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Birgit op de Laak reageert
Het nieuwe afvalsysteem in Horst aan de Maas roept
veel vragen op. Per dag nemen honderden inwoners van
de gemeente contact op met het gemeentehuis met
vragen en suggesties. Via diverse media wordt kritiek
geuit op het afvalsysteem. Birgit op de Laak, als wethouder verantwoordelijk voor het afvalbeleid, reageert.

“Ik begrijp de kritiek en neem deze
heel serieus”, vertelt Birgit op de Laak.
“Het is logisch dat de inwoners van
Horst aan de Maas moeten wennen aan
het nieuwe afvalsysteem. Bovendien
heeft het stormachtige weer in de

Toename
aantal woninginbraken
Horst aan de Maas kende in 2011 een grote toename van het aantal woninginbraken. Het cijfer steeg van
110 naar 169. De politie weet niet waar de toename aan toe te schrijven is.
Een gewaarschuwd mens telt
voor twee. Dat was het uitgangspunt
bij het project Waak voor Inbraak
dat in juni 2008 in Noord Limburg
van start ging. Via een uitgebreide
campagne werden onder andere
de inwoners van Horst aan de
Maas voorzien van informatie over
inbraakpreventie. De resultaten van
de campagne waren vooralsnog heel
positief. Het aantal woninginbraken
nam in 2009 met ruim 40 procent
af ten opzichte van 2006. In 2010

stopte het samenwerkingsverband
tussen vijf gemeenten en diverse
instellingen, zoals Wonen Horst
en de Provincie Limburg. In 2011
keerde de trend en nam het aantal
woninginbraken in Horst aan de
Maas met ruim 50 procent toe. Een
zorgwekkend verschijnsel waar de
politie geen directe verklaring voor
kan geven. Ook bestaat nog geen
duidelijkheid over de spreiding van het
aantal inbraken over de verschillende
kernen binnen de gemeente.

Uit deze ontwikkelingen blijkt
eens te meer dat voorzichtigheid
geboden is. De politie heeft een
interventieteam gevormd dat zich
speciaal met dit probleem gaat bezig
houden.
Afgelopen woensdag werd aan
burgemeester Kees van Rooij een
presentatie gegeven in het kader
Waak voor Inbraak. Inmiddels is
besloten om geld vrij te maken en
het project Waak voor Inbraak verder
voort te zetten.

eerste week en de inzet van nieuwe
vuilophalers hier en daar tot problemen
geleid. Dat daarom nog niet iedereen
tevreden is over het nieuwe systeem,
dat valt goed te begrijpen. Wij werken
er hard aan om dat te verbeteren.
De gemeente heeft van het begin
af aan getracht de mensen zo goed
mogelijk te informeren over het nieuwe
afvalsysteem. En dat blijven wij doen
via onder meer de website
www.afval2012.nl Nu het nieuwe
afvalsysteem in werking is gegaan,
blijkt dat veel inwoners nog vragen
hebben. Veel mensen zeggen dat
ze het oude systeem beter vonden.
Frappant is dat wij tot eind vorig jaar

drie verschillende systemen hadden. Een voor het ´oude´ Horst aan de
Maas, een voor Meerlo, Swolgen en
Tienray en een voor de oude gemeente
Sevenum. Dus welke was nu beter?
Het is maar net wat je gewend bent.”
De telefoon staat sinds 2 januari inderdaad roodgloeiend bij de gemeente.
Dagelijks bellen zo´n 500 mensen naar
het gemeentehuis. “Gelukkig is het
niet allemaal negatieve kritiek. Veel
mensen hebben goede suggesties en
adviezen die wij ter harte nemen. Wat
betreft de petitie die op internet is
gestart, heb ik er bewust voor gekozen
om mij niet in de discussie te mengen.
Lees verder op pagina 02
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Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
Kempen Nieuwsmedia bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

In een horecagelegeheid aan
de Kloosterstraat in Grubbenvorst
heeft dinsdagavond rond 20.15
uur brand gewoed. De brand brak
door nog onbekende oorzaak uit
in de keuken. De eigenaar had de
brand zelf geblust. De schade is
groot.
Een voorbijganger belde 112
met de melding dat boven in het
pand rook hing en ook in het benedengedeelte rook was te zien. De
brandweer heeft alles geventileerd
en metingen verricht naar koolstofmonoxide. Bij eerste metingen
bleek dat aanwezig te zijn. Een
ambulance is ter plaatse gekomen
om bij vier personen te controleren
of ze rook binnen hadden gekregen.

creatieve aanbod en de fijne sfeer op
de school”, aldus Liesbeth Schobbers.
“De verschillende activiteiten,
zoals muziek maken en toneelspelen
vielen goed in de smaak. Net zoals de
verkoop van bestaande en zelfgemaakte spulletjes en hapjes. De kerstmarkt
was zeer geslaagd”, aldus Rob Quicken,
directeur van De Samensprong.

Voor een
‘werelds’ cadeau
(web)winkel voor

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

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

www.natuurwijzer-horst.nl
077-3981459

Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering
info@zonneklaar.net
www.zonneklaar.net
Ron van Gool 06 202 88 600
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Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

bouw van een nieuwe school.
De kinderen, hun ouders en het
team van de basisschool wilden graag
een bijdrage leveren aan dit goede
doel. Zij hebben op de laatste schooldag van 2011 een kerstmarkt georganiseerd.
“Het was gezellig druk en de
bezoekers stonden versteld van het

un

Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Brand
Grubbenvorst

“De bestaande school in Mesir,
waar ruim 300 kinderen les krijgen, is
oud en vervallen. Er zijn geen aparte
lokalen en het meubilair is kapot en
daar is ook veel te weinig van. In de
regenperiode is het onmogelijk om lessen te volgen”, zegt Fons Schobbers. Na
hun bezoek aan het eiland zijn ze bezig
met het inzamelen van geld voor de

.n
en

Nieuwsblad niet ontvangen?

Basisschool De Samensprong in Grubbenvorst schenkt 1.000 euro aan een school in Mesir, dat op het
Indonesische eiland Flores ligt. De opa en oma, Fons en Liesbeth Schobbers, van Liefke en Mijs uit groep 1 en 3 en
bezochten het eiland.

Een

Bezorging
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl

niceren, zodat wij weten wat er onder
de bevolking speelt.”
Een veelgehoorde opmerking onder
de inwoners is dat het afval uiteindelijk
toch op een grote hoop terecht komt.
Op de Laak: “Dat is onjuist. Door het
afval aan de bron te scheiden, zijn we
in staat om het afval via verschillende
kanalen af te voeren. Het financiële
voordeel is nu deels voor de gemeente
en daarom kunnen wij de afvalheffing verlagen. Voorheen, toen alles in
één container werd aangeleverd, werd
het afval aan het eind van de cyclus
gescheiden en streek de verwerker
voor sommige soorten afval, zoals
metalen, de winst op. Het scheiden
aan de bron vraagt meer werk van de
mensen in Horst aan de Maas. Dat past
goed in het beleid waarin meer eigen
initiatief van de burger centraal staat.
´t Is begrijpelijk dat mensen daar aan
moeten wennen.”
In het nieuwe afvalsysteem worden
meerdere soorten afval gescheiden.
Vorig jaar konden de inwoners het
plastic apart aan de weg zetten. In
totaal werd er 510 ton plastic afval
opgehaald. Veel mensen viel het op dat
daardoor de blauwe container al een
stuk leger was.
De nieuwe afvalstromen en de
verwerking op een rijtje:
• Het plastic afval wordt aan Nedvang
geleverd. De verwerking vindt plaats
in Duitsland. Daar worden de verschillende soorten gescheiden. In de
wet is vastgelegd dat een bepaald
percentage plastic dient te worden
hergebruikt. Deze bepaling wordt
nageleefd.
• Het tuinafval wordt verzameld in
de korven. Dit gebeurt nu ook in de
voormalige gemeente Sevenum,
Meerlo en Tienray. Het tuinafval
wordt in Noord-Brabant gecomposteerd.
• Het keukenafval wordt na het ophalen nagesorteerd. Middels vergisting
wordt bio-energie opgewekt. Daarbij
ontstaat een reststroom die vervolgens grotendeels wordt gecomposteerd.
• Drinkpakken en blik. De drinkpakken
bestaan voor 80 procent uit karton.
Dit wordt hergebruikt, de overige 20% (= folie) niet. Het blik en
overige metalen worden gerecycled.
• Het restafval wordt verbrand.

l!!

Ik volg het uiteraard wel, maar
vooralsnog gebruiken wij als gemeente
onze eigen communicatiemiddelen.”,
aldus Op de Laak.
De gemeente Horst aan de
Maas wil in het voorjaar van 2012
de inwoners nog verder vertrouwd
maken met het nieuwe afvalsysteem.
“Daarbij valt te denken aan excursies
naar afvalverwerkende bedrijven, zodat
ze zelf kunnen zien hoe het afval wordt
verwerkt”, zegt Op de Laak. “Verder
blijven wij via de website van de
gemeente de inwoners op de hoogte
houden van de ontwikkelingen. Een
nieuw beleid vraagt continu om bijsturing. Daarom blijven wij open commu-

Samensprong steunt
school van Mesir
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• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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Galloway’s op transport
Afgelopen weekend verhuisden enkele Galloway-runderen naar hogergelegen uiterwaarden langs de Maas. De
rivier was door overvloedige regenval in het noorden van Frankrijk en de Ardennen buiten haar oevers getreden.
Medewerkers van de Stichting Limburgs Landschap brachten de grazers nabij de Broekhuizer Weerd naar hoger
gelegen uiterwaarden langs de Maas.

`n heerlijk

wafeltje
HORST • MAASBREE

MAASHORST
De hoge waterstand van de Maas
leidde niet tot grote problemen. “Je
weet gewoon dat zachte en natte winters van invloed zijn op de waterstand
van de Maas. De runderen laten zich
echter vrij gemakkelijk verplaatsen

in veetrailers naar hogere en drogere
plekken”, aldus een medewerker van
Limburgs Landschap.
Afgelopen zondagmiddag was
de piek van de hoge waterstand in
Broekhuizen en Lottum. Inmiddels is

het waterpeil van de Maas alweer flink
gezakt. Precies een jaar eerder, op 8
januari 2011, trad de Maas ook buiten
haar oevers na zware regenval en het
versneld afsmelten van een dik pak
sneeuw in de Ardennen.

Politie gaat voor Pools

MAASHORST

Het politiekorps in Horst beschikt binnenkort over twee Nederlandse agenten die Pools spreken. De agenten
volgen hiervoor een cursus aan de Universiteit van Maastricht. De maatregel is genomen om de communicatie met
de Poolse gemeenschap in Horst aan de Maas te verbeteren.
Krystyna Gorszka van het Service
Punt voor Poolse mensen is blij. Zij
juicht het besluit van de politie in Horst
om twee agenten een cursus Pools te
volgen toe. “Veel Poolse mensen in
Horst aan de Maas spreken niet of nauwelijks Engels, laat staan Nederlands.
Dat levert in allerlei situaties problemen
op. De politie neemt regelmatig contact
met mij op, als er communicatieproblemen zijn met Polen. Ik ben natuurlijk
graag bereid te helpen, maar het kost
de politie en mij extra tijd en energie.
Straks wordt dat een stuk minder.”
De Poolse arbeidsmigranten in Horst
aan de Maas zijn grofweg over drie

categorieën te verdelen. Een klein deel
van hen verblijft hier gedurende het
oogstseizoen, zo´n zes tot acht weken.
Vervolgens is er een groep die minimaal
een jaar blijft. Van de laatste groep
Polen besluit een minderheid om zich
permanent in Nederland te vestigen.
“Je kunt je voorstellen dat de Polen die
korte tijd blijven, niet de moeite willen
nemen om Nederlands te leren. Zij
werken meestal in de agrarische sector
en als zij de werkgever verstaan en omgekeerd dan is dat voor hen voldoende.
Als Polen besluiten langer te blijven,
druk ik hen op het hart om Nederlands
te leren. Overigens krijgen veel Polen

bij de grotere bedrijven in de regio al
Nederlandse les.”
Krystyna verwacht niet dat de
Polen die nu naar Horst aan de Maas
komen geen stimulans meer hebben
om Nederlands te leren. “Bij een aantal
winkels en bijvoorbeeld het postkantoor
zijn de laatste tijd mensen in dienst
genomen die Pools en Nederlands
spreken. Ik ben ervan overtuigd dat de
Polen die zich hier definitief vestigen
zich uiteindelijk toch de Nederlandse
taal eigen maken.”
Uiteindelijk moet de beslissing van
de politie in Horst tot een besparing van
tijd, kosten en energie leiden.

DE TWOPETJES Politiefiets gejat
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Uw adres voor:
onderhoud

APK keuring

reparatie

Airco service

verkoop nieuw

Storingsdiagnose

verkoop gebruikt

Schadeherstel

oncept voor

Het totaalc

uw auto

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

www.autobedrijvenmaashorst.nl

Uw keurslager gaat u
weer lekker verwennen!
9 t/m 14 januari 2012
4 saucijzen + 4 gehaktballen €
4 runderstooflappen €

Samen tijdelijk

5.95
5.95

€ 10.00

Verstand van lekker eten!

Crist
Coppens

Ferry
Janssen

HORST 077 398 37 94
www.coppens.keurslager.nl

SEVENUM 077 467 12 34
www.janssen.keurslager.nl
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Papierafval beperken

HALLO-sticker succesvol
Het nieuwe afvalsysteem in Horst aan de Maas draait op volle toeren.
Een van de doelstellingen van de gemeente is de hoeveelheid afval
terugdringen. Dat geldt dus ook voor papier.
Wekelijks komen ze via de
brievenbus binnen: de pakketten
ongevraagd drukwerk. Steeds meer
mensen klagen over de groeiende
stapel papier, die op de deurmat landt
en plakken de bekende NEE/NEEsticker op de brievenbus.
Gelukkig weten de bewoners van
Horst aan de Maas de bezorging van

het nieuwsblad HALLO te waarderen.
De HALLO-sticker is voor de bezorgers
van ongevraagd drukwerk het teken
om de brievenbus over te slaan. De
bezorger van het nieuwsblad HALLO
weet dat zijn of haar krant in ieder
geval welkom is. Deze HALLO-sticker
is gratis aan te vragen via de website
www.hallohorstaandemaas.nl

Meer dan 50 km
per uur te hard
De politie van Horst aan de Maas heeft vrijdagavond 6 januari rond
kwart voor zes ’s avonds een rijbewijs ingenomen. Dit rijbewijs was van
een chauffeur met wel heel veel haast.
De 20-jarige man uit Hegelsom
reed zeer gevaarlijk en met hoge
snelheid over de Steeg in Sevenum.
Hierbij reed hij in een 30-kilometerzone en een 50-kilometerzone met

snelheden van meer dan 50 kilometer
per uur te hard. De politie heeft het
rijbewijs van de man ingevorderd en
er wordt een procesverbaal tegen de
man opgemaakt.

Interactieve spellen
Stichting Wereldpaviljoen presenteert tijdens de Floriade een kleurrijke en informatieve inzending. Tegen een decor van Nicaragua wordt
aandacht gevraagd voor de millenniumdoelen en fairtrade en wordt een
inkijk gegeven in het toekomstige permanente Wereldpaviljoen.
Tijdens de Floriade kunnen de
bezoekers van de Wereldpaviljoenstand
veel beleven en ontdekken via interactieve spellen en tentoonstellingen
over de rol van kinderen in de derde
wereld en hoe zij zich via onderwijs
kunnen ontwikkelen tot wereldburgers.
De bezoekers worden ondergedompeld
in een andere cultuur en maken kennis
met de visie van het Wereldpaviljoen.
De ruim 90 vierkante meter grote
inzending komt op het entresol van
Villa Flora, het markante en uiterst

Steengoede oplossing
voor probleem afvalemmers
Bert en Adri Faessen uit Grubbenvorst hebben een heel creatieve oplossing bedacht voor het
probleem van wegwaaiende afvalemmers. Zij plaatsen de emmer in een aangepaste steen, zodat deze
altijd op zijn plaats blijft. Iedereen die een dergelijke leuke, creatieve en betaalbare oplossing heeft
bedacht, kan deze sturen naar redactie@hallohorstaandemaas.nl

Speeddaten in de achtbaan
Attractiepark Toverland en Speeddaten.nl introduceren een nieuwe manier van daten. Op vrijdagavond
10 februari dagen zij Nederlandse vrijgezellen uit voor een speeddate in Troy, de snelste, hoogste en langste houten
achtbaan van de Benelux.

duurzame gebouw. De ruimte is door
de directie van de Floriade aangeboden aan het Wereldpaviljoen. Het
balkon is speciaal ingericht voor landeninzendingen uit de hele wereld. De
Wereldpaviljoenstand heeft een lengte
van 25 meter. De achterwand is drie
meter hoog en is full colour geprint
met een kleurrijke tekening van het
platteland, een dorp en een stad uit
Nicaragua. De exhibits van de stand
zijn een schooltje, een wereldbol, een
marktkraam en een bijzondere postzuil.

Rectiﬁcatie
Een oplettende lezer wees de redactie op het volgende. Het betreft het
artikel in de HALLO van vorige week met betrekking tot het ‘bezwaar’ van
Wakker Dier tegen het NGB. Het bezwaar dat Wakker Dier heeft aangetekend tegen de ontwerp-milieuvergunning van de provincie betreft in
juridische termen zienswijzen.
Bezwaar en een eventueel
daaropvolgend beroep bij de rechtbank
kan pas aangetekend worden wanneer
de provincie zou beslissen tot definitieve vergunningverlening. Zienswijzen

en bezwaar zijn in juridische termen
dus twee verschillende begrippen die
betrekking hebben op verschillende
fasen in het besluitvormingsproces van
(lokale) overheidsorganen.

Terwijl de trein met 90 kilometer
per uur door de baan raast, ontdekken
de deelnemers of ze uit hetzelfde hout
zijn gesneden.
Vanaf het instappen hebben
ze ongeveer drie minuten de tijd
om elkaar te leren kennen. Daarna
schuiven de heren een karretje op
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en gaan ze met de volgende date de
zevende hemel in.
Op één avond krijgen de
deelnemers twintig dates. Om het
hart niet te erg op hol te laten slaan,
vinden alleen de eerste drie dates
daadwerkelijk in de achtbaan plaats.
Daarna gaat het daten verder op

het terras in de Magic Forest. Indien
extreme weersomstandigheden
verhinderen dat Troy kan rijden, zal
de indoorachtbaan worden ingezet.
De avond wordt afgesloten met
een borrel voor alle deelnemers. De
speeddate-avond duurt van 20.00 tot
23.00 uur.

MARCOS-THERAPIE

DELICATESSE RINGBROOD meergranen - zadenbrood
Ook voorgebakken bij 2 stuks 2de halve prijs
10 zachte bolletjes HALEN 8 BETALEN
ALLE KRUIMEL/BOTER VLAAIEN E 7,95
keuze uit: abrikozen, appel, kersen en banketbakkersroomvulling

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

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

Vraagt u zich wel eens af hoe het komt dat u steeds zo moe bent en maar
niet vooruit lijkt te komen in het leven? Heeft u last van steeds terugkerende klachten
die maar niet verdwijnen?
Wellicht is Marcos-Therapie iets voor u. Behandelingen worden door diverse zorgverzekeraars
vergoed via het uitgebreide aanvullende pakket. Bel voor vrijblijvende informatie of een afspraak
of kijk hiervoor op www.zorgdekeizer.nl onder het kopje Marcos-Therapie.
Marcos-therapeut Annie Hoeijmakers-van Horck
Gezondheidscentrum Zorg de Keizer
Keizersveld 9F, 5803 AM Venray • Tel. 06 28 94 40 81
marcos-therapie@zorgdekeizer.nl • www.zorgdekeizer.nl
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Niet iedereen blij met
zachte winter
Het zachte winterweer van de afgelopen weken zet de natuur op zijn kop. Op sommige plaatsen staan de els en
hazelaar evenals enkele stamrozen al in bloei. De gevolgen van deze tot nu toe vorstvrije winter zijn gigantisch
groot voor preitelers. Door het uitblijven van vrieskou kan elke dag prei van het land gerooid worden. Het aanbod
van deze wintergroente op de veiling is groot. Een kilogram prei brengt amper vijftien eurocent op aan de veilingklok.

Kerkstraat 20a , Horst

OPRUIMING
t/m 70% KORTING

GRATIS

MEERPUNTSSLUITING

bij aanschaf van een
voordeur*

*vraag naar de voorwaarden

Expeditiestraat 3-C
5961 PX HORST
Tel. 077-3823203

Telers van prei voelen de gevolgen
van de zachte winter vooral in hun
portemonnee. “De prijs voor een kilogram prei schommelt momenteel rond
tien à vijftien eurocent per kilogram
bij de veiling”, vertelt een bezorgde
preiteler uit Kronenberg. “Door het
uitblijven van vorst, blijft de preiplant
groeien. In sommige percelen wordt al
flinke doorgroei (schot) geconstateerd
waardoor de prei minder waard wordt.
Niet alleen bij ons is het antiwinters.
In andere landen waar prei geteeld
wordt vriest het evenmin, waardoor
een overaanbod aan prei op de markt
is ontstaan. Veel tuinders, zowel van
de volle grond alsook de glastuinders,
hebben een beroerd jaar achter de
rug. De financiële situatie is op veel
tuinbouwbedrijven zeer ernstig. Maar
daar kun je het zachte winterweer niet
de schuld van geven.”

Meer zieken door
zacht winterweer
De gevolgen van het zachte
winterweer worden langzaam maar

zeker ook zichtbaar in onze tuinen.
Sneeuwklokjes, krokussen en zelfs enkele stamrozen staan in bloei, evenals
de hazelaar en de els. Fruittelers maken
zich vooralsnog geen zorgen. Volgens
fruitteler Jac van Enckevort uit Sevenum
is het nog te vroeg om over eventuele
nadelige gevolgen van het zachte winterweer te spreken. “Als de sapstromen
van de bomen maar tot rust komen is
er nog niets aan de hand. Een groter gevaar is nachtvorst wanneer de
bomen in bloei staan, maar zover is het
nog niet. Gewoon even afwachten, het
kan nog alle kanten op met de winter”,
zegt de fruitteler.

Mensen zijn ook
gevoelig
Niet alleen de planten reageren
op het zachte winterweer. Mensen zijn
ook gevoelig voor zacht en vochtig
winterweer en dat uit zich in verschillende klachten. Huisartsenpraktijk
Lottum-Broekhuizen laat weten dat
er een toename is van mensen met
keel-, gewrichts- en spierklachten. Ook
constateert de praktijk meer luchtweginfecties. “Mensen bewegen minder
in de winter en blijven bij regenachtig

weer liever thuis op de bank zitten. Bij
een hoge luchtvochtigheid gecombineerd met relatief hoge temperaturen
liggen virusinfecties op de loer”, vertelt
een huisarts.

Rozen in bloei
Rozenkwekers in en rond Lottum
maken zich nog geen zorgen over het
uitblijven van de winter. “De rozenstruiken die buiten staan reageren wel
op de hoge temperaturen maar daar
is niks mis mee. De ogen (okselknoppen) van de buitenrozen zijn wel wat
dikker, maar als het kouder wordt stopt
ook dat groeiproces”, aldus rozenkweker Coenders uit Grubbenvorst.
Rozenstruiken die in het najaar gerooid
zijn van het land, worden in koelcellen
bewaard bij temperaturen van nul tot
plus één graad om zo voldoende winterrust te krijgen. Volgens Edmond Staal
van de Stichting Limburgs Landschap
heeft het zachte weer vooralsnog geen
nadelige gevolgen voor de natuur.
“Gewoon even afwachten. Het is nog
veel te vroeg om daar iets zinnigs over
te zeggen. Dat sommige planten en
bomen al bloeien is weliswaar vroeg,
maar dat zegt nog niets over mogelijke
gevolgen”, aldus Staal.

Ma/Wo : gesloten, Do : 13.30-18.00 uur,
Vr : 13.30-20.00 uur, Za: 10.00-15.00 uur
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Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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In Memoriam

Dankbetuiging

Hay Geurts

Wij willen iedereen bedanken voor de warme belangstelling,
fijne kaarten en bloemen, de steun en medeleven die wij
mochten ontvangen voor en na het overlijden van ôs môô

Het ging afgelopen week als een schok door carnavalsvereniging D’n
Dreumel. Hoewel ze wisten dat Hay al langer problemen had met zijn
gezondheid kwam het bericht van z’n overlijden toch nog erg onverwacht.
Hay Geurts werd op 15 oktober
1973 lid van carnavalsvereniging D’n
Dreumel en werd hierna actief binnen
de raad van elf. Een functie die hij
vele jaren zou vervullen binnen de
toen nog jonge carnavalsvereniging.
Maar Hay had veel meer kwaliteiten.
Zo was hij een uiterst creatief, kundig
en ambachtelijk timmerman, en al
gauw was Hay de drijvende kracht
achter de bouw van de Horster prinsewagen waarmee hij veel bewondering oogstte. De Horster prinsewagen
was binnen het carnavalswereldje in
Limburg en Brabant dan ook jarenlang
een zeer gewild object.
In 1975 trad Hay toe tot het
bestuur van D’n Dreumel, een functie die hij tot 1985 heeft vervuld.
Daarnaast was Hay vele jaren actief
als lid van de kassacommissie en ook
was Hay jarenlang verantwoordelijk
voor het beheer van alle materialen
die D’n Dreumel bezat.

Massagepraktijk Nicole
Praktijk voor sportmassage, blessurepreventie, zwangerschapsmassage en
diverse wellnessbehandelingen.
Voor meer informatie bent u welkom
op www.nicolecrooijmans.nl of bel
06 21 66 38 23
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Super snel en gezond koken
Op zijn Aziatisch koken in 3 min. klaar,
sneller kan niet en super gezond.
Tevens gezonde levensmiddelentheorie,
Chi Cong, Tai Chi en Ching-I
(heilgymnastiek). Allemaal voor een
goede gezondheid 06 19 58 59 04.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Te koop Mercedes ML270 CDI
Special edition, automaat, bwj ‘05,
km 172.000, kleur metalic zwart, incl.
set winterbanden op aluvelgen, afn.
trekhaak, alle opties, izgst. 16.000 euro.
Bel 06 53 17 18 52.
Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, onderhoud,
(draadloos) internet, netwerken,
overstap/begeleiding Windows 7.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Te huur zomerhuis Mallorca
nabij strand van 27 juli tot 13 aug en
voor en najaar www.huisbertcati.nl

De laatste jaren heeft Hay als
lid van de archiefcommissie ervoor
gezorgd dat de rijke historie van D’n
Dreumel voor het nageslacht wordt
bewaard. Deze werkzaamheden verrichte hij vol overgave, waarbij hij het
motto “wie zijn verleden niet kent
heeft geen toekomst’’ met nadruk
huldigde.
D’n Dreumel heeft Hay leren kennen als een zeer betrokken en positief
ingesteld mens, een echte levensgenieter, veelal op de achtergrond, die
altijd voor D’n Dreumel klaar stond,
en altijd bereid was om te helpen
waar nodig. Hay was een Dreumel
in hart en nieren. Ook op onze altijd
plezierige ledenvergaderingen was
het veelal Hay die met groot gevoel
voor humor zorgde voor de vrolijke
noot. D’n Dreumel wenst Riek, kinderen en kleinkinderen veel sterkte
toe. “Laat het een troost zijn dat we
samen treuren om dit grote verlies.”

Vollemaanswandeling Sevenum
vrijdag 13 januari a.s.
info op www.knopenlopen.nl
Workshop ‘’Persoonlijk wonen’’
voor 4 tot 6 personen bij StudioELF.
Bij inschrijving in januari 5 euro korting
per persoon.
Voor meer info www.studio-elf.nl
Steigerhout en Teakhout
Tafels, tv-meubels, dressoirs, enz.
Nu ook White Wash meubels.
Steigerhout-teakhout-meubels.nl
06 51 93 18 38

Fien van Enckevort-Jacobs
Samen met jullie hebben we er een mooi afscheid van gemaakt.
Jan
Theo en Betsie

Ongeveer 4 weken geleden gevonden
in Sevenum bij appartemenentencomplex Pastoor Vullingsstraat,
sleutel met foto van kind(eren).
Tel. 077 398 83 79.
Te koop 2.80 ha landbouwgrond
in log gebied witveldweg. Voor info
mail pmhmvull@xs4all.nl

Mit groëte verslagenheid hebbe weej kennis genoame
ván ‘t overlieje ván ós gewaardeerd lid en vriend, d’n hier

Hay Geurts
Ziene bizoonder groëte eenzet en betrokkenheid
bej de blui ván ós veriëniging zulle weej mit dankbaarheid
blieve gedaenke.

Houtpellets 06 51 56 15 31
www.biowarmtenederland.nl

Besteur en lede vá
Carnavalsveriëniging D´n Dreumel Hórst

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid
en oud bestuurslid van onze vereniging

Dhr. Hay Geurts
Zijn grote inzet en betrokkenheid bij onze vereniging
zal altijd in onze gedachten blijven.
Bestuur en leden van Vogelvereniging “Ons Genoegen” Horst
wensen Riek, de kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de belangstelling, steun, kaarten en giften voor het
Kinder Kankerfonds (KIKA) welke wij hebben mogen ontvangen
na het overlijden van mijn man, onze pap en opa

Kleuskens Wie
Wij kijken als familie terug op een mooi en waardig afscheid.
Mien Kleuskens-Aerts
Kinderen en kleinkinderen
Hegelsom, januari 2012

Wie heeft mijn herenjas van Jack en
Jones kleur zwart in de nacht van
vrijdag op zaterdag 7 januari bij
Café de Lange meegenomen?
Tel. 077 398 43 16

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Leunen

www.briensveld.nl
T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 53 64
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl
Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

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

Dag en nacht bereikbaar

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

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

Wij waense zien echtgenote Riek, kiender en kleinkiender veul
sterkte toe um dit groëte verlees te drage.

Te huur opslag- en werkruimte in
Melderslo. Afmetingen: 2 x 170m2,
heftruck en chauffeur aanwezig, ruimte
is vorstvrij, buitenterrein verhard.
Tel. 0478 69 80 55.
Te Koop: 2 Boerenbruiloft jurkjes met
wit short voor kinderen van 4 tot 6 jaar,
1 fietsstoeltje voor achterop, 1 Loekie
kinderfiets met zijwielen vanaf 3 jaar
Tel. 077 467 2056

en restauratie

De zeswekendienst is op zondag 15 januari om 9.30 uur
in de St. Hubertuskerk te Hegelsom.

Tegelzettersbedrijf H. Martens
voor vakkundig tegelwerk. Bel voor
advies en vrijblijvende prijsopgave:
tel. 0478 58 06 81 of 06 44 97 61 41.
Gevonden handschoenen, grijs met
oranje in Horst bij de ING-Bank.
Tel 077 398 26 90.

Grafmonumenten

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

www.theoarts.com

Te huur repetitieruimte voor orkest/
groep. Alleen per jaar te boeken.
Info J. Cox Horst 06 29 05 41 78
sanjancox@home.nl
Te koop goed onderhouden
royale tussenwoning met mogelijkheid garage. Pr. Bernhardstr. 5 Horst.
Info: Poelsmakelaars.nl
Tel: 077 310 10 39.
CHAKRAVERDIEPINGSCURSUS in
Horst. Wie ben jij echt? Sta je op een
kruispunt in je leven en weet je niet
welke richting je in moet slaan? Een
verdiepingscursus in de chakra’s kan
je hierbij helpen zodat je jouw unieke
pad kunt gaan. Wanneer: start 31 jan.
6 dinsdagavonden, 1 donderdagavond
van 20.00-22.30. Waar: Praktijk
voor oefentherapie Mensendieck en
persoonlijke groei. Venrayseweg 31,
5961AC Horst. Info: Pauline van Gassel;
06 48 15 13 76. Met medewerking van
Thijs v.d. Munckhof.
Vrijstaand wonen! U wilt ook
vrijstaand wonen op een leuk perceel
in Swolgen? Bel 077 398 90 90.
G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

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

Uw koffietafel
onze zorg

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

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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Onze ouders en grootouders

Jo en Toon
Aerts – Driessen
zijn dinsdag 17 januari 2012
50 jaar getrouwd
We vieren dit samen
met kinderen, kleinkinderen
en familie

nieuws 07

Carnavalsverenigingen op zoek
naar bouw- en opslagruimtes
Enkele carnavalsverenigingen in Horst aan de Maas kampen met ruimtegebrek voor het bouwen van carnavalswagens. Er is onder de verenigingen behoefte aan wagenbouw- en stallingsruimte. Dat geldt ook voor vriendenclubs die willen deelnemen aan de carnavalsoptochten. Dit blijkt uit navraag van onze HALLO-verslaggever bij
verschillende carnavalsverenigingen. Vooral in Horst en Grubbenvorst zijn er nauwelijks accommodaties te vinden
voor het bouwen en stallen van carnavalswagens.

Hoera, een dochter!

June
28 december 2011
Zusje van Kas
Trotse ouders:
Twan & Sandra Vervoort-Gielen
Zonnedauw 23,
5975 TD Sevenum

Geboren

Ryan
31 december 2011
Zoon van
Wouter Kerstjens
& Joanna Osadnik
Radmakerstraat 8
5961 KC Horst

Verkoop carnavalskleding in ijssalon

Leden van het APC en Stamboy’s stallen de kostuums uit

Geboren

Kian

Geboren 4 januari 2012
Zoon van
Frank van den Goor en
Mieke Wijnhoven
Broertje van Glenn
Schepenhof 8, 5975 VJ Sevenum
Kinderfeestje/Beauty Party
Samen met je vriendinnen lekker
tutten, smeren & giechelen! Ik begin
met een korte uitleg over een goede
huidverzorging, daarna mogen
jullie zelf aan de slag. Kijk op www.
mwellness.nl of bel: 077 851 22 27.
Te huur gemeubileerd woonhuis
in het buitengebied van Melderslo,
Boomsweg 6A. Eventueel zonder
meubels bespreekbaar. Ideaal voor
tijdelijke huur. Bel of mail voor meer
informatie, F. Hegger, 06 26 46 88 74
of fhegger@ziggo.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Te koop dames- en herenfiets
RIHZ 800 3x9 versnl. 5 jr oud.
Tel. 077 398 14 12.
Linders Interieur Voor al uw voorkomend interieur en fijn timmerwerk,
zoals keukens, maatwerk kasten,
meubels, binnentimmerwerk, enz.
Stationsstraat 127 5963 AA Hegelsom.
Tel. 06 13 81 79 31
E-mail geertjan.linders@ziggo.nl
Woensdag 25 januari exclusieve
Bourbon Whisky Masterclass.
Inlichtingen www.slijterijweijs.nl

van de grotere groepen in de optocht.
Het huren van een ruimte is duur en
dat kunnen we gewoonweg niet betalen”, zegt Marie-José van Hegelsom
van de Grubbenvorster vriendengroep.
President van het Ald Prinsen Convent
(APC) van de Plaggenhouwers Wim
Seegers: “Wij kunnen nog in een loods
aan de Horsterweg terecht, maar
hoelang nog? Het zou vreselijk zijn
wanneer er over enkele jaren geen
wagens meer meetrekken in de Gekke
Maondaags-optocht. Dan gaat een
stukje carnavalscultuur verloren. In
Venlo en Sittard beschikken ze over een
centrale accommodatie waar wagens
gebouwd kunnen worden. Dat werkt
daar prima. Maar waar we het geld
vandaan moeten halen om zoiets ook
in Grubbenvorst of Horst gerealiseerd
te krijgen zal moeilijker worden”, aldus
Seegers.

Centrale
accommodatie?
Niet alle bouwers van carnavalswagens binnen Horst aan de Maas
kampen met een accommodatiegebrek. Volgens vertegenwoordigers
van de verenigingen in Griendtsveen,
Meterik, Tienray, Meerlo, Sevenum en
Swolgen zijn er voldoende loodsen te
vinden waar wagens gebouwd kunnen
worden. Ze geven daarbij wel aan dat
ze niet weten hoe de situatie er over
enkele jaren uitziet. Met name in Horst,
Grubbenvorst en Broekhuizen is het

vinden van een geschikte accommodatie lastig. Vooral bij carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst en de
Plaggenhouwers uit Grubbenvorst
zijn nauwelijks loodsen beschikbaar.
De gemeente Horst aan de Maas geeft
aan mee te willen denken aan een
oplossing voor het accommodatieprobleem. Als idee vanuit de gemeente
werd geopperd dat verenigingen
zelf een accommodatie bouwen met
steun van de gemeente. De meeste
carnavalsverenigingen in Horst aan de
Maas staan niet negatief tegenover het
voorstel van de gemeente.

Grote groep,
kleine wagen
Voor de naderende Gekke
Maondaag op 6 februari in
Grubbenvorst is het gebrek aan accommodatie voor wagenbouwers en
groepen zelfs nijpend. Zo bouwde
vriendengroep De Stamboy’s voor de
Gekke Maondaags-optocht in tegenstelling tot eerdere jaren een opvallend
kleine wagen. “We konden nergens
een geschikte ruimte vinden. Dat is erg
jammer want met zo’n zeventig tot
honderd personen behoren we tot één

Marie-José van Hegelsom: “Niet
alleen de loodshuur kost veel geld, ook
het maken van carnavalskleding en
materialen om een wagen te kunnen
bouwen. Reden voor ons Stamboy’s,
om met het APC, alle door ons zelfgemaakte kostuums van de afgelopen
jaren te verkopen. Clownspakken,
pruiken, cancanjurken met veren,
Romeinse en Venetiaanse jurken en
nog veel meer. De opbrengst van de
kostuumverkoop steken we weer in
onze carnavalsoptocht”, aldus Van
Hegelsom. De verkoop vindt plaats bij
IJssalon Clevers in Grubbenvorst op vrijdag 13 januari van 18.00 tot 21.00 uur
en zaterdag 14 januari van 09.00 tot
12.00 uur. Meer informatie is verkrijgbaar via Wim Seegers, te bereiken via
wseegers@home.nl of 06 22 34 44 50

Bijeenkomst voor
ex-mantelzorgers

Horstenaar aangehouden voor dealen

Zorgadvies en Regelhulp organiseert op donderdag 26 januari van
10.00 tot 12.00 uur een bijeenkomst voor ex-mantelzorgers. Deze wordt
gehouden bij Zorgadvies en Regelhulp gevestigd aan de Zandterweg 48
in Lottum.

Het straatteam van het drugsoverlastproject Hektor in Blerick heeft
donderdag 5 januari in totaal vijf personen aangehouden voor bezit van
en handel in harddrugs. Hierbij zat ook een 27-jarige man uit Horst.
Hij was ter plaatse toen de politie een woning binnen ging.

Uit onderzoek is gebleken dat
veel ex-mantelzorgers behoefte
hebben aan nazorg. Voor mantelzorgers is veel aandacht maar voor
ex-mantelzorgers wordt weinig tot
niets georganiseerd. Elkaar steunen
door gewoon samen een kopje koffie
te drinken en ervaringen en tips uit te

wisselen kan al heel betekenisvol zijn.
Aan deelname van de bijeenkomst
zijn geen kosten verbonden. Opgeven
vooraf is niet nodig en de koffie en
thee staan klaar.
Voor meer informatie:
www.zorgadviesenregelhulp.nl of
telefoon 077 463 23 84.

Drie personen hadden harddrugs gekocht in een woning aan de
Stadhoudersstraat in Blerick. Twee
mannen uit Baarlo hadden samen 0,7
gram cocaïne bij zich. Een 33-jarige
man uit Maasbree had 5 gram cocaïne
gekocht in de woning.
De politie ging de woning binnen

en trof daar een 33-jarige man uit
Blerick en een 27-jarige man uit Horst
aan. Zij werden beiden aangehouden.
In de woning werd drugs aangetroffen, waaronder acht zakjes cocaïne.
De vijf verdachten zijn aangehouden
en overgebracht naar het politiebureau. De politie onderzoekt de zaak.

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

JANUARI ACTIE: ALLE STILLE WIJNEN 6 HALEN = 5 BETALEN

Wijn van de maand:

Kinderdagverblijf

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

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Paternina Banda Verde
S L I J T E R I J

WEIJS
DRANKENHANDEL

Biologische producten zijn populair. Soms verrast
zo’n product door zijn zuivere kwaliteit. Deze Banda Verde
(100% Tempranillo) is hier een goed voorbeeld van.
De geur en de smaak hebben veel fruit en kruidigheid.
Geen houtrijping maar wel perfect gemaakt en zuiver.

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl
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Ontwikkeling door sport en spel

Geef kinderen en jongeren zelfvertrouwen
en jongeren. “Kinderen of jongeren met
faalangst, met een negatief zelfbeeld,
met agressief of juist teruggetrokken
gedrag, kinderen die moeite hebben
om contact te leggen of welk gedrag
ook dat wij als ‘anders’ omschrijven,
wil ik graag helpen”, aldus Tacken.

Kinderen of jongeren
met faalangst
“Dat kunnen kinderen of jongeren
zijn waarbij een diagnose gesteld is,
bijvoorbeeld ADHD of een vorm van
autisme. Maar ook kinderen die een
gebeurtenis moeten verwerken, zoals
een echtscheiding of de dood van
een dierbare, kunnen bij ons terecht.
Kinderen moeten tegenwoordig aan
allerlei regeltjes voldoen, wij geven ze
handvatten om dat zo goed mogelijk te
kunnen.”
Els Heger en Astrid Tacken
De Horsterse Astrid Tacken (45 jaar) runt sinds ruim twee jaar een eigen bedrijf waarin de ontwikkeling van
kinderen en jongeren centraal staat. Samen met Els Heger uit Sevenum is Tacken veel op pad om kinderen en
jongeren met bijzonder gedrag te helpen: ”Kinderen laten in hun gedrag zien hoe ze zich voelen. Wij geven ze
handvatten om beter om te gaan met situaties die ze zelf als lastig ervaren.”
Astrid Tacken heeft een brede
achtergrond in het werken met
kinderen en jongeren: ”Ik heb bijna
twintig jaar groepswerk verricht in
Kinderdagcentrum Den Doevenbos in

Horst. Tevens heb ik daar managementervaring opgedaan. In 2000 heb
ik de opleiding Psychomotorische
Kindertherapie voltooid. Die kennis heb
ik vervolgens op verschillende plek-

ken, zoals bij Twinkeling, in de praktijk
gebracht.”
Tacken ontwikkelde vervolgens, gesteund door haar opleiding, een eigen
visie op gedragsmotoriek bij kinderen

Je kunt het ook
vragen
Tacken geeft een voorbeeld: “Stel
er staat een grote groep kinderen waar
je doorheen wilt. Je kunt dan gaan
wringen en duwen, maar je kunt het
ook vragen. Door middel van allerlei
praktijksituaties leren wij de kinderen en jongeren de juiste manier te
gebruiken. Kinderen leren zodoende
samen te werken en contact te maken,

beleven plezier en bouwen daardoor
hun zelfvertrouwen op.”
Dat doen Tacken en Heger niet in
een kantoortje. “Nee, juist niet, wij
willen zoveel mogelijk op een voor
het kind vertrouwde plek werken.
Daarom zijn we in speel- en gymzalen van scholen te vinden. Kern van
onze methode is dat kinderen door
sport en spel kunnen laten zien hoe ze
zich voelen. We gaan uit van wat het
kind wel kan en bouwen er een band
mee op. Veel kinderen en jongeren
kunnen moeilijk verwoorden wat hen
dwarszit. Middels beweging komt het
gedrag en het gevoel van de kinderen aan de oppervlakte. Ik ben zelf al
bezig geweest met kinderen van de
Meuleveldschool in Horst en Onder
De Linde in Hegelsom. Op die manier
vormt het geen extra belasting voor
kinderen en ouders.”
We werken zo intensief mogelijk
samen met alle betrokkenen: ouders,
broertjes en zussen, de school, de
vereniging en andere hulpverleners.
Samen kijken we wat het beste is voor
het kind en proberen we begrip te
kweken voor het gedrag. En proberen
we het kind te helpen. In meer dan
negentig procent van de gevallen is
met een ontmoeting van één keer per
week de problematiek binnen een
periode van één schooljaar aanzienlijk
verminderd”, aldus Tacken.

Clubactie Albert Heijn
Wij zijn per direct op zoek naar een gemotiveerde

m/v

Planner/kantoormedewerker
Functie

Als planner draag je zorg voor een efficiënte planning van
onze opdrachten. Je neemt orders aan van klanten, maakt de planning, instrueert chauffeurs, volgt en verwerkt de administratie van de opdrachten
en handelt proactief bij voorkomende knelpunten en/of gewijzigde omstandigheden. Daarnaast behoren een aantal personele aangelegenheden tot je takenpakket, wat deze functie dan ook afwisselend en boeiend maakt.
• MBO werk- en denkniveau met aantoonbare relevante
ervaring in de sector Transport/Agro/Grondwerk;
• werkprocessen begrijpen en overzien van gevolgen bij veranderingen;
• kennis van en/of affiniteit met de geautomatiseerde verwerking van gegevens;
• goede communicatieve en sociale vaardigheden (klantencontact en collega’s);
• stressbestendig;
• flexibel qua werktijden (geen 9 tot 5 mentaliteit);
• zelfstandig kunnen werken.

Jouw profiel

Een leuke werkplek binnen een informele en no-nonsense
organisatie. Het salaris is marktconform en afhankelijk van leeftijd en
ervaring. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, met uitzicht op
een vast dienstverband.

Wij bieden

Is dit de vacature die bij je past? Stuur dan jouw sollicitatie
met CV naar Manfred Peeters, manfred@peetersmols.nl,
077 - 46715 22.
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.peetersmols.nl
of neem bij vragen contact op met Manfred Peeters.

Interesse?

Albert Heijn Horst heeft het startsein gegeven voor hun Limburgse
Club- en Verenigingsactie. Alle verenigingen in Horst en omgeving kunnen
zich nu al digitaal inschrijven via www.ahhorst.nl en maken kans op een
deel van 10.000 euro prijzengeld. De actie start na carnaval.
Albert Heijn Horst heeft voor een
volledig digitale club- en verenigingsactie gekozen. Klanten krijgen vanaf
maandag 23 februari bij besteding van
10 euro en bij speciale actieproducten
een bon die gescand kan worden bij
de klantcontact- en actiekast vooraan
in de winkel. Elke voucher staat voor

één punt en wordt bij het totaal van
de gekozen club of vereniging opgeteld. De stand is te zien bij het actuele
overzicht op twee grote schermen bij
de kassa of op de website. Aan het
einde van de actie worden alle punten
geteld en wordt de 10.000 euro verdeeld onder de verenigingen.

Felicitatie opvallende
100-jarige
Burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas feliciteert
donderdag 12 januari een wel heel opvallende 100-jarige in zijn gemeente. Deze keer betreft het geen lieflijke oude dame of een fiere kerel, maar
Haegens Groep Horst. De grootste onafhankelijke bouwer van Limburg is
na één eeuw fitter en actiever dan ooit.
Honderd jaar geleden begon timmerman Jan Haegens in zijn woonplaats Horst zijn eigen onderneming.
Nu, een eeuw later, is het familiebedrijf flink uitgebreid. Haegens Groep
Horst houdt zich tegenwoordig bezig
met ontwikkeling, bouw, onderhoud
en beheer van vastgoed. De activiteiten beperken zich niet meer tot de
gemeente Horst aan de Maas, maar
strekken zich tegenwoordig uit tot
heel Nederland, Duitsland en België.
Algemeen directeur Jan Haegens ziet
de toekomst vol vertrouwen tegemoet: “Deze 100-jarige zit boordevol
energie en nieuwe ideeën. We verwerven voortdurend nieuwe, uitdagende
bouwprojecten, zoals het hoofdkantoor

van Rabobank Venlo en een complex
van energiezuinige en duurzame woningen te Brunssum. Verder langs de
A73 de uitbreiding van hotel restaurant
Asteria en het bedrijfspand van Inther
Logistics Engineering te Venray. Maar
we denken ook verder: met leerlingbouwplaatsen en stageplaatsen leiden
we nieuwe, betrokken bouwers op
voor de volgende honderd jaar. En we
zijn volop bezig met duurzaamheid en
energiebesparing.” Het bezoek van de
burgemeester vormt de aftrap van het
Haegens-jubileumjaar. Samen met Jan
Haegens zal hij bij het hoofkantoor van
het bedrijf het jubileumlogo onthullen
en een mini-expositie over 100 jaar
Haegens openen.

winkel&bedrijf 09

12
01

Starters
in de regio
Ruis Filmproducties

Met Gerard zit het wel snor
Hij behoort tot een uitstervend ras. Met zijn eeuwige alpinopet, de zwarte bril en de snor is Gerard van
Trostomaatje een van de meest markante winkeliers in Horst aan de Maas. Niet alleen zijn verschijning is bijzonder,
ook zijn groentewinkel aan de Kerkstraat is een zeldzaam pareltje aan het worden.

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats

Ruis Filmproducties
Ruud Lenssen
Heming 10
5871 AH
Broekhuizenvorst
Telefoon 06 41 43 53 48
E-mail
ruud@ruisfilms.nl
website www.ruisfilms.nl
Sector
Audiovisuele
vormgeving
Start
10-02-2011
Activiteiten
Ruis is een jong en creatief
bedrijf dat elke gewenste film
kan maken. Men kan onder
andere bij Ruis terecht voor
documentaires, bedrijfsfilms,
commercials en videoclips. Het
is de ambitie van Ruis om films
te maken die afwijken van het
stramien. Bedrijfsfilms van
andere producenten zien er
meestal heel strak en modern
uit maar ze missen gevoel. Vaak
zie je een directeur aan het
woord, terwijl het veel indrukwekkender kan zijn om die
werknemer te horen vertellen
waarom hij al dertig jaar bij
hetzelfde bedrijf werkt. Op
deze manier wordt het een
bedrijfsfilm in documentairestijl, waarmee sympathie en
vertrouwen wordt opwekt bij
potentiële klanten.
Doelgroep
Tot de doelgroep van Ruis
behoren die mensen en
bedrijven die zich willen
onderscheiden van hun concurrenten. Of het nu een videoclip
betreft of een commercial, Ruis
levert altijd een uniek product.
Daarnaast richt Ruis zich op elk
bedrijf dat nog geen film op
zijn website heeft staan, want
daarmee communiceert dat
bedrijf veel sneller en duidelijker. Door middel van een
bedrijfsfilm kunnen de visie en
diensten van het bedrijf aan de
kijker overgebracht worden,
zonder dat deze hiervoor de
gehele website hoeft te
doorlopen.
Onderscheidend vermogen
Ruis onderscheidt zich
doordat het bedrijf het uiterlijk
van een film ondergeschikt
maakt aan de inhoud en het
gevoel van een film, terwijl er
altijd naar wordt gestreefd om
ook het visuele aspect naar een
zo’n hoog mogelijk niveau te
tillen, zodat elke film in balans
is. Op deze manier kan telkens
weer de juiste snaar bij de
kijker geraakt worden.

ik mij moeten verdiepen in allerlei
groentesoorten, waarvan ik het bestaan
niet wist. Iemand vroeg mij eens:
´Hoeveel soorten aardappelen ken jij?`
Mijn antwoord: ´Twee, die van 2,5 kilo
en van 5 kilo.´ Destijds waren er ruim
5.000 groentewinkels in Nederland.
Daar is nog maar een kwart van over.
Toch zie ik de toekomst rooskleurig
tegemoet. De klanten vragen om
kwaliteit en persoonlijke benadering.
Bovendien stem ik mijn aanbod af op
hun wensen. Onlangs zijn we bijvoorbeeld gestart met complete verse
maaltijden. Vooral tweeverdieners met
weinig tijd of alleenstaanden kiezen
voor dit product. De maaltijden zijn 100
procent vers en bevatten geen conserveringsmiddelen. En de klant is bereid
daarvoor meer te betalen dan bij de
supermarkt.”

Ze kunnen een
goedlopende zaak
overnemen

“Tja, de snor moest er af voor
een toneelstuk, waar ik in speel”,
verontschuldigt Gerard zich. “Maar binnenkort staat hij weer in vol ornaat.”
Gerard Peeters uit Blerick is eigenaar
van groentewinkel Trostomaatje in
Horst. Hij nam de winkel in 1996
over van Nel de Swart. Daarvoor was
Gerard bedrijfsleider bij Plus Markt
Tegelen en bij Kroon Supermarkt aan
de Meterikseweg in Horst. “Ik ben
een man van de winkelvloer en niet
iemand die achter een bureau gaat
zitten plannen. Toen ik de vraag van

Nel kreeg om de groentewinkel aan de
Kerkstraat over te nemen heb ik daar
even goed over na moeten denken. Tot
ik dacht: weet je wat, ik doe het. En
daar heb ik tot op de dag van vandaag
geen spijt van gehad.”

Kop koffie erbij en
naar het verhaal
luisteren
Inmiddels is Trostomaatje uitgegroeid tot een begrip in Horst aan

Volksuniversiteit koploper in kennis
“Leren is dingen ontdekken,
waarvan je niet eens wist dat je ze niet wist.”

de Maas. Dagelijks bezoeken zo´n
tweehonderd klanten de winkel. “Soms
ben ik meer dan een groenteman.
Dan komen klanten met mooie of
ontroerende verhalen. Of met speciale
wensen voor hun doodzieke dierbare.
Dan ga ik even met ze zitten. Kop koffie erbij en naar het verhaal luisteren.
Dat zijn mooie momenten.” Gerards
winkel straalt nostalgie uit, zonder
ouderwets te zijn. In de regio tussen
Venray en Roermond zijn nog maar
zes echte groentewinkels. “Toen ik
vijftien jaar geleden hier begon, heb

Dat Gerard niet alleen in zijn winkel
een druk baasje is, blijkt uit zijn passie
voor carnaval en het toneelspel. Hij
heeft met het lied ´Wat ut waere zal´
de halve finale van het LVK bereikt en
bleek zelfs bereid zijn karakteristieke
snor af te scheren voor een toneelstuk,
waarin hij acteerde. Dit jaar bereikt
Gerard de gezegende leeftijd van zestig
jaar. Of hij al nagedacht heeft over
opvolgers? “Ach, als hier vandaag of
morgen een enthousiast stel binnenkomt dat er de schouders onder wil zetten, dan kunnen ze een goed lopende
zaak overnemen. En ga ik bij hen in
loondienst”, zegt hij met een blijde lach
op zijn gezicht.

Vanaf januari
ook brunch/buffet

Er starten diverse activiteiten op het gebied van:
n Zwangerschap
Vakantie-taal cursussen
n Algemene ontwikkeling
n Informatica
n Gezondheid en beweging
n Hobby en Creativiteit.
Voor meer informatie en concrete gegevens over de activiteiten:
kijk op de website www.vu-venray.nl of bel maandag t/m donderdag
tussen 9.00-13.00 uur 0478-580185

voor feesten en

n

U kunt het voorjaarsprogramma
2012 ook gratis afhalen bij de
bibliotheek in uw regio.

partijen

Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14, www.hetmaashotel.nl

WINTERBEURT
afstellen

•

smeren

•

reinigen

www.ikzoekeencontainer.nl

In het nieuwe jaar lekker met de fiets erop uit? Gun uw fiets
dan een winterbeurt. Deze wordt opnieuw afgesteld en daar
waar nodig gesmeerd en gereinigd. Zo bent u verzekerd dat u in
het voorjaar probleemloos aan het fietsseizoen kunt beginnen.

tel. (077) 320 97 00

Om het voor u aantrekkelijk te maken geven wij vanaf nu
t/m februari op deze beurten 10% korting in de vorm
van een tegoedbon te besteden in onze winkel.

It’s Clean

In het voorjaar hebben we te maken met grote drukte dus maak
tijdig een afspraak, ‘s morgens gebracht is ‘s avonds weer klaar!
Graag tot ziens bij

maakt schoon op uw wensen
Peperstraat 54 - 5975 BW Sevenum
Tel. (077) 467 82 17 - www.theolommen.nl

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel. 0642825513
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Budoclub Horst staat
zijn mannetje
Op zaterdag 7 Januari vond de tweede wedstrijddag van de Jeugd Judo
Competitie Limburg in Belfeld plaats. Budoclub Horst nam deel met een
team bestaande uit Rick Massop, Nanco Cuppen, Giel Smits, Roel Smits en
Marlon Bastiaans.

Op de eerste wedstrijddag hadden
de jongens al zo goed gepresteerd
dat ze van mat 5 naar mat 4 gepromoveerd waren. Op de tweede dag
moesten ze onder leiding van Jeroen
Lek laten zien dat ze mat 4 waardig
waren en dat hebben ze met succes
gedaan. Alle vier de partijen hebben
ze gewonnen respectievelijk met 4-1

tegen JV 2MOVE Belfeld, 3-2 tegen
Stella Duce Venlo, 4-1 tegen Budosport
Heerlerbaan Heerlen en 4-1 tegen
Jigoro Kano Sevenum. Dankzij deze
topprestatie zijn de jonge judoka´s
voor de tweede keer op rij gepromoveerd en mogen ze tijdens de derde
wedstrijddag op zaterdag 4 februari op
mat 3 strijden.

Ron Janssen
erevrijwilliger Wittenhorst
Ron Janssen is door het hoofdbestuur van RKsv Wittenhorst uit Horst uitgeroepen als erevrijwilliger voor zijn
verdiensten voor de club. Ron was in zijn 20-jarig verleden bij de club onder andere leider en grensrechter van diverse
teams en is nu keurmeester van de velden en wedstrijdsecretaris. Daarnaast voetbalt hij nog actief bij de veteranen.

“Het is niet de lange staat van
dienst waarom Ron deze mooie titel
voortaan mag dragen maar juist zijn inzet voor de vereniging in situaties waarbij het niet altijd wordt begrepen. Hij is
een voorbeeld voor velen, die geheel
belangeloos zijn taken gedisciplineerd

uitvoert en niet wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. Niet altijd is daarvoor
direct de waardering”, laat Wittenhorst
weten. “Het plannen en toezien op het
juiste gebruik van de accommodatie in
de functie die Ron vervult is van cruciaal
belang en daarom is Wittenhorst Ron

Van der Putt Advocaten biedt
gratis Letselschade Quick Scan
Letselschade is en blijft een lastige materie. Geld kan
immers niet goedmaken wat er aan lichamelijk en
geestelijk leed wordt veroorzaakt door een ongeval
in het verkeer of op de werkvloer, dan wel door een
medische fout of andere vorm van mishandeling.
Wel is het van groot belang dat het slachtoffer krijgt
waar hij of zij recht op heeft. De wet geeft aan dat de
volledige schade vergoed moet worden, inclusief de
kosten die verband houden met inschakelen van een
deskundig belangenbehartiger.
De letselschadespecialisten van Van der Putt
Advocaten vlnr. mr. Paul ten Brummelhuis, mr. Arthur
van Dok, mevr. mr. Geertje Verkuijlen (i.o.), mr. Henri
Pelckmans en mr. drs. Harry Stad (medisch adviseur)
Maar wat is nu een volledige schadevergoeding? Als u minder kunt verdienen, dan zal duidelijk zijn dat het tekort schade is, maar wist
u dat u ook gemiste bijverdiensten kunt claimen? En hoe moet een gemiste carrièrekans in een schadevergoeding worden vertaald?
Hoe kun je de schade begroten als er sprake is van studievertraging? En wat als je in de toekomst je eigen werk niet meer volledig kunt
doen? Ook op het gebied van hulp in en om het huis hebben slachtoffers vaak veel vragen. Kan ik een hulp inhuren? De tegenpartij wil
dat ik een pgb aanvraag, mag dat? En wat nu als een familielid of buurtgenoot de hulp verleent, moet daar ook voor betaald worden? Niet
onbelangrijk is verder de vraag of u recht heeft op een vergoeding voor alle pijn, verdriet en ellende die een gevolg is van het ongeval of de
mishandeling. En hoe wordt die vergoeding dan vastgesteld? Allemaal vragen die vroeg of laat opkomen als u geconfronteerd wordt met
letsel dat is ontstaan als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Sommige verzekeraars raden u aan om snel een
belangenbehartiger te zoeken en dat is een heel goed advies. Er zijn echter ook verzekeraars die de indruk wekken dat de zaak ook wel in
goed overleg geregeld kan worden en dat u een belangenbehartiger helemaal niet nodig heeft.
En als u dan een belangenbehartiger heeft, hoe weet u dan of hij of zij goed z’n werk doet? U kunt immers niet vergelijken. Hoe weet u dat iemand
die zich “letselschadespecialist” noemt ook werkelijk verstand van zaken heeft? Veel mensen zoeken hulp bij hun rechtsbijstandsverzekeraar.
Een veel gehoorde klacht over rechtsbijstandsverzekeraars is, dat alles met formulieren, mailtjes en telefoontjes geregeld wordt en dat
er nauwelijks persoonlijk contact is. Ook zijn er heel veel bureaus die zich op internet presenteren als letselschadespecialisten. Die zijn
werkzaam in het zogenaamde ongereguleerde circuit, met andere woorden, veel van deze organisaties vallen niet onder het tuchtrecht
of andere regels die zorgen dat u als consument beschermd wordt. Vaak werken deze organisaties op no cure no pay basis. In zeer veel
letselschadezaken is dat echter een vorm van “gelegaliseerde diefstal” omdat u een deel van uw schadevergoeding moet afdragen terwijl
de kosten eigenlijk alleen door de aansprakelijke partij, vaak een verzekeraar, betaald moeten worden.
Tenslotte zijn er ook nog advocaten die zich met letselschade bezig houden. Een goede letselschadeadvocaat heeft natuurlijk
gespecialiseerde kennis op het gebied van letselschade. Een advocaat is pas een echte letselschadeadvocaat als hij een specialisatieopleiding aan de Grotiusacademie met succes heeft gevolgd. De advocaat is dan meestal lid van de vereniging voor letselschade
advocaten, de LSA. Als uw advocaat daarnaast lid is van de ASP (Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van personenschade)
weet u zeker dat u goed zit, de ASP stelt namelijk nog hogere kwaliteitseisen aan haar leden en de leden van de ASP mogen alleen
voor slachtoffers en dus niet voor verzekeraars optreden.

Janssen veel dank verschuldigd.” Met
het uitroepen van Ron als erevrijwilliger
van RKsv Wittenhorst wil het bestuur
alle vrijwilligers bedanken die de
afgelopen jaren in moeilijke omstandigheden hebben moeten acteren door de
sterke groei van de vereniging.

Bij Van der Putt Advocaten in
Venray werken gespecialiseerde
letselschadeadvocaten.
Vaak krijgen we de vraag of
een bepaalde vergoeding
die door bijvoorbeeld een
rechtsbijstandsverzekering uit het
vuur is gesleept, redelijk is. Die
vraag is lastig te beantwoorden,
maar door middel van een
zogenaamde Quick Scan kunnen
we snel zien of overal rekening
mee is gehouden. Helaas leert de
praktijk dat dit vaak niet het geval
is. Bij de letselschadeadvocaten
van Van der Putt Advocaten kunt u
terecht voor zo’n Quick Scan van
uw zaak. Tijdens dit kosteloos en
vrijblijvend adviesgesprek neemt
u met een van onze specialisten
uw zaak door om te bezien of aan
alles gedacht is, en, belangrijker
nog, of het misschien beter kan.
Kom dan ook naar ons gratis
inloopspreekuur op maandag van
12.00 tot 14.00 of op woensdag
van 17.00 tot 18.00, of bel voor een
vrijblijvende afspraak!

Van der Putt Advocaten
is gevestigd aan
de Patersstraat 15-17
te Venray. Telefonisch overleg
is ook altijd mogelijk. Bel
daarvoor met nummer
04 78-55 66 77.

Van der Putt Advocaten
is overigens ook op internet
bereikbaar. Surf eens naar
www.putt.nl voor meer
informatie of neem
per mail contact met ons op
via ons e-mailadres info@putt.nl.
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Contractverlengingen bij
Wittenhorst
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van RKsv Wittenhorst maakte voorzitter Ton Hagens bekend dat de samenwerking
met de huidige trainers van de seniorenselectieteams ook in het seizoen 2012/2013 wordt voortgezet. Richard
Kleuskens blijft daarmee aan voor het eerste elftal. Ook de trainers van het tweede en derde elftal en de trainer
van het eerste dameselftal zagen hun contract verlengd worden.
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Meidenvoetbal groeit keihard

Wittenhorst wil
elftallen aanvullen
RKsv Wittenhorst wil haar jeugd- en dameselftallen aanvullen. Bij de
voetbalclub is het mogelijk om vanaf vijfjarige leeftijd met voetballen te
beginnen. Elke woensdagmiddag trainen deze jonge voetballers en op
zaterdagochtend spelen ze een interne competitie in Horst. “We vinden
het veel beter om niet met onze jonkies naar andere clubs te gaan
rijden”, aldus Francois Arts, jeugdbestuurslid van Wittenhorst. “Het
maakt ze echt niet uit tegen wie ze spelen, als ze maar een bal en een
goal zien”, zegt Arts.

Math Joosten, Richard Kleuskens en Patrick Verkoelen
Het beleid van de vereniging om
te investeren in eigen leden en hun
daarmee een kans te bieden in de
voetbalwereld kan niet beter worden
geïllustreerd dan door de huidige
selectietrainers. Alle trainers wonen of
werken in Horst.
De trainer van het eerste elftal,
Richard Kleuskens (46), is bezig aan
zijn tweede seizoen als hoofdtrainer
van RKsv Wittenhorst. De club geeft
aan dat de prestaties in die twee
seizoenen boven verwachting waren
qua resultaat en qua mooi voetbal.
In het eerste seizoen
promoveerde Wittenhorst 1 naar
de tweede klasse en in het tweede
seizoen is de periodetitel behaald.
Hiermee maken ze kans op promotie

naar de eerste klasse. Volgens de
club zijn het echter niet alleen zijn
prestaties die geleid hebben tot
het verlengen van het contract van
Kleuskens, maar ook zijn inzicht en
wijze van samenwerking.

Math als persoon en
cultuurdrager
Math Joosten (56) is de trainer van
het tweede elftal en is met het team
bezig aan een goed seizoen. Zij staan
tweede in de competitie waardoor
zij recht hebben op de nacompetitie
voor de reserve eerste klasse. Math
als persoon en cultuurdrager lagen
ten grondslag aan de beslissing voor
contractverlenging, aldus de club.

Matthijn Hoogduijn (33) is aan zijn
eerste seizoen bezig als trainer van
het derde selectieteam. Afgelopen
seizoen werd promotie behaald en
in het huidige seizoen staat het elftal
op een zeer verdienstelijke vierde
plaats. Ook hij zag zijn contract
verlengd worden. De trainer van het
eerste dameselftal, Patrick Verkoelen
(48), heeft met behulp van de
begeleidingsstaf het damesvoetbal
in het algemeen bij RKsv Wittenhorst
op de kaart gezet. In november
werd dames 1 herfstkampioen. Zijn
enthousiasme, de wijze van omgang
met de spelersgroep en de wil
om te verbeteren waren voor het
http://mylifeslim.com
hoofdbestuur aanleiding om ook zijn
contract te verlengen.

Begin het jaar gezond!
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Sporten wanneer
het jou uitkomt!
Van zondag tot en met
donderdag geven wij
Body-Fit en Zumba lessen
• KINDERDANS • SHOWDANS
• HIP HOP • KINDERZUMBA

Meer info tel: 077-4770111
www.froxx.nl

Op zaterdagochtend spelen de
jonge voetballers 4 tegen 4 zonder
vaste keeper in een mini WKcompetitie.

Het spelgevoel
ten goede
“Dit komt het spelgevoel ten
goede. De jongste voetballers moeten
vooral baas over de bal worden en
dat kan alleen wanneer ze leren dribbelen, drijven, pingelen en schieten.
Ze moeten genieten van elke bal die
ze krijgen”, aldus Jan Beijers, assistent
technische manager van de onder-

bouw van Wittenhorst.
Naast jonge kinderen is
Wittenhorst ook op zoek naar enkele
meiden in de leeftijd van 10, 11 en
12 jaar. “Het meidenvoetbal groeit
keihard. Daarom willen we na de
winterstop beginnen met een tweede
D-elftal voor meiden. Dit is voor ons
een grote stap voorwaarts”, aldus
Sandra Wijnhoven, coördinator meidenvoetbal. “Dit halen we op dit moment echter nog net niet. We zijn nog
op zoek naar drie tot vier meiden.”
Aanmelden kan tot 1 februari 2012,
voor meer informatie kijk op www.
rksvwittenhorst.nl

Voor alle zorggerelateerde
informatie en vragen
o.a. WMO-voorzieningen, AWBZ-zorg, respijtzorg,
mantelzorgcompliment, Persoonsgebondenbudget,
voorbereiding indicatiegesprek.
Dus bel, mail, schrijf of loop gewoon eens binnen.

Spreekuren
Bureau Lottum, Zandterweg 48
Wekelijks maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 09.00-10.30u
Tienray De Zonnehof, Zonnehof 45
Maandelijks 1e zaterdag van de maand van 10.00-12.00u
Sevenum Bibliotheek, Mgr. Evertsstraat 3
Maandelijks 3e zaterdag van de maand van 10.00-12.00u

-mantelzorgers
ex
or
vo
st
m
ko
en
ije
0 uur
Themab
i van 10.00-12.0
nuar
ttum
Donderdag 26geja
g 48 5973 RC Lo
lhulp Zandterwe
Zorgadvies en Re

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

OJC Niks start in 3D
OJC Niks begint op zaterdag 14 januari het seizoen weer knallend,
met een nieuwe editie van hun paradepaardje: Niks Draait Door.

De waarheid over het verhaal
van Roodkapje

Als vanouds zal Knakkie Nellen
het publiek opzwepen met een mix
van strijdkreten en willekeurige onzin.
Bram en Bram zullen achter de draaitafel hun keuze maken uit een assortiment van flauwe plaatjes. En Denise
kan niet ontbreken, de manvrouw van
2 meter met okselhaar en borsten.
Deze keer is Niks Draait Door in glori-

De Cultuurrecensenten zijn voor één keer een stuk jonger. Speciaal voor de jaarlijkse kindervoorstelling bij
Kukeleku kwamen Anne en Remco van basisschool de Krullevaar in Sevenum langs om Hakim te interviewen.
De cultuurrecensenten: Anne (11) en Remco (10) van OJBS De Krullevaar
Voorstelling: Hakim – Roodkapje
Theater is: ‘mooi om te zien’

eus 3D, compleet met 3D Visuals, 3D
Brillen en 3D muziek. Het eerste 3D
feestje in de regio. Ook zijn er nieuwe
genres: Tony Hawk Pro Skater met alle
hits van de spellen van vroeger en
Wereldmuziek. Wie benieuwd is is van
harte welkom. De entree is gratis en
de zaal van OJC Niks is om 21:30 uur
open. Brillen zijn te koop bij de ingang.

Zumba tegen obesitas
Zumba. Een ongekend populair fenomeen in de sportwereld. Een
manier van dansend sporten. En obesitas, ofwel overgewicht. Letterlijk
een groeiend probleem, ook onder kinderen. Nico Haverman wil Zumba
gaan inzetten in de strijd tegen obesitas.

Hoe lang doe je dit beroep al?
37 jaar.
In welke films heb je mee gedaan?
Vox Populi, Pizza Maffia, De Poolse
Bruid, Onmacht, De Vloek. Er is binnenkort nog een film in Amerika en ik heb
er twee in Algerije opgenomen.
Waarom heb je Roodkapje uitgekozen voor je voorstelling?
Ik wilde de waarheid vertellen over het
verhaal van Roodkapje.
Waarom wil je op dit theater staan?
Omdat ik het leuk vind, en omdat ik het
leuk vind om verhalen te vertellen en

om andere mensen te spelen.
Hoe oud was je toen je bij
Sesamstraat begon?
26 jaar.
Wat is het aller-leukste wat je hebt
meegemaakt wat te maken heeft
met je vak?
Ik ging op straat spelen, ik moest
optreden en er stonden allemaal
mensen te kijken.
Hoe lang ben je al acteur? En wilde
je dit altijd al worden?
37 jaar, en ik wilde dit al worden toen
ik klein was.

Welk beroep had je gekozen als je
geen acteur was geworden?
Muzikant.
Wat zijn je hobby’s naast dit beroep?
Tekenen, muziek leren spelen, films
kijken in de bioscoop.
De voorstelling volgens Anne: ”Het
was leuk” en Remco:
“Super leuk”.
De volgende voorstelling van
Kukeleku is Paul Vlaanderen en het
mysterie van de verzonnen dood –
Thriller Theater, zondag 5 februari

“Ik maak mij ernstig zorgen
als ik om mij heen kijk”, zegt Nico
Haverman. “Het aantal kinderen met
overgewicht neemt schrikbarend toe.
Ik vind dat wij als samenleving hier
iets aan moeten doen. Wij moeten
onze verantwoordelijkheid nemen.”
Volgens een onderzoek van TNO uit
2006 heeft 15 procent van de kinderen
onder de 5 jaar last van overgewicht.
“Ik vrees dat dit aantal de laatste jaren
alleen maar is toegenomen. Kinderen
met obesitas lopen een grotere kans
op suikerziekte en hart-en vaatziekten. Dit heeft grote gevolgen voor de
toekomst. Daarom wil ik mijn bijdrage
leveren om het tij te keren. Ik hoop
met Zumba For Kids kinderen en hun
ouders op een leuke en gezonde
manier te helpen bij het voorkomen
en bestrijden van obesitas. Let wel, de
sport is niet alleen voor dikke kinderen.
Iedereen mag meedoen.” Zumba is
een intensieve sport waarbij bewegen
op lekkere muziekcentraal staat. Het

is een sport die niet in teamverband
wordt uitgeoefend. “ Ieder beweegt
voor zich. Heel ongedwongen, zonder
verplichte pasjes en dergelijke.
Bijzonder is dat de kinderen bij Froxx
mee kunnen doen, wanneer en hoe
vaak ze maar willen. Vooropgesteld
dat er voldoende aanmeldingen zijn.
Ze hoeven alleen maar een sportkaart
te kopen. De kosten hiervoor zijn een
fractie van de kosten die gemaakt
moeten worden als een kind als gevolg
van obesitas in het dure medische circuit terecht komt. Het groeit namelijk
uit tot een sociaal probleem. Daarom
durf ik het aan om de samenleving op
haar verantwoordelijkheid te wijzen.
We moeten samen de strijd tegen obesitas aangaan.” Nico Haverman weet
zich gesteund door diverse partijen
waaronder de gemeente Horst aan de
Maas, GGD Noord Limburg en twee
huisartsenpraktijken . “Ook zij zien in
dat bewustwording en een mentaliteitsverandering noodzakelijk zijn.”

U BETAALT BIJ ONS
GEEN INTREKKINGSKOSTEN
HORST
METERIKSEWEG 56

HORST
WITTENHORSTSTRAAT 19

HORST
LIBRIJE 45

HORST
PAULUS POTTERSTRAAT 11

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

Medewerker Montage

VERKOCHT
VERKOCHT
Geheel onderkelderde hoekwoning op mooie locatie.
1e verd.: 4 slaapkamers, 5e mogelijk! Badkamer
(2004 vernieuwd). Kindvriendelijke achtertuin
met berging en vrije achterom. Gunstig geprijsd!
Perceeloppervlakte 170 m2. Inhoud 410 m².

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

VRAAGPRIJS € 189.500,- k.k.

Kijk voor een uitgebreid functieprofiel op
onze website: www.neptunus.eu

AMERICA
ERICAPLEIN 7

Halfvrijstaand woonhuis met garage en carport.
Ruime aanbouw. Dichte keuken met luxe
aanrechtblok Mogelijkheid 4e slaapkamer.
Perceeloppervlakte 230 m2. Inhoud 405 m3.

VRAAGPRIJS € 215.000,- k.k.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE:

VERKOCHT
Zeer ruim hoekappartement op de 2e etage met
eigen parkeerplaats. Woonkamer met prachtig
lichtinval. Badkamer en keuken kunnen nog naar
eigen wens ingericht worden.
Woonoppervlakte 120 m².Inhoud 445 m³.

VRAAGPRIJS € 280.000,- v.o.n.

Vrijstaande patio bungalow met aanpandige garage
en carport gelegen op ruim perceel.
Alle voorzieningen bevinden zich op één woonlaag.
Achterzijde woning geheel v.v. rolluiken.
Perceeloppervlakte 1271 m2. Inhoud 425 m3.

VRAAGPRIJS € 369.000,- k.k.

WWW.ERAMAASREGIO.NL

ARCEN
LAAKWEG 45

HORST
BROEKWEG 15

Neptunus kent een interne training en diverse aanvullende cursussen.
Wij bieden je een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
zoals onkostenvergoeding en pensioenregeling.
Interesse?

BUITENKANS

Vraag dan telefonisch het sollicitatieformulier aan, of
download deze van de website. Voor meer informatie
of het sturen van je sollicitatiebrief met CV kun je contact
opnemen met Mevr. Rosalie Verhofstad, Afdeling P&O
077 - 462 24 44 | r.verhofstad@neptunus.eu
Neptunus BV | Postbus 7859 | 5995 ZH Kessel
THE NETHERLANDS

BELGIUM

UNITED KINGDOM

GERMANY

Instapklare starterswoning met 4 slaapkamers
gelegen aan een rustig pleintje. Nieuwsgierig?
Kom dan kijken.
Eigenaar staat open voor biedingen.
Woning mogelijk ook te koop op erfpachtbasis.

FRANCE

POLAND

AUSTRIA

DOE EEN BOD!

NIEUW!
Scherp geprijsd halfvrijst. woonhuis met garage.
Ind: L-woonkamer, extra kamer, evt. geschikt voor
kantoor c.q. speelkamer, leefkeuken. 1e verdieping:
3 slaapkamers en badkamer. Tuin op het zuiden.
Perceeloppervlakte 312 m². Inhoud 370 m³.

Levensloopbestendige woning gelegen op korte
afstand van centrum. Ruime woonkamer, dichte
keuken. 3 slaapkamers op de begane grond. Vaste
trap naar verdieping: 1 slaapkamer en grote zolderruimte. Aanvaarding per direct. Perceeloppervlakte
659 m2. Inhoud 692 m3.

VRAAGPRIJS € 172.000,- k.k.

VRAAGPRIJS € 265.000,- k.k.

Poststraat 9, 5801 BC Venray
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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

Anke van Helmond
16 jaar
Evertsoord
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
We hebben thuis koeien, dus dan ging
ik met een kopje oploschocomel naar
de melkstal. Dan deed mijn vader daar
melk rechtstreeks vanuit de koe in, en
dan lekker opdrinken.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Toen ik op de basisschool zat at ik stiekem chipjes tijdens de les, die had ik in
mijn laatje liggen. Als de juf dan vroeg
of ik iets at zei ik nee. Voor toen was
dat een heel groot leugen, haha.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Ik zou wel willen dat ik onder bepaalde
papiertjes mijn handtekening kon zetten, bijvoorbeeld onder mijn examen
zodat ik al geslaagd ben.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Een winkelstraat waar ook heel veel
cafés aan liggen, zodat ik in het weekend niet meer zo ver hoef te fietsen na
het uitgaan.
Waarop ben je het meest trots?
Op het behaalde resultaat van de
fanfare uit Kronenberg en Evertsoord in
Praag. Wij waren daar het beste orkest
en hebben een supergezellig weekend
gehad.

jongeren 13

aan
Anke van Helmond Mies

Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Ik vind dat niet echt bij een bepaald
liedje, maar de liedjes van Rowwen
Hèze hebben wel mooie teksten.
Het liedje ’Liefde’ vind ik bijvoorbeeld
mooi, zeker als Chantal Janzen het
zingt.
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Het eerste wat ik zou gaan doen is
denk ik staand plassen, ik wil wel eens
meemaken hoe dat is. Dan een potje
voetballen en ’s avonds uitgaan met
mijn vrienden.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Zo’n tatoeagekettinkje, die droeg
iedereen toen, maar als ik eraan terug

denk is het echt belachelijk.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
In Canada, want mijn familie woont
daar en ik zou wel eens willen zien hoe
het daar is als je er woont.
Wat is de meest spontane actie
die je ooit hebt gedaan?
Ik heb heel vaak van die domme,
spontane acties. Als ik met uitgaan
iets zeg wat niet zo snugger overkomt,
dan hoor ik vaak de vraag of ik blond
ben.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Naar De Halte in Helenaveen. Dat is
een restaurant en pannekoekerij en
daar werk ik. Ik zou dan een lekkere
pizza bestellen.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Mijn angst voor spinnen! Ik vind die
beesten zo eng.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Eerst lekker lang uitslapen, dan gaan
shoppen in een grote stad en lekker uit
eten. ’s Avonds zou ik uitgaan.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik zou niet zomaar een tatoeage
nemen, maar als ik het zou doen
dan zou ik achter mijn oor een klein
muzieknootje nemen.
Dit omdat ik zelf muziek maak en
omdat ik ook vaak naar muziek luister.
Ik heb het ooit op tv gezien en dat zag
er wel gaaf uit.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Wat voor beroep ik over 15 jaar
uitoefen en of ik daar gelukkig mee
ben.

Januari
OPRUIMING
Monturen

Optometristen lid OVN,
Kerkstraat 1 - Horst • tel. 077 398 26 61 • www.kruytzeroptiek.nl

contactlensspecialisten lid ANVC

Column

Snotterbellen-jacht
Schokkend, maar waar: ik
heb snotterbellen gezocht in de
trein. Vorige week, tijdens mijn
rit naar Eindhoven, had ik het
weer getroffen met mijn
zitplaats. Een blèrend kind
achter mij met naast zich een
vader die lekker met zoonlief
mee deed, wat een geluk.
Tijdens de gehele treinrit kon
ik heerlijk meegenieten van de
conversatie die zich afspeelde
tussen vader en zoon. “Blijven
zitten!” Goh, waar zou hij heen
willen dan? Als ik het allemaal
goed gezien had net, en ik
meende dat ik toch vrij goed
gekeken had, zit hij strak tussen
de raam en vader ingeklemd...
“Niet schoppen, dat is niet netjes
want er zit een mevrouw voor
je!” Ja! Inderdaad, niet schoppen,
dat is niet netjes en ook zeker
niet fijn. “Hey, je hebt een
snotterbel!” Een snotterbel? Ieew,
waar!? Daar bleef het niet bij. Het
werd van kwaad naar erger. Het
woord snotterbel viel steeds
vaker en ik hoopte toch iedere
keer weer dat vader het allemaal
netjes afpoetste. Maar blijkbaar
had zoonlief genoeg van de
zakdoek en zocht zelf een
oplossing voor het ’opruimen’
van zijn snotjes. “Hey, je hebt
alweer een snotterbel. Oh! Nu
schiet je hem weg!” Ehh.. Sorry!?
Waar dan? Ik zal niet snel naar
snotterbellen gaan zoeken, maar
nu flitsten mijn ogen toch echt
wel alle kanten op, op zoek naar
dat snotje. Het zou toch niet in
mijn haar beland zijn..? Of mijn
jas ingegleden zijn? Godzijdank
vond ik nergens iets wat leek op
een snotje of wat het ook
daadwerkelijk was.
De volgende keer denk ik wel
eerst drie keer na voordat ik
plaatsneem op een stoel voor
een klein, blèrend kind. Dat is me
deze treinreis toch niet zo goed
bevallen. Het doet trouwens ook
rare dingen met me, ik bedoel,
wie gaat er nou op zoek naar
snot..!?
Mies
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Ingezonden brief

Gaan we zakken vullen of gaan we echt voor de regio?
Eigenlijk waren we het al vergeten, maar woensdagnacht, 4 januari, in
een herhaling van L1-nieuws kwam in de aanloop naar de Floriade een
rapportage langs met de heren Hans van der Sterren en Stephan Peeters
van het Parkhotel Horst.
Met mijn broers en zussen
organiseer ik om beurten elk jaar
een dag om samen te komen en wat
van de omgeving te bewonderen.
In 2012 zij wij weer aan de beurt en

een lang weekend Floriade. ‘Regelen
jullie dan de reservering voor de overnachtingen bij het Parkhotel Horst?’
vroeg de familie. Daar zitten ze de laatste jaren telkens. Het Parkhotel Horst
adverteert voor 67,50 euro per persoon
per nacht inclusief een diner en ontbijtbuffetten. Begin november meldden
we ons bij de receptie om voor juni
2012 drie kamers te reserveren voor

wat zal een bezoek aan de Floriade een
prachtige opsteker zijn. Wij hebben al
een tocht met de kabelbaan gemaakt
en gezien hoe mooi het wordt en de
seizoenkaarten zijn al binnen voor

drie nachten. De receptioniste laat weten dat dat gemiddeld 99,50 euro per
persoon per nacht gaat kosten, zonder
diner? Dat is ruim 47% duurder dan de
advertentie. ‘Nee, het is dan Floriade.’
Heeft de gemeente de toeristenbelasting dan zo verhoogd? Nee, dit zijn de
prijzen gedurende de Floriade.
Hans van der Sterren zei in de rapportage: “Noord-Limburg in de kijker

zetten gedurende de Floriade tijd.”
En zijn collega Stephan Peeters zei
het nog duidelijker: “De ondernemer
moet zijn kansen grijpen.” Toen wisten we meteen wat ze eigenlijk
bedoelden: graaien. De familie zit nu
20 kilometer verderop in een ander
hotel en wij rijden ze wel.
Cees J.M. van der Ploeg
Horst aan de Maas

Ingezonden brief

Reactie op artikel ‘Grubbenvorst meet fijnstof’, HALLO Horst aan de Maas van 5 januari 2012.

Fijnstof meten in Grubbenvorst?
Als men fijnstof gaat meten dan vergeet men in Grubbenvorst dat dat
maar één onbelangrijke factor is waar de gemeente Horst aan de Maas en
andere instanties altijd hun voordeel mee kunnen doen en geen belangrijk
argument om vestiging van een NGB tegen te houden.
De dorpsraad van Grubbenvorst
is blij met een dooie mus, ongeacht
de resultaten. Waar het werkelijk om
gaat, zal ik trachten uit te leggen.
De bestaande agrarische bedrijven in
en rondom het LOG Witveld stoten de
volgende stoffen uit.
Gezondheidschadende microbiologische deeltjes, zoals actinomyceten
en schimmelsporen. De deeltjes heb-

sche bestrijdingsmiddelendeeltjes,
zoals insecticiden. Deze worden door
alle agrarische bedrijven bij het LOG
gebruikt. Men gebruikt apparaten om
het chemisch spul in kleine deeltjes in
de lucht te brengen, om economische
motieven. De gezondheid van werknemers en omwonenden komt op de
tweede plaats. De deeltjes kunnen
tot 72 uur blijven zweven, ook in de
omgevingslucht.
Gezondheidschadende deeltjes
van schadelijke ontsmettingsmiddelen,
zoals formaline en chloor. Deze horen
tot de hoogste gevarenklasse en wor-

ben de grootte van bacteriën. Ze zijn
dus veel kleiner dan fijnstof en dringen
diep in de longen door. Ze veroorzaken
3 tot 5 kilometer van de bron COPDlongziekten en allergieën. Om deze
deeltjes te meten heb je speciale apparatuur nodig. Er is apparatuur die maar
1/3e van het aantal micro-organismen
in de lucht meet.
Gezondheidschadende chemi-

den door bijna alle bedrijven gebruikt.
Ook hier maakt apparatuur de deeltjes
microscopisch klein.
Uitstoot van ammoniak. Dit is op
alle bedrijven met dierlijk organisch
materiaal. Er is geen duurzaam apparaat dat ammoniak kan verwijderen uit
uitgestoten lucht.
Fijnstof, waaraan zich schadelijke
deeltjes zoals virussen en bacteriën
kunnen vasthechten.
Kippenmest, de belangrijkste voedingsbodem voor een vliegenplaag.
Belangrijk is dat alle bedrijven
rond of in het LOG Witveld nu al samen

zoveel gezondheidschadende stoffen in de lucht brengen en er een
stapeling optreedt van deze stoffen,
dat eventuele nieuwe bedrijven er
gewoon niet meer bij kunnen. Voor
de mens schadelijke stoffen worden
niet gemeten. De gemeente en de
toekomstige bedrijven wrijven zich
in de handen. Het zal uiteindelijk de
Tweede Kamer of Raad van State zijn
die de gezondheid voor de bewoners
van Horst boven economische belangen zal stellen, zo schat ik in.
Peter Rechsteiner
Horst

In de maand januari geven wij u

extra hoge KORTINGEN cadeau!
V-groef
Laminaat

Lamel
Plank

Lamel
Plank

10mm dik, 15jr. garantie

Gerookt wit of naturel

wit of naturel

9,

95

p/m

2

PVC
Laminaat
95

19,

p/m2

Cis &co
VLOEREN

29,

95

p/m

2

Alle vloertegels

10%

27,

95

p/m2

BESLISSER
Haal uw bestelling op voor
31 januari 2012 en ontvang

Eiken
Tundra

10% EXTRA

Massief

KORTING

15,

95

KASSAKORTING
p/m2

U vindt CIS&CO VLOEREN - IMPORT in:

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

Weert

VOOR DE SNELLE

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

cisencovloeren.nl

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Acties gelden enkel indien aangekocht en geleverd / afgehaald voor 1 februari 2012.
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Ik steek met Oud en Nieuw geen vuurwerk af
Het nieuwe jaar is inmiddels al een kleine twee weken oud. Op de
stelling ”Ik steek met Oud en Nieuw geen vuurwerk af” reageerde
een lezer op internet: ”Vuurwerk afsteken leidt nog steeds tot veel
complicaties, zeker bij jongeren. En zolang er nog veel doctoren, chirurgen,
hulpposten, verpleegsters, verbandaanleggers, ouders en vele anderen
veel werk hebben met fout ´gegane´ vuurwerkbewegingen, hou ik het op
NIET AFSTEKEN.”
De lezer onderschrijft hiermee blijkbaar de mening van de 81 procent
die geen vuurwerk af steekt met oud en nieuw. Of de huidige economische

crisis een rol heeft gespeeld blijkt niet direct uit de verkoopcijfers. Deze
zijn vrijwel gelijk aan de cijfers van 2010. Dit jaar zijn wel opvallend veel
mensen gewond geraakt door zelf gefabriceerde vuurwerkbommen.
Bovendien zijn meer mensen ernstig gewond geraakt aan de ogen. Ruim
25 mensen raakten handen of vingers kwijt. In Horst aan de Maas zijn geen
cijfers bekend over gewonden door vuurwerk.
Spelen met vuurwerk blijft gevaarlijk. Desondanks hebben veel mensen
dankzij het zachte weer genoten van het schitterende siervuurwerk dat op
verschillende plaatsen in Horst aan de Maas werd afgestoken.

Begin

Taalcursus Pools voor Horster agenten
is omgekeerde wereld
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De politie van Horst gaat twee agenten naar een taalcursus Pools sturen. De
politie hoopt hiermee de taalbarrière te verlagen en de communicatie met de
Poolse arbeidsmigranten te verbeteren. Bovendien verwacht het korps op deze
manier tijd en geld te besparen.
Keerzijde van het verhaal is dat de Polen zich niet meer zo geroepen voelen
om Nederlands te leren. Als ze hun werkgever begrijpen en omgekeerd is dat
klaarblijkelijk voldoende. Alleen Polen die zich hier langere tijd vestigen zullen
zich nog de moeite getroosten om Nederlands te leren. Dit betreft echter een

klein percentage. In Duitsland pakt men dat anders aan: spreek je de taal niet?
Dan geen werk.
Het zou voor alle arbeidsmigranten handiger zijn om Nederlands te leren.
Het vergroot hun kansen op werk en maakt de communicatie met de omgeving
een stuk gemakkelijker. Niet alleen de politie, ook winkeliers die Poolse teksten
in hun winkel hangen werken vervreemding in de hand. Kortom het lijkt wel een
omgekeerde wereld. Het is goed dat Horster agenten een cursus Pools volgen.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 01) > De gemeente Horst aan de Maas moet bezuinigingen op de jongerencultuur herzien
> eens 48% oneens 52%

CARNAVAL
Camping Centrale

gebr. janssen b.v.

Laat mij jouw personal coach zijn!
Geniet van het afvallen met begeleiding
Zelfstandig
gewichtsconsulent

www.janssensevenum.nl

www.sevenum.partylook.nl

Cactus
Column

www.mylifeslim.com
My-LifeSlim Sevenum • Molenstraat 26 • T. 06 420 878 09 • anbise@mylifeslim.com

Rente st
va
1 jaar
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De twaalf dagen dat het
nieuwe jaar al weer bestaat
doen de nieuwjaarstoespraak
van burgemeester Kees van Rooij
bijna vergeten. Maar één zaak
zal ongetwijfeld nog verder
worden uitgediept en dat is het
idee om ook jongeren een
prestatiemedaille te gaan geven.
En waarom ook niet? Jongeren
krijgen heel vaak de zwarte Piet
toebedeeld terwijl slechts een
paar raddraaiers de boel voor
hun collega’s verzieken. Een
voorbeeld van een
jongerengroep die het
fantastisch doet is Jong
Nederland. Altijd kan een beroep
op hen worden gedaan als er
iets te organiseren valt en de
drumband is een lust voor oog
en oor.
Maar ook de jonge sporters
van voetbal-, volleybal-,
hockey- en andere
sportverenigingen verdienen een
pluim voor al hun werk voor de
club. Als al die verenigingen ook
in 2012 zo actief en constructief
bezig blijven zal dat de donkere
economische buien die ons te
wachten staan toch nog met een
gouden randje kleuren. Kees
heeft in elk geval een positieve
bijdrage geleverd aan een
drukbezochte
Nieuwjaarsreceptie.
Dat de halve finalisten van
het LVK een optreden verzorgden
deed al direct aan een
carnavalsfeest denken, de
bezoekers deinden bijna de zaal
uit. Hét hot item van deze week,
de vuilophaalellende, kwam
alleen tijdens persoonlijke
gesprekjes aan de orde. Wijselijk
hield Kees er zijn mond over
dicht en de aanwezige
raadsleden werden uit het
voetlicht gehouden. Als alle
reclamerende inwoners zich te
zijner tijd tijdens een
raadsvergadering zouden laten
zien zou zelfs het
Wilhelminaplein te klein zijn.
Tenslotte nog een berichtje voor
gebruikers van baby- of
incontinentieluiers. De daarvoor
geschikte groenbakken kunnen
alleen via de gemeentesite te
worden besteld en dan na
bericht in Sevenum worden
opgehaald. Over service
gesproken! Plasjes ophouden
dus.
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gemeente maakt start
met verwijderen overbodige
verkeersborden

De gemeente Horst aan de Maas heeft in 2011 een begin gemaakt met de sanering van verkeersborden. De reden is dat de gemeente voor de toekomst wil zorgen voor een effectieve en
efﬁciënte inrichting en onderhoud van de openbare ruimte.
Dit doel wordt nagestreefd door alleen verkeersborden te gebruiken waar dat echt nodig
is. Alle overige borden zullen worden verwijderd. Hiermee wordt vertrouwen en verantwoordelijkheid aan de burgers gegeven. Er worden
echter geen borden weggehaald waar dit
fysiek niet kan en waar onveilige situaties
ontstaan.
Inmiddels is een groot deel van alle verkeersborden binnen de gemeente geïnventariseerd.

Hieruit is een selectie gemaakt van borden die
overbodig zijn. Met ingang van week 3 zal de
buitendienst beginnen met het verwijderen van
deze verkeersborden.
Bij de planning is de gemeente opgedeeld in
zes gebieden. Deze worden van west (de peel)
naar oost (de Maas) afgewerkt. De gehele
operatie zal –afhankelijk van de weersomstandigheden- ca. 6 weken duren.

Dinsdag 24 januari eerste
openbare bijeenkomst van de raad
Tot en met dinsdag 17 januari 2012 zijn er
geen openbare bijeenkomsten van de gemeenteraad. Vanaf dinsdag 24 januari 2012 bent u
weer van harte welkom in de raadzaal van ons
gemeentehuis.
Vergaderkalender
• Dinsdag 24 januari 2012:
commissie Ruimte
• Dinsdag 31 januari 2012:
commissie Samenleving
• Dinsdag 7 februari 2012:
raadsvergadering
Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatie-

hoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek.
En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Informatie over de

AFVALINZAMELING
van Horst aan de Maas in 2012

Inzameling oud papier
komende week
Komende week wordt in de onderstaande dorpen het oud papier ingezameld:
Meerlo
op zaterdag 14 januari haalt SV United tussen
9.00 en 12.00 uur het oud papier op. Verzoek
van SV United om het papier op de stoep voor
het huis te zetten. Dat vergemakkelijkt de inzameling
Griendtsveen
op zaterdag 14 januari komen vrijwilligers van
fanfare Renantia langs om het papier op te halen.
De inzameling start om 9.30 uur
Grubbenvorst
in Grubbenvorst kan het oud papier elke woensdagmorgen en elke zaterdagmorgen tussen
9.00 en 12.00 uur worden ingeleverd achter het
tankstation van Besouw aan de Californischeweg
6. Het papier wordt ingezameld door het

Grubbenvorster Mannenkoor en de stichting
PMC Grubbenvorst.
Hegelsom
muziekvereniging St Hubertus zamelt op
zaterdag 14 januari vanaf 9.30 uur het papier in
Hegelsom in. Daarnaast bestaat in Hegelsom
om het papier, zeven dagen per week en 24 uur
per dag, te brengen naar de container aan de
Kogelstraat 70.
Kronenberg en Evertsoord
op zaterdag 14 januari wordt het oud papier
vanaf 13.00 uur opgehaald in Kronenberg en
Evertsoord. De majorettevereniging Madrukro
draagt zorg voor de inzameling.
Het volledige inzamelrooster 2012 voor alle kernen is te vinden op: www.horstaandemaas.nl

Afval niet opgehaald?
De nieuwe afvalinzameling is een zeer omvangrijke operatie. Naast veranderingen in scheiden
is er ook sprake van nieuwe routeschema’s voor de inzameling. Tot nu toe heeft dit in een
beperkt aantal gevallen er toe geleid dat het afval niet op de afgesproken dag ingezameld werd.
Excuses hiervoor.
We doen er alles aan om de inzameling voortaan zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht
het toch nog mis gaan dan gaan we als volgt te
werk.
Wanneer keukenafval niet opgehaald wordt, kan
men dit bij de volgende inzamelroute aanbieden. De eerstvolgende route is altijd binnen
drie of vier dagen. Men mag dan een extra zak
(doorzichtig plastic zodat duidelijk is dat de
zak geen restafval bevat) bij de afvalemmer
plaatsen.

Het betreffende adres wordt tevens doorgegeven aan de inzamelaar om te voorkomen dat
het nogmaals vergeten wordt.
Meldingen over plastic, metaal- en drankverpakkingen en tariefzakken die vóór 11.30 uur
worden gedaan worden nog dezelfde dag
opgehaald. Meldingen over plastic, metaalen drankverpakkingen en tariefzakken die na
11.30 uur worden gedaan worden de eerstvolgende werkdag opgehaald.
Melden via callcenter: telefoon 077 - 477 97 77.

Afval op tijd aan straat
Afvalinzamelaar Sita start ’s ochtends om 7 uur met de inzameling van het afval. Wij verzoeken u
daarom om het afval om uiterlijk 7.00 uur aan de straat te zetten.

Omruildag keukenafvalemmers
op 14 januari
Alle huishoudens in de gemeente Horst aan de Maas hebben onlangs een keukenafvalemmer
van 10 liter ontvangen.
Het keukenafval wordt sinds 1 januari tweemaal
per week opgehaald. Wij gaan er van uit dat de
meeste huishoudens voldoende hebben aan
een afvalemmer van 10 liter.
Mocht u in de afgelopen weken tot de conclusie
zijn gekomen dat uw afvalemmer toch te klein
is, dan kunt u uw afvalemmer van 10 liter ruilen
voor een afvalemmer van 25 liter.
De gemeente Horst aan de Maas organiseert
daarvoor een omruildag op zaterdag 14 januari
2012.
U moet zich voor deze omruilactie aanmelden
door een aanmeldformulier in te vullen op de

website http://omruilactie.afval2012.nl (of via
www.afval2012.nl).
De omruilactie vindt plaats op de gemeentewerf
aan de Luttelseweg 20, 5975 VW Sevenum.
Neem het emmertje en een print van het reserveringsbewijs, dat u via mail ontvangt, mee.
In het voorjaar van 2012 staat nog een volgende
omruilactie gepland. Tot die tijd kunt u voor het
eventuele extra keukenafval ook losse pedaalemmerzakken gebruiken. Zet deze dan wel in
een eigen emmer aan de straat. De emmer is
nodig om te voorkomen dat vogels de zakken
kapot maken.

Aandachtspunten afvalinzameling
• Keukenafval moet aangeboden worden in het emmertje, in doorzichtige plastic zakken en bij
voorkeur dichtgeknoopt; doorzichtige zakken vanwege controle op foutief afval en bij voorkeur
dichtgeknoopt om te voorkomen dat afval uit de emmer valt. Los aangeboden zakken graag op
dezelfde wijze aanbieden, dat wil zeggen doorzichtige zakken en dichtgeknoopt.
• Maandverband en tampons moeten in de tariefzakken aangeboden worden in verband met het
aanwezige menselijk bloed;
• Bij de gemeente komen diverse opmerkingen met betrekking tot de tuinafvalkorven binnen. In
een later stadium worden alle opmerkingen behandeld en naar oplossingen gezocht.

Meer weten? Kijk op

www.afval2012.nl

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

Broekhuizen
Horsterweg 18

Grubbenvorst
Asterstraat 40
Sevenumse- en Grubbenvorsterweg
Hegelsom
Heiveld 3

ten. Zo kunt u bij ons terecht voor: Aqua-Zumba,
Aqua Joggen, Aqua varia, trimzwemmen en nog
vele andere activiteiten.
Maak daarom in het nieuwe jaar een goede start
en kom lekker zwemmen, sporten bij ons.

Horst
Kranestraat 33
Tienrayseweg 24
Kerkstraat 13a
Witveldweg/Reulsberg
Meerlo
Heesweg 9
Mgr. Jenneskensstraat 28
Melderslo
Vlasvenstraat 28a
Meterik
Schadijkerweg 41

Griendtsveen
Lavendellaan 54

Na de feestdagen!

Sevenum
Helenaveenseweg 13A
De Hackert 5
Broek 6, 8 en 10
Tienray
Over de Beek 2
Nieuwe Baan 17

Levertijd reisdocumenten

Sluiting vrijdagavond
Vanaf 13 januari zijn wij op vrijdagsavond voortaan gesloten om 21:00 uur.
Na dagen van lekker eten en drinken kunt u wel
weer wat lichaamsbeweging gebruiken. Kom
daarom na deze ﬁjne dagen bij ons lekker spor-

Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, Horst.
Tel: (077) 477 97 25.
Receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Commissie Bezwaar

Openbare hoorzitting van de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten.
Op dinsdag 17 januari 2012 zal een vergadering worden gehouden van de commissie voor
de behandeling van bezwaarschriften en klachten. Deze commissie brengt advies uit over te
nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het
gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang).
Om 18.30 uur komt aan de orde het be-

zwaarschrift gericht tegen de afwijzing van
een verzoek tot planschade voor de locatie
Grubbenvorsterweg te Hegelsom.
Om 19.15 uur komt aan de orde 2 bezwaarschriften gericht tegen de afwijzing van
een verzoek tot planschade voor de locatie
Homberglaan te Lottum.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr.
drs. M.A.M. Lenssen, tel. (077) 477 97 77.

Er zijn in de maand december ruim 1.700 ID-kaarten aangevraagd, dat is 6,5 x zoveel als
normaal. De levering van ID-kaart voor kinderen jonger dan 13 jaar en 6 maanden vindt
daardoor later plaats dan gebruikelijk.
Naar verwachting zal de levering van de jeugd
ID-kaarten plaatsvinden volgens onderstaand
schema.
De datum waarop u uw ID-kaart heeft aangevraagd staat vermeld op de kassabon die u bij
aanvraag heeft meegekregen.
Wij raden u aan het document af te komen
halen na de genoemde data. Mocht u het
document echt met spoed nodig hebben
(bijvoorbeeld omdat u op reis gaat), dan kunt u

ons bellen (077-4779777) om te vragen of het
document al binnen is.
Bovenstaand bericht geldt uiteraard niet voor
aanvragen van ID-kaarten voor personen ouder
dan 13 jaar en 6 maanden, spoedaanvragen en
paspoorten en rijbewijzen. Voor deze producten
geldt de gebruikelijke levertijd van 4 werkdagen.
In 2012 geldt weer de normale wachttijd van
4 werkdagen op alle reisdocumenten die worden aangevraagd vanaf 1 januari.

Schema levering ID-kaarten voor kinderen tot 13 jaar en 6 maanden
ID kaart aangevraagd:

Advies ID kaart afhalen vanaf:

tussen 19 en 23 december
op dinsdag 27 december
op woensdag 28 december
op donderdag 29 december
op vrijdag 30 december

23 januari
30 januari
6 februari
13 februari
22 februari

Informatieavond ontwerpstructuurvisie Klavertje 4-gebied
Op donderdag 19 januari 2012 kunt u tussen 17.00 uur en 20.00 uur informatie krijgen over de
ontwerpstructuurvisie Klavertje 4-gebied.
De gemeenten Horst aan de Maas, Peel en
Maas en Venlo (in samenwerking met de provincie Limburg) hebben een intergemeentelijke
structuurvisie opgesteld voor de gebiedsontwikkeling van Greenport Venlo in het Klavertje
4-gebied. Hiermee wordt de beleidsmatige
basis gelegd voor uitwerking van (delen van)
het Klavertje 4-gebied in bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Gekoppeld aan de structuurvisie
zijn een milieueffectrapport (planMER) en een
gezondheidseffectscreening (GES) opgesteld.
Doel van het planMER en de GES is overwegingen op het gebied van milieu, gezondheid en
duurzaamheid volwaardig te betrekken bij het
opstellen van de structuurvisie en de daaropvolgende plannen en projecten. Tevens is een
passende beoordeling opgesteld, met daarin

de resultaten van de verkenning van de effecten
voor het aspect stikstofdepositie van de totale
gebiedsontwikkeling op omliggende Natura2000gebieden.
Met de structuurvisie wordt meer zekerheid en
concreetheid geboden aan verschillende partijen
zoals bewoners en (toekomstige) bedrijven in
het gebied. De ontwerpstructuurvisie met het
hoofdrapport planMER en de andere bijlagen
liggen bij de gemeenten Horst aan de Maas,
Peel en Maas en Venlo, bij de provincie Limburg
en bij het ontwikkelbedrijf Greenport Venlo ter
inzage van 5 januari tot en met 16 februari 2012.
Tevens zijn de documenten digitaal raadpleegbaar op de websites van de gemeenten en
ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en op
www.ruimtelijkeplannen.nl

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

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

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

Politiek café over de nieuwe Natuurwet van Bleker
De PvdA/PK in Horst aan de Maas organiseert een politiek café met als
thema de nieuwe wet Natuur. Op donderdag 19 januari wordt deze nieuwe
wet toegelicht in café De leste Geulde in Horst. Daarna wordt een forum
gevormd met Myrthe Kusse, Lutz Jacobi, Tweede Kamerlid voor de PvdA en
een lid van de Provinciale Staten Limburg van GroenLinks. De avond begint
om 19.30 uur.
CDA’er Henk Bleker, staatssecretaris van Landbouw, komt met een
nieuwe wet Natuur, die de opvolger
moet worden van drie bestaande
natuurwetten: de Flora- en faunawet,
de Natuurbeschermingswet en de
Boswet. De bewindsman wil minder
verboden en geboden en meer

verantwoordelijkheid bij de lokale overheden leggen. “Ondernemers en burgers moeten de natuur beschermen. De
regels worden eenvoudiger, de natuur
blijft beschermd, maar met minder
bureaucratie”, aldus Bleker. Verder
verdwijnt volgens de staatssecretaris
voor 190 natuurgebieden de bescherm-

ing van Natuurmonumenten, maar
deze vallen vrijwel allemaal onder de
bescherming van ‘Natura 2000’ of de
‘Ecologische Hoofdstructuur’.
Met deze wet haalt staatssecretaris Henk Bleker zich de kritiek van
natuurorganisaties in Nederland op de
hals. Vrijwel alle natuurorganisaties zijn
gevallen over zijn voorstel voor een
nieuwe natuurwet. Ook het Planbureau
voor de Leefomgeving (PBL) is kritisch
over het akkoord.
De GroenLinks-fractie in de Tweede
Kamer stelt dat de nieuwe wetgeving erg slecht is voor de natuur in
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15

MARGRIET
SJOERDSMA
& BAND JAN

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

Nederland. Er zal in Nederland 128.000
hectare minder natuur gerealiseerd
worden dan gepland, er verdwijnen
plant- en diersoorten en Europa zal de
staatssecretaris hiervoor op de vingers
tikken. “Bleker gaat niet met de snoeischaar, maar met de kettingzaag de
natuur te lijf”, aldus GroenLinks.
Vorige week kwam de wet Natuur
aan de orde tijdens de begrotingsbehandeling landbouw en natuur.
De PvdA vindt dat het natuurbeleid
beter af is bij minister Schultz van
Haegen. Volgens de PvdA lijkt de natuurwet “meer op een wet weg met de

natuur”. De VVD wil juist dat Bleker
nog meer natuurregels schrapt waarvan ondernemers en recreanten last
hebben. Het wetsvoorstel wordt naar
alle waarschijnlijkheid eind januari
in de Ministerraad besproken en op
zijn vroegst in april naar de Tweede
Kamer gestuurd.
Alle ingrediënten zijn aanwezig
voor een zeer interessant politiek
café, waarvoor wij graag iedereen
met interesse voor dit onderwerp willen uitnodigen.
Bestuur en fractie PvdA/PK
Horst aan de Maas

Zeg de meest frustrerende nagelproblemen
maar GOOD-BYE
Zeg HELLO Shellac
De hybride nagelkleur, die de welbekende
nagellak problemen overwint!!
Per behandeling € 25,-

Tinails & Beauty
Venrayseweg 89 Horst T. 077-7503602 www.tinails.nl

De Grootste, De Mooiste en De Goedkoopste Carnavalscollectie van Brabant
1000 m2
c arna val
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Alle maten
kind erpakk en

Ook grote maten

De meubelshowroom is gewoon geopend!
Uw vertrouwde adres

Vanaf heden kunt u voor onze

CARNAVALSKLEDING
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Industrielaan 4 Asten
Tel. 0493-670910 - www.wiegersxl.nl

ook terecht in Deurne
bij Rijwielhandel v.d. Broek
Sint-Jozefstraat 27 - Tel. 0493-312494
De rijwielhandel blijft natuurlijk
gewoon geopend

Grutterskast
teakhout
Eigen Import
Onze prijs
Ook op maat te bestellen.

voor teakhouten meubelen.
Nu uit faillisement grote partij:
massief eiken tafels tot 300 cm.

OUTLET-prijzen.
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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.

Manon Wismans
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

In Horst woont de 43-jarige Manon Wismans. Zij is geboren en
opgegroeid in Ysselsteyn en woont met haar drie kinderen Jacky (17), Giel
(15) en Silke (10) in Horst. Manons grootste hobby is muziek maken en
daarin wil ze zich samen met haar vriend Peter van de Water (52) op gaan
toeleggen. Deze week wordt Manon Wismans Geplukt.

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

Flinke bezuinigingen
Vooruitzichten die haar zorgen
baren. Zorgen, die ze het hoofd biedt
door muziek te maken, een van
haar hobby’s. “In 2006 ben ik met
Hanneke Christiaens, Linda Litjens en
Ellen Thielen begonnen met de band
Fairy Tale. Binnen de band speelde ik
akoestische gitaar en bas. We hebben
de laatste jaren veel in en rond Horst
opgetreden en heel wat huwelijksmissen opgeluisterd. Door omstandigheden
en tijdgebrek ben ik eind vorig jaar gestopt met de band. Maar over een paar
maanden hebben we nog een laatste
optreden in muziekcafé de Buun”,
aldus de gitaarspeelster. Maar helemaal
zonder muziek kan Manon niet. Samen
met haar vriend en beroepsmuzikant
Peter werkt ze aan een repertoire om
samen op te kunnen treden. Peter
heeft een eigen opnamestudio. Naast
muziek is fotografie ook een hobby van
Manon.

Afvalsysteem met
vraagtekens

Spinazie
paté
met noten

De geboren Ysselsteynse woont
graag in Horst. “Er is vaak wel iets te
doen en Horst heeft een leuk centrum
met mooie, gezellige terrasjes. Echte
minpuntjes van Horst? Nou, misschien
dat nieuwe systeem van afval ophalen.
Waar gaat alle afval naar toe? Hoe
wordt alles verwerkt? Gebrekkige
informatie vooraf en zijn wij de enige
gemeente die dit zo doet? Ik heb een
kleine woning en moet nu voor elk

Voorgerecht voor 3 personen
Benodigdheden:
· 600 gram spinazie
· 1 sjalotje
· 1 teentje knoflook
· 50 gram pecannoten
· 50 gram cashewnoten
· 2 eetlepels olie
· 2 eetlepels fijngesneden verse
koriander
· 1 eetlepel citroensap
· Zout en peper
Bereiding:
· Was de spinazie goed en laat het
uitlekken in een vergiet;
· snijd het schoongemaakte sjalotje
en de knoflook fijn, hak de
pecannoten en de cashewnoten
fijn;
· hou een paar noten over voor de
garnering;
· verhit 1 eetlepel olie in een
wokpan en roerbak de spinazie tot
dat deze zacht is;
· doe de spinazie over in een
vergiet en haal er zoveel mogelijk
vocht uit;
· hak de spinazie fijn en laat het
weer uitlekken;
· verhit in een pan 1 eetlepel olie
en fruit hierin de knoflook en het
uitje op een laag vuur gedurende
vijf minuten;
· meng in een kom de spinazie,
de gefruite sjalot, de koriander
de eetlepel citroensap en gehakte
noten;
· breng het op smaak met peper en
zout;
· zet de spinazie een uur in de
koelkast, zodat de smaken goed
kunnen doortrekken;
· serveer de spinazie paté met drie
hoekjes roggebrood en crème
fraîche of zure room.

niet meer de zorg zullen krijgen die ze
nodig hebben”, zegt Wismans.

prulletje naar buiten om deze in een
van de vier verschillende afvalbakken
te gooien. Mijn keuken is klein en daar
kan ik die bakken niet kwijt, zo ruim
woon ik ook weer niet. Natuurlijk zijn
we verantwoordelijk voor het afval dat
we maken, maar ik heb mijn twijfels
over het resultaat van dit systeem”,
aldus Manon.

Vriendschap is niet
vanzelfsprekend
Naast haar eigen huis is Manon ook
vaak te vinden in Swolgen waar vriend
Peter woont. “Hij heeft daar een huisje
midden in de bossen. Hier kan ik van
de rust, natuur en alle dieren genieten
en het is er heerlijk wandelen”, zegt
Wismans. Rust heeft Manon nodig want
ze is een slechte slaapster. “Maak me
maar niet midden in de nacht wakker.
Of er moet iets met de kinderen of
vrienden aan de hand zijn, dan mag
het wel.”
Manon kijkt nauwelijks naar tv
omdat ze een hekel heeft aan films en
programma’s die door reclame worden
onderbroken. De gitaarspeelster vindt
vriendschap belangrijker dan afstompende tv-series. “Als een goede vriend
hulp nodig heeft, zal ik er voor hem of
haar zijn. “Ik hoop ook bij vrienden aan
te kunnen kloppen als ik problemen
heb. Vriendschap moet onvoorwaardelijk zijn maar is niet altijd vanzelfsprekend. Met de meiden van Fairy Tale heb
ik een hele goede band. We verschillen
enorm van elkaar, maar kunnen altijd
bij elkaar terecht. Dat maakt vriendschap mooi en bijzonder”, sluit Manon
Wismans het interview af.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Fiets politie gestolen

Beroepsmatig is Manon werkzaam
als medisch secretaresse in de
geestelijke gezondheidszorg. Een leuke
baan maar ze maakt zich zorgen. “Ook
binnen de geestelijke gezondheidszorg

vinden flinke bezuinigingen plaats
waardoor we een groot maatschappelijk probleem krijgen. Ik verwacht
dat veel mensen de eigen bijdrage
niet meer kunnen betalen en daardoor

PUZZEL

Sudoku

Zeej haj ‘t kàlt, al wat gegriend,
Mar heej haj de reis al oêtgekiend.
‘Ne fiets gegrepe,
Mit waat roëij strepe,
Want de pliesie is toch ôw beste vriend?

GRANDIOZE

WINTEROPRUIMING
HALVE PRIJZEN
*

*tenzij anders aangegeven

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

7

2
9
3

5

1

7

1
4

4

9

7
5

2
8

6

7
3

8
9

3
6

Oplossing vorige week:
7

9

3

6

8

5

2

1

4

1

2

5

3

7

4

6

8

9

6

4

8

1

2

9

5

7

3

9

7

4

2

6

1

3

5

8

8

5

1

7

9

3

4

6

2

3

6

2

5

4

8

7

9

1

4

1

7

8

5

2

9

3

6

5

8

9

4

3

6

1

2

7

2

3

6

9

1

7

8

4

5

LAARZEN EN LAARSJES

HALVE PRIJS

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

Vogelexcursie voor
de jeugd
Jongeren die interesse hebben in vogels kunnen meedoen met de
vogelexcursie op 21 januari, georganiseerd door vogelwerkgroep
’t Hökske. Op die dag gaat de vogelwerkgroep naar de Maas om vanaf de
waterkant naar watervogels te kijken zoals eenden, smienten en ganzen,
of juist kleine vogels en roofvogels.
De werkgroep geeft aan dat het belangrijk is om een verrekijker mee te
nemen. De groep zelf neemt hun
telescopen mee zodat de jongeren de
vogels van dichtbij kunnen bekijken.
Ook hebben ze enkele verrekijkers
te leen. De groep vertrekt per auto
om 8.45 uur vanuit Sevenum op de

12
01

Winterwandeling Meerlo
geslaagd
De negende winterwandeling georganiseerd door de Kammeräöj van de Vöskes is dit jaar wederom een groot
succes geworden, laat de organisatie weten. Ondanks het wisselvallig weer met pittige buien in de middag, namen
zondag zo’n 300 volwassenen en tientallen kinderen deel aan de wandeltocht.

parkeerplaats bij de kerk en om 9.00
uur vanuit Horst van de parkeerplaats
bij Wonen Horst. De excursie duurt tot
ongeveer 12.00 uur. Aanmelden kan
via info@vogelwerkgroephokske.nl of
077 398 32 97 en kan tot 17 januari.

Geslaagd nieuwjaarsconcert
Concordia en Meriko
In een bomvolle zaal de Meulewiek in Meterik vond afgelopen
zaterdag het traditionele nieuwjaarsconcert plaats. De spits werd
afgebeten door het percussie ensemble van Muziekvereniging Concordia.
Met werken die Concordia ook tijdens het laatste concours speelde werd
een prima optreden neergezet.
Vervolgens was het de beurt aan
Zangvereniging Meriko. Dankzij de
workshops van vorig jaar is de vereniging versterkt met een aantal nieuwe
leden. Met zes nummers en dankzij
de enthousiaste bijdrage vanuit het
publiek werd een prachtig staaltje van
het kunnen van dit koor neergezet.
Na het opbouwen van de opstelling voor het fanfareorkest Concordia
trad bij het eerste nummer Meriko
nog een keer aan. Gezamenlijk brachten zij het nummer ´Tranen gelachen´
van Guus Meeuwis ten gehore, wat
leidde tot een klinkende samenwerking.
Daarna speelde Concordia een
aantal nummers samen met combo,
violiste en solozangeres. De gekozen

werken stonden garant voor een
prachtige uitvoering.
Vooraf en vooral na afloop werden vele handen geschud en geproost
op het nieuwe jaar.

Volgend jaar
weer een
nieuwjaarsconcert
Ondanks het feit dat voorspeld
wordt dat de wereld dit jaar zal vergaan, gaan Concordia en Meriko ervan
uit dat zij de eerste zaterdag van
2013 weer een nieuwjaarsconcert op
de planken kunnen zetten. Voor 2012
staat een optreden tijdens de Floriade
gepland.

Acu-Balance

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

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

donderdag vrijdag zaterdag

★ Bij besteding van
E10,00 of meer
Suikerbrood GRATIS
maandag dinsdag woensdag

★ Bij besteding van
E10,00 of meer
5 rozijnenbollen GRATIS

De organisatie was verheugd dat
de wandelaars van heinde en verre
kwamen. Het was voor de middag
goed wandelweer bij een temperatuur
van rond de 6 graden. In de namiddag trotseerden de wandelaars flinke

buien. In de route was een pauzeplaats
opgenomen bij ald prins Pascal Vissers
op de Hees, waar de wandelaars warm
werden ontvangen met glühwein, koffie, warme chocolademelk en eigengebakken wafels en andere lekkernijen.

De organisatie kijkt zeer tevreden
terug op deze negende winterwandeling. De volgende winterwandeling zal
plaatsvinden op de eerste zondag na
nieuwjaar en wel op zondag 6 januari
2013.

Nieuwe instrumenten
voor Harmonie Unie Sevenum
De stichting Vrienden van de Koninklijke Hamonie Unie (VvdH) heeft nieuwe instrumenten geschonken aan de
Jeugdunie en de Harmonie Unie in Sevenum.
In 2010 organiseerde VvdH
een succesvolle dienstenveiling en
recentelijk ontving de harmonie de
nieuwe muziekinstrumenten. De
feestelijke overdracht vond plaats

tijdens het nieuwjaarsconcert op
zondag 8 januari. De Jeugdunie
ontving verschillende nieuwe
instrumenten, waaronder drie nieuwe
klarinetten en een piano. Daarnaast

kregen ze diverse lessenaars,
showmappen en tassen aangeboden.
Harmonie Unie Sevenum kreeg een
nieuwe trombone. De volgende
dienstenveiling is in 2013.

personeelsdiensten

Active Personeelsdiensten bemiddelt al jaren actief
tussen werkzoekenden en bedrijven op diverse niveaus.
Voor een, in de regio Venray gelegen,
opdrachtgever zijn wij op zoek naar :

• Monteur / Reparateur
- kennis van hydrauliek en pneumatiek
-		initiatiefrijk, zelfstandig en
		probleemoplossend werken
- ervaring in reparatie machinebouw

• Hulpmonteur
- in bezit van heftruckcertificaat
- bij voorkeur ervaring in spuitwerk
- assisteert bij assemblage

• Verkoopmedewerker
binnendienst
- orders ontvangen en verwerken
- facturatie
- commerciële achtergrond
-		voorkeur kennis van software pakket
		BAAN of SAP

LiesseLseweg 120a Deurne
TeL. 0493-399775

• Engineer

Volop schaatsen
sleeën en snowboots
voorradig

- MBO niveau, eventueel schoolverlater
- tekenaar constructeur
- ervaring 3 D-CAD (werktuigbouwkundige)
Bel voor een afspraak of stuur ons uw uitgebreide CV.
Kijk voor al onze vacatures regelmatig op onze website.

Active Personeelsdiensten
Eindstraat 48
5801 CR Venray
T: 0478-580647
E: info@activepersoneel.nl
www.activepersoneel.nl

Hometrainers,
Crosstrainers, Loopbanden,
roeiapparaten

winterjassen, skikleding,
showboots.
Ook voor kinderen.

Bezoek onze vernieuwde grootste wintersportafdeling in de
regio op de 1e etage. Ook voor het slijpen en waxen van uw ski’s.
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Sjef Klinkers dirigent in hart en handen
Voor zijn verdiensten voor het HONL ontving Sjef Klinkers woensdag 4 januari het ere-dirigentschap met
bijbehorende speld. In 2008 was Sjef als dirigent gestopt en vorige week legde hij zijn functie als artistiek leider
van het HONL neer. “Ik heb er het volste vertrouwen in dat dankzij de huidige dirigent Leo van de Laak het orkest
een opleving zal doormaken.”

fout. Ik stopte de ouverture, draaide
mij om naar de concertbezoekers in de
Norbertuskerk en gaf aan dat wel eens
wat fout kon gaan, maar wij begonnen
opnieuw . Toenmalig burgemeester
Fasol was verbijsterd. Hij zei dat hij nog
nooit een dirigent had gezien, die het
lef had een concert te stoppen om van
vooraf aan te beginnen.”
Klinkers zit vol mooie verhalen
over het orkest. “Maar het waren de
orkestleden die het hebben waargemaakt. Ik was slechts de dirigent. Uit

de wisselwerking tussen het orkest en
mij kwam de muziek voort.”

Ik was slechts
dirigent
Wie denkt dat de 75-jarige Sjef op
zijn lauweren gaat rusten, heeft het bij
het verkeerde eind. “Ik heb nog allerlei
plannen. Zo blijf ik muziekstukken arrangeren voor het HONL. Dus voorlopig
zijn ze nog niet van mij af”, lacht hij tot
besluit.

Nieuwe oud papierdag Melderslo
RKSV Melderslo gaat dit jaar het oud papier in Melderslo op de derde
zaterdag van de maand ophalen.
Voorgaande jaren was dat op de
tweede zaterdag van de maand. De

eerstvolgende ophaaldag voor oud
papier in Melderslo is dus 21 januari.

Informatieavond
dorpsraad Sevenum
Vol trots toont Sjef Klinkers een
trofee, vervaardigd uit twee klinkers.
“Die heb ik gekregen toen ik vijftig
jaar muzikant was”, zegt hij met een
flonkering in de ogen. Die flonkering
vertelt alles over het enthousiasme
waarmee Sjef de harmoniemuziek in
de regio Noord Limburg en ver daar
buiten op de kaart heeft gezet. Als
jongen van tien ging de van oorsprong Simpelveldenaar bij de fanfare.
“En vanaf dat moment ben ik altijd
muzikant gebleven. Ik speelde op een
gegeven moment bij Harmonieorkest
van de Staatsmijnen, dat werd gedirigeerd door Martin Kockelkorn. Dankzij
hem ben ik toegelaten op het conservatorium. Hij vond het bijzonder dat ik
een partij voor klarinet op de bugelhoorn speelde.” Na diverse banen,
onder andere als verzekeringsagent
en vertegenwoordiger kwam Klinkers
in het onderwijs terecht. “Ik werd
als muziekleraar aangesteld aan de

huishoudschool in Venlo. Daarnaast
was ik dirigent van de harmonie van
Haanrade. Toen al deed ik de dingen
anders dan wat men gewend was.”

De verkeerde muziek
“Eind jaren tachtig was ik met Chrit
Herraets, de toenmalige vice- president van het Harmonie Orkest Horst
op vakantie in Italië. Ik vertelde hem
over mijn plannen om een nieuwe
harmonie op te richten en zei hem dat
vele muziekverenigingen de verkeerde
muziek speelde. Wij werden het niet
eens, maar uiteindelijk heb ik gelijk
gekregen. Ik richtte in 1991 stichting
Regionaal Harmonie-Orkest op. In 1993
werd de naam veranderd in Stichting
Harmonie Orkest Noord Limburg. Om
te onderstrepen dat het HONL geen
orkest uit Horst was werd ons debuut
optreden gehouden in de Wingerd in
Sevenum. Ik herinner mij nog goed
dat de ´oude´ kapper Kleeven tijdens

het concert met zijn wandelstok op
de grond tikte en riep: ´ Dit is een
geweldig orkest. Dit wordt een succes!´.
Wij speelden muziek voor een breder
publiek. Muziek waar de mensen om
vroegen. En dat sloeg aan.”

De burgemeester was
verbijsterd
Het HONL speelde onder leiding
van Klinkers diverse concerten, waaronder het jaarlijkse carnavalsconcert
voorafgaand aan het carnavalsweekend. Legendarisch waren ook de
adventsconcerten. “Tijdens één van
die adventsconcerten stond onder
andere de ouverture Egmont op het
repertoire. De saxofonisten hadden in
dit werk, bij het begin, een moeilijke
inzet. Ik waarschuwde de betreffende
muzikanten om niet de maten rust te
tellen maar op mij te letten. Ik zou hun
inzet aangeven. Helaas ging het toch

De eerste grote activiteit van de dorpsraad Sevenum in 2012 is een
informatieavond op woensdag 18 januari in De Wingerd voor alle
inwoners van Sevenum en omgeving. Het doel van de bijeenkomst is
meer bekendheid geven aan de activiteiten van de Dorpsraad Sevenum.
Recent is de Dorpsraad Sevenum
nauw betrokken geweest bij het opzetten van het project AED (automatische externe defibrillator) en ondersteuning van het Sinterklaasfeest.
Tijdens de informatieavond
staat de vraag wat de Dorpsraad
voor de Sevenumse gemeenschap
kan beteken en centraal. Ook is het
voor de Dorpsraad van belang om te
weten wat leeft en speelt onder de
Sevenumse bevolking. Daarnaast wil
de Dorpsraad de mensen informeren
over ontwikkelingen in en rondom
Sevenum. Denk bijvoorbeeld aan
de Floriade, die op 5 april 2012
van start gaat. In het kader van de
Floriade wordt een voortuinenwedstrijd georganiseerd. Op deze avond

wordt informatie gegeven hoe men
hieraan kan deelnemen. Tijdens de
informatieavond wordt ook aandacht
gegeven aan het Sevenumse landschap. De gemeenten Horst aan de
Maas, Peel en Maas en Venlo hebben
in samenwerking met de provincie
Limburg een intergemeentelijke structuurvisie opgesteld voor de gebiedsontwikkeling van Greenport Venlo in
het Klavertje 4-gebied. Hiermee is
de beleidsmatige basis gelegd voor
uitwerking van het Klavertje 4-gebied
in bestemmingsplannen. Belangrijk
is hoe het landschap in en rondom
Sevenum er over een aantal jaren
uitziet. Het programma van deze
avond is te vinden op
www.dorpsraadsevenum.nl

de week
n
a
v
e
d
sala
ve
Nieuwe d zit in de hal
Gerar van t LVK.
finale
E ZAL

WAER
T
T
A
W
e

salad1.00

je €
Per baijdkag en zaterdag
Vr

GROENTE & FRUIT SPECIALIST
GROENTE & FRUIT SPECIALIST

MA A
OSTO
TR
STOMAATTJE
O
R
T
JE
‘ T
‘T

GROENTE & FRUIT SPECIALIST

M67A68
ST- O
Tel. 077
398
ATJ
T RO
www.trostomaatje-horst.nl
E
T

‘

L

kies voor kwaliteit!

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

22

Bestel nu óók op maxwell.nl

Deskundig advies

Snel thuis bezorgd
100% Laagste Prijs Garantie

OPRUIMING
3

= 42 inch

JAAR

699
599

OP=OP!

Eenmalige
stuntprijs!

81 CM LCD TV

Topkwaliteit HD IPS-Alpha Panel.
V-Audio Sound geluidsweergave.
VIERA Image Viewer voor video-, foto- en databestanden.
Ziggo / UPC gecertificeerd.

Vlijmscherpe Full HD beeldkwaliteit.
Picture wizard II, 3x HDMI-aansluiting.
Smart Energy Saving Plus.
Ziggo / UPC gecertificeerd.

499
399

299
óf 10x € 29,90*

•
•
•
•

•
•
•
•

59

99
79

STEREO-SET + CD-SPELER
•
•
•
•

Dynamic Bass Boost.
CD-speler speelt CD, CD-R en CD-RW.
FM/AM radio met 20 geheugenplaatsen.
LCD display, wekker en sleeptimer.

GRATIS
BEZORGD

•
•
•
•

Hygiënische 3.5 liter stofzak.
Voor parket / laminaatvloer.
Telescopische buis.
9 meter actieradius.

95

599
óf 10x € 59,90*

GRATIS
BEZORGD

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

799
739

58

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

369
339

.

55

225

L.

ENERGIEKLASSE A

ENERGIEKLASSE AAA

549
499

INTERN GEHEUGEN

39.6 CM

= 15.6 inch

399

BEZORGD

449
399

óf 10x € 33,50*

335

165 LITER VRIESKAST

GRATIS

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

20.3 4 GB
OPSLAGCAPACITEIT
CM
= 8 inch

299
249

199

TABLET
•
•
•
•
•

Android 2.3 operating systeem.
Rockship RK2918 A8 processor.
4 GB opslag capaciteit, uitbreidbaar.
WiFi, HDMI-aansluiting.
2 megapixel camera, G-sensor.

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

Rekenvoorbeeld tijdens de 10 maanden uitgesteld betalen
Effectieve
rente op
jaarbasis*

Looptijd
in maanden

€ 299 € 29,95

13,5%

10

€ 328,95

€ 799 € 29,95

4,7%

10

€ 828,95

Eenmalige
kredietvergoeding

GRATIS

L.

óf 10x € 39,90*

AMD Athlon II X2 P360 Dual Core Processor.
4 GB DDR3 intern geheugen, 500 GB harde schijf.
AMD Radeon HD6470M met 512 MB DDR3 geheugen.
HDMI aansluiting, 2-in-1 cardreader.
Kredietsom

5
16

•
•
•
•

WEBCAM

NOTEBOOK

297

ENERGIEKLASSE A

Netto inhoud koelgedeelte: 115 liter.
Netto inhoud vriesgedeelte: 55 liter.
HxBxD: 141 x 49,4 x 58 cm.
MEENEEMPRIJS.

500 GB
4 GB

•
•
•
•

VAATWASSER

399
329

170 LITER KOEL /
VRIES COMBINATIE
•
•
•
•

óf 10x € 29,70*

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

5L
11

Digitale scartaansluiting

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

DIGITALE FOTOCAMERA
•
•
•
•

HARDE SCHIJF

ENERGIEKLASSE A -40%
GEEN AFVOER NODIG

OP=OP!

99
89

149
129

499
399

7 KILO WARMTEPOMP DROGER

• PAL/NTSC geschikt.
• Dolby Digital stereo decoder.
• Geschikt voor AVI DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW,
(S)VCD, CD, CD-R/RW, JPEG.

1800 WATT

•
•
•
•

366
óf 10x € 36,60*

28

+ GRATIS PARKETBORSTEL

STOFZUIGER

TOPKWALITEIT!

DVD-SPELER +
10 TOP MUZIEK DVD’S

4x OPTISCHE ZOOM

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

59
49

10.1 MEGAPIXELS

1400 TOEREN WASAUTOMAAT
•
•
•
•

USB AANSLUITING

óf 10x € 49,50*

495

FULL HD LCD TV

INCLUSIEF 10 TOP MUZIEK DVD’S

* Vraag naar de prospectus. Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. t/m 15 januari 2012).

GARANTIE

OP=OP!

= 32 inch

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

Totale prijs
van het
krediet

Kredietlimiet

€ 650

Maandlast

€ 22,51

Effectieve
rente op
jaarbasis

Theoretische
looptijd
in maanden

16,0%

36

Totale prijs
van het
krediet
€ 810,42

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

HORST
Hoofdstraat 25

VENRAY
Merseloseweg 7-11

(weg rondom centrum)

(naast Rabobank,
tegenover Bibliotheek)

m110112

81 CM

107 CM

IN ALLE MAXWELL WINKELS
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Jeugdcomité America
zoekt playbacktalent
Op zaterdag 21 januari vindt de jaarlijkse Grote Playbackshow in
America plaats. Een dag later is het de beurt aan de basisschoolleerlingen. Het jeugdcomité America zoekt voor beide playbackshows nog
deelnemers.
De Grote Playbackshow is voor
iedereen ouder dan 12 jaar in de
Bondszaal in America. De zaal is
21 januari open vanaf 20.30 uur.
Op zondag 22 januari is het uitkomen
van de jeugdprins en -prinses in
America. Om die middag ook een speciaal tintje mee te geven is er voor de

cultuur 23

Beatlesgeschiedenis in Horst

The Magical History Tour in De Buun
De legendarische band The Beatles herleeft op zondag 15 januari in Horst met een optreden van de Beatlestributeband The Magical History Tour in Muziekcafé De Buun.

kinderen van de basisschool een Jeugd
Playbackshow. De Jeugd Playbackshow
begint om 14.30 uur in de Bondszaal.
Voor beide playbackshows zoekt het
comité Americaanse playbacktalenten.
Opgeven kan bij Tiny Martens,
077 464 18 48 of via mail naar
tinymartens-hermans@home.nl

Frank Thijssen prins
CV de Vöskes Meerlo
Het was een druk carnavalsweekend in Meerlo. Tijdens het prinsenbal
van zaterdag 7 januari is Frank Thijssen uitgeroepen tot prins carnaval van
CV de Vöskes uit Meerlo. Prins Frank d’n Urste zal tijdens zijn regeerperiode
bijgestaan worden door zijn prinses Laura. Ook werd het boerenbruidspaar
bekend gemaakt, trad de vorst af én was er een liedjeswedstrijd.
The Magical History Tour plaatst het
Beatles-repertoire in deze tijd. Meestal
wat steviger aangezet, zoals ook Paul
McCartney zijn nummers uit de jaren
zestig van de vorige eeuw tegenwoordig
speelt. Met rockende gitaren en drums,
maar met de oorspronkelijke meerstemmige zang, want die is van alle

Prins Frank d’n Urste is 22 jaar,
geboren en opgegroeid in Meerlo.
Hij volgt een opleiding aan het Gilde in
Oostrum. Zijn hobby’s zijn voetbal en
veel drummen. Prinses Laura is 20 jaar
en opgegroeid in Wanssum. Ze studeert
Logopedie en Gebarentaal en haar
hobby’s zijn myziek maken en winkelen. Het Prinselijke paar wordt zondag
22 januari een receptie aangeboden in
sport- en feestzalencentrum ’t Brugeind
in Meerlo van 14.11 tot 16.11 uur. Ook
werd het Meerlose boerenbruidspaar
gepresenteerd door buurt ‘t Centrum.
Dit zijn dit jaar Henk van Nölleke en
Maria van de Pottenbakkershoeve en
Jolande van Jan en Roos Overmeer
uut ’t Ernemse Riëk (Henk en Jolande
Verbeek) met hun getuigen Bernard
van Geurtse Piet en Anneke uut de
Hoofdstraot en Wilma van Bussemakers
Jac en Bets ût Helje (Bernard en Wilma
Geurts). Zij gaan zich verloven op carnavalsmaandag in café Oud Meerlo en
worden in de onecht verbonden op

carnavalsdinsdag op het pleintje bij het
gemeentehuis. Tussen alle bedrijven
door trad vorst Reynaert V, Wilbert
Coenders, af en werd deze opgenomen
in de ald vorstegarde. Bart Kerstjens
legde de eed af en werd geschikt
bevonden als vorst Reynaert VI. Samen
met voorzitter Mauk Wagemans
bedankte hij de scheidende vorst en
voorzitter Eric Vullings voor hun inzet
de afgelopen elf jaar. Ook was er de
strijd om de titel Carnavalsschlager
2012. Er waren vier goede schlagers en
na het tellen van de punten bleek dat
Twan vierde was, de Ald prinse derde
en de Bierdopkes tweede. De Road
werden als winnaar uitgeroepen met
het nummer ôs Dialect. Op vrijdag 13
januari is het jeugdprinsenbal in Meerlo
met als thema Mega Piraten festijn. Dit
festijn begint om 19.30 uur in zaal ’t
Brugeind. Op deze avond dragen jeugdprins Hugo en zijn adjudanten Coen
en Nick de scepter over aan de nieuwe
jeugdprins(es).

tijden. The Magical History Tour speelt
de composities van Lennon-McCartney
én George Harrison uit de vroege jaren
zestig. Ook werk uit latere perioden
van de Beatles staat op het repertoire.
Tijdens het programma van bijna drie
uur komen meer dan vijftig Beatlesnummers voorbij. Ze nodigen uit tot

meezingen en –swingen. Af en toe valt
ook een traantje weg te pinken. The
Magical History Tour wordt gevormd
door Jan van Riet, Tinus Boer, Bart van
Oort, Han Verbakel en Jacques Boer. The
Magical History Tour speelt in Muziekcafé
De Buun in Horst. Het optreden begint
om 18.00 uur.
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Apres skiparty Usee
De winter heeft zijn intrede gedaan maar daar merken kinderen nog weinig van. Buiten lijkt het herfst en
van winterse temperaturen is nog geen sprake.
Bij USEE gaan ze hier iets aan
doen. Zij organiseren voor komende
vrijdag een Après Ski Party. Wat hen
betreft kan de winter nu eindelijk be-

ginnen. Zij zijn klaar voor hun winterse
activiteiten, zoals sleetje rijden, skiën
of kerstbal werpen. Ook de winterse
lekkernijen ontbreken niet. Leerlingen

uit groep 7 of 8 zijn vrijdag 13 januari
welkom bij USEE van 19.00 tot 22.00
uur. De entree is 1,50 euro.

Prinsenbal America
Het carnavalsseizoen in America opent op zondag 15 januari met het prinsenbal en het verlovingsbal. Op deze
dag komen de nieuwe prins en het nieuwe boerenbruidspaar uit.
Tijdens het prinsenbal treedt
het prinselijk paar Michael en
Kim met hun adjudanten Ruud en
John af. Ook het boerenbruidspaar
Francis en Miriam neemt afscheid.
Daarnaast wordt er bekendgemaakt

wie dit jaar de Orde van Verdinste,
d’n Turftreiër ontvangt. D’n Turftreiër
is een onderscheiding die jaarlijks
aan een of meerdere personen
wordt uitgereikt voor hun inzet in
America.

Het prinsenbal begint om
15.00 uur in de Bondszaal in America.
Om 16.45 uur worden het nieuwe
boerenbruidspaar met hun gezelschap en het prinselijk paar met hun
adjudanten bekendgemaakt.

Deere & Company is wereldwijd de grootste fabrikant van landbouwwerktuigen, die in meer
dan 160 landen zaken doet en meer dan 55.000 mensen in dienst heeft wereldwijd. John Deere
Fabriek Horst B.V. is sinds 1998 een onderdeel van Deere & Company en produceert en
ontwikkelt in Horst gewasbeschermingsmachines. Zij heeft reeds bijna 65 jaren goede kennis
en ervaring met spuittechnologie en de integratie van nieuwe technische ontwikkelingen.
John Deere Fabriek Horst B.V. biedt momenteel werk aan ± 165 personen.
Vanwege groei willen we de de afdeling Quality uitbreiden en zijn daarom op zoek
naar een gemotiveerde

Quality Technician (m/v)
Je bent onderdeel van een zeer flexibel en multidisciplinair team van ongeveer 8 personen
en je rapporteert rechtstreeks aan de Quality Manager.

Functieomschrijving

Waarborging en controle van producten kwaliteit voor gewasbeschermingsmachines

Werkzaamheden

• controleren en meten van producten en het opstellen van meetrapporten. Het controleren
vindt plaats door middel van diverse handmeetmiddelen, hoogtemeter en 3D meetarm;
• beheren van de meetmiddelen en het bijhorende kalibratiesysteem;
• adviseren en ondersteunen ten behoeve van de productie en ontwikkeling;
• controleren van tekeningen op tekeningspecificaties alvorens vrijgave;
• behandelen van kwaliteitsproblemen binnen het productieproces;
• kwaliteitsmeldingen verwerken met behulp van het kwaliteitsprogramma SAP QM;
• communicatie met productiemedewerkers en leveranciers inzake kwaliteit;
• deelnemen aan verbeteringsprojecten.

Profiel

• je hebt kennis van meetmethodes en meetmiddelen;
• je hebt een technische opleiding op VMBO/MBO-niveau;
• je hebt een goede kennis van de Engelse en Duitse taal;
• je bent flexibel en technisch ingesteld en beschikt over analytisch vermogen;
• je werkt goed samen binnen een team en werkt goed gestructureerd.

Wij bieden

• een dynamische, uitdagende en internationale werkomgeving in een leuk team;
• leer- en ontwikkelingsmogelijkheden op alle facetten van kwaliteit en productieprocessen;
• een marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO
voor de Metalektro.

Solliciteren

Je schriftelijke sollicitatie kun je, voorzien van een curriculum vitae, richten aan:

John Deere Fabriek Horst B.V.,
t.a.v. Afdeling P&O
Postbus 6006, 5960 AA Horst

Of email naar HRWZ@Johndeere.com

Erwin Vos

Prins Erwin I
van Lottum
Prins Erwin I gaat dit jaar de Lottumse Pegge en Pegginne voor
tijdens de diverse carnavalsactiviteiten in het dorp aan de Maas.
Zoals ieder jaar beleeft het plaatselijke carnaval haar hoogtepunt
tijdens de Lottumse Gekke Maandag op 13 februari.
Ter gelegenheid van zijn uitverkiezing wordt Prins Erwin I een
receptie aangeboden op zaterdag 28 januari van 20.00 tot 21.30
uur in de Harmoniezaal in Lottum.

Gerard de groenteman
in halve ﬁnale LVK
Gerard, de vrolijke groenteman van ‘t Trostomaatje in Horst, zingt een
vastelaovesschlager die de halve finale van het Limburgs Vasteloavesleedjes
Konkoer (LVK) heeft weten te bereiken.
Met het liedje Wat ut waere zal, dat
is geschreven en gecomponeerd door
de Blerickse componisten Paul Lenders
en Ruud Bettinger, probeert hij nu
samen met twee zangvrienden de
finale van het LVK te halen.
Gerard, die geregeld op de bühne
staat bij de Blerickse revue en het

gezelschap De Flarusse beseft dat het
bereiken van de finale van het LVK
moeilijk wordt.
De gedachte achter het liedje is
dat het niets uitmaakt waar je staat of
waar je bent als je je maar amuseert
waarbij één ding zeker is: ‘de vastelaovend’ wordt toch gevierd.

Sevenumse zangers bij
audities the Voice of Holland
Komende week reizen tien jongens uit Sevenum af naar Eindhoven om
auditie te doen voor het derde seizoen van the Voice of Holland.
Jan Saris, Paul Bussemakers, Marcel
Engelen, Ken in ’t Zandt, Wim Raedts,
Jean Billekens, Sjoerd Houwen, Stef
Joosten en de broers Wilko en Maarten
Lucassen zijn collega vocalisten bij
Jongerenkoor ‘Vocal Connexion’ in
Sevenum. De jonge mannen zien een
mooie uitdaging in hun deelname aan
het immens populaire RTL-programma.
Ze zitten vol ambitie om hun muzikale carrière op een hoger voetstuk te

plaatsen. “Ik ga natuurlijk voor een plek
in de finale, maar zelfs al kom ik door
de eerste auditieronde, dan mag ik van
geluk spreken”, aldus de 21-jarige Jean
Billekens uit Sevenum, “Het niveau ligt
enorm hoog, maar het meedoen op zich
is natuurlijk al een hele leerzame ervaring”. Als de kandidaten door de strenge
voorselectie komen, mogen ze een
‘Blind Audition’ doen voor de coaches.
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Landelijke première voor Jos Mulders
nieuwe prins
Marijn Poels
Grubbenvorst
In opdracht van COS Flevoland trok filmmaker Marijn Poels afgelopen jaar de wereld over voor de achtdelige
documentairereeks Route 2015. Hierin gaat hij op zoek naar de grootste werelduitdagingen op sociaal gebied.
Op 4 maart gaat zijn productie in première in het Agoratheater van Lelystad.

In Grubbenvorst is Jos Mulders op zaterdagavond 7 januari uitgekomen
als prins Jos I van gekke maondaagsvereiniging (GMV) De Plaggenhouwers
uit Grubbenvorst. Zijn adjudanten zijn Peter Relouw en André Janssen.

Poels werd voor het project gevraagd op basis van zijn boek Tussen
Twee Werelden, dat de filmmaker
schreef naar aanleiding van de tv-serie
L1mburg Helpt die hij in 2009 maakte
voor de Limburgse zender.
“We zochten contact met Marijn
Poels en hebben uiteindelijk in samenwerking deze achtdelige documentairereeks Route 2015 ontwikkeld” vertelt
de coördinator van de reeks, Dorine ten
Doeschot.
“Het was een ambitieus project”
zegt Poels. “Acht documentaires in acht
verschillende landen in slechts acht

maanden tijd. Ik reisde door bijzondere
landen op zoek naar Nederlanders die
in verschillende delen van de wereld
lokale projecten steunen. Ik reisde door
het onstabiele Pakistan en via India
naar Sierra Leone waar ik getuige was
van een bevalling. Ik trok dagenlang
door de grootste vuilnisbelt van de
Filippijnen, liet me meevoeren op
een brommertje door de Afrikaanse
Savannes van Kenia en vloog met
een watervliegtuig de Amazone over
waar ik uiteindelijk at, zong en leefde
met de rivierstammen. Tot slot voer ik
dagenlang op een kano naar de meest

afgesloten regio van Suriname naar de
Trio Indianen. Het was een wereld van
extremen.” Poels zocht naar een balans
in de acht verhalen om te voorkomen
dat de kijker wordt meegetrokken in de
depressie van de armoede. “Er was ook
veel humor voor mijn camera naast inspirerende en emotionele momenten.”
Voordat Route 2015 op Omroep
Flevoland te zien is, krijgt de reeks een
landelijke première in het Agoratheater
in Lelystad. De première begint om
14.30 uur. Meer informatie over de
documentairereeks is te vinden op
www.marijnpoels.com

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

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

wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

website van de Plaggenhouwers online
gezet. Jos kan bereikt worden op
prinsjos@plaggenhouwers.nl
maar houdt samen met zijn adjudanten
ook een receptie op zondag 22 januari
om 14.11 uur in De Vonkel in
Grubbenvorst.

N E W S TA R e n P E T RO L
HEREN JEANS
per stuk € 35,00

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit

Mover met accu en lader,
montage @ 1250,00

2 voor € 60
DIVERSE COMBINATIES MOGELIJK!

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

Jos is eigenaar van Mulders metaal
op maat. Hij is 44 en getrouwd met
Luciënne Cordang. Zij hebben twee
kinderen: Eef en Sil.
De prins heeft zijn eerste vorstelijke
taak er al op zitten: op zondag 8 januari
heeft hij om 11.11 uur de nieuwe

Hoofdstraat 12
Horst
(aan het parkeerterrein)

Ben jij die enthousiaste

(wijk)verpleegkundige

wijkziekenverzorgende

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

of
die

“Basisonderwijs en Kinderopvang 0 tot 13 jaar onder één dak:
Een gezamenlijk aanbod, Nieuw, maar toch heel vertrouwd”

• het leuk vindt om haar vak uit te oefenen
• samen wil werken in een professioneel team
• creatief en zelfstandig is
• de persoonlijke relatie met de cliënt centraal stelt
• flexibel inzetbaar is
dan willen we jou graag in ons team in Horst aan de Maas.
Voor informatie bel 06 10 05 32 26.
Je sollicitatiebrief met motivatie en CV kun je voor 23 januari a.s.
sturen naar: horst@buurtzorgnederland.com of Buurtzorg team
Horst aan de Maas, Americaanseweg 35A, 5961 GN Horst.
De beste zorg aan huis . . . .
..

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

Vrijdagochtend 20 januari

Open Huis 9-11.30 uur
Kindcentrum Onder de Linde
Kindcentrum De Doolgaard
Kindcentrum Weisterbeek
Kindcentrum Meuleveld

Dagopvang 0-4
Peuterprogramma 2-4
Buitenschoolse opvang
voor kinderen van 4-13
Bezoek onze ruimtes
voor meer informatie en
inschrijven
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Vollemaanswandeling
Sevenum
De vollemaanswandeling door de bossen van Kronenberg en
Sevenum, vindt op vrijdag 13 januari plaats. Tijdens deze wandeling
wordt er gelet op het geluid van de natuur.
De vollemaanswandeling is
8 kilometer lang en zal ongeveer
twee uur duren. Onderweg is er
een verrassing. Na afloop wordt
er nagepraat onder het genot van
broodjes en soep. De wandeling start

bij Jo Geurts, Op den Bergen 10 in
Sevenum tussen 19.30 en 20.00 uur.
Aanmelden is niet nodig en de
wandeling is gratis.
Voor meer informatie kijk op
www.knopenlopen.nl

Rad van Fortuin
jeugdprinsenbal
Op zondag 15 januari is het Rad van Fortuin jeugdprinsenbal in Swolgen.
Op deze dag wordt er afscheid genomen van jeugdprins Rens, jeugdprinses
Jacky, jeugdvorstin Daphne, jeugdnar Jorn en de rest van de jeugdraad
2011. Het bal begint om 14.11 uur in café-zaal Wilhelmina in Swolgen.
Tijdens het Rad van Fortuin jeugdprinsenbal wordt de nieuwe jeugdraad 2012 aan het Swolgens publiek
voorgesteld en wordt er bekend
gemaakt wie de nieuwe jeugdprins,

jeugdprinses, jeugdvorst of -vorstin en
jeugdnar wordt van 2012. Iedereen is
van harte welkom om het jeugdprinsenbal bij te wonen.

Joeksig Galdere op
herhaling
Zondagmiddag 5 februari kan men ‘goed gemutst’ meezingen op de
meezingmiddag Joeksig Galdere in de Wingerd in Sevenum. Onder de
artiesten dit jaar zijn vele Sevenumse deelnemers.
Er worden voornamelijk nummers
uit de oude doos gespeeld en gezongen, zoals Carneval in Zaerum, Ome
Wielie, Zuutjes aan, Lekker Zunke en
Zaerum is zo schoeën. De organisatie
hoopt de liedjes door ‘Sevenums
eigen Zoepkoel’ te laten galmen.
Om het meezingen te vergemakkelijken staan naast de muzikanten
van Labberjoeks en Flabbedeius ook
een zangeres en zangers op het po-

dium: Ken in ’t Zandt, Tina Brouwers
en Ge van Beek helpen de zaal met
zingen. Aanvullend is er ook een
optreden van Ken en Tina, bekend
van de nummers Joeksig Galdere en
Ut Plein. De teksten worden op een
beamer gepresenteerd.
De organisatie nodigt iedereen uit
op de meezingmiddag, maar vraagt
publiek wel om een hoedje op te zetten of helemaal verkleed te komen.

Kevin Engels nieuwe jeugdprins
van de Plaggenhouwers
Op een druk bezocht jeugdprinsenbal is Kevin Engels zondag 8 januari uitgekomen als jeugdprins
Kevin I. Zijn adjudanten zijn Jordi Wennekers en Annekees Zevenhoven. Het jeugdtrio 2012 houdt op
zaterdag 21 januari een receptie bij cafe ’t Stammineke. (Foto: Fotografie Mat Steegh)

Prinsenbal in Meterik
Voor prins Huub Kleuskens en zijn adjudanten Wouter Hermans en Gijs Craenmehr zit hun regeerperiode er bijna
op. Op zaterdag 21 januari wordt er rond 21.30 uur op gepaste wijze afscheid genomen van dit prinselijk trio. De
verwachting is dat ook de ald prinsen aanwezig zullen zijn om Huub op te nemen in hun midden. Daarna wordt de
nieuwe prins bekend gemaakt.
Het publiek maakt op zaterdag
21 januari voor de eerste keer kennis
met de aankleding van de zaal in het
thema van deze carnaval in Meterik:
Ot en Sien. De Meterikse dansmarietjes zijn sinds september aan de slag
met het instuderen van een nieuwe
dans. Op deze avond voeren ze hun
dans voor het eerst publiekelijk op.
Hoogtepunt van deze avond wordt zijn

het uitroepen van de nieuwe prins en
de bekendmaking van het prinselijk
trio.
Voor degene die nu al denkt te
weten wie de nieuwe prins wordt
is er een gelegenheid tot raden
op de website van de vereniging.
De Rabobank Maashorstzaal van het
MFC is op 21 januari om 20.30 uur
open. Muziek verzorgd door dj Tack-It,

joekskapel Kleffe Zök en de Meterikse
liedjeszangers van dit carnavalsseizoen.
Carnavalsvereniging De
Meulewiekers uit Meterik nodigt daarnaast iedereen uit om mee te doen
aan hun optocht op carnavalsmaandag 20 februari. Het thema van hun
carnaval dit jaar is Ot en Sien.
Voor meer informatie over deelname kijk op www.demeulewiekers.nl

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
BEDMODE BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk
FLANEL
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Rits Kapot???
Loopt de rits open van uw jas, broek, rok, laars of tas?
In vele gevallen is dit te repareren door ons
zonder de rits te vervangen!

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

Grenzeloos
lekker!

marktmerk geitenkaas
7 soorten v.a.kilo 10,95

marktmerk zacht

belegen kilo 7,95

Toos en Rob Wagenaar
Kaaswagen Markt tegenover het Kruidvat
Winkel Tienrayseweg 27, Meerlo vrijdags 09.00-16.00 uur
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Jubilerende CV de Krey
pakt groots uit

Glas in lood-presentatie in De Locht

Carnavalsvereniging De Krey uit Broekhuizen viert dit jaar haar 5x11 jubileum. De vereniging die al 55 jaar
actief is, pakt dit jaar tijdens het carnaval groots uit. In het weekend van 20 tot en met 22 januari viert de
vereniging het jubileum met een aantal mooie activiteiten. Het kersverse duo prins René I en adjudant Johan is
uiteraard van de partij.

In Museum De Locht in Melderslo is op zaterdag 14 en zondag
15 januari een presentatie van glas in lood. Het echtpaar De Boer uit
Eindhoven is al jaren actief met de vervaardiging van producten in glas in
lood. Ze versieren, naast producten met gewoon en gekleurd glas, hun
producten ook met kleurrijke motieven.

voetbalt René in het derde elftal van
SVEB.
Adjudant Johan is eveneens 39 jaar
en getrouwd met Judith. Hij is vader
van Kirsten en Wessel. Johan is werkzaam als militair instructeur aan de
Koninklijke Militaire School in Weert.
Prins René I, Prinses Janine en
Adjudant Johan houden op zondag
5 februari een receptie vanaf 14.11 uur
in Restaurant Het Maaspaviljoen aan de
Veerweg 15 in Broekhuizen.

In de presentaties in De Locht
wordt extra aandacht geschonken
aan de techniek en de specifieke mogelijkheden van brandschilderen. Er
zijn grote kleurrijke doeken, gemaakt
door kunstenaars uit de derde wereld,

Werkstukken BiblioNu

Jubileumweekend

Op zondag 8 januari is René
Hoeijmakers uitgekomen als Prins
René d’n Urste, de 55e Prins van
carnavalsvereniging De Krey in
Broekhuizen. Tijdens zijn regeerperiode
wordt hij bijgestaan door Prinses

Janine en Adjudant Johan. Prins Rene
is 39 jaar, gehuwd met Janine. Samen
hebben zij twee kinderen, Mila en
Kris. In het dagelijks leven is René
werkzaam voor Arcadis als hoofd
Watervoorziening. In z’n vrije tijd

te bezichtigen. Het museum is woensdag, zaterdag en zondag geopend van
11.00 tot 17.00 uur. De glas in loodpresentaties beginnen om 13.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

Het jubileumweekend van CV de
Krey begint op vrijdag 20 januari. Dan
organiseert de Krey een receptie waar
iedereen welkom is om de vereniging
te komen feliciteren. Op deze avond
zorgen de Toddezek en DJ TikTak voor
de muzikale omlijsting.
Zaterdag 21 januari vindt een
groot feest plaats in de Kreyenest van
Broekhuizen. Deze avond verzorgt de
Carnavalsband de muziek en als klap op
de vuurpijl vindt een optreden plaats
door ´Altied Noeit te Laat´. Voor de
kleintjes wordt een leuke kindermiddag georganiseerd, waar toekomstig
muziektalent zijn of haar kunstje
mag vertonen tijdens een heuse mini
playbackshow. Op zondag is het heerlijk
nagenieten van alle feestelijkheden met
een gezellig Joekskapellen festival.
Alsof dit nog niet genoeg is, heeft
CV De Krey ook dit jaar iets extra’s in
petto tijdens de buutavond op vrijdag
10 februari. Met optredens van onder
andere buutreedner Pierre Cnoops wordt
het weer een smakelijke lach-avond.
Beppy Kraft zet die avond als grote
afsluiter de zaal op zijn kop. Uiteraard
organiseert de jubilerende CV de Krey
ook dit jaar weer de fameuze “Tour de
Brokeze” op carnavalsdinsdag.

In de vitrine in de bibliotheek van
Horst staan werkstukken van kinderen. Deze schilderstukjes zijn door
de kinderen gemaakt in april 2009
tijdens de opening van de nieuwe

bibliotheek in Horst. De kinderen,
ouders of opa’s en oma’s kunnen
deze werkstukken op komen halen.
Als de werken voor eind januari niet
afgehaald zijn, worden ze vernietigd.

Buddyzorg:
zorg voor de ander
In het nieuwe parochiehuis in Sevenum worden ook maatschappelijke
zaken aan de orde gesteld. In dat kader organiseren zij op dinsdag
17 januari een lezing over buddyzorg door Helene van Erve.
Helene van Erve-Preijde vertelt
vanuit haar eigen ervaringen als
buddywerker. Buddyzorg is sociaalemotionele zorg aan mensen met
een ernstige, chronische of levensbedreigende aandoening of fysieke
beperking. Buddy’s zijn vertrouwenspersonen en ze steunen de patiënt in
moeilijke tijden. Ze verlenen sociale,
emotionele en praktische ondersteuning zoals een luisterend oor bieden,
administratieve zaken regelen, helpen
met boodschappen doen en de patiënt
gezelschap houden. Ook praktische
zaken zoals begeleiding bij activiteiten

buitenshuis, een bezoek aan de dokter
of recreatieve uitstappen of activiteiten en ook lichte huishoudelijke taken
horen hierbij. Zelf heeft Helene tot
nu toe steeds personen ondersteund
met hiv en aids. Tijdens deze avond
komen de verschillende aspecten van
het buddy zijn aan de orde en het
ontstaan en de organisatie van het
buddyproject. Verder vertelt Helene
over haar motivatie om buddy te zijn
en de bijzondere ontmoetingen die dit
werk met zich meebrengt. De lezing is
op dinsdag 17 januari om 20.00 uur in
het Parochiehuis in Sevenum.

de markt van alle markten thuis
KroonsKippenKot
Bij inlevering van deze
advertentie ontvangt u
in week 3 en 4 2012 bij
aankoop van een hele kip

Deze maand!!!

2 drumsticks

gratis

Kom even langs!

Dinsdagmorgen markt Horst en dondermiddag markt Sevenum

Eduard Camps
Vishandel
stunt 3 lekkerbekken
E 7,50
prijs!
www.vishandelcamps.nl + T. 0478 58 10 61

Een zak verse slamix GRATIS
Tegen inlevering van deze bon

Onze marktkraam is te vinden bij het gemeentehuis
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Margriet Sjoerdsma in Cambrinus
Zondag 15 januari staat Margriet Sjoerdsma met haar band op het podium van Cambrinus in Horst. Dit is haar
eerste concert in Limburg. De band van Margriet Sjoerdsma zal verder bestaan uit pianist Rein Godefroy, gitarist Arie
Storm, drummer Pim Dros en Cord Heineking op contrabas.

De van oorsprong Limburgse
zangeres bewoog zich op haar eerste
cd’s op het grensgebied van jazz en
pop, met liedjes die prettig in het
gehoor liggen. Dit bracht haar op
grote podia als North Sea Jazz, het
Concertgebouw en Kleine Komedie.
Door Elle werd ze in 2009 tot meest

veelbelovende zangeres gekozen en
toerde ze door vele buitenlanden.
Haar eerste jazz-cd verscheen in 2006,
het jaar dat ze afstudeerde als jazzzangeres. Haar tweede cd bevond zich
op het snijvlak van jazzimprovisatie en
lichte pop en haar laatste cd markeert
het keerpunt: liedjes in de singer-

songwriterstijl, aangeraakt door het
vrije van de jazz. Zij doet dat met veel
flair en een prachtige, soms zelfs hese
stem, die haar nummers nog meer
poppy maken. Dit concert begint om
16.00 uur.
Voor meer informatie zie
www.cambrinusconcerten.nl

Aanmelden voor Truckrun
Vrachtwagenchauffeurs kunnen zich aanmelden voor de 13e editie van de Truckrun in Horst. Deze wordt
gehouden op zondag 15 april. De Truckrun is bedoeld voor mensen met een beperking om hen een fantastische
dag te bezorgen in de gemeente Horst aan de Maas en wijde omgeving.
De mensen met een beperking
mogen dan als bijrijder van één van
de 300 chauffeurs een rit maken van
ruim 50 kilometer. Voor hen is deze
dag een geweldige belevenis. De

AUTOBEDRIJF

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

Truckrun trekt op zondag 15 april door
de gemeentes Horst aan de Maas en
Venray.
Chauffeurs die mee willen doen
kunnen zich op zaterdag 21 januari

Voor een
‘werelds’ cadeau

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

van 8.00 tot 12.00 uur aanmelden op
077 320 9700 of op 077 463 12 75.
Per bedrijf geldt een maximum van
vijf trucks. Voor meer informatie kijk
op www.truckrun.nl

Jeugdprinsenpaar Rik I en Joyce I gaan samen met prins Erwin I
de Lottumse Pegge en Pegginne dit jaar voor tijdens de carnavalsactiviteiten. Ter gelegenheid van hun uitverkiezing wordt het
jeugdprinsenpaar een receptie aangeboden op vrijdag 3 februari
van 19.11 tot 20.30 uur in soos Canix in Lottum.

Mind & Body Care

Emotioneel Evenwicht Workshop

Te zwaar? Niet fit? Te licht?
Neem HERBALIFE!
Gratis begeleiding en vetmeting.
Geïnteresseerd?
Bel dan:
Helmy Thoone - Tel. (0478) 514988
www.mindandbodycare.nl

Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Rik I en Joyce I

EL
UW VOOERZEDWEEEK
BIJ ONS D

Door deze workshop kun je werkelijke doorbraken in je leven
bereiken. Emotioneel Evenwicht bevat snel werkende methodes
die jou laten zien:
• hoe je emoties in kracht kunt omzetten;
• hoe je negatieve overtuigingen kunt omzetten in positief zelfbeeld;
• hoe je makkelijk kunt omgaan met stress, emoties en conflicten;
• hoe je het verleden kunt loslaten;
• hoe je de werkelijke oorzaak van ziektes kunt opsporen en
aanpakken.
Deze methodes zijn ook geschikt voor de behandeling van (posttraumatische) stress, fobieën, burn-out, depressies, allergieën, pijn
en chronische aandoeningen. In deze 4 dagdelen leer je o.a. hoe
je je onderbewustzijn en je bewuste mind op één lijn kunt brengen
waardoor je dat wat je in je leven wilt, kunt manifesteren.
Workshopdata: 25 januari, 1, 8 en 15 februari in de ochtend.
Locatie: Meterik.

Hachee vlees

500 gram

€ 6,10

Gehakt half om half

500 gram

€ 3,45

Voor info en aanmelding bel: 06 – 53364164

100 gram boterhamworst
100 gram leverkaas

samen

€ 2,50

Alle stamppotten

500 gram

€ 4,00

CARNAVAL

Kijk op ons stoepbord of in de winkel
voor onze dagaanbiedingen.
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Camping Centrale

gebr. janssen b.v.

www.janssensevenum.nl

www.sevenum.partylook.nl
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Preens(ver)raoje
diël I
Dreumels en Dreumelinnekes, naodaat de iërste afvalbek os um de
oëre zien gevlaoge, is ’t alwer tied gewaore vur ’t jaorlikse preenseraoje.
Dankzij ’t haarde geweij vaan de afgeloëpe daag waar ’t daan ok neet
moeilijk um enne neeje preens te vinge.
Mit enne stormachtige, has wilde
westenwind kwaam ie os zoewe
taegemoet gevlaoge. Ik haop daat
ozze neeje preens de waeg naor de
Mèrthal wet te vinge, zoedaat we
zondaag 29 jannewarie d’r ok neet
um verlaege zitte. Deze preens is

Boerenbruidspaar CV D’n Bok
Linda Lenssen en Roy Camps uit Swolgen zijn op 26 november tevoorschijn gekomen als het nieuwe boerenbruidspaar van carnavalsvereniging D’n Bok uit Swolgen. Linda is de dochter van Wil van Lenssen Huup van d’n
Dreumel en Wienhòves Bertha van de Kuluut en Anny van Friet Jan de Kienkùnning en van Uuëyes Nel van de
Vlaskop. Roy is van Stal Dempsy, van Wiel van Camps Wum en Goemans Hanneke van d’n Bôk en Mien van van
Hèldes Wum en Zètses Marie van de Bosstraot van d’n Tuutekop.

enne echte ‘kwaojboj’, dao kaan
ik neet umhin. Onder ’t motte ‘laot
meej ma lekker gewaere’ kumpt
’t dit jaor haopelijk wer hiëlemaol
good en kunne we wer spraeke vaan
enne echte ‘eyecatcher’ in os Horster
Dreumelland. Wuurdt vervolgd.

Nationale
Voorleesdagen
Voorlezen aan kinderen tot zes jaar staat van woensdag 18 tot en met
zaterdag 28 januari centraal. In januari en februari gaan peuters en
kleuters naar BiblioNu voor een programma rondom het prentenboek
‘Mama kwijt’ van Chris Haughton. De Nationale Voorleesdagen worden
officieel geopend met een Voorleesontbijt op woensdag 18 januari in
Horst en Grubbenvorst.
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt plezier
aan kinderen en ouders. Recent
onderzoek onderschrijft het belang
van voorlezen aan jonge kinderen
voor hun latere schoolcarrière. Een
belangrijk doel van de samenwerking
tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen en BiblioNu
is kinderen en hun ouders te laten
ervaren dat (voor)lezen niet alleen
nuttig, maar vooral leuk is. Kinderen

tot 6 jaar die tijdens de Nationale
Voorleesdagen lid worden ontvangen
een leuk vingerpoppetje cadeau.
Voorlezen uit het prentenboek
bij BiblioNu is in Horst op woensdag
18 januari van 14.30 tot 15.00 uur
en op dezelfde dag in Grubbenvorst
van 15.00 tot 15.30 uur. De toegang
is gratis. Meer informatie over de
Nationale Voorleesdagen en het prentenboek van het jaar op
www.biblionu.nl en
www.denationalevoorleesdagen.nl

’t Iês is gebraoke

Borebrulluf 2012
Keuninklijke
harmonie ván Hôrs
Hôrs-däörp, iërste waek ván jannewari 2012
’n Waterig zunke schient ovver de iêsbaan. D’n iêsmeister kiekt tevreje
roond: de baan leet d’r wer blinkend beej en zuut d’r oêtnudigend oêt.
“Dát heb ik toch wer schon gedaon, laot de jeugd ma kome”. Heej luüpt de
kantine i en pekt zich ‘ne baeker heite wiên.
Vánoêt zien kamer op ’t gemaentehoês kiekt ok d’n burgemeister oêt
op de iësbaan. Toch ’n schon initiatief
gewes, twië jaor geleje. Ma drek efkes
afsprake vâslegge vur eind ván dit jaor.
Dees baan wil ie wál halde. Heej belt
de wethouwer.
Boête loëpe de echtpare aerm in
aerm: de fiëstdaag zitte d’rop, maerge
wer werke, ma vándaag nag efkes
same neuze in d’n oêtverkoëp. ‘ne
Ruutjesbloes vur eum vur ma € 6,00,
dao kunde ‘m toch ni vur laote ligge?
En kiek dao, dát kledje, afgepriest ván
€ 89,-- nao € 49,--. Precies de kleur ván
de laarsjes die ze net vur de fiëstdaag
gekocht haet.
Meniër pastoêr is ok ál vroeg op
paad. Heej mot op ’t gemaentehoês
zien um te melde, dát heej ’n
daakkapel lut bouwe. Op de pastorie.
Dao hedde teggewaorig gen
vergunning miër vur nudig, ma ge mot
’t wál melde. Wâch, wát deut ie nou?
Heej duikt ok de kantine i. Din haet de

wiên geraoke. As ie ma räöstig a deut:
heej kán gen maot halde.
Langzamerhând keumt d’r wát
miër bedriêvigheid in däörp. De jeugd
zet de fietse tegge de moor en luüpt
hiël stoer met de schátse um de nek
richting iësbaan. Schon um te zeen: as
d’r ’n bitje sniëj háj gelaege, háj ’t zoë
’n Anton Piecktafereel kunne ziên.
Op ’n baenkske binge ze de schátse
oonder en gaon da vurzichtig ’t iês
op. D’n iësmeister zuüt hoe de iërste
krasse op zien baan kome, meniër
pastoêr luüpt door nao ’t gemaenthoês,
d’n burgemeister nimt de vergunninge
door, de echtpare staon nag te steggele
ovver dát vesje, dát eigelijk zao good
pest beej dát kledje ván € 49,--. En
de jeugd draejt zien rundjes op ’t iês.
Op twië nao, die schete de gats i beej
de Lange.
Hoe dit afluüpt kunde zeen en
mejmake op zaoterdág 21 jannewari in
zaal veurhin “de Vlies” in Hôrs. ’t Begint
um 11 ovver 8.

Roy is geboren en getogen in
Swolgen en werkzaam als menger in
de wegenbouw. Linda werkt, als zelfstandige, inmiddels al weer zeven jaar
als ambulante kapster. Met carnaval
zijn ze ‘Nie Mèr te Redde’ met hun
gelijknamige vriendengroep. Ook in de

vrije tijd, als ze niet werken of uitgaan,
vervelen ze zich beslist niet. Als Linda
gaat winkelen kan Roy mooi aan zijn
oude Manta sleutelen. Verder mag
Linda graag bloemschikken. Roy is een
echte sportman: hij voetbalt, dart en
kaart. Samen kunnen ze genieten van

hun hond Narda en hun Koi-karpers.
Linda en Roy worden op de dinsdagmiddag van carnaval met elkaar in
de onecht verbonden in café-zaal
Wilhelmina in Swolgen, waarna er van
18.00 tot 19.00 uur gelegenheid is om
het kersverse bruidspaar te feliciteren.

1877 - 2012

!

hAPPY
‘BEuRS’
DAY

135 JAAR MOOI DE MOOISTE MODE!
MODEcEnTRuM FRAnS ThEElEn
IS JARIg En wIE JARIg IS TRAkTEERT!
Let deze week op uw
brievenbus en haal onze

JuBIlEuM
JuBIlEuM vOORDEEl
vOORDEEl
kAlEnDER
kAlEnDER

uit het reclamepakket.
U gooit toch geen E 135,- weg!?

135
J
AAR

Happy Beurs
Day!

hORST St. Lambertusplein 12
T 077 - 3986464

Voor koopzondagen zie onze website.
Modecentrum Frans Theelen te Roggel is elke
zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
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C.V. D’n tuutekop

Prinsenbal 2012
Na een jaar voorop te zijn gegaan in het carnavalsgedruis van ut
Tuuteriek breekt voor prins Ben, prinses Lion en adjudanten Jos en René het
moment van aftreden aan. Ook boor Kuûb en boorebroed Bets hebben hun
taak er bijna opzitten. Nog een laatste keer bouwen zij met alle tuute en
tuutinne een grandioos feest. Vrijdag 13 januari staat zaal Debije op de
(tuute)kop en kan het prinselijk gezelschap zondag 15 januari met een
voldaan gevoel afscheid nemen. Het boerenbruidspaar mag nog twee
weekjes langer wachten alvorens plaats te maken voor hun opvolgers.
Tijdens de feestavond op 13 januari
laten diverse artiesten van zich horen
en dj Gurde draagt zorg voor de overige
muziek. Iedereen is welkom vanaf
20.30 uur en de entree is gratis. Vorst
Noël, de dansmarietjes en de raad van
elf zijn uiteraard van de partij. Geen
reden dus voor feestvierders om thuis
te blijven.
Zondag 15 januari wordt bekendgemaakt wie de nieuwe kartrekkers van
CV D’n Tuutekop uit Hegelsom voor het
carnavalsseizoen 2012 worden. Met het
hijsen van de Tuutekopvlag komt een
einde aan de regeerperiode van prins
Ben. Prins Ben en prinses Lion kunnen
samen met de adjudanten Renee en
Jos terugkijken op een schitterend
carnavalsseizoen 2011. Als prins Ben
voldoet aan alle eisen die zijn voorgangers aan hem stellen, wordt hij
opgenomen in het korps van de oudprinsen en oud-vorsten.

Dassie en Abriaan
Na het afscheid van de kartrekkers van het afgelopen jaar, wordt het

tijd dat een nieuwe prins uitgeroepen
wordt. Diverse namen dwalen door
Hegelsom. Woont hij in het centrum,
Hegelsom-Zuid, Bosstraat of komt hij
van d’n Diek? Misschien is het wel
familie, of is het de buurman, die
wil toch iedereen zien uitkomen?
De nieuwe prins wordt door een spectaculair toneelstuk van de raad van elf
en vier mooie dansmarietjes naar voren
gebracht.
Dit jaar komen ze met de kindervrienden Dassie en Abriaan op de
planken. Dit stuk met die clown en
acrobaat moet je gezien hebben! Ze
willen er nog niets over loslaten maar
het belooft weer lachen, gieren en
brullen te worden. Er zijn diverse optredens van Hegelsomse topartiesten en
de muzikale omlijsting is in handen van
dj Peter Keijsers.
Zondag 15 januari 2011 vanaf 15.00
uur kun je in de Tuutetempel met eigen
ogen zien waar een klein dorp groot in
is. De entree bedraagt 3,50 euro. Leden
met aanhang en kinderen tot 16 jaar
hebben gratis toegang.

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

Verplaatst naar zaal
De Lange Horst
Op zaterdag 14 januari vindt de eerste editie van het De Lange Livefestival plaats. Frans Duijts en zijn band bezorgen de festivalbezoekers een
onvergetelijke avond.

America

Het aantal beschikbare kaarten
voor het evenement is beperkt.
De laatste kaarten zijn tot zaterdag
15.00 uur online te bestellen via
www.delangehorst.nl of verkrijgbaar in
het café van De Lange Horst. De prijs
per ticket bedraagt 17,50 euro.
Het De Lange Live-festival begint
om 20.30 uur en duurt tot 03.00 uur.

zo 15 januari 15.00 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

za 14 januari 21.00 uur
Locatie: OJC Canix

Breicafé

Prinsenbal en uitkomen
boerengezelschap

vr 13 januari 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

zo 15 januari
Organisatie:
Boerenbruiloftcomité America
Locatie: Bondszaal

Aprèsskiparty
vr 13 januari 19.00-22.00 uur
Organisatie: USEE
Locatie: B2 (voorheen ‘De Vlies’)

Broekhuizenvorst

Schaele Wazel Gala

Geitenkermis

za 14 januari
Bones, aanvang 21.00 uur
zo 15 januari
Akoestische zang Chris, Co &
Vorster Parents kindermiddag,
aanvang 11.00 uur
Force 10 rockcoverband Top 40
aanvang 19.00 uur
ma 16 januari
Toepen, aanvang 20.00 uur
di 17 januari
Bezoek brouwerij en lever eten
wo 18 januari:
Geitenmaaltijd en DJ Lemmens
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: café-zaal ’t Dörp

Idiot Night XXXIII

Meerlo

Jeugdprinsenbal
vr 13 januari 19.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: ‘t Brugeind

Melderslo

Glas in loodpresentatie
za 14 en zo 15 januari
13.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

vr 13 januari 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: ‘t Gasthoes

Jeugdprinsengalabal

Pronkzittingen
za 14 – zo 15 januari
20.00 en 17.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: ‘t Gasthoes

Sevenum

zo 15 januari 13.49 uur
Locatie: MFC De Zwingel

Kampioensreceptie

Singer songwriteravond

vr 13 januari 19.00-20.00 uur
Organisatie: VC Athos
Locatie: Sporthal de Stapakker

za 14 januari
Locatie: Blok10

Vollemaanswandeling

De Lange Live
za 14 januari 20.00-02.00 uur
Organisatie: De Lange Horst
Locatie: de Mèrthal

vr 13 januari 19.30 uur
Organisatie: Stichting
Knopenlopen
Locatie: Op den Bergen 10

Levels: Second Wave

Griendtsveen
Prinsverkiezing en
playback

Niks draait door3D
za 14 januari 21.30-03.00 uur
Locatie: OJC Niks

za 14 januari 22.00-03.00 uur
Locatie: café Metieske

Lezing Buddyzorg

Grubbenvorst
Verkoop gebruikte
carnavalskleren

vr 13 en za 14 januari
Org: Ald-Prinsen Convent
Locatie: IJssalon Clevers

Verlovingbal
In tegenstelling tot eerdere
berichten vindt het festival niet in de
Mèrthal plaats. De organisatie heeft
besloten om De Lange Live te verplaatsen naar de zaal van De Lange aan
het Wilhelminaplein in Horst. Naast
Frans Duijts verzorgen de zingende
slager Crist Coppens en Stef Ekkel een
optreden.

Lottum

Prinsenbal

Horst

za 14 januari
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie:

De Lange Live-festival

Hegelsom

za 14 januari 20.11 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: Stammineke

Concert Margriet Sjoerdsma
zo 15 januari 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Lezing Regis de la Haye
di 17 januari 19.30-21.30 uur
Org: LGOG Kring ter Horst
Locatie: Museum de Kantfabriek

di 17 januari 20.00 uur
Locatie: het Parochiehuis

Swolgen

Rad van Fortuin
jeugdprinsenbal

Uitreiking Alde Knoeper

zo 15 januari 14.11 uur
Organisatie: CV d’n Bok
Locatie: café-zaal Wilhelmina

wo 18 januari 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: Zaal de Lange

Tienray

A World of Comedy

Kronenberg

zo 15 januari 20.00-01.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Prinsenbal
Aldere-middig
zo 15 januari 14.11 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: De Vonkel

zo 15 januari 15.11 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan
en Pieëlhaas
Locatie: de Torrekoel

NIEUW IN HORST!
Cijfer
Meester

SOLIDE
PROFESSIONEEL
PERSOONLIJK

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

Meer dan alleen cijfers

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

Restaurant
vrijdag-zaterdag-zondag
keuken open van 17.00-20.30 uur

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

CARNAVAL

Te koop

Aanmaakhout
Per zak

E 5.00

Inhoud ± 8 kg

Camping Centrale

gebr. janssen b.v.

www.janssensevenum.nl

www.sevenum.partylook.nl

Bellen op werkdagen
tussen 8.30 - 16.00 u.

Groenvoorziening
Dichterbij
Berghemweg 33A Sevenum
Tel. 077 - 366 12 07

service 31
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
America
zondag

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

Huisartsenpost

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

19.15

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
09.45

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

zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

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

Hôrs-däörp, begeen jannewari 2012
’n Waterig zunke schient ovver de iêsbaan. D’n iêsmeister kiekt tevreje roond:
de baan leet d’r wer blinkend beej en zuut d’r oêtnudigend oêt. ’n Prachtig
decor vur ’n romantisch oonderonsje. Ma ja, dalijk stroëmt de baan vôl en is
’t vuls te druk vur ’t fiene werk. Misschien volgende waek?

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tandarts

vrijdag

Spoedgevallendienst
13 t/m 19 januari
Kies Mondzorg Velden
Margrietstraat 3, Velden
T 077 472 24 86

Tienray
zaterdag
woensdag

ONTDEK...
Globe Reisburo

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Meer keus, meer service, meer vakantie.
Dat is Globe Reisburo! Bij Globe Reisburo Horst zijn we
altijd op zoek naar uw ideale vakantie. Daarom adviseren
wij u graag bij het maken van een reis op maat, geheel naar
uw wensen. Bovendien werken wij ook op afspraak, zodat
u een reisadvies krijgt wanneer en waar het u uitkomt!

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

95
€ 3,

Hegelsom

zaterdag
woensdag

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

Ki

09.45

Griendtsveen

Melderslo

Verloskundige zorg

r

VOOR n t/m 11 jaa
ndere

s
slecht

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

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

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

SLECH

Grubbenvorst

Venlo

Venray

0
AG van 6,95
D
N
O
Elke Z
TS €

11.00

Broekhuizenvorst

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

Heilige mis

Broekhuizen
zondag

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

N
E
T
J
I
re
o
B
t
s
T
d
o
N
o
O
F
LIJK ohn’s
HEER beej J 9.30 - 11.30 uur

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

GLOBE REISBURO HORST
Hoofdstraat 12 a

200 winkels

077 – 398 88 08
horst@globe.nl

globe.nl/winkel/horst
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Nieuws van

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

Bent u lid van Rabobank Maashorst?

Bestel dan nu combi-tickets met leden-voordeel voor de Floriade 2012 in Venlo
Als hoofdsponsor van de Floriade 2012 in
Venlo, biedt de Rabobank u ledenkorting
op een combi-ticket voor deze wereldtuinbouwtentoonstelling. Dit ticket
bestaat uit toegang tot het Floriadepark
en een ‘vlucht’ met de kabelbaan.
U bestelt en betaalt de combi-tickets
vooraf via internet en print zelf uw tickets
uit. Aan de kassa wordt geen korting
meer verleend. In plaats van € 30 betaalt
u voor een volwassenen ticket de
ledenprijs van € 22 per persoon. Voor een
kinderticket (kinderen t/m 12 jaar) betaalt

u € 11 in plaats van € 15. In totaal kunt u
als lid van de Rabobank vijf combi-tickets
met korting bestellen. Twee voor
volwassenen en drie combi-tickets voor
kinderen tot en met 12 jaar.
Vul de actiecoupon in
Om de combi-tickets met Rabobank
ledenkorting te bestellen vult u een
digitale actiecoupon in. Als u die volledig
heeft ingevuld, wordt u automatisch
doorgeleid naar de internetbestelmodule
van Floriade 2012, waar de Rabobankprijs
aan u berekend wordt.

Via onze website www.rabobank.nl/maashorst kunt u als lid van
Rabobank Maashorst nu al uw bestellingen plaatsen.

Gratis naar Webwinkel Vakdagen
Op 25 en 26 januari 2012 worden in de Jaarbeurs te Utrecht de Webwinkel Vakdagen
gehouden. De afgelopen vijf jaar zijn deze uitgegroeid tot het belangrijkste event
van de e-commerce branche. U kunt de beurs gratis bezoeken.
E-commerce en online ondernemen
De Webwinkel Vakdagen is het enige
event dat zich puur richt op e-commerce

Prins Rob I van VV
De Sjaopsköp
Zaterdagavond 7 januari jl. werd in Horn
Prins Rob (Knoops) 1 uitgeroepen tot
Jubileumprins van VV De Sjaopsköp!
Maandagochtend 9 januari werd Prins Rob I
feestelijk onthaald in het kantoor Spoorweg
door medewerkers van de bank. Het ‘Raboorkest’ zorgde voor de muzikale noot.

Rabobank Maashorst heeft dus opnieuw
een Prins in haar midden! De receptie vindt
plaats op zondag 15 januari 2012 in Horn,
aanvang 12.11 uur.

en online ondernemen. Het is de beurs
voor professionals die hun online succes
willen versnellen en optimaliseren.
U vindt er informatie over marketing &
communicatie, webshopservices,
logistiek, distributie en klantenservice
en betaaloplossingen.
Innovatieve betaaloplossingen
In vijf thema-theaters en twee Keynote
Arena’s verzorgen diverse sprekers uit
binnen- en buitenland boeiende en
leerzame sessies. Ook Rabobanksprekers
verzorgen presentaties. Daarnaast zijn
we prominent aanwezig met onze
innovatieve betaaloplossingen voor
webwinkeliers. Bent u starter of
professional en wilt u uw online succes
versnellen en optimaliseren, dan kunt u
via de Rabobank gratis toegangskaarten
krijgen voor deze beurs.
Bezoek onze website: www.rabobank.nl/
maashorst. Op de homepage vindt u het
artikel Webwinkel Vakdagen, via dit
artikel kunt u zich registreren. Aan het
einde van de registratie ontvangt u dan
uw digitale toegangsbewijs met barcode.
Print het toegangsbewijs uit en wissel
deze bij de ingang van de beurs in voor
uw persoonlijke badge.Na registratie is
een bezoek aan de beurs gratis.

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

Ook ledenkorting op het Floriadeboek
De Rabobank is hoofdsponsor van de
Floriade 2012 in Venlo. Rabobankleden
kunnen daarom het Floriadeboek met
korting bestellen.
Bladeren door de Floriade
Het officiële Floriadeboek staat net als
Floriade 2012 voor innovatie, inspiratie,
beleving en duurzaamheid. Bladerend
door het boek maakt u als het ware een
wandeling over het Floriadepark langs
de vijf themavelden Relax & Heal,
Environment, Education & Innovation,
Green Engine en World Show Stage.

U krijgt tips op het gebied van wonen,
voeding, beplanting en tuinen die u
direct thuis kunt toepassen.
Op verschillende plaatsen in het boek
staan links naar websites voor meer
informatie.
Hoe bestellen?
Leden van de Rabobank kunnen het
officiële Floriadeboek met korting
kopen in de Privilegeshop. U betaalt
€ 15,95 (inclusief verzendkosten) in
plaats van € 19,95.

De kracht van onze
samenwerking zit in onze
natuur.
het idee.
De
krachtDat
van is
onze

samenwerking
zit in
onze
Vanaf 5 april 2012 vindt in Venlo de Floriade
plaats,
de wereldtentoonstelling
van de Nederlandse tuinbouw. Op het park beleven straks meer dan twee
natuur.
Dat is het idee.
miljoen bezoekers thema’s als gezondheid, natuur, innovatie, duurzaamheid,
voeding en cultuur. Rabobank heeft de amibitie om wereldwijd de leidende
food &Opagribank
te zijn
enmeer
wil dan
actief
aanthema's
de verduurzaming
van
tuinbouw.
het park beleven
straks
twee bijdragen
miljoen bezoekers
als gezondheid, natuur,
innovatie,
duurzaamheid,
voeding
en cultuur.
Rabobank
heeft de ambitie
ommet
wereldwijd
de leidende
onze wereld.
Daarom
werkt
Rabobank
als founder
samen
Floriade
om dit
food & agribank te zijn en wil actief bijdragen aan de verduurzaming van onze wereld. Daarom werkt
evenement tot een succes te maken.

Vanaf 5 april 2012 vindt in Venlo de Floriade plaats, de wereldtentoonstelling van de Nederlandse

Rabobank als founder samen met Floriade om dit evenement tot een succes te maken.

Rabobank
is founder
van
Rabobank
is founder
van
World
Expo
Floriade
2012.
World Expo Floriade 2012.
Rabobank. Een bank met ideeën.

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg) is Rabobank Maashorst voor al uw vragen
Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
www.rabobank.nl/floriade
Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34
Hegelsom, Lottum, Melderslo, Meterik en
www.rabobank.nl/maashorst
Swolgen.

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

