelcentrum, grote sportevenementenhal.

Wat gebeurt er met
ons afval?
In Horst aan de Maas zamelen we veel afvalstromen gescheiden in. Maar wat gebeurt er na
de inzameling? Dat is een veel gestelde vraag.
De komende maanden geven we u regelmatig
een kijkje achter de schermen van de afvalverwerking.

horeca. Deze regeling is gelijk gebleven aan de
bestaande situatie.

Diverse gegadigden hebben al aangegeven
interesse te hebben in een kavel. Op dinsdagavond 3 december kunt u uw interesse voor een
kavel kenbaar maken. Mocht u niet aanwezig
kunnen zijn op deze informatieavond dan kunt u
ook altijd terecht bij Startpunt Wonen gevestigd
aan Kerkstraat 5 in Horst.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te raadplegen
is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het elektronisch
gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.
America
Nieuwe Peeldijk 45
Evertsoord
Helenaveenseweg 39

Rietbos 12
Kranestraat
Hoofdstraat 10

Meerlo
De Cocq van Haeftenstraat 33
De Cocq van Haeftenstraat 35
Melderslo
Broekhuizerdijk 47

Inleveren bij winkel of gemeente
Als u een nieuw apparaat koopt, dan neemt de
winkel uw oude, gebruikte apparaat gratis in. Dit
heet de ‘oud-voor-nieuwregeling’. Steeds meer
winkeliers nemen ook gebruikte apparaten in als u
geen nieuw apparaat koopt. En soms krijgt u zelfs
korting als u een oud apparaat inlevert, bijvoorbeeld uw mobiele telefoon of laptop.

Grubbenvorst
Ontwerp-bestemmingsplan
Geluidzone Centrale
Verwerkingsinstallatie
Raaieinde
Buitengebied perceel L534
Aartserfweg 34
Kloosterstraat 70

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Besluit mandaat, volmacht
en machtiging RUD LimburgNoord
Wijziging Algemene plaatselijke verordening Horst
aan de Maas in verband met
nieuwe Drank- en horecawet

Bent u niet in staat uw oude apparaten weg te
brengen, dan halen wij ze gratis aan huis op.
Maak een afspraak via 077 - 477 97 77.

Horst
Gastendonkstraat 39

Lottum
Hoofdstraat 10

Sevenum
Heerstraat 11
Swolgen
Schoolstraat 28
Tienray
Over de Beek 21

Balies burgerzaken
Commissie Ruimte
vrijdag 29 november gesloten
Om de dienstverlening aan u te verbeteren,
vinden er regelmatig werkzaamheden aan
onze (digitale) systemen plaats.
Op vrijdag 29 november is er de hele dag
geen baliedienstverlening mogelijk door team
Burgerzaken. Dit betreft alle producten en diensten van Burgerzaken, waaronder de aanvragen van reisdocumenten (paspoort, ID-kaart

en rijbewijs). Ook kunnen er dan geen reisdocumenten of rijbewijzen worden afgehaald.
Verder is de balie van belastingen
(team FSSC) gesloten.
De balies van team Werk, Inkomen en Zorg
(WIZ) en team Vergunningen zijn wel geopend.

Op Pakjesavond, donderdag 5 december 2013, is het gemeentehuis gesloten vanaf 16.00 uur.

Openbare hoorzitting van de
commissie voor de behandeling
van bezwaarschriften en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 3 december
bij elkaar voor het behandelen van bezwaarschriften. Deze commissie brengt advies uit over te
nemen besluiten op bezwaarschriften. De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis van
Horst (ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.

2e hoorzitting om 19.15 uur
De tweede hoorzitting gaat over een bezwaar-

Het onderwerp is “Prestatie-afspraken tussen
woningbouwcorporaties en gemeente”. Meer
informatie over deze onderwerpen vindt u op
www.horstaandemaas.nl.

De vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website van Horst aan de Maas.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

Commissie
Samenleving

Wij vragen uw begrip voor de situatie.

Gemeentehuis gesloten

1e hoorzitting om 18.30 uur
De eerste hoorzitting gaat over een bezwaarschrift gericht tegen het niet innen van verbeurde dwangsommen.

Openbare bijeenkomst op woensdag
4 december 2013 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.

schrift gericht tegen een besluit tot afwijzing van
een handhavingsverzoek.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje-Linders,
tel. 077 - 477 97 77.

Openbare bijeenkomst op dinsdag 3 december 2013 om 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
Onderwerpen zijn onder andere:
• Regionaal Beleidskader Jeugd
Noord-Limburg 2015-2018
• Passend Onderwijs

Meer informatie over deze onderwerpen vindt u
op www.horstaandemaas.nl.
De vergadering wordt live in audio uitgezonden
via de website van Horst aan de Maas.
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
U bent van harte welkom!

Nieuws
Website
Je kunt alle informatie van zwembad de Berkel
vinden op www.zwembaddeberkelhorst.nl. Zo
ook het vrij zwemrooster.
Discozwemmen
Aankomende vrijdag 29 november is er weer
discozwemmen van 19:00-21:00 uur.
Trimzwemmen
Op maandagmiddag is er van 13:30 tot

MONTUREN*
VOOR EEN
APPEL EN
EEN EI!

14:15 uur trimzwemmen, hiervoor zijn nog
enkele plaatsen vrij. Dus wilt u sportief en
gezond in beweging zijn, kom op
maandagmiddag trimzwemmen.

U BETAALT
ALLEEN VOOR
DE GLAZEN
DUS
GRATIS

OP EEN SPECIAAL GESELECTEERDE COLLECTIE! MET UITZONDERING VAN DE NIEUWE COLLECTIE EN NIET I.C.M. ANDERE ACTIES.
ACTIE GELDIG TOT EN MET 21 DECEMBER 2013. ALLE APPELS EN EIEREN DONEREN WIJ AAN DE VOEDSELBANK!

*

Vestiging Venray
Grotestraat 48 - tel. (0478) 58 24 09
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Vestiging Boxmeer
Steenstraat 120 - tel. (0485) 57 18 12
KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE WWW.CAMPSOPTIEK.NL

Vestiging Horst
St. Lambertusplein 2 - tel. (077) 820 02 62
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RAADSFEITEN
EDITIE 28 NOVEMBER 2013

Raadsoriëntatie
Regionale Samenwerking
vrijdag 15 november 2013

De raadsleden bezoeken het verbouwde gemeentehuis van Venray.
Op vrijdag 15 november 2013 zijn de fracties van het CDA, D66, Essentie en PvdA-PK in het
kader van het thema Regionale Samenwerkingsverbanden in de regio op diverse plaatsten ter
verkenning op bezoek geweest.
In de ochtend was er een ontvangst in het
gemeentehuis van Venray waar burgemeester Hans Gillissen een inleiding gaf over de
samenwerking tussen de gemeenten Venray
en Horst aan de Maas. Ook raadsleden van
de gemeente Venray waren hierbij aanwezig.
Aansluitend bezochten de raadsfracties het
verbouwde gemeentehuis.Vervolgens ging
de rit naar de Evenementenhal in Venray.
Daar werd de raad door de directie van de
Rabobank-Horst-Venray geïnformeerd over
mogelijke verbanden in de regio. Deze verbanden werden inzichtelijk door het betalingsgedrag van de klanten van de bank.
Na de lunch informeerde de voltallige directie
van veiling ZON de raad over economische
samenwerking in de regio. Dit vond plaats
in de afmijnzaal op het veilingterrein alwaar

tevens een uitleg werd gegeven over de
afmijnprocedure.Tot slot vertrok de bus naar
de gemeente Peel en Maas en wel naar de
Ringoven in Panningen waar wethouder
Absil een inleiding hield over de positie van
de zelfredzame kernen in een omgeving
van toenemende regionale samenwerking.
Vertegenwoordigers van dorpsraden waren
aanwezig om toelichting te geven op hun
projecten.
Het bezoek aan Panningen werd afgesloten
met een discussie tussen de raadsleden van
Horst aan de Maas en Peel en Maas over
regionale samenwerking in het algemeen en
de positie van de gemeenteraad daarin.
De dag werd in Horst afgesloten met een
evaluatie van de oriëntatie op de samenwerkingsverbanden.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering
van dinsdag 19 november
De vergadering van de gemeenteraad in Horst aan de Maas op dinsdag 19 november bevat
16 agendapunten, waarvan het haalbaarheidsonderzoek Regionaal zwembad op verzoek
van de fracties achteraf is ingelast. De lengte van de vergadering bedraagt 3 uur.
Burgerpodium
Mevrouw Stam van Stichting Jeugdhuis
Griendtsveen deelt tijdens haar vijf minuten
spreektijd een rondje met de gemeenteraad.
Zij spreekt namens de beheerders van
gemeenschapshuizen in Horst aan de Maas
haar zorgen uit over de gevolgen van de
nieuwe Drank- en Horecawet; een onderwerp dat de raad zelf vandaag op de agenda
heeft staan. De voorbereiding op de nieuwe
verordening is door miscommunicatie tussen Gemeente en de beheerders in deze
kwestie volgens haar niet bepaald vlekkeloos verlopen. Daardoor is naar haar mening
het geluid van de beheerders niet voldoende
doorgeklonken en zijn ze met veel vragen
blijven zitten. Zij vraagt de raad ondermeer
helderheid te verschaffen over kwesties als
oneerlijke mededinging en de voorgestelde
blokuren, waardoor gemeenschapshuizen
vanaf 1 januari 2014 reeds om 01.00 uur de
deuren zouden moeten sluiten.
Implementatie Drank- en Horecawet
Op 1 januari 2014 gaat de nieuwe Drank- en
Horecawet in. Dat betekent ondermeer een
drankverbod voor jongeren tot 18 jaar en
een strengere regelgeving met betrekking tot
het verstrekken van alcoholische dranken.
Tijdens de behandeling van agendapunt
6 -de implementatie van de Drank- en
Horecawet- in de raadsvergadering dient de
heer Kemperman namens D66 een motie
in. Hij vindt dat er te weinig aandacht wordt
besteed aan de preventie van overdadig alcoholgebruik, vooral onder jongeren. Hij pleit
onder andere voor een inperking van prijzenacties op alcoholhoudende dranken door
de lokale detailhandel. Alleen de SP steunt
het voorstel, de overige partijen stemmen
tegen de motie. Zij zijn van mening dat het
voorstel dat nu op tafel ligt ruim voldoende
preventieve maatregelen bevat. Alle partijen
zijn het eens over een keurmerk voor keten.
De verwachting is dat jeugdige drinkers hun
alcoholgebruik verplaatsen van café en soos
naar de keet.
Verplaatsing tennisbaan Grubbenvorst
De langslepende kwestie rond de verplaatsing van de tennisbaan in Grubbenvorst en
de geplande woningbouw op de vrijgekomen
locatie levert voldoende stof tot discussie
in de vergadering op. Het CDA kondigt, bij
monde van de heer Engels, een amendement aan, dat samen met coalitiepartijen
PvdA-PK en Essentie is opgesteld. De
heer Bertrams zegt dat zijn partij vooral
‘het kloppend hart’ in het voorstel voor de
vernieuwing en uitbreiding van de sportaccommodatie in Grubbenvorst mist. Met hem
geeft een aantal raadsleden aan verbaasd te
zijn over het verschil in kosten, die in de RIB
worden vermeld en het bedrag dat tijdens de
Commissievergadering is genoemd:
€ 50.000 tegen € 500.000. Ook worden
vragen gesteld over de huurachterstand van
de tennisvereniging. De woningbouwplannen, zoals die in het voorstel zijn opgenomen, roepen ook vragen op. De heer van
der Weegen geeft aan dat zijn partij niet

De raadsleden krijgen in de afmijnzaal van de veiling uitleg over het afmijnproces.

gelukkig is met het voorliggend plan, dat
volgens hem getuigt van ‘oud denken’. Hij
meent dat de kans, die er nu ligt om één
multifunctioneel gebouw op het sportterrein in Grubbenvorst te plaatsen, eens in de
20 jaar voorkomt, en aansluit bij het beleid
sportaccommodaties, zoals door de raad
in 2012 is uitgestippeld. Volgens de heer
van der Weegen hadden veel vragen en
problemen voorkomen kunnen worden als
het college eerder naar de raad was gestapt
om de plannen te bespreken. De heer van
der Weegen leest het eerder aangekondigd
amendement voor. Ook de heer Kemperman
sluit zich aan bij het betoog van de heer van
der Weegen. De heer Spreeuwenberg geeft
de wethouder een compliment omdat hij in
RIB meer vragen heeft beantwoord dan er
gesteld zijn. De voorzitter vraagt vervolgens
wethouder van Rensch vooral antwoord te
geven op de vragen die nu wel gesteld zijn.
Wethouder van Rensch weet de bal terug te
kaatsen en verschaft de raad op diverse fronten duidelijkheid. Hij geeft de raad gelijk dat
het plan geen schoonheidsprijs verdient. Op
de vraag waarom er niet één multifunctioneel
gebouw op het bestaande sportterrein komt,
maar er een apart gebouw voor de tennisvereniging is gepland, legt de wethouder uit
dat het prijsverschil ruim € 500.000 bedraagt
in het voordeel van meerdere gebouwen. Een
verschil dat volgens hem ook door zelfredzaamheid van de Grubbenvorstenaren niet te
overbruggen is.
De vergadering wordt tien minuten geschorst,
zodat de raadsleden en college het amendement goed kunnen bestuderen. Na schorsing
geven raadsleden aan blij te zijn met de toelichting van wethouder van Rensch, waarin
hij de nadruk legt op de multifunctionaliteit
van het sportpark en niet zozeer van de gebouwen. De heer van der Weegen vraagt de
leden van sportverenigingen in Grubbenvorst
vooral te blijven samenwerken en in te zetten
op de multifunctionaliteit van het sportpark.
De wethouder geeft aan dat het college kan
instemmen met het amendement en dit wordt
vervolgens unaniem aangenomen, zo ook
het raadsvoorstel.
Haalbaarheidsonderzoek regionaal
zwembad
Bij het toegevoegde agendapunt duikt de
raad in de vraag of een vervolg op het
haalbaarheidsonderzoek van een regionaal
zwembad noodzakelijk is. In een gezamenlijke motie geven de partijen CDA, PvdA-PK
en Essentie voor een dergelijk onderzoek
te zijn . In de motie geven zij hiervoor naar
eigen zeggen ‘heldere’ kaders aan. D66 en
SP dienen een andere motie in, waarin zij
tegen verder onderzoek zijn. Beide partijen
pleiten voor het behoud van het bestaande
zwembad De Berkel in Horst. Wethouder van
Rensch geeft aan het nut van een vervolgonderzoek in te zien, zonder op dit moment
voor of tegen een regionaal zwembad te zijn.
De motie van het CDA, PvdA-PK en Essentie
wordt aangenomen, de motie van D66 en de
SP niet.
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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.

Ben Faas

Hij heeft twintig jaar in Afrika lesgegeven en woont nu alweer een hele
tijd in Griendtsveen. In Afrika had hij een prachtige tijd, maar Griendtsveen
heeft zeker ook zijn hart gestolen. “Ik woon echt met plezier hier, ik ben
helemaal één van hen geworden.” Deze week wordt pastor Ben Faas (70)
geplukt.

Koken met

Randy

Elke week stelt chefkok
Randy Zeegers van het Maashotel
in Broekhuizen speciaal voor de
lezers van HALLO Horst aan de
Maas een recept samen met
goede en eerlijke producten.
Met zijn tips maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste uit de ingrediënten naar
boven halen.

om voor twee jaar naar Oeganda te
gaan. Dat werden er uiteindelijk achttien”, zegt hij lachend.
In Afrika beleefde Ben een heftige
tijd. “Ik heb studenten lesgegeven op
de theologische faculteit en dat deed
ik met heel veel plezier. Maar het was
ook een ontzettend moeilijke tijd,
want het was daar oorlog. Ondanks
alles voelde ik me daar heel erg thuis
en heb ik er vriendschappen voor het
leven gesloten. Ik skype nog steeds
met sommigen en oude studenten van
mij komen me wel eens opzoeken.”
Terug in Nederland kan Ben in
het begin maar moeilijk aarden.
“Mijn ziel was ergens boven Afrika
blijven zweven. Het duurde twee jaar
voordat ik me weer thuis voelde hier.”
Tegenwoordig woont Ben alweer zestien jaar in Griendtsveen, waar hij pastor is. “Griendtsveen is een klein dorp,
dat is heerlijk overzichtelijk. Er wonen
hier veel interessante mensen, die echt
iets te delen hebben met elkaar. Ik ben
een tijd ziek geweest en toen waren
de mensen van het dorp echt geweldig
voor me.”
Als hij niet met de kerk bezig
is, loopt Ben graag met zijn border
collie Skye door het dorp. “Dan kom
ik met allerlei mensen in gesprek. Ik
ben ook erg blij dat ik mijn hond heb,

anders zou ik misschien wat eenzaam
worden in dit grote huis.” Hij woont
in een prachtig monumentaal pand,
waarin vroeger een ziekenhuis was
gevestigd. “Zo’n groot huis helemaal
voor je alleen heeft ook wel een groot
voordeel, hoor. Ik kan hier zoveel
lawaai maken als ik wil en niemand
heeft er last van”, vertelt hij. “Ik speel
mijn muziek graag heel hard en dat
kan hier perfect. Klassieke muziek is
echt een hobby van mij. Ik heb hier een
hele verzameling platen. De mensen in
Griendtsveen weten dat ik nog platen
draai, dus zij komen nog wel eens wat
langsbrengen. Het is zonde om ze weg
te gooien, toch?”
Een andere hobby van Ben is
geschiedenis. “Ik lees daar graag over.
De Middeleeuwen en de Renaissance,
dat vind ik echt heel interessant. Als
ik tijd heb, ga ik ook graag naar Italië,
naar de steden Lucca of Florence.
Daar ben ik al vaak geweest. Ik hoef
namelijk niet per se de hele wereld
over te reizen, ik vind het fijner
om een paar plaatsen echt goed te
kennen.”
Voor de toekomst heeft Ben geen
grote plannen. “Ik heb het erg naar
mijn zin in Griendtsveen, dus ik hoop
dat ze me hier nog een tijdje willen
houden”, besluit hij.

Taaitaai

Modeshow
in Museum de Kantfabriek

Benodigdheden:
· 300 gram bloem
· 300 gram honing
· 2 eetlepels schenkstroop

De vrijwilligers van Museum de
Kantfabriek in Horst houden
een modeshow met medewerking
van Jansen Noy uit Sevenum.

· 1 theelepel anijszaad
· 2 theelepels bakpoeder
· 1 eetlepel speculaaskruiden
· ½ theelepel zout

Bereiding:
• Meng alle ingrediënten door
elkaar;
• laat dit deeg een hele nacht
rusten in de koelkast;
• rol de deegbal de volgende dag
uit op een bebloemde werkbank
tot een plak van een halve
centimeter dik;
• steek hieruit vormpjes, zoals
hartjes of poppetjes;
• leg de taaitaaivormen op een
bakplaat met bakpapier en bak
de taaitaai af in een oven op
220 graden voor 15 minuten;
• laat de taaitaai na het bakken
afkoelen en versier deze
eventueel.

Als kleine jongen wilde Ben Faas
al van zijn geloof zijn beroep maken.
Hij was misdienaar in Kampen, waar
hij opgroeide. “Het geloof leefde daar
heel sterk”, vertelt hij. Na zijn opleiding wordt Ben tot priester gewijd en

PUZZEL

Sudoku

U bent van harte welkom op
donderdag 12 december om 14.30 uur
in de Kantfabriek in Horst.
De kosten bedragen € 10,- per persoon,
inclusief 2 koffie/thee en lekkere
hapjes van de Morgenstond.
Betalen aan de kassa van het museum.
Reserveren (noodzakelijk):
uiterlijk 8 december mailen naar
info@kantfabriek.nl
onder vermelding van ‘modeshow’.

www.museumdekantfabriek.nl

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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Eet u smakelijk!
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

gaat hij naar Malawi. Daar verblijft hij
drie jaar. “Ik zat daar echt in de bush,
dat was heel speciaal. Daarna ben ik
teruggegaan naar Nijmegen om mijn
doctoraal exegese, oftewel bijbeluitleg,
te halen. Vervolgens werd ik gevraagd

3

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Alles voor een heerlijk avondje
leverworst / paté / droogworst / salami
buitenlandse specialiteiten
Kom kijken en proeven!

Voor onze aanbiedingen zie ons buitenbord
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender.
De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Weer geen integrale aanpak door het college
In de regio werd de voorbije jaren aandacht aan overmatig alcoholgebruik besteed. Zoals de burgemeester in de raad zei: “Bij ons is er echt
een alcoholprobleem.” Het probleem is dus bekend. In de regio werd ook
tot eind vorig jaar middels Lekker Friz aandacht aan deze problematiek
besteed. Sinds een jaar echter lopen er geen acties meer en is het ‘project’
niet meer dan een website.
De behandeling van de Drank- en
Horecawet in de raad van 19 november was een ideale mogelijkheid
voor het college om de problematiek
integraal aan te pakken: het probleem
inventariseren en de bijeffecten,

voorbeeldgedrag en prijsacties onderzoeken. In de uitwerking kunnen alle
aspecten worden meegenomen en de
regelingen met de betrokken partijen
worden doorgenomen. Daarop kan een
programma met deskundigen en jonge-

ren worden opgezet voor het van kracht
worden van de regeling. Bijvoorbeeld
verkopers die een 17-jarige geen alcohol mogen verkopen, maar ook ouders
en keteneigenaren. Bij een integrale
aanpak overzie je het hele veld. Dan
had het college vroegtijdig verbanden
tussen keten, jeugdsozen en uitgaansmogelijkheden gezien. Niets van dat
al. Pas nu wordt een ketenkeurmerk
genoemd. Veel te laat. Ook hier worden
niet alle groepen uitgenodigd mee te
denken. Goed ketenkeurmerkinitiatief

als onderdeeltje, maar veel te laat.
Het CDA kraait victorie: “De wet
is landelijk gerealiseerd.” Doe er dan
lokaal iets mee. Lekker Friz verdedigen?
Een oude actie. Essentie meet met
twee maten bij prijsacties (detailhandel niet en horeca wel). Kritiek op de
ambitie en uitvoering, maar de collegepartijen blijven het college steunen.
Verenigingen en stichtingen denken
meer na over de problematiek. Wilde
de burgemeester wel echt iets doen?
Anders dan de burgemeester sugge-

reerde, is er een collegebesluit dat de
handhavingskosten uit de educatiepot
van Lekker Friz worden betaald. Niet
zo mooi en verstandig, maar wat
wil je als de burgemeester zelf ter
geruststelling zegt dat je mag schenken zolang je open bent. College: niet
integraal en een gemiste kans. Elke
eerste zaterdag van de maand treft
u ons in de bibliotheek van 11.00 tot
12.00 uur voor overleg.
Han van Driel,
raadslid D66 Horst aan de Maas

Samenwerken om lokaal ondernemerschap te versterken
Vorige week was de tiende editie van de Ondernemersprijs Horst aan
de Maas. Een mooi evenement, vooral vanwege waar het om draait tijdens
deze avond: het in het zonnetje zetten van lokaal ondernemerschap.
Essentie wil blijven werken aan
een gezond lokaal ondernemersklimaat. Ondernemers zorgen voor
een bruisende omgeving en voor een
goede lokale economie. Daarnaast
zorgt goed ondernemerschap voor
werkgelegenheid in onze gemeente.
En werk is de beste sociale zekerheid

die er is. Essentie wil ondernemers
stimuleren en faciliteren om doelgericht te investeren en toekomstvast
te kunnen bouwen aan hun onderneming. Beleid en regelgeving moeten
daarbij niet meewaaien met de waan
van de dag, maar een koers naar de
toekomst uitzetten die houvast biedt.

Creatieve en met name duurzame
ideeën worden daarbij extra gestimuleerd. Toekomstvaste ondernemingen
leiden namelijk ook weer tot bestaanszekerheid voor anderen. Ondernemen
is ook samenwerken en kennis delen.
Essentie-wethouder Paul Driessen ging
daar vorige week tijdens zijn toespraak
bij de uitreiking van de ondernemersprijzen op in. “Als wethouder ben ik
ook in gesprek met jonge ondernemers
om vanuit de gemeente mee te denken
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over het versterken van hun positie en
onze lokale economie. Steeds vaker
gaat het in deze gesprekken over
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, het creëren van een netwerk. Want
pas als je kennis kunt delen, kun je ook
vermenigvuldigen.”
Paul Driessen riep ondernemers,
ondernemersclubs, bureaus en anderen
op om jonge ondernemers op te
nemen in hun netwerk. Dit kan voor
een jonge ondernemer een aanleiding

zijn om zijn bedrijf uit te breiden en
om in deze regio te blijven. Essentie
wil graag dat ondernemers en de
gemeente samen hieraan werken. Dit
onder het motto: ‘Alleen gaat soms
sneller, maar samen kom je verder.’
Dat is ook waar Essentie voor staat:
iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid, maar wel samenwerken om
onze lokale economie en gemeente
nog sterker te maken.
Bram Hendrix, lijsttrekker Essentie
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Het Floriade-fiasco
Vorige week werd het rapport over het financiële debacle bij de
Floriade gepresenteerd. De conclusies zijn niet mals: de samenwerking
tussen de gemeenten en de Floriade was slecht, wethouders lieten zich
overbluffen en informeerden hun gemeenteraden onvolledig en het totale
verlies komt uit op ruim 9 miljoen euro (waarvan 3,5 miljoen cosmetisch
wordt weggewerkt omdat de gemeenten het Floriadeterrein hebben
gekocht).
Voor de SP is het rapport een
samenvatting is van alles waar we
sinds 2002 voor hebben gewaar-

schuwd. De organisatie van de Floriade
was ingericht als een bedrijf. Hierdoor
hadden de gemeenteraden niks te

zeggen en dienden de wethouders niet
de belangen van de bevolking, maar
dansten ze naar de pijpen van de directie en de Raad van Commissarissen. Het
gevolg hiervan is dat er geen openheid
kwam over de beloning van de directie
(beide directeuren verdienden jaarlijks
samen vijf ton), bezoekersaantallen en
mogelijke financiële tekorten.
De inwoners van de gemeenten uit
de regio zijn de pineut, want ondanks

alle mooie verhaaltjes over een ‘mega
spin-off’ en nieuwe wegen die zijn
aangelegd (waar geen hond op rijdt),
mag Horst aan de Maas een miljoen
euro extra betalen. Dit gaat ten koste
van voorzieningen zoals het zwembad,
bibliotheken en de zorg voor onze
ouderen. Alle verantwoordelijk wethouders zijn inmiddels via de achterdeur
vertrokken. Ze zitten in de Tweede
Kamer, werken bij de Venlose veiling of

zijn met pensioen. De verantwoordelijkheid voor het debacle ligt nu bij de
huidige Colleges van Burgemeester
en Wethouders. Ze zijn dus verantwoordelijk voor het bewust onvolledig
informeren van de gemeenteraad en
een financieel tekort van 9 miljoen
euro. Dit is ernstig en kan niet zonder
consequenties blijven.
Thijs Coppus,
SP Horst aan de Maas

Ondernemerschap Horst aan de Maas
Afgelopen week is in De Mèrthal in Horst de jaarlijkse ondernemersprijs uitgereikt. Voor de tiende keer alweer. Wat maakt dit event nou zo
speciaal? Op de eerste plaats is het goed georganiseerd. Genomineerden
worden in korte filmpjes zeer mooi geportretteerd, de avond wordt soepel
aan elkaar gepraat en ook de aankleding en verzorging zijn dik in orde.
Wat het ook speciaal maakt, is
het grote aantal ondernemers dat in
de zaal aanwezig is, het evenement
‘leeft’. En tot slot wordt de professionaliteit van ondernemers goed

zichtbaar, tijdens de uitreiking, maar
ook in de afsluitende borrel waar flink
aan het netwerk wordt gewerkt. Een
paar uur eerder werd in de Innovatoren
op het Floriadeterrein de Innovaward

uitgereikt. Daarbij wordt gekeken naar
product of procesontwikkelingen binnen organisaties die aantoonbaar een
economische spin off voor deze regio
hebben. Hier vielen drie ondernemers
uit Horst aan de Maas in de prijzen.
Kortom, het was een dag waar
ondernemerschap volop in de belangstelling stond. Geheel terecht, want
deze ondernemers zorgen niet alleen
voor werk, maar zijn ook volop betrok-

ken bij het verenigingsleven en sociale
vraagstukken waar onze gemeente
voor staat. En dat bruggetje brengt mij
meteen bij de een van de opdrachten
waar de politiek van Horst aan de Maas
voor staat.
Dat is in de ogen van het CDA: dicht
bij die ondernemer staan. Faciliteren
waar het nodig is en prikkelen als er
gezamenlijke vraagstukken moeten
worden aangepakt. Want werk is niet

alleen de beste sociale zekerheid. Het
stimuleert ook nog eens de verenigingen en duurzaamheidsdoelstellingen
die we voor ogen hebben. De inzet
van het CDA op dit vlak richt zich
dan ook volledig op samenwerking
met ondernemers om gezamenlijke
doelstellingen te realiseren.
Marcel Beelen,
raadslid CDA Horst aan de Maas

Tijdens de themabijeenkomst in
De Sevewaeg werd met zo’n
twintig aanwezigen gesproken over
sociaal ondernemerschap. Een zeer
interessante discussie met Bert Otten,
vicevoorzitter van de landelijke PvdA,
werd afgesloten met de oproep om
samen te werken. Zowel regionaal
als landelijk en zelfs Europees. Sociaal
ondernemerschap is niet de oplossing
voor alles, maar wel een kwestie van
kansen zien en kansen pakken.
Weer een topdag binnen onze
16-dorpentour waar we hebben

gezien dat er volop kansen liggen,
zowel voor Sevenum als voor ons
sociaal ondernemerschap. Rest
ons niets dan de Sevenummers
te bedanken voor hun gastvrije
bijdragen en uit te kijken naar onze
volgende bezoeken aan Swolgen
(op 13 december met Roelof van de
Laar) en Tienray (in januari). Graag
tot dan of bij een van de andere
activiteiten van onze 16-dorpentour.

Volop kansen in Sevenum
Zaterdag 23 november deed de 16-dorpentour Sevenum aan, het
veertiende dorp dat in een jaar is bezocht. Bezoeken met landelijke of
Europese politici die tot doel hebben om burger en politiek dichter bij
elkaar te brengen. In de veertien bezoeken hebben we zo’n driehonderd
inwoners gesproken over hun omgeving en de gemeente en hebben we
veertien themabijeenkomstenbezoeken georganiseerd. Stuk voor stuk
activiteiten die voor de PvdA van grote waarde zijn voor onze dagelijkse
politiek en ons verkiezingsprogramma.
In Sevenum zijn we bij ruim
veertig huishoudens langsgegaan
om het gesprek aan te gaan.
Vergezeld met de bekende rode
roos werd gesproken over Sevenum,

Horst aan de Maas, Nederland en
Europa. Bij de positieve punten van
Sevenum werd sociale samenhang
met 44 procent het vaakst
genoemd, gevolgd door de rustige

woonomgeving en de levendigheid.
Bij de negatieve punten scoorde de
verkeersveiligheid met 27 procent
het hoogst, gevolgd door het gebrek
aan voorzieningen voor kinderen
en jongeren. De groep tussen 16 en
18 jaar werd vaak benoemd. Als het
gaat om de landelijke prioriteiten
werden werkgelegenheid en zorg het
vaakst benoemd. Tenslotte zijn er een
aantal zaken voor ons ombudsteam
naar voren gekomen. Met die
mensen nemen we persoonlijk
contact op.

Roy Bouten en Jan Wijnen,
namens PvdA Horst aan de Maas
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Motorcrosser Jim Nijssen

‘Motorcross is belangrijk voor mij,
maar school gaat toch altijd voor’
Geen voetbal of tennis voor Jim Nijssen (15) uit Horst. Op jonge leeftijd wist hij al dat motorcross zijn sport werd.
Inmiddels doet hij dit al bijna zes jaar.

Samen met zijn vader ging Jim
vroeger geregeld naar motorcrosswedstrijden kijken. Hij vond dit zo
leuk, dat hij graag motorcrosser wilde
worden. Een beslissing die je niet
zomaar maakt: “Motorcross is niet
zoals voetbal. Bij deze sport komt veel
meer kijken. Het aanschaffen van een
motor kost al veel geld. Mijn vader en
moeder zagen het in het begin ook
niet echt zitten dat ik dit wilde doen.
Maar ik wilde het zo graag dat ze het
uiteindelijk toch goed vonden”, vertelt
Jim. In 2007 begon de Horstenaar met
motorcross. Ook ging hij toen wedstrijden rijden.
Met zes jaar motorcrosservaring
groeit Jim steeds verder door. Vorig
jaar was zijn topjaar. Toen werd hij
Nederlands kampioen in de 85cc-klasse.
Ook werd hij dat jaar uitgenodigd voor
de Zwarte Cross. “Vorig jaar was geweldig, het was mijn mooiste jaar. Wat ik
ook erg leuk vind, is dat ik toen alle
Open Nederlands Kampioenschappen
(ONK) heb gereden. Daaraan namen
ook internationale motorcrossers deel.”
Dit jaar ruilde Jim zijn 85cc in voor
een grotere motor, namelijk een 125cc.
“Ik wilde de overstap naar een andere
motor graag maken, maar het is wel

erg wennen. Ik wil daarom nu veel
oefenen, zodat ik volgend jaar aan
alle ONK’s mee kan doen. Dat is mijn
streven.” Ook wil de Horstenaar graag
nog een keer Nederlands kampioen
worden. Dat is het enige dat hij op dit
moment wil bereiken. Toch zou Jim
graag top-motorcrosser worden, maar
dat is volgens hem niet realistisch.
“Ik zou er wel mijn beroep van willen
maken, maar dat levert niet veel geld
op. Dan moet je al heel lang in de top
rijden. Ik vind het leuk om te doen en
het blijft ook mijn sport, maar een profcarrière is denk ik niet haalbaar.”
Om op het hoge niveau mee te
kunnen draaien, moet de 15-jarige
Horstenaar veel trainen. Hij traint vijf
dagen in de week. Niet alleen rijden
is belangrijk, maar ook conditie. Jim
gaat geregeld hardlopen en doet aan
krachttrainingen. “Er gaat veel tijd in
zitten, maar dat heb ik er wel voor
over. Ik heb weinig tijd voor andere
dingen, want naast het trainen heb ik
ook bijna ieder weekend wedstrijden.
Als ik op vrijdag terugkom van school,
moet ik meteen huiswerk maken. Ik
kan het goed met elkaar combineren.
Motorcross is belangrijk voor mij, maar
school gaat toch altijd voor.”

Hoofdtrainer verlengd
KALKNAGEL?
HUIDTHERAPIE
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Onze paramedische
professionals staan
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De Haas blijft
bij Sparta ’18
Voetbalvereniging Sparta ’18 uit Sevenum en hoofdtrainer Ralf de
Haas hebben besloten dat ze volgend seizoen met elkaar door willen
gaan. Ralf de Haas is bezig aan zijn eerste seizoen bij Sparta ’18.
Het bestuur van de Sevenumse
voetbalclub laat weten dat de
samenwerking aan beide zijden
bevalt, waarop besloten is om deze
ook volgend seizoen voort te zetten.

De Venrayse De Haas was eerder
hoofdtrainer van SV Budel en Mifano
in Mierlo. Sparta ’18 is momenteel
bezig om zich direct vrij te spelen in
de 2e klasse H.

Jigoro Kano
presenteert
ouder-kind judo
Goed voor het zelfvertrouwen, de motoriek en de band met je kind.
Dit zijn slechts enkele uitgangspunten van het ouder-kind judo waarmee
judovereniging Jigoro Kano Sevenum in januari wil starten.
De judovereniging uit Sevenum
merkt dat voor sommige kleuters
de drempel hoog is om alleen
de mat op te gaan. Samen met
een ouder of verzorger aan de
les deelnemen geeft dan een
vertrouwd gevoel. Dit was voor hen
aanleiding om te beginnen met
ouder-kind judolessen. Volgens de
vereniging is judo een sport waarbij
samenwerking centraal staat,
wat de hobby een mooie manier
maakt om met je kind een hobby
te beoefenen waarbij de band
verstevigd wordt. Daarnaast maken
deelnemers kennis met een aantal
eenvoudige basistechnieken van het

judo. Kinderen leren spelenderwijs
op een goede manier te vallen en
zichzelf te verdedigen. Ook kunnen
ze hun energie kwijt en leren ze
omgaan met discipline en structuur.
Ook is er ruimte voor spel en plezier.
De vereniging start bij voldoende
interesse met een ouder-kind
judogroep voor kinderen van vier of
vijf jaar en hun ouders of verzorgers.
De cursus start op donderdag
9 januari en zal wekelijks van 17.00
tot 17.30 uur plaatsvinden in de dojo
in sporthal De Kruisweide in Sevenum.
Voor meer informatie of aanmelden,
mail naar info@judoclubsevenum.nl
of bel 06 29 43 91 63.
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kip gezond

Door: Noud Haegens, AVV America
Oranje Zwart uit Helmond was veel te sterk voor het eerste elftal van AVV America. De uitslag doet vermoeden
dat het een spannende wedstrijd was, maar de gasten uit Helmond waren heer en meester op het veld. Met goed
combinatiespel tikten ze America helemaal weg.

1.95

geldig vanaf 28 november t/m 4 december

America onmachtig tegen broodje van de week
Oranje Zwart
Pistolet
www.plushorst.nl

in f o r me e r n

a ar u w

!
g
n
i
t
r
o
k
r
w i n te

Tel: 0628837851 - Sevenumseweg 2 - 5971 NL Grubbenvorst

In de eerste helft kreeg America
nog wat kansjes maar in de tweede
helft was er maar één ploeg die
voetbalde. America blonk alleen uit in
overtredingen. Oranje Zwart liet zich
niet verleiden door het harde spel van
America en haalde zo een meer dan
verdiende overwinning.
Oranje Zwart begon sterk en na
5 minuten was het al raak. Een slim
steekballetje werd beheerst afgerond
door spits Hydayet Dincer, 0-1. America
had niets te vertellen. Het leek wel of
de gasten met twee man meer speelden. Minutenlang op balbezit kunnen
spelen zie je weinig in de 5e klasse
maar Oranje Zwart deed het met verve.

America kreeg hier geen vat op. Het
vele balbezit leidde echter niet tot veel
echte kansen waardoor America toch
in de wedstrijd bleef. Na een half uur
kantelde de wedstrijd zelfs. Een prachtig afstandschot van Jesper Huijs plofte
via de onderkant lat in het doel, 1-1.
Enkele minuten later had America zelfs
de leiding kunnen nemen. Een prachtige voorzet van Jesper Huijs werd maar
net naast gekopt door Jens Kleuskens.
Oranje Zwart leek geschrokken en
beide teams waren nu in balans.
Daar was na de rust geen sprake
meer van. Een harde overtreding van
Roy Derix in het strafschopgebied
luidde de ondergang in: hij kreeg een

gele kaart (die eigenlijk rood had
moeten zijn) en Oranje Zwart kreeg
een strafschop. Dat was geen probleem voor Said Azerfane, 1-2. Wat
volgde was een oppermachtig Oranje
Zwart en een schoppend en vervelend
America. Voetballend kwamen ze niet
verder dan lange ballen naar voren
en wat afstandschoten. Oranje Zwart
bleef goed combineren en kreeg nog
een paar goede mogelijkheden die ze
echter niet wisten te benutten.
Na de rode kaart voor Joey Derix
die zich van zijn slechtste kant liet
zien, was er voor America niets meer
te halen. Dit was een wedstrijd waar
America lering uit moet trekken.

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Wij werken voor jóu!

ABWerkt
Werktisiseen
een
coöperatie
zonder
winstdoel.
jouwerknemer
als werknemer
AB
coöperatie
zonder
winstdoel.
VoorVoor
jou als
wil- willen wij
vooral
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goede
werkgever
zijn.
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je
méér
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dan
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len wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je méér te biedenbaan en een
salaris.
in jesalaris.
investeren,
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over loopbaanontwikkeling
dan
een Wij
baangaan
en een
Wij gaan
in je
investeren,
denken mee over en bieden
je gerichte coaching enen
opleidingen.
loopbaanontwikkeling
bieden je gerichte coaching en opleidingen.

actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van vacatures bij AB
Ons
aanbod!
Hieronder een korte
van de vacatures
Werkt.actueel
Op onze site
www.ab-werkt.nl/banen
vindbeschrijving
je meer uitgebreide
informa-

tie over
deze en
banen
en ons bedrijf. Je kunt viavind
de site
meteen
bij
AB Werkt.
Opandere
onze site
www.ab-werkt.nl/banen
je ook
meer
uitgebreide
solliciteren. over
Kijk verder!
informatie
deze en andere banen en ons bedrijf. Je kunt via de site ook
meteen solliciteren. Kijk verder!
Allround vakkracht gespeende biggen – Vac.nr. 103875
Voor een groot Varkenshouderij
bedrijf net over de /grens
ga je medewerker
zelfstandig gespeende
Medewerker
Leerling
- Vac.nr 103055
biggen
enalle
verzorgen
op diverse
locaties.
Je
voertcontroleren,
samen met voeren
collega’s
voorkomende
werkzaamheden
uit bij de
Je
hebt
ervaring
in
de
varkenshouderij.
biggen en zeugen. Denk hierbij aan verzorgen, controleren en behandelen. Wij
bieden je de mogelijkheid om een (BBL) opleiding te volgen tot vakbekwaam
Assistent dierverzorger varkenshouderij – Vac.nr. 102948
medewerker.

Je assisteert in de kraam- en biggenstal waar je o.a. de dieren gaat con-

troleren, voeren,boomkwekerij
verzorgen en verplaatsen.
Wij bieden je de mogelijkheid
Medewerker
- Vac.nr 103106
om de BBL-opleiding Varkenshouderij
te volgen. Werken en leren tegelijk!

Je bent samen met de ondernemer verantwoordelijk voor alle voorkomende
werkzaamheden. Denk hierbij aan vermeerderen, planten, stokken zetten,
Meewerkend
voorman
loodswerk
– Vac.
nr. 103854
snoeien
en aanbinden.
Het meeste
vindt
plaats met hoogwerker, tractor
Je verricht
onderhoudswerkzaamheden
aan de
sorteeren tuinbouw
verpakkingsen
rooimachine.
Je bent gemotiveerd en hebt
ervaring
in de
of met
machine en lost storingen op. Daarnaast houd je toezicht op de kwaliteit
buitenwerk.

van het product. Je hebt leidinggevende ervaring in de glastuinbouw.

Medewerker
Teeltassistentbandencentrum
– Vac.nr. 103447 - Vac.nr 102845
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mede
verantwoordelijk
voor het verwisselen
de banden. Je werkt
Je
voert alle
teelttechnische
werkzaamheden
uit bij van
de aspergegewassen
nauwkeurig
een soms Denk
hectische
omgeving.
Je bent fysiek goed
in staat
om
in
de kas en in
vollegrond.
hierbij
aan: gewasverzorging,
rooien,
rassen
soms zware
banden te tillen. Hetuitvoeren.
is mogelijkJeom
eenondernemend
opleiding te volgen.
kruisen
en kwaliteitscontroles
bent
en hebt
naast MBO relevante werkervaring.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Meisjes A1 HC Horst kampioen
De meisjes A1 van hockeyclub Horst zijn zaterdagmiddag 23 november na de winst van 4-0 op Venlo A2,
nummer 2 op de ranglijst, kampioen geworden in de tweede klasse. De meisjes waren al verzekerd van de
kampioensschaal, in de klasse 2 poule L, toen er nog drie wedstrijden gespeeld moesten worden. Ze hebben
alle tien wedstrijden gewonnen, met een doelsaldo van 62 doelpunten voor en 6 tegen. Volgend jaar
promoveren ze en spelen de meisjes in de eerste klasse.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl
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GFC’33 pakt koppositie 5F
Door: Gerard Schatorjé, GFC ‘33
In de onderlinge confrontatie met koploper EWC is het eerste elftal van voetbalvereniging GFC’33 uit
Grubbenvorst erin geslaagd om de koppositie over te nemen.
Bijna 250 betalende toeschouwers
werden door de spelers getrakteerd op
een echte topwedstrijd. Vanaf het eerste fluitsignaal werd duidelijk dat GFC
zich niet afwachtend zou opstellen. Het
team trok het initiatief dan ook direct
naar zich toe. Maar ook EWC was naar
Grubbenvorst gekomen om drie punten
te pakken. Zo ontstond een open en
boeiende wedstrijd met alle ingrediënten die behoren tot een topwedstrijd:
inzet, beleving, tactiek, techniek en
met vlagen hoogstaand voetbal. GFC
was in de eerste helft de sterkere ploeg
maar echte grote kansen wist men
niet te creëren. Het duurde tot de 30e
minuut. Wouter van Denzen speelde
zich op de rand van het strafschops-

gebied vrij en zijn striemend schot
belandde tegen het aluminium. De bal
ketste terug bij de vijfmeterlijn en spits
Juul Heldens was alert om de 1-0 te
scoren. EWC was vanaf dat moment het
spoor enigszins bijster en met kunsten vliegwerk wisten de groenhemden
verdere schade te voorkomen in de
eerste helft.
Na rust schakelde GFC een tandje
bij en het was in 48e minuut dat
Etienne Verhofstad slalomde langs drie
verdedigers en de bal panklaar legde
voor Juul Heldens. In eerste instantie
wist de keeper te redden maar tegen
de herkansing was hij kansloos: 2-0.
EWC wankelde en de 3-0 leek een
kwestie van tijd. Enkele zeer goede

kansen werden niet benut en een oude
voetbalwijsheid werd onderstreept. De
rechtsback van EWC begon een solo
vanaf de middenlinie en geen enkele
GFC’er wist hem te stoppen: 2-1.
Met dit doelpunt keerde het wedstrijdbeeld en het leek een kwestie van
tijd eer de gelijkmaker zou vallen. Met
het inbrengen van drie wisselspelers
wist trainer Casper Tielen de aanvalsgolven van EWC te ontregelen en
het laatste fluitsignaal kwam voor de
withemden als een bevrijding.
Beide trainers, Casper Tielen en
Marcel Peeters, hadden hetzelfde commentaar na de wedstrijd: een verdiende overwinning voor GFC met als
grote winnaar het publiek.

TOTALE LEEGVERKOOP
IVM VERBOUWING, na 12½ jaar

moet onze showroom in een nieuw jasje
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Veel afwezigen in team

Meterik in slotfase langs SVSH
Door: RKSV Meterik
Het eerste elftal van RKSV Meterik had het beter verzorgde spel in de
wedstrijd tegen SVSH uit Someren-Heide. Ondanks veel afwezigen in het
team van Gé Ummenthun stond er een team dat ging voor de
overwinning. De groenwitten hielden de supporters echter lang in
onzekerheid en maakten pas na een moeizame fase in de tweede helft
het verschil.
Pas na een kwartier kwam
er leven in de wedstrijd: Gijs van
Rengs schoot na een individuele
actie voorlangs. Daarna konden de
groenwitten juichen na een prachtige
bal van Tom Verbong. Vervolgens
wees scheidsrechter Willemsen
uit Oostrum na enig tumult en
opmerkingen van SVSH-spelers
eerst naar de middenstip, ging in
overleg met de grensrechter en gaf
vervolgens een vrije trap aan de
mannen uit Someren-Heide. Meterik
stapte goed over deze teleurstelling
heen. Dat resulteerde in een goede
kans voor Tom Verbong. Hij speelde
na een dieptepass van Huub
Kleuskens zijn tegenstander fraai uit
en schoot, maar SVSH-keeper Paul
van de Boomen voorkwam de treffer.
Na een half uur werd Gijs van Rengs
in het strafschopgebied door een
verdediger tegen de grond gelopen.
De scheids wees naar de stip. Gijs
bracht de 1-0 op het scorebord. Op
slag van rust wervelde Gijs van Rengs
nogmaals door de verdediging en

Kris Cuppen verzilverde de kans. De
mannen uit Someren-Heide waren
nog niet echt gevaarlijk geweest.
In de tweede helft werd Meterik
verrast door een agressieve tegenstander die dankzij slecht positiespel
van Meterik via Hubert Duijndam
de 2-1 kon scoren. Meterik stond
onder druk maar Kris Cuppen troefde
zijn tegenstander af en scoorde de
3-1. Het Meteriks spel bleef echter
onrustig. Met regelmaat werden
ze afgebluft door SVSH. Leon van
Heugten bracht de spanning terug
in de wedstrijd door de 3-2 binnen
te koppen. Gijs van Rengs besliste
uiteindelijk de wedstrijd: hij nam de
bal rustig aan en scoorde met een lob
de 4-2. In het slotakkoord gaf Gijs de
voorzet aan Kris, die eenvoudig de 5-2
kon binnentikken.
Gé Ummenthun heeft de spelvreugde en beleving buiten en op
het veld teruggebracht. De spelers
hebben deze wedstrijd bewezen dat
ze beter met tegenslagen om kunnen
gaan en dat ze er als team staan.

Horster voetbalteam
tankt zelfvertrouwen

Wittenhorst
vindt aansluiting
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Men kan voorzichtig de conclusie trekken dat het eerste elftal van RKsv
Wittenhorst na de uitwedstrijd tegen Sparta ’25 uit Beek en Donk in de
winning mood zit. De 0-4 zege geeft dit duidelijk aan.
Sparta ’25 ligt Wittenhorst wel: de
wedstrijden van vorig seizoen gingen
ook naar de oranjemannen. Vanaf
het begin van de wedstrijd zocht
Wittenhorst het vijandelijke doel. In
de 4e minuut ging Thom Derks een
duel aan met doelman Ton Verhoeven.
Laatstgenoemde was een teenlengte
eerder bij de bal, maar dit was slechts
uitstel van executie.
Memorabel was de 8e minuut.
Tom van Bergen ontfermde zich zo’n
dertig meter lang over de bal. Hij
leverde een schot als een granaat
in de linkerbovenhoek achter de
vergeefs duikende doelman, 0-1. Dit
gaf de ploeg moed. Zonder zelf in
de problemen te komen werd bijna
de rust bereikt, maar in blessuretijd
glipte de spits van Sparta ’25 voorbij
de achterhoede. Doelman Sjors Witt
kon aanvankelijk redding brengen.
De scheidsrechter zag dat het voordeel
niet meer gold en floot voor penalty.
De veroorzaker ontpopte zich nu
als de redder. De strafschop werd
gehouden.

Na de pauze probeerden de
gastheren orde op zaken te stellen.
Het team drong met meer agressie richting het Wittenhorst-doel. Het
goede verdedigingswerk zorgde ervoor
dat het gevaar eigenlijk geneutraliseerd werd. Wittenhorst putte hier
moed uit en zocht nadrukkelijk naar
de tweede treffer. Dit gebeurde dan
ook. De ingevallen Bram Rubie werd
op onreglementaire wijze gestuit. De
vrije trap die volgde, werd door Will
Spreeuwenberg hard via de binnenkant van de paal ingeschoten, 0-2.
Een volgende snelle uitbraak over
rechts bracht wederom succes. De
attent mee opgerukte Bart Verheijen
kon de bal binnenschieten, 0-3.
De wedstrijd was hiermee
gespeeld. Het toetje kwam via de
handige en snelle Thom Derks. Op
links was hij iedereen te slim af en het
schot dat volgde was eveneens voor de
doelman te machtig, 0-4.
Wittenhorst mocht zich de grote
winnaar noemen. De aansluiting is
bereikt en het moraal is hoog.
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Ons Genoegen

Kerstworkshop Groei en Bloei
Internationale
vogeltentoonstelling
in Horst

Groei en Bloei organiseert op dinsdag 17 december kerstworkshops in Noord-Limburg. Een van die workshops
vindt plaats in de Muziekzaal in Meerlo en begint om 09.30 uur. Daarnaast worden in De Wingerd in Sevenum
workshops gegeven om 09.30, 13.30 en 19.30 uur.

Vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst organiseert een internationale
vogeltentoonstelling. Deze tentoonstelling vindt plaats van 29 november tot
1 december in De Schutroe in Horst.
Bij deze internationale
vogeltentoonstelling worden
583 wedstrijdvogels van 55 inzenders
geshowd, nadat deze aan een strenge
beoordeling zijn onderworpen
door een tiental deskundige
keurmeesters van de Nederlandse
Bond van Vogelliefhebbers. De
vogels zullen worden gekeurd
op houding, postuur, kleuren,
poten, snavel en raszuiverheid.
Er zijn allerlei verschillende
vogels aanwezig, van kanaries tot

tropische vogels en van Europese
cultuurvogels tot kromsnavels. Naast
de enorme collectie aan vogels
om te bewonderen is er ook een
verkoopklasse van vogels aanwezig
en zal er traditiegetrouw een tombola
plaatsvinden. De tentoonstelling zal
vanaf dit jaar een jaarlijks terugkerend
evenement worden.
Voor meer informatie en voor
openingstijden van de tentoonstelling
en de verkoopklasse, kijk op www.
vogelverenigingonsgenoegenhorst.nl

Hangouderen en hangoren

’t Lenske in de prijzen
Film- en videoclub ’t Lenske Sevenum heeft onlangs meegedaan aan de
Inter Club Ontmoeting (ICO), een clubwedstrijd van de LOVA (Limburgse organisatie van audiovisuele amateurs), in Schimmert. ’t Lenske sleepte de
eerste prijs in de wacht.
Met de film Hangouderen en
Hangoren sleepte de Sevenumse
filmclub voor de derde keer de eerste
prijs in de wacht in de 36 jaar dat
dit evenement bestaat. De film die
in clubverband werd gemaakt, werd
geschreven en geregisseerd door
clublid Gérard Koenen uit Horst. De
film is in Geijsteren opgenomen en

vertelt het verhaal over jongeren en
ouderen die elkaar treffen op hun
hangplek.
Omdat ’t Lenske gewonnen heeft,
vindt de ICO2014 in Sevenum plaats,
op 12 oktober in De Wingerd. De
videoclub heeft maandelijks op de
tweede maandag vanaf 19.30 uur in
De Wingerd in Sevenum clubavonden.

Extra
5
250 gram champignons
weekend Bakje
uit eigen regio
79
actie
vaste lage prijs 0,
1 kilo magere
varkensrollade van 7,98 nu

,98

Deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 28 t/m zaterdag 30 november 2013.

Tevens spaaractie voor korting op spellen en puzzels t/m week 50-2013.

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

wordt gezorgd tijdens de workshops.
Bezoekers wordt geadviseerd om een
eigen snoeischaar en mes mee te
nemen. De workshop is voor beginners
en gevorderden. Aanmelden kan tot 1
december. De Koninklijke Maatschappij
Tuinbouw en Plantkunde, oftewel Groei

Onder begeleiding van de Groei
en Bloei-bloemschikdocenten kunnen
leden en niet-leden een feestelijke
kerstdecoratie maken. Het voorbeeld van dit arrangement was te
zien op 20 november in De Wingerd
in Sevenum. Voor alle materialen

en Bloei, is een landelijke vereniging
voor tuinen- en plantenliefhebbers
met als belangrijkste doelstelling
het stimuleren en ondersteunen van
mensen met een groene hobby. De
andere workshops vinden plaats in
Venlo en Hout-Blerick.

Tentoonstelling Welfare
De jaarlijkse tentoonstelling van de Welfare van het Rode Kruis wordt gehouden op zondag 1 december in
’t Gasthoês in Horst. Tijdens de tentoonstelling is handwerk te koop. De tentoonstelling duurt van 10.00 tot 16.00 uur.
Op de tentoonstelling is handwerk
te koop, dat is gemaakt door mensen
die wekelijks samenkomen in
’t Gasthoês en op vijf andere locaties
in gemeente Horst aan de Maas. Het

is een van de sociale activiteiten die de
regionale afdeling van het Rode Kruis
organiseert om het isolement van
mensen te doorbreken en om eenzaamheid te bestrijden. Vrijwilligers

van het Rode Kruis begeleiden de
groep.
Tijdens de tentoonstelling vindt
ook een loterij plaats. De opbrengst
gaat naar het Rode Kruis.

Jan Keijzers erelid Harmonie
Tijdens het afscheidsfeest van twee leden van de Vrienden van de Harmonie, Jan Keijzers en Jack Voermans,
die zich beiden jaren lang verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging, is Jan Keijzers geëerd.
Jan Keijzers was 32 jaar geleden
een van de oprichters van de Vrienden

van de Harmonie in Horst. Voor zijn hele
oeuvre heeft de Koninklijke Harmonie

van Horst doen besluiten Jan tot erelid
van de Harmonie te maken.

Adventsactie voor Tanzania
In de adventsperiode wordt via collectebussen in de kerken van Sevenum en Kronenberg gecollecteerd voor
een scholenproject in Tanzania.
en vijf docenten van het Blariacum
College in Blerick reist hij naar Tanzania
om met de lokale bevolking te werken
voor een aantal projecten voor scholen.

de parochie Sevenum voor dit goede
doel naar Tanzania. De naam van deze
jongere is Twan Tacken, hij is 14 jaar
oud. Samen met 31 andere leerlingen

Tijdens de wereldmissiedag in
oktober is al aandacht gevraagd voor
het Afrikaanse land Tanzania. In de
zomer van 2014 reist een jongere uit

Acu-Balance

Bloem & zo

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

Voor al uw bloemwerk!
St. Odastraat 16a Melderslo
tel. 077 3987069

Energie & Hormonale Balans
Overgangsklachten, IVF, Stress
Rugklachten, Tennisarm, Moeheid

Kerstshow 2013:

Ook bij Stoppen met
Roken en Overgewicht

vrijdag 29 november 9.00 tot 18.00 uur
zaterdag 30 november 9.00 tot 20.00 uur
zondag 1 december 13.00 tot 17.00 uur
www.bloemenzomelderslo.vpweb.nl

Rob Coumans

Schoolstraat 59, Horst • Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
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Kom en
Ruitersport Equidrome biedt u als
paardensportliefhebber een ruim
ende
assortiment aan producten. Alle bek
d!
merken zijn bij ons vertegenwoordig

Personaliseer uw plaid, handdoek of
Vele mogelijkheden!

leuke kindercadeautjes
Gezellig zitten
in het ruitercafé

deken

Sinterklaastips!

Ruime keuze
in de ruitershop

Direct uitproberen
in de rijhal

lo Tel. 077 321 60 06
Straelseweg 374, 5916 AD Ven

gratis parkeren

www.equidrome.nl
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DECULTUURRECENSENT
‘Grappen maken, daar word je mee geboren’
De Cultuurrecensenten: Fenna Deters (16) en Michelle Hermans (16)
Voorstelling: Eric Koller - Fire in the Hole (24 november)
Theater is: beeldend een verhaal vertellen

Wat is de reden dat u de
toneelschool in Utrecht ging volgen?
Toeval. Ik wilde eigenlijk naar de
toneelschool in Amsterdam of

Maastricht, maar daar werd ik niet
aangenomen. Een jaar later heb ik
het in Utrecht geprobeerd, daar werd
ik wel aangenomen. Daar ben ik

Botany BV ontwikkelt met veel succes nieuwe
producten en teeltwijzen voor bedrijven in de tuinbouwsector. Wij zijn gespecialiseerd in groente- en
sierteelt, klein fruit en boomkwekerij, zowel onder
glas als in de vollegrond.
De groei zit er goed in bij Botany en daarom
zijn wij op zoek naar een:

Algemeen medewerker
(junior) projectleider
tuinbouw
Functie-eisen
Kijk voor de uitgebreide functie-eisen op www.botany.nl
Aangeboden
We stellen je een veelzijdige en afwisselende baan in het
vooruitzicht bij een jong, groeiend en dynamisch bedrijf
in een prettige werkomgeving. Een goede salariëring met
marktconforme secundaire arbeidsvoorwaarden.
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact
opnemen met Geert Jeucken, tel. 06-26462878. Informatie
over Botany B.V. is beschikbaar op www.botany.nl.
Solliciteren
Schriftelijke sollicitaties, inclusief CV, voor 1 Januari 2014.
sturen naar : geert.jeucken@botany.nl of per post:
Botany B.V. t.a.v. Geert Jeucken,
Dr. Droesenweg 7, 5964 NC Meterik
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst

achteraf heel blij om.
Waarom heeft u voor de specialisatie
komedie gekozen?
Dat is me met de paplepel ingegoten.

Ik mocht vroeger langer opblijven
als er een cabaretier op tv kwam en
toen dacht ik: ‘Waaaauw’. Dat vond ik
fantastisch. Grappen maken, daar word
je mee geboren.
Wat doet u zoal als u niet op het
podium staat?
Ik heb twee honden, daar maak ik hele
lange wandelingen mee. En verder
is het natuurlijk een heel bedrijf dat
je runt in je eentje, dus dan doe ik
de administratie en bereid ik nieuwe
shows voor.
Wat vindt u leuker: optreden in
Nederland of in het buitenland?
Goeie vraag. In het buitenland is heel
spannend, je weet niet hoe de mensen
gaan reageren. Nederland is gewoon
lekker, het is thuis. Dus ik heb niet echt
een voorkeur.
Hoe bent u op de naam van uw
uitgebrachte dvd gekomen
(Hippopotomonstrosesquippedaliofobie) en wat betekent het?
Het betekent: angst voor lange
woorden. Ik las het in een blad over
wetenschap, daar stond een bladzijde
in over allemaal lange benamingen.
Omdat het ‘angst voor lange woorden’
betekent, vond ik het zo fantastisch. Ik

gebruik in mijn shows weinig woorden,
dus je kunt zeggen dat ik angst voor
lange woorden heb, dat past gewoon
helemaal bij de show.
Waarom maakt u weinig gebruik van
woorden in uw voorstellingen?
Vroeger op de bank was ik andere
cabaretiers altijd aan het afkraken, toen
dacht ik: ‘Blijf je nu hier op de bank
zitten en schelden of ga je laten zien
dat je het beter kunt?’ Toen heb ik me
ingeschreven voor het Gronings Cabaret
Festival en moest ik iets verzinnen. Ik
had geen geschreven tekst en daardoor
is het zo ontstaan.
Hoe vaak moet u één voorstelling
spelen? Wordt het nooit saai?
Ongeveer tweehonderd keer. Het wordt
nooit saai. Ik vergelijk het altijd met
een hordeloopwedstrijd. Je moet maar
zien dat je niet struikelt, als eerste over
de finish gaat en zo mooi mogelijk over
de hordes springt. Dat is elke keer weer
een uitdaging.
De voorstelling in drie woorden:
Fysiek, beeldend, woordloos.
De volgende voorstelling
bij Kukeleku is Herman in een bakje
Geitenkwark, zondag 15 december.
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15 VRAGEN

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

Sandro Cooiman
15 jaar
Horst
Dendron College

Wie is je grootste held uit de
heldenwereld?
Robin van Persie, hij is een voetballer
die vroeger bij Feyenoord voetbalde.
Feyenoord is altijd al mijn lievelingsclub
geweest en Van Persie is gewoon een
spits van wereldklasse. Hij maakt heel
veel doelpunten met hele mooie acties.
Waar sta jij over tien jaar?
Ik denk dat ik iets in de economie wil
doen later. Ik vind het leuk om dingen
te verkopen en te handelen. Ik denk
dat ik later de opleiding Handel en
Verkoop wil gaan doen, volgens mij is
dat in Venray of Helmond. Ook hoop
ik dat ik later nog steeds voetbal. Ik
voetbal nu al vanaf mijn zesde.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Voor mijn zestiende verjaardag zou
ik graag een scooter willen. Ik wil er
dan wel graag een met een blauw

aan
Sandro Cooiman Mies

kenteken, daarbij hoef je namelijk geen plannen van die avond te bespreken en
helm bij op. Zonder helm is het gewoon op Twitter vind ik het interessant om
te zien wat andere mensen allemaal
gemakkelijker.
doen.
Als je iets opnieuw zou kunnen
Waar word je blij van in
doen, wat zou dat dan zijn?
Dan zou ik de tweede klas van de mid- Horst aan de Maas?
Alles is heel dicht bij elkaar. Om
delbare school opnieuw willen doen.
Omdat ik niet goed mijn best deed, ben vrienden te zien hoeven we niet heel
erg lang te fietsen, we wonen allemaal
ik toen blijven zitten. Ik heb daardoor
dicht bij elkaar. Toch zou ik hier denk ik
wel nieuwe vrienden gekregen, maar
gelukkig heb ik mijn oude vrienden ook niet voor altijd willen wonen. Ik kom
uit Rotterdam, dus zou graag terug die
gewoon gehouden.
In wiens huid zou je een dagje willen kant op willen.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
kruipen? Wat zou je dan doen?
dan doen?
In een beroemde wereldleider, zoals
Dan zou ik een wereldreis maken.
Barack Obama. Mij lijkt het interessant
Sowieso zou ik dan naar Brazilië willen,
om te weten hoe hij zijn dag doormaar Australië, de Verenigde Staten
brengt. Ik zou willen weten wat hij
en Zuid-Afrika lijken me ook wel leuk.
allemaal doet op een dag.
Het lijkt me wel leuker om dit met een
Sociale netwerken, wat vind jij
groep te doen, in plaats van alleen rond
daarvan? Wat is je favoriet binnen
te trekken.
deze groep?
Tegenwoordig gebruikt iedereen sociale Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
netwerken, het is dus heel handig als
ze een geheim ingrediënt?
je bijvoorbeeld iets wil afspreken met
Risotto met garnalen. Ze gebruikt
vrienden. Het meest gebruik ik Twitter
daarvoor olijfolie uit Spanje als geheim
en WhatsApp, om bijvoorbeeld de

Nieuw in Sevenum:

Fietsplein Maasbree
In- en verkoop van 2e hands fietsen
en het juiste adres voor reparatie.
Helenaveenseweg 13A Sevenum
Tel.: 06 57 07 22 03
Web: www.fietspleinmaasbree.nl
Voor openingstijden: zie website

UR mooi luxe appartement
U
H
TE

in Gasthuisstraat 36 Horst

ingrediënt. Mijn tante woont in Spanje
en zij neemt het altijd voor ons mee.
Op welke manier verdien jij bij?
Op dit moment verdien ik niet bij,
maar in de zomer heb ik wel bij de
bonen gewerkt. Ik probeer wel werk te
zoeken, maar er is bijna geen werk. In
de kas werken dat vind ik ook niks, het
vroege opstaan houd ik niet zo van. Ik
zou het liefst in de supermarkt of in de
horeca of zo werken.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Oudejaarsdag, ik vind het vuurwerk
afsteken heel leuk. Het is dan altijd
heel gezellig samen met vrienden.
’s Middags steken we dan vuurwerk af
en ’s avonds gaan we samen gourmetten. Wat we daarna doen, is eigenlijk
altijd verschillend, net waar we zin in
hebben.
Als je gaat shoppen: waar en
wanneer?
Dan ga ik naar een grote stad, zoals
Rotterdam. Daar zijn veel winkels, dus
dan heb je veel keus. Rotterdam of Den
Haag zijn wel mijn favoriete steden om
te gaan winkelen. Meestal ga ik dan in
de vakantie.
Zon of sneeuw?
Ik vind het allebei wel leuk. In de zon is
het lekker warm en kan ik lekker gaan
zwemmen. In de sneeuw vind ik het
ook wel leuk om buiten te zijn. Ik zou
wel heel graag gaan snowboarden in
Oostenrijk of zo.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een avondmens, ik heb moeite
met opstaan. Als ik ’s ochtends wakker word, dan ben ik altijd nog heel
moe. Toch lukt uitslapen me ook
niet echt. Ik moet voor school altijd
vroeg opstaan, dus dan word ik in het
weekend ook rond die tijd wakker.
Maar dan blijf ik wel nog in mijn bed
liggen.
Stad of dorp?
Dan kies ik voor een stad, omdat
daar veel meer te doen is. Zelf ben
ik ook geboren in de stad, ik kom uit
Rotterdam. Ik zou denk ik later weer
terug naar Rotterdam gaan, of in ieder
geval daar in de buurt gaan wonen.
Opgroeien in een dorp vind ik wel
leuker, omdat je meer vrijheid hebt.

Dwarsweg 8 Meterik
T 077-398 2399
info@meterikelektro.nl

Elektro installatie- en adviesbureau
• Elektrische installaties
• Zonnepaneelinstallaties

• Alarminstallaties
• Elektromaterialen

www.meterikelektro.nl
Ervaar zelf wat 25 jaar ervaring voor u kan betekenen.
Neem contact op voor een persoonlijk en duidelijk advies!

Per 15 december 2013. Bevindt zich op de 1e verdieping.
Lift aanwezig. Groot 110 m2, ruim balkon op het zuidwesten.
Garage erbij huren is mogelijk.

Kale huurprijs € 620,00 servicekosten € 50,00 per maand.

Ideaal voor tweeverdieners/ouderen.
Heeft u interesse, stuur een mail naar t.hoeijmakers@planet.nl

www.spreeuwenbergadministratie.nl
Meldersloseweg 139, 5962 AA Melderslo T 077 - 398 71 22

Column

Film making
De productie van een film
(nou ja film, ik heb het over
een korte fashionfilm): er komt
nogal wat bij kijken. Aan alles
moet gedacht worden en alles
wat je bedenkt moet ook nog
eens tot in de puntjes uitgedacht zijn. Om alvast te
oefenen voordat we begonnen
aan de productie van een
eindfilm in samenwerking met
Amsterdam Fashion Week,
creëerden we binnen vijf
dagen eerst een testfilm.
En dat ging niet zonder slag of
stoot...
Vijf dagen van 24 uur: dat is
kort, heel erg kort. Ik rende als
een kip zonder kop rond om al
het materiaal te verzamelen
voor een complete set, ik
regelde locaties, modellen,
make up- en haarartiesten,
lichttechnici, producers, assistenten en als regisseur schreef ik
het script. Voor even zweefde
ook ikzelf ergens tussen de
wereld van film vol fantasie en
de werkelijkheid. Ik moet eerlijk
toegeven dat ik op een bepaald
moment niet meer door had wie
op de filmset hoorde en wie
niet. Wat weinig slaap wel niet
met je doet...
Met een complete crew
schoten we een hele avond op
de gangen van een druk hotel in
hartje Amsterdam. Natuurlijk
blijft een hotel ook in de avond
leven en blijven gasten komen
en gaan. Lukte het om tijdens de
eerste uurtjes nog heel netjes de
mensen, kriskras over de set,
terug naar hun kamer ter
brengen, ging dat na een paar
uurtjes hectiek toch niet helemaal lekker meer. Die arme
man, die ik geïrriteerd vroeg of
hij nou eens eindelijk uit beeld
wilde gaan staan omdat we aan
het schieten waren en zijn
acteerwerk en poses niet erg
sterk werkten binnen de shots,
bijvoorbeeld. “Eh.. nou ik zou
eigenlijk heel graag naar mijn
kamer willen gaan.” O ja, oeps,
die mensen zijn er vanzelfsprekend ook nog... “Maar natuurlijk
meneer, sorry.”
Tja.. Ergens tussen film en
werkelijkheid inderdaad. Nou ja
ach, het was alleen nog maar
oefenen, de volgende keer zorg
ik ervoor dat ik precies weet wie
op de set hoort en wie niet. Dat
lijkt me een hartstikke goed
ontwikkelingspuntje.
Mies
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Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

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

Hôrster Popkwis
De jaarlijkse Hôrster Popkwis wordt gehouden op zaterdag 30 november. Dit muzikale evenement vindt plaats
in de grote zaal van cultureel centrum ’t Gasthoês. Dertig teams van vier personen, strijden om de eer en de
felbegeerde gouden, zilveren of bronzen Hôrster Popkwisplaat.

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

U koopt uw
cadeau toch ook in de

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

De popkwis in 2012
Door de snelle aanmeldingen, zijn
alle plekken al vergeven. Dit betekent
dat nieuwe teams zich niet meer kunnen aanmelden. Wel is publiek welkom

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

tijdens deze avond. Er worden muziekfragmenten ten gehore gebracht en
voldoende beeldmateriaal getoond. De
speciale publieksronde zorgt ervoor dat

het publiek ook nog een beetje mee
kan doen met de Popkwis.
De Hôrster Popkwis begint om
19.30 uur.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

In Lottum werd afgelopen weekend het 5x11-jubileumfeest van GMV De Peg gevierd in een tent op de
Markt. GMV de Peg organiseerde in samenwerking met plaatselijke horeca een feestweekend. Vrijdagavond
werd de zittingsavond gehouden. Op zaterdag stond een feestavond met de Powerhosen op het programma.
Zondag was een receptie en werd afgesloten met een optreden van Beppie Kraft. Prins Niek d’n 2e loopt hier
door de tent tussen de senioren.

The Wild Romance in Mèrthal
De oude begeleidingsband van kunstenaar en zanger Herman Brood, The Wild Romance, staat op vrijdag 29
november in De Mèrthal in Horst. Het optreden begint om 20.00 uur.
The Wild Romance heeft voor dit
optreden voor het eerst een nieuwe
setting. John Hayes van Mothers
Finest treedt samen op met de band.
Naast de hits van Herman Brood zijn

er ook veel nummers van Mothers
Finest te horen. Classic rockcoverband
Campaign uit Horst verzorgt het
voorprogramma. Ook Eva Wijnen
uit Melderslo en de band Otherwise

treden op tijdens het voorprogramma.
De Mèrthal is open om 19.00 uur. De
organisatie is in handen van café Blok
10, café Het Centrum en geluid en
licht JP/PA.

Kindertocht Sevenum
ZORG

Kinderen uit Sevenum, Kronenberg, Evertsoord en daarbuiten zijn op zaterdag 30 november
om 18.00 uur welkom in de kerk in Sevenum voor de kindertocht.
De tocht begint onder de naam
‘De reis naar de stal van Betlehem’ in
de kerk. Na het welkomstwoord door
de pastoor gaan de kinderen naar
het parochiehuis. Er zijn verschillende
activiteiten geregeld voor de kinderen,

zoals het maken van een adventskalender en een kerstboom van hout.
Ook kunnen ze luisteren naar liedjes
en verhalen. Tijdens deze activiteiten
beginnen de kinderen ook met het
zetten van de beelden in de grote

kerststal. Kinderen krijgen tijdens de
tocht antwoorden op de vragen wat
kerstmis betekent en waar het vandaan
komt en waarom we alles versieren
met lichtjes en een kerstboom. Ouders
en grootouders zijn ook welkom.
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Ochtendconcert Melderslo
Muziekvereniging Eendracht uit Melderslo organiseert op 1 december het
jaarlijkse ochtendconcert in MFC De Zwingel in Melderslo. Van 11.00 tot
13.00 uur verzorgt zij een klinkend concert.

Stille nacht, heilige
nacht in Sevenum
Reinier Thiesen houdt een presentatie over het kerstlied Stille Nacht,
Heilige Nacht op dinsdag 3 december om 20.00 uur in het Parochiehuis
in Sevenum.
Josef Mohr en Franz X. Gruber. Verder
komt de verzameling van Thiesen
aan de orde. Zijn verzameling van
uitvoeringen bevatte tijdens Kerst
2012 meer dan 5.500 verschillende uitvoeringen uit zo’n honderd
verschillende landen. Daarmee is het
de grootste verzameling ter wereld
van één lied. Bekend is dat het lied
zeker in 230 verschillende talen wordt
gezongen.

Stille Nacht, Helige nacht is het
meest gezongen en uitgevoerde
kerstlied ter wereld. Al 35 jaar is
Thiesen bezig met dit lied. Hij verzamelt de vele uitvoeringen die er
wereldwijd zijn. Daarbij heeft hij zich
verdiept in de geschiedenis en de
vele ontwikkelingen die er rond het
lied zijn geweest.
De informatieve lezing behandelt
het lied zelf, maar ook de makers

Eendracht vertolkt een uitgebreid
repertoire met klassieke muziek en
pop, maar ook musical en folk. Er

worden muzikale uitstapjes naar
Azië, Midden-Amerika, Afrika en ook
Europese landen gemaakt. Daarnaast

wordt een loterij georganiseerd door de
muziekvereniging. De deuren zijn vanaf
10.30 uur geopend en toegang is gratis.

Vocaal ensemble Sevenum
Vocaal ensemble Leudal zingt op zaterdag 30 november vanaf 18.00 uur in de kerk in Sevenum. Het koor laat
gezangen horen uit de stijlperiode van de Renaissance. Ze voeren werken uit van onder andere Tomas Luis de
Victoria en Antonio Lotti.
Op zaterdag 30 november vindt
het optreden plaats in de parochiekerk
van Sevenum. Het vocaal ensemble
Leudal bestaat uit zeven zangers

en veertien zangeressen, die vooral
afkomstig zijn uit de gemeente
Leudal in Midden-Limburg. De leden
repeteren onder leiding van hun

dirigent Hugo Fredrix. Het repertoire
van het koor bestaat grotendeels uit
geestelijke gezangen van componisten
uit de Renaissance.

Kerstconcert HONL
Het Harmonieorkest Noord-Limburg (HONL) organiseert op zondag 8 december in cultureel centrum ‘t Gasthoês
in Horst het traditionele kerstconcert. Het concert begint om 15.00 uur.

Prinsen-boerenbal
Swolgen
Het Prinsenbal van CV d’n Bok vindt plaats op 30 november in
Swolgen. Op deze avond worden de 60e prins(es) en het 22e boerenbruidspaar van Swolgen bekendgemaakt. Het bal begint om 19.49 uur in
café-zaal Wilhelmina.
ludieke wijze met de ‘geboorte’ van
hun kind. Als extraatje wordt tijdens
het prinsen-boerenbal een loterij
gehouden waarbij verschillende
prijzen te winnen zijn.
Toegang tot het bal is gratis.

Tijdens het bal wordt er afscheid
genomen van prins Mark I, prinses Miranda en adjudanten Kay en
Gerd. Ook neemt het boerenbruidspaar van 2013, Gert-Jan en Susan,
afscheid. Dit gebeurt op geheel

Het kerstconcert van dit jaar
voert de bezoekers door middel van
de muziek mee naar Rusland en
Scandinavië. Tijdens het optreden
wordt muziek gespeeld van succesvolle
componisten en zangers uit deze gebieden, zoals Grieg en ABBA.

Omdat Scandinavië volgens het
HONL ook onder Keltische invloeden stond, komt deze muziek ook
naar voren door vioolspel van Joya
Haanegraaf, Hely Renkens, Jacqueline
Fijnaut en Maurice Keulen. Ook worden
traditionele kerststukken gespeeld. Het

Doe mee met de fotowedstrijd
van Tuincentrum Leurs en...

(Foto: Wim Jenniskens)
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gratis shoppen
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geheel staat onder leiding van dirigent
Leo van de Laak. Het Meuleveld
kinderkoor is ook aanwezig bij het
kerstconcert. Verder vertelt Sophie ter
Braak, regionaal voorleeskampioen
van 2012, enkele kerstverhalen.
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Uitwisselingsconcert
Muziekvereniging Sint Hubertus uit Hegelsom en fanfare
Sint Nicolaas uit Broekhuizen organiseren op vrijdag 29 november een
uitwisselingsconcert in zaal Debije in Hegelsom. Het concert begint
om 20.00 uur.
Het programma is volgens de
verenigingen heel gevarieerd en
biedt voor ieder wat wils. Zo worden
er werken gespeeld uit de musicals
Evita en Joseph and the Technicolor

Dreamcoat. Ook brengen de fanfares
concertmarsen, zoals Knight Templar,
ten gehore en worden rocknummers
gespeeld van Michael Jackson en
Deep Purple. De toegang is gratis.

Première documentaire
Heideroosjes
De documentaire Mooi geweest - een leven na de Heideroosjes van journalist en schrijver Leon Verdonschot gaat
op zaterdag 7 december in première. Verdonschot volgde de vier bandlanden van punkband Heideroosjes uit Horst
het eerste jaar na het stoppen van de band.

Rockcafé Lottum
OJC Canix organiseert op zondag 1 december een rockcafé. De soos is
om 15.00 uur open, om 17.00 uur begint het rockcafé. In het voorprogramma staat Velvety, een viermansformatie uit Meterik. Daarna is het
podium voor Sunday Zombies & The Brain.
Velvety wijkt met zijn alternatieve
rock behoorlijk af van het standaard
coverbandrepertoire. Met nummers
van The Cure en The Dead Weather
worden afwisselende sets neergezet
waarbij de nadruk wordt gelegd op de
luisterervaring.

Sunday Zombies & The Brain
brengt eigen repertoire. De zanger
heeft uitstraling en de band haalt
inspiratie uit muziek van Steppenwolf,
Metallica, Pearl Jam en soms een
falsetto-stukje dat doet denken aan
Deep Purple.

Museum De Locht

Ambachtendag
In museum De Locht in Melderslo vindt op zondagmiddag 1 december
een ambachtendag plaats, met demonstraties van oude ambachten. Deze
demonstraties beginnen om 13.00 uur.
Diverse oude ambachten zoals
mandenvlechten en stroop maken
worden zondagmiddag gedemonstreerd door echte vakmensen. Zij
laten in museum De Locht zien hoe
ze met eenvoudige hulpmiddelen
en natuurlijke materialen bijzondere
producten kunnen maken.
In het museum is ook een nieuwe
wisselexpositie ingericht: Bij ons

thuis aan de muur. Deze nostalgische
expositie laat zien wat men vroeger
in huis aan de muur hing, zoals foto’s
van voorouders, diploma’s, vrome
afbeeldingen en kruisbeelden. De
wisselexpositie zal tot oktober 2014
te zien zijn.
Museum de Locht is op woensdag, zaterdag en zondag geopend van
11.00 tot 17.00 uur.

De opnamen van de documentaire Mooi geweest - een leven na
de Heideroosjes begonnen bij de
Nederlandse en Belgische afscheidsshows van punkband Heideroosjes.
De Limburgse televisiezender L1 gaf
opdracht voor de documentaire, die
tot stand kwam met steun van het
Mediafonds. Leon Verdonschot volgde
Roelofs en zijn drie ex-medebandleden
in hun eerste jaar na de Heideroosjes.
Verdonschot: “Vijftien jaar geleden
schreef ik mijn eerste boek samen
met Guuz Hoogaerts, genaamd Een
Teringtyfustakkeband. Het boek is een

biografie over de Heideroosjes. Onze
loopbanen zijn zich geregeld blijven
kruisen, dus het voelde heel natuurlijk
en tegelijk bijzonder om hun levens als
ex-Heideroosjes vast te leggen. Mijn
centrale vraag was namelijk dezelfde als
die van een deel van de band, namelijk
als je 23 jaar hebt geleefd van en voor
de muziek en dat opeens verdwijnt, wat
dan? Wat is een ex-muzikant?”
De Heideroosjes bestond uit vier
jeugdvrienden, die 23 jaar in dezelfde
bezetting een band vormden en ruim
1.500 concerten gaven. Verder wonnen ze een Edison, maakten ze de

bestverkochte Nederlandse punkplaat
uit de geschiedenis en stonden ze
meerdere malen op hoofdpodia van
grotere Europese festivals zoals Pinkpop,
Lowlands, Rock Werchter en Sziget.
Verdonschot maakt de documentaire samen met producent Hans
Heijnen, cameraman Adri Schrover,
geluidsman Mark Wessner en editor
Ozan Olçay. Hij maakt met deze documentaire zijn debuut als regisseur. De
documentaire gaat in aanwezigheid
van de bandleden en de makers van de
film in première bij theater en bioscoop
DOK 6 in Panningen.

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S

It’s Clean

●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

Zaterdag 7 december - Zondag 8 december

Helenaveen Zaterdag 15:00 tot 21:00 u Zondag 11:00 tot 17:00 u
Entree € 2,50 p.p. Kinderen t/m 16 jr. gratis entree

Deze bedrijven dragen de Peelse Kerstmarkt ook een warm hart toe!
- Groepaccommodatie Amatisse Helenaveen - Van Dijk Bouw en Bouwbegeleiding Helenaveen - Eethuis en cafetaria ’t Veen Helenaveen - Heldens Springkussenverhuur Koningslust - Tingieterij Atelier Peelwerk Helenaveen. Aanwezig op de Peelse Kerstmarkt - De Gouden Helm| Feesten, partijen en vergaderen Kijk op www.peelsekerstmarkt.nl of www.facebook.com/peelsekerstmarkt
voor alle actie’s en prijsvragen waarbij vele mooie prijzen te winnen zijn!

O.a. Een geheel verzorgde dag in de Peel voor 20 personen!
Deze prijzen worden beschikbaar gesteld door nog veel meer betrokken bedrijven;
waarvoor dank!
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Blitterswijck

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

www.its-clean.nl

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

Percussion Proms in Meterik

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag

In navolging van optredens in 2007 en 2009 heeft de drumband van muziekvereniging Concordia uit Meterik ook in 2013 weer een Percussion Proms
georganiseerd. Het resultaat: twee avonden vol muziek en sfeer. De drumband laat zien dat slagwerk en percussie garant staan voor een indrukwekkende
avond uit.
“Prachtig” en “ontzettend mooi”
zijn veelgehoorde reacties uit het
publiek. De zaal in MFC De Meulewiek
is tijdens deze Percussion Proms gevuld
met een enthousiast publiek. Veel
mensen komen uit Meterik om hun
vrienden, kennissen, zoons of dochters
te zien spelen. Maar ook van buiten
Meterik is publiek gekomen voor een
gezellig avond uit.

00.00 uur
02.00 uur
06.00 uur
07.00 uur
08.00 uur
09.00 uur

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

12.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

Verschillende
instrumenten én
slagwerkers
Bijgestaan door verschillende gastmuzikanten en een zanger en zangeres
brengt de drumband onder leiding
van dirigent Ton Verberne een mix van
genres en stijlen. Van zeemansliedjes
uit de zeventiende eeuw tot Guus
Meeuwis en van latin naar salsa, rock
en happy hardcore: alles wordt ten
gehore gebracht. Dit maakt de avond
toegankelijk voor iedereen, omdat er
voor iedere muzieksmaak wel een lied
bijzit dat aanspreekt.
De muzikanten staan op een
indrukwekkende bühne met verschillende niveaus. Het podium is gevuld
met slaginstrumenten in alle soorten
en maten en zo mogelijk nog meer
verschillende slagwerkers. Mannen van
uiteenlopende leeftijden en één enkel
meisje vormen de band, die tijdens
een aantal nummers verder aangevuld wordt met jeugdslagwerkers van
Drumband Jeugd Ensemble Meterik.
“Want de jeugd heeft de toekomst”,
vertelt presentator Geert van den

Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
L1 NWS
Reindonk NU
Schijven
voor Bedrijven
L1 NWS
Middagvitaminen
L1 NWS
Reindonk NU
Melodie-express
@8
@9
Uitzending gemist
Reindonk Easy

elk heel uur NOS headlines
elk half uur Lokale nieuws
RADIO
Horst, Sevenum en Grubbenvorst:
ether 107.1 FM
Meerlo, Swolgen en Broekhuizen:
ether 105.6 FM
Kabel analoog: 87.5 FM
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 990
Glasvezel KPN: kanaal 990
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 3053
Munckhof. De jonge slagwerkers doen
niet onder voor de oudere garde. Ze
slaan er lustig op los en produceren een
hele hoop geluid. “Kei ruig”, vindt het
publiek.
Hoewel de presentator het publiek
nog verzekerde dat het tijdens een
promsconcert is toegestaan om te
praten, luistert het merendeel muisstil.
Vanaf de eerste noten tot de laatste
toegift is het publiek geboeid. Als de
band hen echter verzoekt mee te doen,

dan komt de zaal als één man tot
leven en klapt en zingt mee.
Broer en zus Jac en Jacqueline
Jenniskens uit Meterik zijn tijdens de
pauze diep onder de indruk van het
eerste gedeelte van het concert. Jac:
“Er doen veel dorpsgenoten mee dus
dat is altijd leuk om te zien. Twee
zonen van mij, Bernard en Sjeng,
spelen bij de jeugddrumband, dus ik
kom natuurlijk vooral om hen te zien
spelen.”

ZORG

RESIDENTIE

Na het laatste nummer wordt
het enthousiaste publiek getrakteerd
op een toegift. Alle leden van de
drumband, de jeugdslagwerkers en
de begeleidende gastmuzikanten en
zangers komen voor een laatste keer
op de bühne en sluiten deze Percussion
Proms op passende wijze met een
indrukwekkend nummer af. Het publiek
reageert met een staande ovatie, die
de slagwerkers dan ook meer dan
verdiend hebben.

www.reindonk.nl

Fruitbedrijf Jenniskens
Crommentuynstraat 50, Meterik
Tel: 077 - 398 43 08

Diverse soorten

appels
en peren

1 euro

Kwalitatieve zorg hoeft
niet onbetaalbaar te zijn

TV
Kabel analoog: 22+ 480.00 MHz
Kabel digitaal Ziggo: kanaal 42
Glasvezel KPN: kanaal 590
Glasvezel Lijbrandt en
OnsBrabantNet: kanaal 2054

per kilo!

Openingstijden
ma-wo-do-vr van 13.30 uur tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
dinsdag gesloten

Banden - Accu’s - Carwash

WINTERBANDEN
155/65R14 v.a. E 50.00
175/65R14 v.a. E 56.00
185/65R15 v.a. E 62.00
195/65R15 v.a. E 63.00
205/55R16 v.a. E 72.00
225/45R17 v.a. E 82.00

Zolang de voorraad strekt. Prijzen incl. montage,
balanceren, ventiel, verwijderingsbijdrage en btw.

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

BENT U OP ZOEK NAAR DESKUNDIGE ZORG BIJ DEMENTIE?
MAAK DAN KENNIS MET ZORGRESIDENTIE SMAKT, WANT
DAAR VINDT U BETAALBARE ZORG ZONDER CONCESSIES
AAN KWALITEIT.
Zorgresidentie Smakt (vlakbij Venray) geeft haar bewoners
de zorg en aandacht die zij verdienen. We nemen de tijd voor
leuke dagbesteding, persoonlijke hygiëne en individuele aandacht. Ondanks alle bezuinigingen van de overheid doen wij
geen concessies aan de kwaliteit van onze zorg. Iedere bewoner heeft zijn eigen wensen en dat vraagt om maatwerk, met
zoveel mogelijk vrijheid: bewoners kunnen dagelijks douchen,
wij assisteren bij toiletgebruik naar behoefte. En uw bezoek en
familie zijn en blijven voor ons gasten, geen mantelzorgers.

Ontdek dat kwalitatieve zorg niet
onbetaalbaar hoeft te zijn
WWW.ZORGRESIDENTIEWONEN.NL

Betaalt u bij uw huidige zorginstelling minstens 1.200 euro
eigen bijdrage? Dan is Zorgresidentie Smakt een interessant
alternatief. U kunt altijd een afspraak maken om te komen
kijken. Ook houden wij elke eerste zaterdag van de maand
Open Dag van 14.00 tot 17.00 uur. Neemt u deze bon mee,
dan krijgt u een gratis rondleiding en een kopje koffie.
St. Jozeflaan 56, Smakt (bij Venray), Tel: (0486) 479 500
Zorgresidentie Smakt is onderdeel van de Zorgresidentie
Groep, die naast Zorg bij Dementie ook Wonen met Zorg en
Zorghotel Grave onder haar beheer heeft.
Bezoek ook onze vernieuwde websites:

WWW.ZORGHOTELGRAVE.NL

WWW.ZORGRESIDENTIEDEMENTIE.NL

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Optreden Peter Ryan

Oude ambachtendag

za 30 november 22.00 uur
Locatie: café D’n Tap

zo 1 december 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Novemberfest

Meterik

America

za 30 november 23.00-03.00 uur
Locatie: OJC Niks

za 30 november 09.00-16.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Tentoonstelling

Sigarenbandjesbeurs

Kom van je bank af-feestje
met La Vita
za 30 november 22.00 uur
Locatie: café Metieske

40e Bosloop

Meterikse liedjesavond

zo 1 december 09.00 uur
Organisatie: ZO-9
Locatie: start parkeerplaats
Gelderdijk

za 30 november 20.00 uur
Locatie: café ‘t Hukske

zo 1 december 10.00–16.00 uur
Organisatie: Welfare Rode Kruis
Locatie: ‘t Gasthoês

Sevenum

Uitwisselingsconcert

Pietenpret koopzondag

vr 29 november 20.00 uur
Organisatie: fanfares St. Nicolaas
en St. Hubertus
Locatie: Zaal Debije

zo 1 december 12.00-17.00 uur
Locatie: Horst-centrum

do 28 november 15.00 uur
Org: Ondernemersclub Sevenum
Locatie: De Schatberg

Hegelsom

Horst

Vogeltentoonstelling
vr 29 november t/m
zo 1 december
Organisatie:
Vogelvereniging Ons Genoegen
Locatie: De Schutroe

zo 1 december 12.00–19.00 uur
Organisatie: Café ‘t Centrum
Locatie: de Mèrthal

Lottum

za 30 november 19.30 uur
Locatie: ‘t Gasthoês

di 3 december 20.00 uur
Organisatie: Reinier Thiesen
Locatie: Parochiehuis

za 30 november 09.00-16.00 uur
Organisatie: Citaverde College
Locatie: bloembinderij Lemmen

Dorpsraadvergadering

Kindertocht

Swolgen

Rockcafé

za 30 november 18.00 uur
Locatie: start kerk

zo 1 december 17.00 uur
Locatie: OJC Canix

Optreden Vocaal ensemble

Melderslo

Hôrster Popkwis

Presentatie Stille Nacht,
Heilige Nacht

Peter Ryan verzorgt op zaterdag
30 november een muzikale avond in
café D’n Tap in Horst.
Het repertoire van de zanger
is groot en beslaat nummers van
de fifties tot nu. Zingen doet Peter
Ryan het liefste onder het motto: ’U
vraagt, wij draaien’ om vervolgens het
publiek op haar wenken te bedienen.
Zijn optredens hebben daarom een
hoog meezinggehalte. Peter Ryan
zingt Nederlandstalige hits, maar ook
Engelse evergreens en Duitstalige
schlagers. Aanvang van deze avond is
22.00 uur, toegang is gratis.

Expositie ﬂorale sieraden
Beer Preuvenement

Optreden The Wild Romance,
Campaign en Eva Wijnen
Pepernoten bakken met
vr 29 november 20.00 uur
Zwarte Piet
Organisatie: Blok10,
Het Centrum en JP/PA
Locatie: De Mèrthal

Open Coffee

Peter Ryan

Prinsen- boerenbal
za 30 november 19.49 uur
Organisatie: CV d’n Bok
Locatie: café-zaal Wilhelmina

za 30 november 18.00 uur
Org: Vocaal ensemble Leudal
Locatie: kerk

Tienray

Gaellus spoelt terug met
The Covenant en De Mannen
van de Leesmap

Dansvoer: gymnastiek

za 30 november 09.30-11.30 uur
Locatie: Creataart

za 30 november 20.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Ochtendconcert

Kom van je bank af-feestje
met Dj Paul vd Laar

zo 1 december 11.00-13.00 uur
Org: Muziekvereniging Eendracht
Locatie: MFC De Zwingel

VERBOUWINGS
OPRUIMING!!!
Grootscheepse opruiming wegens
de verbouwing van ons magazijn
Dames- en heren
collectie en nachtkleding:

3 halen=2 betalen
(alles kan gecombineerd worden)

of op 1 artikel

20% kassakorting
(tenzij anders aangegeven)

Daarnaast aanbiedingen
met korting tot 70%
Nieuwe collectie damestruien: ruime keuze!
Dames- en herenmode,
schoenen, nachtmode,
bodywear en accessoires:

nu zeer voordelig!!
ecember
d
1
g
a
d
n
o
Koopz
0-17.00 uur
.0
1
1
n
a
v
n
e
zijn wij op

Graag tot ziens bij Mariëtte Mode!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

wo 4 december 19.30 uur
Locatie: De Wingerd

za 30 november 19.49 uur
Locatie: OJC Gaellus

za 30 november 21.00 uur
Locatie: Croes Moeke

Florale
sieraden
Achttien leerlingen van de
mbo-opleiding Bloem & Design van
het Citaverde College in Horst hebben
een floraal sieraad gemaakt onder
begeleiding van Marion Lemmen.
Deze sieraden exposeren zij.
De sieraden van de leerlingen
worden getoond tijdens de kerstshow
van bloembinderij Lemmen in Sevenum
op zaterdag 30 november van 09.00
tot 16.00 uur. Deze florale sieraden
zijn gemaakt binnen de module cradle
tot cradle, hierbij staat duurzaamheid centraal. Om deze reden is er
alleen gebruik gemaakt van duurzame
materialen en er zijn materialen hergebruikt.

VROUW
WO M E N ’ S

W E A R

Feestelijke
Start off
Van de december feestmaand

-

Winterjassen 25% korting
Koopjes-hoek bij VROUW
Vrijdag 29/11, zaterdag 30/11 en zondag 01/12
10% korting op de hele collectie!
VROUW Women’s Wear Kerkstraat 28a 5961 GD Horst
www.bijvrouw.nl | www.facebook.nl/vrouwwomenswear
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Medische zorg
Huisarts en apotheek

Religie
America
zondag

Heilige mis

America

Meerlo

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.

Huisartsenpraktijk Meerlo
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Broekhuizen

Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 10 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

zondag

Sevenum

zondag

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk
Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
ma t/m vr 08.00 - 12.30 uur
en 14.30 - 17.00 uur
Apotheek Panacee
Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

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

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

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

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 & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur

Huisartsenpost
Venlo

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
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

zaterdag

09.45

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Dichterbij
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

15.30
18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

De tekst van het stuk is onder
handen genomen door Nard Reijnders.
Cees Rullens speelt butler James en
Lana Nasser de rol van miss Sophie.
Rullens en Nasser hebben samen ook
de regie in handen.
Met absurde fantasieën, flashbacks,
muzikale krankzinnigheid, vergrijzing
en verdwazing en een verlangen naar

hoe het ooit was wordt getoond hoe
pijnlijk het leven kan worden als je
nooit zegt wat je voelt, nooit doet
zonder te denken en je nooit durft te
laten gaan.
Het stuk wordt 4 en 5 januari opgevoerd in de Norbertuskerk in Horst. De
aanvangstijd op zaterdag is 20.30 uur
en op zondag 15.00 uur.

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?
Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

Het toneelstuk Dinner for once gaat op tournee door regio Limburg. De
opvolger van Klassiek op Locatie, …op Locatie!, brengt een adaptatie van de
theaterhit Dinner for one. Het stuk gaat in première op vrijdag 13 december
en komt naar Horst op zaterdag 4 en zondag 5 januari.

17.30
17.30

Meterik
zaterdag

Dinner for once

19.15

Lottum

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
eekend!

w
Ook in het

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Parochiecluster Horst
Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Heilige mis

Hegelsom

Verloskundige zorg

T

19.15

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

zaterdag
woensdag

112

Heilige mis

Grubbenvorst

Tienray

Brand, ongeval of misdrijf

09.45

Griendtsveen

Spoedgevallendienst
29 november t/m 5 december 2013
Spiertz, J.J.K.M.
Haammakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81

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

Heilige mis

11.00

Broekhuizenvorst

Tandarts

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 16.00 - 17.00 uur

zondag

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

service 35

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
U kunt bij ons terecht voor:
• implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
• aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
• vergoeding ook vanuit uw basisverzekering
en rechtstreeks via de zorgverzekeraar

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45

KERST en OUDJAAR wij zijn er klaar voor!
Voor ons assortiment en bestellijst kijk op

www.verkoeijen.nl

U kunt ook bestellen in onze webshop:

webshop.verkoeijen.nl
wij wensen iedereen smakelijke feestdagen; team Verkoeijen partyservice & slagerij

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

tandprothetische praktijk

077 354 88 88 (Sensoor)

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

www.verkoeijen.nl
Openingstijden: woensdag - vrijdag van 8.30-18.00 uur / zaterdag van 8.30-16.00 uur
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Ze vinden ons alweer
de beste Alles-in-1
provider van Nederland
Beste aanbieder Alles-in-1, Consumentenbond ProviderMonitor oktober 2013

Het beste Alles-in-1 pakket, ook
voor glasvezel. Kijk op xs4all.nl
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