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Vertrekpunt
voetveer naar Lottum
Stichting Fiets- en Voetveer Arcen-Lottum wil per 1 april 2013 een fiets- en voetveer tussen
Arcen en Lottum in de vaart nemen. Het initiatief voor een fiets- en voetveer komt van ondernemers uit Arcen en Lottum en dateert van 2009. De laatste keer dat er een voetveer in de vaart
was tussen Arcen en Lottum, was in 1922. Om de toeristische verbinding tot stand te brengen is
een bedrag nodig van 155.000 euro.

Offensief tegen drankmisbruik

Biertje van 85 euro
De politie Horst aan de Maas start 20 januari een offensief tegen drankmisbruik en aan alcoholgebruik
gerelateerde overlast. Daarbij richt de politie zich vooral op minderjarige jongeren, met een bijzondere bijrol
voor de ouders.
Het gebruik van alcoholische
dranken in openbare ruimten is verboden. Uitzonderingen vormen
terrassen van horecagelegenheden
en evenementen waarvoor de
juiste vergunningen zijn afgegeven.
Het verbod beperkt zich tot de
bebouwde kom. De politie Horst
aan de Maas gaat vanaf 20 januari
strenger handhaven op drankmisbruik
en drank gerelateerde overlast. Hans
van Vulpen, wijkagent van bureau
Horst vertelt: “Het is geen overbodige
luxe om dit probleem aan te pakken.

Wij starten een communicatie-offensief
op de scholen en via de sociale media.

Aanpakken probleem
geen overbodige luxe
De ouders van minderjarigen, die zijn
geverbaliseerd omdat zij in een openbare ruimte alcohol hebben gedronken,
krijgen een brief. Daarin wordt melding
gemaakt van de overtreding door hun
kind. Zodra een minderjarige echter
laveloos wordt aangetroffen, nemen
wij direct contact op met de ouders met

het verzoek hun zoon of dochter op te
komen halen. Wij gaan jongeren duidelijk maken dat een biertje zomaar
85 euro kan kosten. Dat is namelijk
de boete die staat op alcoholgebruik
door een minderjarige.” De politie
en de gemeente Horst aan de Maas
hopen met de nieuwe maatregelen
niet alleen de overlast door drankmisbruik terug te dringen, maar ook
ouders meer bewust te maken van de
gevolgen van alcoholgebruik onder
minderjarigen.
Lees verder op pagina 08

De exploitatie van het nieuwe
elektrisch aangedreven pontje neemt
de Stichting Fiets- en Voetveer
Arcen-Lottum op zich. De gemeente
Horst aan de Maas en de gemeente
Venlo dragen elk 30.000 euro bij en de
Provincie Limburg geeft 95.000 euro,
uit het potje Plattelandontwikkelingsprogramma.

Vaartijden seizoensgebonden
De gemeentes Venlo en Horst aan
de Maas en de provincie zien een
fiets- en voetveer wel zitten, met name

ter versterking van het toerisme
waarbij wandelaars en fietsers Arcen en
Lottum aandoen.
In een toelichting, gericht aan B&W
van de voormalige gemeente Arcen en
Velden van 8 december 2009, geven
de initiatiefnemers van het voetveer
ook de vaartijden aan. Zo wordt er
gevaren van april tot en met september
tussen 09.00 en 21.00 uur en in maart
en oktober tussen 10.00 en 17.00 uur.
In de wintermaanden wordt alleen in
de weekenden gevaren van 11.00 tot
16.00 uur. Bij hoog water wordt niet
gevaren.
Lees verder op pagina 07

Het feest begint weer bij de

EL K E
VRIJDAG
KOOPAV

O ND

Meterikseweg 66, Horst

www.feestshopper.nl | www.greef.nl

WONEN | STOFFEN | FEEST

02

nieuws

19
01

Creatieve ideeën groene keukenafvalemmers
Diverse lezers van HALLO reageerden op de oproep om creatieve ideeën aan te dragen voor de problemen rond
de groene keukenafvalemmers. De redactie van HALLO zet de meest opmerkelijke oplossingen op een rijtje.
Thea de Groot uit Horst
Uit nood geboren
”Velen, vooral ouderen, klagen over het
steeds maar bukken voor het vullen
van het groene emmertje. Dat zijn heel
wat keren per dag. Bijvoorbeeld een
papieren zakdoekje.....bukken....weer
een....bukken en nog honderden anderen keren,...bukken...bukken
enzovoort.
Emmertje op aanrecht, is ook geen
optie. Niet smakelijk, geen gezicht en
voor het schillen van piepers enzovoort

staan. Plaats ernaast nog een korf
waarin de mensen hun emmertjes
in kunnen zetten. Ze waaien niet
weg, vallen niet om en het is voor de
ophaaldienst gemakkelijker. Als ik net

als vandaag heb gezien hoe zij achter
de ophaalwagen moeten rennen.
Er staan huisnummers op de afvalemmertjes, dus kwijtraken doe je ze
niet. Toch?”

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

Patrick van Helden draagt deze oplossing aan.
Hij laat er geen twijfel over bestaan dat hij inmiddels wel
weet waar het plastic afval in thuis hoort.
is de emmer op het aanrecht, weer
veel te hoog. Ook niet goed voor onze
ledematen. Mijn rug is al gammel, zoals
bij zovele anderen, alweer meestal
ouderen.
Oplossing: Ga naar de winkel en
haal daar een pakje TESA-haakjes. Ze
kosten 3,99 euro. Op goede hoogte
aan muur bevestigen en emmertje
hangt op juiste hoogte. Wel de TESAhaakjes, want die houden het: goed
voor een gewicht van 1,5 kilo. Tegels
van keukenmuur zijn hier uitermate
geschikt voor. Lees even goed de
beschrijving en hopla, u bent van het
probleem (er zijn er veel meer) van
bukken verlost. Het komt bij mij alleen
van het haakje om het zakje dicht te
knopen en buiten te zetten.”

Lei Schampers reageerde op de
foto van emmer in de steen,
ingestuurd door de familie Faessen
uit Grubbenvorst.
“Ik lees net het ´steengoede´ idee
in de HALLO. Dat is leuk als je daar je
emmer inzet, maar als de ophalers het
daar weer niet in terugplaatsen dan
zwerft de emmer nog steeds ergens los
rond. Bij mij, toen ik thuis kwam van
het werk, lag mijn emmer ongeveer 1
meter op de straat in plaats van op de
stoep, voor een geparkeerde auto.”
Maria Stasz-Gielen uit Broekhuizenvorst had het volgende idee:
“Even een reactie op misschien
een oplossing voor de afvalemmers.
Wij hebben in de straat de tuinkorven

Bezorging
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

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

Frans Tielen uit Horst ontwikkelde een speciale houder,
waar de afvalemmer in geplaatst kan worden.

Thijs van Rens bedacht deze uitgebreide oplossing,
waarin ook de diverse afvalzakken zijn meegenomen

Vmbo-K ‘zeer goed’
Elsevier vergeleek dit jaar voor de elfde keer alle middelbare scholen
in Nederland op basis van gegevens van de Inspectie van het Onderwijs
over 2008-2010. Het Dendron College uit Horst scoort goed op de
scholentest, de vmbo-k afdeling scoort zelfs zeer goed.
De inspectie voor het onderwijs
geeft een beoordeling of een school
voldoende of onvoldoende scoort. De
scholentest van Elsevier beoordeelt
volgens meer criteria en geeft een
oordeel van zeer goed tot zeer slecht.
De kaderberoepsgerichte leerweg van
het vmbo van het Dendron College
staat in de lijst ‘winnaars’ van 2012
tussen de vijf beste scholen van
Nederland.
De afdelingen vwo, havo, vmbo-gt
en vmbo-b scoren allen het predicaat
‘goed’. De afdeling vmbo-k van het
Dendron College scoort het label ‘zeer
goed’. Gerard Bruijsten, afdelingsleider vmbo-4 van het Dendron College:
“De medewerkers van het Dendron
College zijn natuurlijk trots op dit
resultaat, mede omdat dit alweer
de derde of vierde keer is dat het
Dendron College deze prestatie heeft
neergezet. De school heeft fijne leerlingen met welwillende ouders, goede
docenten die een mix van traditioneel
en modern onderwijs aanbieden.”
Volgens de afdelingsleider heeft
onderwijsvernieuwing hoge prioriteit

gehad binnen het vmbo. Ook krijgen
de vmbo-k-leerlingen dezelfde theorie
als de theoretische leerlingen. “Dit betekent dat deze leerlingen een stevige
theoretische ondergrond krijgen die
een verdere doorstroom naar het mbo
waarborgt.” Voor Bruijsten is ook duidelijk dat de aanpak van het Dendron
succesvol is: “Het vmbo van het
Dendron College is een strenge school
waar discipline hoog in het vaandel
staat. Het kent duidelijke afspraken
over gedrag, huiswerk maken en op
tijd komen. Niks overdreven maar
gewoon werkbaar.”
Elsevier kijkt onder andere naar
het aantal leerlingen, prestaties op
basis van onder andere zittenblijvers
en gemiddelde examencijfers. Omdat
prestaties van een school flink kunnen
schommelen wordt er gekeken naar
de afgelopen drie jaar. Ook wordt
er gekeken naar het verschil tussen
schoolonderzoeken en centrale examens, zodat scholen het eindexamencijfer niet kunstmatig hoog kunnen
houden. Het Citaverde College is niet
in de lijst opgenomen.

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.

“ Een conflict oplossen is:
communicatie herstellen.”
mr. Jeroen Hellendoorn

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

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

Winters genieten
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233
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Een klassieke motor met een verhaal

‘Lafﬁe’ weer thuis in
Lottum
Na één mailtje en de nodige portie geluk vond Bart Seuren (52) uit Lottum ‘Laffie’ terug. ‘Laffie’ is geen huisdier
maar een motor uit 1973, een Laverda 750 SF uit het Italiaanse Breganze om precies te zijn. Bart was al langer op
zoek naar de Laverda van zijn broer Hans die in 1990 overleed aan de gevolgen van leukemie.
oudere broer Hans zijn motorrijbewijs
en kocht de Laverda van ome Frans. Ik
zat toentertijd vaak bij Hans achterop
de motor, totdat hij aan de vrijerij ging.
In 1977 ruilde mijn broer Laffie in voor
een Yamaha XS 750. Dat vond ik jammer want die Yamaha kon qua geluid
en uitstraling niet tippen aan die goeie
oude Laverda. Na die tijd heb niets
meer van Laffie vernomen”, aldus Bart.
Wel wist de motorliefhebber uit
Lottum zich na al die jaren nog het
kenteken van de motor te herinneren:
VU-39-01. Als Bart ergens een Laverda
750 SF zag staan keek hij eerst naar
het kenteken. “Misschien komt dat wel
omdat mijn broer enkele jaren voor zijn
overlijden zijn Yamaha weer inruilde
voor een Laverda 750 SF2”, zegt de
motorliefhebber.

Nog even niet opgeven,
die goede voornemens

Koolhydraat
arm brood

HORST • MAASBREE

Laffie komt niet meer
op Markplaats

Al op jonge leeftijd maakte Bart
kennis met het motorwereldje. “In
augustus 1973, ik was dertien, kocht
mijn ome Frans (Thielen) een prachtige,
blauwe Laverda 750 SF, een mooie
motor en een beest van een machine
maar met weinig comfort. Het is een
zware, stoere, stugge motor en werd

daarom ook wel ‘De beul van Breganze’
genoemd.”

De beul van Breganze
“Ome Frans reed in de twee jaar
dat hij de motor had slechts 3.000 kilometer op ‘Laffie’ zoals hij de machine
noemde. In 1975 haalde mijn twee jaar

De doorkomst van een groep
klassieke Italiaanse motoren door
Lottum in 2009 versterkte zijn
gevoelens voor de Laverda. In oktober
2009 ontdekte Bart op Marktplaats
een zwarte Laverda 750 SF. Hij stuurde
een mailtje en vroeg daarin aan de
verkoper of het kenteken toevallig
VU-39-01 was. “En ja hoor, ik had
zomaar de oude Laverda van mijn
broer te pakken. Het heeft zo moeten
zijn, denk ik, en natuurlijk kocht ik de
motor.”
Amper anderhalve week later stond
Laffie weer bij Bart in de garage, op de
plek waar hij 32 jaar eerder ook stond.
Achteraf blijkt Laffie nog zeker vier keer
van eigenaar te zijn gewisseld. Ondanks
de verschillende eigenaren verkeerde
de motor in prima staat. “Ik heb
hem wel weer de originele blauwe
kleur gegeven. Ook de banden heb ik
vernieuwd en de uitlaatdempers en
nieuwe voorvork-keerringen. Een flinke
poetsbeurt maakte Laffie zoals ik hem
graag wilde”, zegt Bart. Eén ding staat
vast, Laffie blijft in Lottum en zal zolang
Bart leeft niet meer op Markplaats te
vinden zijn.

DE TWOPETJES Speeddate Toverland

nr. 14

zondag 5 februari
11.00 - 16.00 uur
De reis van je leven
start hier

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

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

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Hennepkwekerij
Kronenberg opgerold
De politie van Horst aan de
Maas heeft dinsdagmiddag een inval
gedaan in een woning in Kronenberg.
Daar werden 310 hennepplanten
en 150 stekken aangetroffen. Deze
werden in beslag genomen door de
politie om te worden vernietigd.

De politie had een energiemeting
gedaan bij de woning. Hieruit bleek
een afwijkende situatie, waarop de
politie overgegaan is tot de inval. Bij
de inval is één persoon aangehouden.
De straatwaarde van de vernietigde
hennepplanten is onbekend.

Pilot gemeente Horst aan de Maas en Wonen Limburg

Kamers met kansen

Synthese start binnenkort in samenwerking met Wonen Limburg en de gemeente Horst aan de Maas de pilot
van het project ‘Kamers met kansen’. Afgelopen donderdag tekenden de drie partijen een samenwerkingsovereenkomst. Tegelijkertijd werd het startsein voor het project gegeven.

Emotioneel Evenwicht Workshop
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.

Voor info en aanmelding bel: 06 – 53364164

gratis!

Loop
binnen...

…elk 3de rolgordijn
geldt ook voor de
Duo rolgordijnen
Het duo rolgordijn combineert
het beste van twee klassiekers,
namelijk de stijl van het
originele rolgordijn en de
functionaliteit van een
horizontale jaloezie. Het
bestaat uit twee stoflagen,
met horizontale transparante
en niet-transparante banen,
die kunnen bewegen ten
opzichte van elkaar.
Of u nu kiest voor een
traditioneel rolgordijn of dit
bijzonder duo rolgordijn, voor
beide geldt in januari:

elke 3de gratis!

Voor meer informatie ga naar binnen.nl

Horst
Vijverlaan 2
5961 DJ Horst
T 077-398 08 55

Jan Leenders
Vijverlaan 2 5961 DJ Horst
T 077- 398 08 55

“Kamers met kansen is bedoeld
voor jongeren, die door bijvoorbeeld
huiselijke omstandigheden een
steuntje in de rug nodig hebben bij de
opstap naar zelfstandig wonen”, vertelt
Daan Rooijakkers van Synthese. Hij is
coördinator van het project Kamers met
kansen. “Het gaat daarbij om jongeren,
die perspectiefvol en gemotiveerd
zijn, maar door de thuissituatie kansen
dreigen mis te lopen. Wij gaan hen
helpen bij het opstarten van een
nieuwe levensfase, waarbij sommigen
nog studeren en anderen reeds werk
hebben gevonden. Om te voorkomen
dat ze alsnog een verkeerde weg in
slaan of anderszins vastlopen, starten
wij dit project.”
De pilot wordt gedraaid met vier
jongeren tussen de 18 en 23,5 jaar en
gaat 18 maanden duren. Ze gaan in
één huis samenwonen. Ieder betaalt
de eigen huur en krijgt de beschikking
over een woonruimte. De keuken en
sanitaire voorzieningen worden door
hen gedeeld. Malu Prijt van Synthese
gaat hen coachen bij het reilen en
zeilen in de woning. Zij is 23 jaar en
heeft inmiddels ervaring opgedaan met
thuisloze en dakloze jongeren.

ze komen en het totale sociale plaatje.
Nadat de pilot is gestart, hebben wij
met de gemeente en Wonen Limburg
om de zes weken gezamenlijk overleg
over de voortgang. Kamers met kansen
is een landelijk project. Het oorspronkelijke idee komt uit Frankrijk. In
diverse Nederlandse gemeenten wordt
op verschillende manieren inhoud
gegeven aan het project. De pilot
in Horst aan de Maas is onder meer
bedoeld om na te gaan of instanties als
bijvoorbeeld het onderwijs betrokken
kunnen worden bij het project. De
initiatiefnemers gaan ervan uit dat in

onze gemeente voldoende jongeren in
aanmerking komen voor Kamers met
kansen.
De gemeente Horst aan de Maas
is enthousiast over het project Kamers
met kansen. “Het wordt tijd dat
jongeren in een meer positief licht
worden gezet”, vertelt wethouder Loes
Wijnhoven. “Met een project als dit
investeren wij in jongeren en proberen wij problemen in de toekomst te
voorkomen. Horst aan de Maas is de
eerste gemeente in Noord-Limburg
waar dit project werkelijk van de grond
komt.”

Ieder betaalt de
eigen huur
“Het is de bedoeling dat wij de jongeren gaan ondersteunen in de vorm
van begeleiding. Ze leren budgetteren
en waar nodig schakelen wij hulp van
buitenaf in om ze bijvoorbeeld te leren
koken. Uitgangspunt blijft dat ze zoveel
mogelijk zelfstandig leven”, vervolgt
Rooijakkers.
Wonen Limburg gaat uit de bestaande poule een woning selecteren.
“De jongeren moeten onderdeel van
de wijk worden. Vooraf zullen wij de
naaste bewoners informeren over de
plannen”, zegt Hassan Najja van Wonen
Limburg. Welke woning gekozen wordt
www.binnen.nl
en in welke buurt is nog niet bekend.”
Binnen Jan Leenders
Rooijakkers: “Binnenkort starten wij
Vijverlaan 2
met de werving van de jongeren. We
Panningen
5961
DJ Horst gaan op zoek naar de Magic Mix, ofwel
Raadhuisstraat 120
5981
Panningen
Tel:BJ077
398 08 55vier jongeren die goed bij elkaar pasT 077-307 33 77
sen. We kijken naar de situatie waaruit
Fax: 077 397 13 23

E-mail: horst@binnenjanleenders.nl

Skipiste in de tuin
Eindelijk was het dan koud genoeg. Sander Hesen (21) uit
Hegelsom kon maandag op dinsdagnacht eindelijk zijn sneeuwkanon in werking stellen: het vroor net hard genoeg. Sander heeft
jaren gebouwd voordat hij een werkend kanon had, maar nu
eindelijk ligt de hele helling van 3,5 meter hoog en 6 meter lang in
de achtertuin vol met een dik pak sneeuw en kan hij zijn snowboardtrucs gaan oefenen. Het sneeuwkanon gebruikt per minuut
ongeveer 38 liter grondwater.
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Onderscheiding voor Bep
Stappers
Mevrouw Bep Stappers-Hermans (85) uit Grubbenvorst heeft op dinsdagmiddag 17 januari een Koninklijke
Onderscheiding uitgereikt gekregen. Aansluitend aan de jaarvergadering van het Projectmatige Charitas (PMC) in
Grubbenvorst kreeg mevrouw Stappers haar onderscheiding voor haar vrijwilligerswerk dat zij sinds 1981 voor die
stichting doet.

donderdag vrijdag zaterdag

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

★ 4 Kaiserbroodjes
voor E1,00
★ Bosbessen bavaroisevlaai
van E11,75 voor E10,50
Wij zijn op zoek naar een

TRANSPORT
PLANNER m/v
Aanvankelijk hielp mevrouw
Stappers met het verzamelen, schoonmaken en repareren van diverse
spullen. Van daaruit is zij samen met
haar man in januari 1988 de Winkel
van Sinkel begonnen. Tot op heden is

zij de spil van de winkel als caissière
en draagt zij zorg voor de kleding in de
winkel. In de beginjaren van het PMC
breidde zij truien voor een weeshuis
in Polen. Bep Stappers wordt voor
bovengenoemde verdiensten benoemd

tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De onderscheiding werd uitgereikt
door burgemeester Kees van Rooij van
de gemeente Horst aan de Maas. Ook
familieleden waren toegestroomd om
Bep te feliciteren.

Nalopen wordt nadenken

Van deze persoon verwachten wij een flexibele werkhouding, affiniteit met
agrarische producten en reststromen en het kunnen werken in teamverband.
De werkzaamheden bestaan uit het aansturen van agrarische bulkstromen en
reststromen, het verzorgen van de administratieve afwikkeling en het onderhouden van de contacten met onze klanten en chauffeurs.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marleen van Leendert,
077-3209700

Broekhuizenvorst

De markt voor onroerend goed lijkt muurvast te zitten. Aanbieders raken hun objecten maar moeilijk kwijt en
de tweede recessie in drie jaar biedt weinig hoop op herstel van de markt. Anders denken lijkt het nieuwe motto te
worden.

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l

60%
KORTING
OP DE

WINTER
* tenzij anders aangegeven

COLLECTIE*

Ze vallen iedere week op de
deurmat. De krantjes van makelaars,
vol met woningen, bedrijfsgebouwen
en andere objecten. De kranten lijken
steeds dikker te worden. En de objectprijzen staan zwaar onder druk. Iedere
´bijzondere aanbieding´ lijkt maar korte
tijd effect te hebben. Veel aanbieders
zitten met de handen in het haar. Maar
niet iedereen zit bij de pakken neer.
In tijden van recessie worden mensen
creatief. Inventiviteit krijgt steeds meer

ruimte. Was het vroeger behoorlijk
eenvoudig om een koper te vinden, nu
moet alles uit de kast. De ene aanbieder krijgt een geniale inval tijdens de
koffiepauze, de ander heeft urenlange
brainstormsessies nodig om tot een
goed idee te komen. De gevolgen van
deze tendens worden zichtbaar. En
het ´anders denken´, in jargon ook wel
out-of-the-box denken lijkt ook over
te slaan naar andere bedrijfssectoren.
Natuurlijk brengt het anders denken

risico´s met zich mee. De aspirant-koper
wil wel serieus genomen worden. In
ieder geval weten sommige aanbieders
op een andere, soms haast ludieke
manier de aandacht op zich te vestigen.
De platgetreden paden worden verlaten. Steeds meer aanbieders verlaten
de kudde en trekken hun eigen plan.
Met veel vertrouwen in de nieuwe,
eigen inzichten komt het keerpunt in
zicht. En komt de markt in onroerend
goed langzaam weer in beweging.
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Profiteer va p de afgeprijsde prijs!
l
e
voorde o 10% extra korting
ting
1 stuk:
% extra kor ting
0
2
2 stuks:
% extra kor ting
0
3
3 stuks: eer: 40% extra kor
4 stuks of m vanaf maandag 9 januari
Actie geldig

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

Geboren

Kian

Ilse

4 januari 2012
Zoon van
Frank van den Goor en
Mieke Wijnhoven
Broertje van Glenn
Schepenhof 8, 5975 VJ Sevenum

10 januari 2012
Dochter van Joris en Jose
Hoeijmakers-Sikes
zusje van Kim en Roy
Pastoor Jansenstraat 39
5966 LA America

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

Dagopvang 0-4
Peuterprogramma 2-4
Buitenschoolse opvang
voor kinderen van 4-13

Vrijdagochtend 20 januari

Open Huis 9-11.30 uur
Verloren omgeving winkelcentrum
Horst bril (montuur bruin) in zwarte
harde etui met op achterzijde de letters
verte. Tel. 0475 46 29 66.
Breien chocolade voor de geest
Diverse koopjes in breigarens en
borduurartikelen. Breimode en handwerken ‘t Schippertje Schoolstraat 6
Horst tel. 077 398 19 75
www.schippertjehorst.com
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Te huur zomerhuis Mallorca
nabij strand van 27 juli tot 13 aug en
voor en najaar www.huisbertcati.nl
Te koop 2.80 ha landbouwgrond
in log gebied witveldweg. Voor info
mail pmhmvull@xs4all.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
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.
Houtpellets 06 51 56 15 31
www.biowarmtenederland.nl

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
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
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw magazijn + palletstellingen, stalen kasten,
werkbanken, ladenblokken, magazijnbakken enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.
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.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Wie is er zo brutaal geweest om een
blauwe damesfiets bij ons achter het
huis weg te halen? Gelieve deze weer
terug op de plek van vermissing te
zetten. De dader weet waar ik de fiets
terug moet komen halen.

Dankbetuiging

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

Wiel Alards
Samen met u allen hebben we er een warm en
mooi afscheid van gemaakt.
Tiny Alards-Spreeuwenberg
Kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst is op zaterdag 18 februari om 17.30 uur
in de H. Oda te Melderslo.
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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

Te koop: Opel Kadett grijs,
4-deurs met trekhaak. Bj.1991 is in
goede staat. Keuring mei 2012.
Info: 077 398 54 13.
Te koop z.g.a.n. scootmobiel Winner
3W. Bereik 50 km, snelheid 15 km/u.
Tel 077 398 38 71.
Gezocht: chauffeur uit Horst 55+
die om de week wat pakketjes rond
wil brengen in de omgeving.
Reactie tel: 077 398 78 01.
Wilt u meer energie of afslanken?
Team Herbalife Horst schenkt nog aan
5 personen een gratis proefpakket
incl. begeleiding.
www.uwgratisproefpakket.nl
Te koop: Buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s, kantinemeublair, ordnerkasten, garderobe
+ lockerkasten, kluizen, whiteborden
en kapstokken. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.
Spiegeltje, spiegeltje....
Schoonheid zit van binnen! Workshop
Spiegeltje, spiegeltje aan de binnenkant..., voor vrouwen die naar zichzelf
durven te kijken. Maandagavond
30 januari a.s. te Melderslo.
Zie www.mathein.com
Te huur vrijstaand woonhuis.
Mooi groot woonhuis in centrum van
Horst, woonkamer tuinkamer,
4 slaapkamers, garage 40 m2 en een
prachtige aangelegde tuin met diverse
terrassen. Aanvaarding in overleg.
Inlichtingen LeoGebe 06 51 29 33 75.

Leunen

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

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

Bezoek onze ruimtes
voor meer informatie en
inschrijven

Kinderopvang
nodig?
Kom kijken!
Maak een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding!

www.spring-kinderopvang.nl

CARNAVAL
CA
Camping Centrale

gebr. janssen b.v.

Maasbreeseweg 3 Sevenum 077-4671818

w w w. j a n sse n s e ve n u m .n l

Praktijk Constance in Horst U bent
welkom voor pedicure & voetreflex &
schoonheid. Nieuw: jaarplan voor het
hele jaar goed verzorgde voeten.
Info op www. bijconstance.nl
Sfeervol wonen? Wonen tegenover
een restaurant in een sfeervol
woonhuis? Bel 077 398 90 90.
Carnavalsmuziek
Betaalbare live-muziek voor
carnaval, bruiloft of partij, vraag
Duo “The Memories” erbij!
Inl. Manfred Nabben 077 463 24 70.
Nu te huur bij Stervideotheek
Venloseweg 2, Horst: Bende v. Oss/
Apollo 18/The Debt/Colombiana/
Final Destination 5/Cat Run/Arena/
Captain America/Shark Night 3D/
The Crusader/Actie: 2 dag- & 3
weekfilms voor € 12,00
Linders Naaiatelier
voor kleding en leerreparatie, stofferen
kussens, gordijnen, tel. 077 398 77 36
of 06 13 33 30 74, Kempweg 18,
5964 NE Meterik. Ik ben er altijd op
dinsdag en donderdag van 18.00 tot
21.00 uur.
Dvd’s tijdelijk extra goedkoop
Wij ruimen nu grote aantallen exverhuur films op: 5 films nu te koop
voor € 10 of 10 films voor € 15. OP=OP.
De opruimingsactie is slechts tijdelijk!
Stervideotheek Horst, Venloseweg 2,
tel. 077 398 78 55.
Wie heeft mijn grijze damesfiets
merk cortina met voorrek en mand
meegenomen. Vrijdag 13-1-2012 vanaf
het Wilhelminaplein. Svp terugplaatsen
of bel 06 48 48 11 00.

Dag en nacht bereikbaar

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

Kindcentrum Onder de Linde
Kindcentrum De Doolgaard
Kindcentrum Weisterbeek
Kindcentrum Meuleveld

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

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

Uw koffietafel
onze zorg

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

www.theoarts.com

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl

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

Bloemen
zeggen
meer
dan
woorden
TEL.: (077) 467 37 77
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM
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Restaurant Aan Tafel uitgebrand
Dinsdagnacht rond middernacht kreeg de brandweer een melding
binnen van een brand in restaurant Aan Tafel aan de Venrayseweg in Horst.
Een woordvoerder van de brandweer geeft aan dat de eigenaar, die achter
het pand woont, zelf de eerste melding deed.
De eigenaar deed melding van
een binnenbrand, maar passanten
berichtten daarna dat het een
uitslaande brand was en de vlammen
uit het dak kwamen. De brand werd
snel na de melding opgeschaald tot
‘grote brand’.
De brandweer laat weten dat bij
aankomst van het eerste blusvoertuig
de vlammen uit het dak van het
restaurant sloegen. De brandweer
heeft de brand met groot materiaal
bestreden: drie blusvoertuigen, een
ladderwagen en een watercontainer
rukten uit. De brandweer uit Venray
en Lottum ondersteunden de Horster
brandweer. Om 01.30 uur werd het
sein brand meester gegeven.
Tijdens het blussen zorgde een
van de ondergrondse brandkranen nog
voor een kleine hindernis. Een deksel
van de brandkraan moest worden

stukgeslagen. De woordvoerder
nam aan dat deze door de vorst niet
makkelijk loskwam. Dit had verder
geen gevolgen voor het blusproces.
De brand is op de bovenverdieping
van het pand ontstaan. De brandweer
heeft door het blussen voorkomen
dat de brand zich uitbreidde
naar het restaurantgedeelte.
De bovenverdieping is wel helemaal
uitgebrand. De benedenverdieping liep
wel roet- en waterschade op.
Op het moment dat de brand
uitbrak waren er geen mensen
aanwezig in het pand. Er zijn geen
persoonlijke ongelukken gebeurd. Ook
geeft de brandweer aan dat er geen
gevaar is vanwege asbest, dit werd
niet in het pand aangetroffen.
De oorzaak van de brand en de
hoogte van de schade zijn op dit
moment nog onbekend.

Op een terras in Arcen zit familie
Van de Liefvoort uit Grubbenvorst te
genieten van de winterzon. Over de
komst van een voet- en fietsveer is Van
de Liefvoort stellig. “De horecaondernemers in Arcen zullen zo’n veerpontje
wel willen, dat brengt hen meer omzet.
Kijk zelf eens naar de overkant, je
komt midden in het groen uit tussen
Broekhuizen en Lottum. Ik blijf gewoon
van de grote pont gebruik maken in
Lottum of Broekhuizen. Laat ze het
geld maar in extra diensten steken bij
de bestaande veerponten”, zegt de
Grubbenvorstenaar.

Harry Muijsers van Rosarium Lottum
ziet de komst van een extra pontje over
de Maas niet zitten.
“We hebben twee veerponten
op amper drie kilometer afstand van
elkaar. Ik geloof niet dat wandelaars
of fietsers met potrozen in de hand
het voet- en fietsveer gebruiken.
De huidige veerdiensten zijn meer
dan voldoende. Het Rosarium zal geen
financiële bijdrage leveren aan de
initiatiefnemers van het voet- en fietsveer”, aldus Muijsers.

Vervolg voorpagina

Vertrekpunt voetveer naar Lottum

Steek geld in bestaande dienstregelingen

Aanblik vanuit Arcense kant richting westelijke Maasoever
Het doel van de initiatiefnemers is
om uiteindelijk in de wintermaanden
bij goed weer dagelijks te varen. Bij belangrijke evenementen en
vakanties wordt ook dagelijks gevaren.
Woordvoerder Frank Heinemans,
namens de initiatiefnemers is
enthousiast: “Het pontje biedt
wandelaars, fietsers en recreanten de
mogelijkheid aansluiting te vinden op

de fiets- en wandelroutes van Lottum.
Goed voor de ondernemers in Arcen en
Lottum.”

Aansluiting op
wandel- en fietsroutes
Ton Paulus, exploitant van de
Maasveren ziet de komst van een extra
veerpontje niet zitten. “Ik stoor me

Het onderhoud van uw Suzuki
is bij ons in goede handen

het meest aan het feit dat ik nergens
vanaf wist. Ik heb het verhaal uit de
krant vernomen. Met mij zou ook iets
te regelen zijn geweest. Zoveel geld
uitgeven aan een stichting ter
versterking van het toerisme terwijl
zoveel clubs, verenigingen en andere
stichtingen nauwelijks het hoofd boven
water kunnen houden is ‘not done’”,
meent Paulus.
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Auto Lenders B.V.

Keizersveld 12, 5803 AN Venray, Tel: (0478) 554 900
info@autolenders.nl, www.autolenders.nl
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Ad Sillekens van café-zaal Den Hook
in Lottum heeft een naar eigen zeggen
beter idee: “laat ze de kabelbaan van
de Floriade maar van Arcen naar Lottum
plaatsen. Dan heb je tenminste een
attractie die het toerisme versterkt.”
Over een financiële bijdrage vanuit
zijn ondernemerschap richting het voetveer doet hij geen directe uitspraak.
“Ondernemers uit Arcen liggen met hun
zaak dichterbij de Maas dan ik. Als er
werkelijk meer wandelaars, toeristen
of andere bezoekers naar mijn terras
komen, kan ik altijd nog nadenken over
een eventuele financiële bijdrage. Maar
nu even niet”, aldus Sillekens.
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Geen geld uit Lottum
Jan Huys, voorzitter van Stichting
Rozendorp Lottum laat ook weten
geen partij te zijn in de aanvraag.
“Laat duidelijk zijn dat de stichtingen
Rozenhof en Rozendorp geen
financiële bijdrage leveren aan het
Arcens initiatief. Wij hebben goede
afspraken gemaakt met Ton Paulus
over extra vaartijden tijdens het
Rozenfestival en daar zijn we heel
tevreden over”, zegt de voorzitter.
Wethouder Paul Driessen van
de gemeente Horst aan de Maas
laat weten dat er 30.000 euro staat
gereserveerd voor het voet- en fietsveer. De wethouder ziet in de komst
van het pontje een toegevoegde
waarde voor toeristen en inwoners
van Lottum en Broekhuizen die een
‘ommetje’ Arcen willen wandelen.
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Van Rensch reikt 250e boekstartkoffertje uit
Luuk Jacobs uit America is de 250e baby uit Horst aan de Maas, die een
boekstartkoffertje krijgt. Omdat Luuk nog te klein is, ontving grote broer
Tom het koffertje uit handen van wethouder Ger van Rensch.
Wat moet een baby met een boekstartkoffertje? Een goede vraag met
een eenvoudig antwoord. Voorlezen
aan baby´s bevordert de taalontwikkeling. Dat vinden ze ook bij BiblioNu. De
bibliotheek doet mee aan Boekstart,
ontwikkeld door de Stichting Lezen en
Vereniging van Openbare Bibliotheken.
Het project is afgeleid van een succesvol Engels project dat onder de naam
Bookstart door het leven gaat. Het
boekstartkoffertje is onderdeel van het
project en speciaal gericht op baby´s.
Op het consultatiebureau krijgen aanstaande ouders een waardebon. In het
koffertje zit een cd-boekje met liedjes
en versjes. Bovendien krijgt ieder kind
een gratis lidmaatschap voor de biblio-

theek. Van de 926 bonnen die in Horst
aan de Maas zijn uitgedeeld, zijn er 250
´verzilverd´. “Een uitstekend resultaat”,
volgens Marga Bakker van BiblioNu. “En
daar zijn wij best een beetje trots op.”
Afgelopen woensdag reikte
wethouder Ger van Rensch het 250e
boekstartkoffertje uit. Luuk Jacobs uit
America was de gelukkige. Zijn grote
broer Tom is een echte boekenwurm
en bezoekt regelmatig de bibliotheek.
Vol trots nam hij het koffertje voor zijn
kleine broer in ontvangst. Bovendien
kreeg Tom zelf ook een cadeautje
namens BiblioNu. Wethouder Ger van
Rensch vroeg Tom of hij hem mocht
voorlezen. Verontwaardigd antwoordde
Tom: “Maar ik ben toch geen baby?”

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Secretaresse

m/v (fulltime)

Functie
Als secretaresse bent u de spin in het web van de organisatie
en geeft u administratieve en secretariële ondersteuning aan
de medewerkers, de officemanager en de directie. Na een
gedegen inwerkperiode bent u in staat om de officemanager
te vervangen bij haar afwezigheid en zult u diverse taken van
haar gaan overnemen. Verder verzorgt u de in- en uitgaande
correspondentie en handelt u inkomend telefoonverkeer af.
Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het dossierbeheer en
zorgt u, in samenwerking met uw collega’s, voor een optimale
organisatie van het secretariaat.

Aandacht,
dat is waar Lenssen voor staat.
Wij zijn een adviesorganisatie
op het gebied van:
• accountancy
• ﬁscale- en juridische
dienstverlening
• coaching van ondernemers
• salarisadministratie
• personeel en organisatie
Lenssen boekt resultaat voor
een grote verscheidenheid aan
bedrijven. Een team van 32
medewerkers staat klaar om
óók aan u en uw onderneming
aandacht te besteden.
De aandacht die Lenssen aan u
en uw onderneming besteedt
heeft één doel:
Resultaat!

Uw profiel
U bent een klantgerichte, zelfstandige en accurate
secretaresse met organisatietalent. U werkt goed en makkelijk
in teamverband. De functie vraagt om affiniteit met het
financieel-fiscaal-juridisch vakgebied. Verder bent u
communicatief sterk en beheerst u de Nederlandse taal goed
in woord en geschrift. U heeft uitstekende kennis van,
en ervaring met, Microsoft Office en het werken in
een geautomatiseerde werkomgeving is voor u een
vanzelfsprekendheid. U heeft bij voorkeur een MBO+
werkniveau, een afgeronde secretaresseopleiding en
minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
Wij bieden
Een boeiende en afwisselende functie met een hoge mate
van zelfstandigheid, een prettige werksfeer en een aantrekkelijk
toekomstperspectief. Het salaris is in overeenstemming met
de zwaarte van de functie en afhankelijk van leeftijd en
ervaring.
De werving en selectie voor deze functie
wordt verzorgd door SalaryPeople.
Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact
opnemen met Ivo Oolthuis, HR Adviseur, 077-3997950.
Sollicitaties, met CV en recente pasfoto, kunnen uiterlijk
1 februari 2012 per e-mail gestuurd worden naar
Ivo.Oolthuis@SalaryPeople.nl

Geboortegolf in Meerlo
Op De Patrijs in Meerlo heerst een ware babyboom. Er worden
maar liefst zes kindjes verwacht tussen begin februari tot eind juni.
Als eerste wordt baby Timmermans op nummer 4 verwacht, dan
baby Grob op nummer 10, dan baby Vissers op nummer 12, dan
baby Broekmans op nummer 6 en tot slot baby Smits op nummer 8.
Ook de familie Matheij op nummer 3 verwacht in juni hun eerste
kindje, maar zij wonen niet in het doodlopende straatje. Er is dus
een ware geboortegolf op De Patrijs. “Vruchtbaar is deze buurt
wel”, laat buurvrouw Heidi Disveld weten.

Vervolg voorpagina

Biertje van 85 euro
Deze aanpak is tot dusver uniek
voor de regio Noord-Limburg.
Niet alleen alcoholmisbruik door
jongeren wordt strenger gecontroleerd.
“Wij gaan ook bezoekers van horecagelegenheden en dancings aanspreken
als zij na sluitingstijd nog een soort
after-party op straat houden. Wij willen
op deze manier alle soorten van overlast door alcoholgebruik terugdringen.
Ook zien wij graag dat burgers meer
deelnemen aan het maximaal beperken van overlast. Onlangs nog wisten
wij een man op te pakken die vernielingen had aangericht in de Stoktstraat
in Horst. Dankzij een oplettende buurtbewoner konden wij de man traceren,

waarna hij is aangehouden. Een mooi
voorbeeld van burgerinitiatief dat veel
respect oogstte in de sociale media.”

Idee afkomstig uit
Engeland
Het idee voor de vernieuwde
aanpak van overlast door alcohol vloeit
voort uit de excursie die burgemeester
Van Rooij met enkele leden van het
politiekorps Horst aan de Maas onlangs
in Engeland maakte. “Wij hebben daar
veel ideeën opgedaan, die wij hebben
uitgewerkt en nu dus daadwerkelijk
in de praktijk gaan uitvoeren”, zegt
Van Vulpen tot besluit.
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15 VRAGEN aan Kris Coppus

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

Kris Coppus
14 jaar
Horst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik altijd Britney Spears nadeed. Ik
zong altijd haar liedjes en dan danste
ik haar na. ’Baby one more time’ was
mijn favoriete liedje van haar.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
We gingen met het slotconcert van
Rowwen Hèze bij een vriendin indrinken en ik mocht niks meenemen van
mam en pap. Dat heb ik toen toch
stiekem gedaan, ik nam een flesje wijn
mee.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Ik zou een vliegend tapijt willen heb-

ben, zodat als mama en papa in bed
liggen ik dan nog overal naar toe kan
vliegen. Dan zou ik bijvoorbeeld naar
het dorp gaan om daar nog even een
leuke avond met mijn vriendinnen te
hebben.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Allemaal schoenenwinkels, want ik
hou echt van schoenen kopen en van
winkelen met vriendinnen, dus dat zou
echt ideaal zijn.
Waarop ben je het meest trots?
Ik ben het meest trots op al mijn
vriendinnen, vrienden en mijn lieve
vriendje. Omdat ik altijd de grootste lol
met ze heb en omdat ze er altijd voor
mij zijn.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Ik vind With me van Sum41 een heel
mooi liedje. De zanger zingt over alles
wat hij nog wil laten weten aan het
meisje van wie hij houdt.

Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Ik zou eerst lekker uitslapen, dan op
mijn motor naar het dorp rijden om
scheerschuim te halen. Dan zou ik thuis
mijn baard eraf scheren en staand
plassen. Daarna een voetbalwedstrijd
spelen en lekker uitgaan met mijn
vrienden.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Winx Club-poppen hebben. Ik keek dat
programma altijd met een vriendin van
mij en we verzamelden alle poppen
daarvan. Ik denk zelfs dat ik ze nog wel
heb, mam zal ze wel ergens opgeborgen hebben.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
http://mylifeslim.com
welke zou dat dan zijn?
Italië vind ik een heel mooi land en ik
hou van de pizza’s en de pasta’s.

Begin het jaar gezond!

30 x

Zumba
for Kids

nu
100
e
uro

20 weken 1nu

25
onbeperkt
e
uro
sporten

Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Ik heb eens een surpriseparty georganiseerd voor een vriendin omdat ze jarig
was. Het kwam in een keer in mij op en
toen heb ik dat tegen een paar vrienden verteld. We zijn toen met z’n allen
aan de slag gegaan. De dag zelf hebben we haar geblinddoekt, achter op
mijn fiets gezet en zijn naar de locatie
waar we alles hadden versierd en taart
klaar stond, gefietst. Daar deden we de
blinddoek af en riepen we: surprise! Ze
heeft die avond wel tien keer gezegd
dat ze het superleuk vond.
Telefonisch eten bestellen:
waar bel je naar toe?
Naar Toko Murah in Eindhoven.
Het eten daar is echt mijn lievelingseten. Ik zou erheen bellen en pap het
vervolgens laten halen, hihi.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Mijn angst voor vissen. Ik vind ze echt
doodeng. Niet de kleine, maar die
grote. Ik vind het echt niet prettig om
bij ze te zwemmen, ze zijn groot en
glibberig.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Ik zou eerst lekker uitslapen, daarna
een potje hockeyen met mijn team.
Vervolgens gaan winkelen met mijn
vriendinnen en ’s avonds met mijn
vriendinnen ergens eten en daarna
bij Ger in de Meterik gaan zitten. Dat
is een café in Meterik waar we vaak
zitten.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Op de brug van mijn voet. Ik vind het
wel een mooie en aparte plek voor een
tatoeage. En dan iets van een dierbare
overledene ofzo.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Of ik ooit op de popacademie in Utrecht
kom. Daar wil ik heel graag naartoe, want
ik hou van muziekmaken en zingen.

Voor een
‘werelds’ cadeau

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

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

vloerreiniging
en

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

Mies
Column
Eerste
indruk
Een eerste indruk, is dat
eigenlijk wel de goede indruk?
Is dat nou precies hoe iemand
is? Of juist niet? Afgelopen
week werd ik hier erg mee
geconfronteerd: tijdens een
ontzettend groot project
samenwerken met mensen die
ik helemaal nog niet kende, de
ideale situatie voor het krijgen
van eerste indrukken.
De stempel, ik moet toegeven
dat ik ‘m graag in m’n hand heb.
Ik bestempel heel graag alles en
iedereen, vorm meteen mijn
eigen mening. Heel raar
eigenlijk, want de persoon of
situatie in kwestie ken ik in alle
gevallen nog maar enkele
minuutjes. En ja, oké, die stempel
is eigenlijk altijd een stempel
met een negatieve eigenschap, ik
denk dat iedereen het wel
herkent. Mensen met mijn
beruchte stempel ontloop ik dus
ook het liefst, ook al is dit de
meest moeilijke slalomweg die ik
kan vinden. Evengoed doe ik dit,
constant. Dat is de functie van
mijn stempel-tactiek, een tactiek
om mezelf te beschermen. Toch
werd deze tactiek vorige week
compleet onderuit gehaald, of ik
het nou wilde of niet. Ik
ontmoette ontzettend veel
mensen en al in de eerste minuut
had ik mijn stempels gezet. Juist,
in de eerste minuut, blijkbaar
een ontzettend goed ontwikkelde
routine van mij. Tijdens de
verdere samenwerking vervagen
en verdwenen hier en daar
langzaam een aantal stempels.
Een aantal mensen ontpopte zich
plotseling tot leuke of lieve
mensen, het masker ging op de
een of andere manier af.
Misschien waren die stempels
toch niet zo terecht? Was dat niet
eerlijk van mij?
Zal ik ‘m dan toch maar
overboord gooien, mijn stempel,
en alle mensen voortaan een
eerlijke kans geven? Of blijft de
eerste indruk toch stiekem ook
altijd de tweede? Ik denk een
probleem dat zich bij iedereen
voordoet en altijd onopgelost zal
blijven.
Mies
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Atelier Germalein
Atelier Germalein in Hegelsom is voor velen nog een onbekende naam.
Toch produceert eigenaar Ger Schattevoet al ruim 35 jaar beeldjes van
steenhars. Sinds kort is zijn collectie ook door particulieren te bestellen.
Verborgen achter een rijtje
huizen ligt Atelier Germalein. Aan de
buitenzijde doet niets vermoeden dat
hier een van de laatste beeldenproducenten van Nederland werkt. Ger
Schattevoet is beeldend kunstenaar.
Hij produceerde tot dusver beeldjes
die via de tussenhandel verkocht werden. “De economische crisis heeft ook
ons geraakt, daarom heb ik besloten
de tussenhandel uit te schakelen en
de beeldjes zelf via internet te verkopen. Mijn vrouw en dochter hebben
enorm veel werk in de website ge-

stoken. Ik heb een breed assortiment
waarbij de Sarah en Abraham beeldjes de best verkopende zijn. Inmiddels
heb ik de nodige bestellingen binnengekregen. Ik ontwerp en produceer
de beeldjes van A tot Z. Sinds kort
kunnen klanten hun beeldje ook laten
graveren, bijvoorbeeld met een naam
of een speciale datum. Klanten die de
beeldjes willen bestellen kunnen dit
via de website doen. Ze kunnen ook
hier in Hegelsom worden opgehaald,
maar dan moet men wel vooraf even
bellen.”

StartersCafé
Hoe goed is de prognose van startende ondernemers? Deze vraag wordt
op woensdag 25 januari beantwoord tijdens StartersCafé Horst. Diverse
sprekers zullen starters voorzien van nuttige tips en adviezen op het gebied
van contracten en prognoses.
Starters leren in een interactieve
workshop hoe ze een goede prognose
op kunnen stellen. Tips en adviezen
worden dus direct omgezet naar de
praktijk. Met het thema ´Op de plaats,
klaar? Start!!´ vormt de eerste editie
van 2012 een aanvulling op eerdere
bijeenkomsten.

Starters hebben behoefte aan voorlichting
”In mijn eigen adviespraktijk zie ik
een toenemende behoefte aan goede
en volledige voorlichting aan mensen
die een bedrijf willen starten”, vertelt
Tristan Smits. “Het is zo belangrijk om
je breed te oriënteren. Zo voorkom
je dat er in het begin keuzes worden
gemaakt waar je later spijt van krijgt.”
Smits is één van de organisatoren
van StartersCafé Horst. Hij is werkzaam als jurist en belastingadviseur
bij Lenssen aandacht x resultaat.
Medeorganisator Steffie Hoeijmakers,
werkzaam als communicatiestrateeg
bij mi68 marketing & communicatie
vult aan: “Starters willen van ervaren
ondernemers horen hoe zij het hebben

gedaan en wat ze daarvan kunnen
leren. Waar moet ik op letten bij het
starten van een onderneming? Bij
StartersCafé Horst kunnen beginnende
ondernemers workshops volgen en
tegelijk ervaringen delen met zowel
andere starters als ervaren ondernemers.”
De avond begint om 19.00 uur
en is bedoeld voor iedereen die met
plannen rondloopt om een eigen bedrijf te beginnen en ondernemers die
de afgelopen drie jaar een bedrijf zijn
gestart. In een informele en ontspannen sfeer kunnen starters informatie
vergaren. Naast de initiatiefnemers zijn
er voor de starters ook adviseurs van
de gemeente Horst aan de Maas en
de Kamer van Koophandel aanwezig.
Starters bepalen zelf wat ze willen
weten door een adviseur aan te spreken. Ondernemers van jonge bedrijven
kunnen met anderen ervaringen delen,
hun kennis verdiepen en hun netwerk
verder uitbreiden. De toegang is gratis.
De avond is bij Liesbeth’s Grand Café te
Horst en eindigt omstreeks 21.30 uur.
Aanmelden voor starters is
mogelijk op www.starterscafehorst.nl
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Haegens Groep Horst

Start honderdjarig jubileum
Haegens Groep Horst bestaat honderd jaar. Een eeuw geleden begon Jan
Haegens een eigen onderneming in Horst.
Op donderdag 12 januari hebben
burgemeester Kees van Rooij van
de gemeente Horst aan de Maas
en directeur Jan Haegens van het
bouwbedrijf, witte en rode ballonnen
voor de vrijheid opgelaten. De
ballonnen symboliseren de vele

medewerkers van de Haegens Groep
Horst die voor hun werkzaamheden en
ontwikkeling dagelijks uitzwermen over
met name Limburg.
Ook voor onderhoud en beheer
van vastgoed gaan de medewerkers
dagelijks op pad.

Starters
in de regio
BMS Video
Producties
Bedrijf

BMS Video Producties

Eigenaar Theo van Gestel
Adres
Struikheide 6
Plaats
5971 GB
Grubbenvorst
Telefoon 077 366 12 33
E-mail
BMSViPro@ziggo.nl
Website In Progress
Sector
Audiovisuele
Producties
Start
1 juli 2011
Activiteiten
Het bedenken, plannen, en
uitvoeren van audiovisuele
producties in de vorm van
videofilms. De producties zijn
bedrijfsfilms voor een
presentatie van een bedrijf of
van diensten en producten, en
evenementen, en muziekregistraties zoals videoclips en
live-optredens. Daarnaast
maakt BMS Video Producties
speelfilms.
Doelgroep
De doelgroep van BMS Video
Producties varieert van MKB tot
particulieren die een leuk idee
of filmplan hebben en dat op
creatieve wijze tot uitvoer
gebracht willen zien.

Leveren
van maatwerk
Onderscheidend vermogen
BMS Video Producties is
kleinschalig en daardoor zeer
betaalbaar, bovendien gericht
op het leveren van maatwerk.
Indien de capaciteit vergroot
moet worden kan dat eenvoudig door het inschakelen van
gekwalificeerde krachten en
inhuur van middelen.

Uw keurslager gaat u
weer lekker verwennen!

‘La Rondine’

16 t/m 21 januari 2012

Proef onze:
• Italiaanse catering
• Italiaanse lunch
• groepsarrangementen

3 pepersteaks €
2x 500 gr. gekruid gehakt €

Samen tijdelijk

5.95
5.50

€ 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

Ristorante/ Pizzeria

Proef...
keuken
e
s
n
a
a
i
l
de Ita
Meterikseweg 84, Horst
077-3989089
www.larondine.nl
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Wie is Wendel
Wie kent het niet? Door een confronterende of traumatische ervaring ziet je leven er ineens helemaal anders uit.
Je wereld staat op zijn kop en je vraagt je af hoe het verder moet. Wendel van Dooren verloor in 2000 plotseling
haar levenspartner. Hoe staat zij nu, ruim elf jaar later in het leven?

onder controle had, tot ik een enorme
terugval kreeg. Mijn hele gevoelsleven
leek in een soort ´stand-by´ te staan.
Toen besefte ik dat ik aan mezelf
moest werken.”

De leefstijl van yoga
past bij mij

“Ik heb een leven vóór 6 augustus
2000 en een leven erna”, vertelt
Wendel. “Op die dag overleed mijn
vriend terwijl wij op vakantie waren
in India. Door deze gebeurtenis

kwam mijn verblijf in India in een
heel ander licht te staan. Ik raakte
onder de indruk van de wijze waarop
de Indiërs met het leven en de
dood omgaan. Als kind had ik al het

gevoel dat de dood niet het einde
was. En dat vermoeden werd voor
mij in India bevestigd. In de 2,5 jaar
na het overlijden van mijn vriend
had ik het gevoel dat ik alles aardig

In 2001 ging Wendel bij een
sportschool werken. Zij verrichtte
allerlei werkzaamheden, van lesgeven
tot receptiewerk. Haar opleiding tot
activiteitenbegeleidster kwam daarbij
goed van pas. Ongeveer vijf jaar
geleden kreeg zij inspiratie om iets
met yoga te gaan doen.
“Door de verschillende
werkzaamheden bij de sportschool
raakte in gesprek met de leerlingen.
Ik hoorde hun verhalen aan en
realiseerde mij dat ik daar vanuit
mijn eigen ervaringen iets mee
moest doen. Tijdens een cursus voor
poweryoga ontdekte ik dat dit was
wat ik zocht. De leefstijl van yoga past
precies bij mij. Ik heb vervolgens de
algemene yoga-opleiding gevolgd,
puur omdat ik nog meer wilde
leren over de filosofie van yoga.
Ik leerde mezelf daardoor op veel
vlakken beter en anders kennen en
gaandeweg is deze filosofie mijn
levensstijl geworden.”
Deze verandering in haar leven
bracht Wendel op het idee om een

Zorg er bijtijds voor dat u klaar bent om te kunnen genieten van uw eerstvolgende zonvakantie zonder dat u zich nog zorgen hoeft te maken over haargroei op zichtbare en
vervelende plaatsen.
VieCuriVitaal biedt u de mogelijkheid om overmatige beharing te reduceren door middel
van lasertechnologie. Deze techniek is effectiever dan de andere gangbare technieken die
worden gebruikt en er zijn daardoor minder behandelingen nodig om een mooi resultaat*
te bereiken. Alle behandelingen staan onder supervisie van onze dermatoloog, dr. Suzanne
Verleisdonk-Bolhaar, hiermee is de beste kwaliteit en hoogste veiligheid verzekerd!

Wilt u klaar zijn voor de zomer van 2012, meld u dan nu aan voor een intake**!

Dr. Suzanne Verleisdonk- Bolhaar,
Dermatoloog

Nu aaNbiediNg*:
■ Bikinilijn en onderbenen ontharing per behandeling € 299,■ Bikinilijn en oksels ontharing per behandeling € 249,■ Onder- en bovenbenen ontharing per behandeling € 549,* Gemiddeld 4-6 behandelingen nodig voor optimaal resultaat
** Kosten voor een intake bedragen € 40,-. Intake is gratis bij afname van een behandeling.

Meer informatie
VieCuriVitaal
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
T 0478 - 52 27 77
www.mooi-vitaal.nl

eigen praktijk in yoga op te starten.
“De afgelopen twee jaar is het idee
verder gegroeid. Ik richtte mij meer
en meer op het lesgeven in yoga
om mezelf verder te ontwikkelen.
Het duurde even voordat ik alles op
een rij had. Uiteindelijk besloot ik,
onder meer na een personal coaching
traject en na veel gesprekken en
nadenken, mijn eigen bedrijf te
beginnen. Ik had nooit van mezelf
gedacht had dat ik dat zou doen,
maar het was een logisch gevolg van
de situatie waarin ik me bevond.

Yoga geeft mij
enorm veel energie
In oktober 2011 ben ik onder
andere hier in Horst met WeYoga van
start gegaan en ik heb er nooit spijt
van gehad. Sterker nog, ik vind het
echt geweldig om te doen. Yoga geeft
mij enorm veel energie en ideeën,
die ik met veel mensen wil delen.
Ik wil de mensen vooral
meegeven dat het bij yoga niet
alleen om houdingen gaat en uren
in kleermakerszit zitten. Het is
helemaal niet zweverig, maar juist
erg verhelderend. Je leert jezelf beter
kennen en komt daardoor beter in
balans. Dat is prettig voor jezelf maar
ook voor je omgeving. En aandacht
aan jezelf besteden is zeker in deze
tijd een absolute must.”

12

winkel&bedrijf
nieuws

19
01

Bronzen Schieter gaat naar Horst

Bakkerij Derix twee keer
in de prijzen
Bakkerij Derix, de Echte Bakker uit Horst heeft de derde plaats behaald in de strijd om de Beste Kwaliteit van
Nederland. Uit de keuringscijfers van het Nederlands Bakkerij Centrum is gebleken dat hij in 2011 gemiddeld de op
twee na hoogste score van alle Echte Bakkers heeft behaald. Derix moest alleen Thijs Koolen uit Ell en Jenny van der
Putten uit het Brabantse Mierlo voor zich laten.

Productkwaliteit is een van de
aspecten waarop het NBC alle Echte
Bakkers het gehele jaar door beoordeelt. Voor de beoordeling worden drie
banketproducten en vijftien broodproducten onaangekondigd opgehaald en
gekeurd in Wageningen.
Marc Derix, eigenaar van Bakkerij
Derix, scoorde met een gemiddelde van
7,731 het op twee na beste resultaat
van alle Echte Bakkers en won hiermee
de Bronzen Schieter Beste Kwaliteit.
Marc Derix is heel blij met de
behaalde
plaats
in de
top
Vakgarage
Gommans
& de
Wit drie van de
Gezellenbaan
8 | 5813
Ysselsteynal
(L) veel
Echte
Bakkers.
“WeEAhebben
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
prijzen
gewonnen de laatste jaren
www.gommansendewit.nl
en telkens gaan we weer een stapje
omhoog”, zegt een trotse Marc. “Deze
keer moet ik zeggen dat ik zeer trots
ben op de bakkers en winkeldames.
Het is voor het grootste deel hun
verdienste dat we in een aantal jaar
een grote sprong hebben gemaakt
met onze productkwaliteit. Het motto
binnen ons bedrijf is: ‘probeer vandaag
iets beter te zijn dan gisteren’ en zo
schuiven we gestaag door naar de top

obiliteite! te
m
n
i
r
e
Uw par tns voor uw comp l
Het adrae rkbeheer!
wagenp

van Nederland.”
Maandag 9 januari ontving Marc
de prijs uit handen van Chris Scholtens,
de Gildemeester die de leden van het
Gilde adviseert op gebied van productkwaliteit. Scholtens: “De prestatie die
Derix heeft geleverd is ongekend en
de beloning van vijf jaar investeren in
vakmanschap”.
Naast de landelijke strijd onder
de Echte Bakkers wordt ook binnen
de afdeling Limburg een Kampioen
uitgeroepen. Hiervoor tellen mee de
score Beste Kwaliteit, Beste Winkel en

Kampioenendag afdeling Limburg.
Tijdens een uitzending van TV
Limburg werd op woensdag 11 januari
bekendgemaakt dat Derix de tweede
plaats heeft behaald. Marc Derix wil
niet zomaar aan al deze successen
voorbij gaan. In de komende weken
zijn diverse producten te proeven in de
winkel. Klanten kunnen zelf oordelen
over de kwaliteit van de Echte Bakker.
“Wie gewonnen heeft wil dat vieren,
dus we trakteren de komende weken
op een aantal leuke aanbiedingen”,
zegt Marc Derix tot besluit.

Trendrapport
Vrije Tijd en Zorg
Recreatiecentrum De Schatberg heeft plannen voor een 55+ seniorenbungalowpark. Ronald Hoppzak, eigenaar: “Met onze plannen spelen wij in
op een groeiende markt en dit kan voor Nederland een voorbeeld zijn. Wij
kunnen en willen wonen met een grote mate aan hulp en zorg in een
passende recreatieve omgeving. We hebben nu al enkele jaren ervaring met
een groepsaccommodatie, geschikt voor meerdere generaties. Hier ervaren
wij dat toegankelijkheid bepaalt in hoeverre deze geschikt is voor gebruikers met een beperking.”

Slimmadvies, expert in vrije
tijd, heeft in samenwerking
met Zet-Brabant een unieke
publicatie samengesteld waarbij
recreatieondernemers een introductie
krijgen in de wereld van zorg en
toegankelijkheid. Een toegankelijk
bedrijf of het aanbieden van zorg
zijn belangrijke beslissingen met
ingrijpende consequenties voor de
bedrijfsvoering. Het trendrapport Vrije
Tijd en Zorg in Recreatie & Toerisme is
een wegwijzer waarmee bedrijven zelf
kunnen beslissen welke aanpassingen

voor het bedrijf het beste uitpakken
en welke instanties daarbij kunnen
assisteren.
Op 12 januari werd het eerste
exemplaar van het Trendrapport Vrije
Tijd en Zorg in Recreatie & Toerisme op
De Schatberg uitgereikt aan wethouder
Op de Laak van de gemeente Horst
aan de Maas. Bij de uitreiking van dit
trendrapport waren geïnspireerde en
gemotiveerde recreatieondernemers
aanwezig die op zoek waren naar
de juiste invulling van de zorg in de
branche.

Recreatiepark

KASTEEL OOIJEN

NIEUWE CHALETS
vanaf
€ 598,00kampeerplaatsen
per maand*
250 toeristische

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

Ruim 20 jaar kwaliteit en service!

90
vaste seizoenplaatsen
Inclusief
jaarplaats !!!
125 vaste jaarplaatsen
* huurkoop,
84 maanden,
voor voorwaarden en info
10 luxe
kasteelappartementen
kunt u vrijblijvend contact opnemen
90 koopkavels met nieuwe chalets

OPEN DAGEN
Zondag 22 en 29 januari en
12 februari 2012:
van 12.00 tot 17.00 uur

Zwembaden - Sauna’s - Spa’s
Infraroodcabines - Stoombaden
Chemicaliën - Onderhoud en renovatie
Groesweg 43, 5993 NN Maasbree | T: (077) 465 26 78
info@aquafun-zwembaden.nl | www.aquafun-zwembaden.nl

U bent van harte welkom! Tot dan!

Recreatiepark Kasteel Ooijen
Blitterswijckseweg 2 • 5871 CE Broekhuizenvorst
Tel.: 077-4631307
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Zittingsmiddag bij KBO
Melderslo
Dit jaar heeft KBO Melderslo in samenwerking met carnavalsvereniging De Vlasköp uit Melderslo een eigen zittingsmiddag georganiseerd,
op zondag 29 januari. Ook niet-leden van de KBO zijn welkom.
Er zijn diverse optredens tijdens
de senioren-zittingsmiddag. Zo treden
de dansmarietjes, de Cornetto’s,
Neet te Proeme, de Two Pedjes en
All for You op. Prinses Nelly de 5e
zal aftreden en de nieuwe KBOprins of prinses wordt na de pauze
bekendgemaakt. Ook is dan meteen
zijn of haar receptie. Na de recep-

verenigingen 13

Piet Hilhorst erelid CDA
Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van het CDA op 4 januari in brasserie In de Witte Dame in
Grubbenvorst werd Piet Hilhorst door voorzitter Willy Valckx benoemd tot erelid van het CDA Horst aan de Maas. Piet
heeft jarenlang op diverse plaatsen in het land vele politieke en bestuurlijke functies binnen het CDA vervult.
werd hij voor de KVP gekozen in de
Provinciale Staten van Overijssel.
In 1968 verhuisde Piet naar
Sevenum en hielp mee om de KVPafdeling in zijn woonomgeving verder
uit te bouwen. Van 1970 tot 1978
was hij lid van de gemeenteraad van
Sevenum voor Sevenum-Nu. Toen eind
jaren 70 het CDA als fusie opkwam,
was Piet Hilhorst daar uiteraard bij.
Als medeoprichter van de afdeling
Sevenum voerde hij tweemaal de
voorzittershamer. In 1978 werd Piet
gekozen in de Provinciale Staten van
Limburg. Daarna bracht hij dertien jaar
door als lid van Gedeputeerde Staten
van Limburg.

tie gaat het feest gewoon verder,
met optredens van Betje en Truuj,
Kloar Taal met hun nieuwe act, Onje
Klonkje en buuttereedners Femke
Litjens en Chrit Driessen. De middag
is van 13.45 uur tot 17.15 uur in MFC
De Zwingel. De zaal is om 13.30 uur
open. Voor meer informatie neem
contact op met de KBO.

Gastvrouw gezocht voor
Diaconie Nu
Diaconie Nu ontvangt iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur
iedereen die wil in het parochiezaaltje van de St. Lambertuskerk in Horst.
De deuren staan dan open voor een kop koffie en een praatje. Nu zijn ze
hiervoor op zoek naar een gastheer of gastvrouw.
Diaconie Nu is een stichting die
er wil zijn voor alle mensen van Horst
aan de Maas. Naast de inloopochtend
worden ook andere activiteiten georganiseerd, waaronder sinterklaas, een
kerstpakkettenactie, het reïntergratieproject van de Rooyse Wissel, een kinder- en tienerclub en bezoekwerk aan
ouderen, zieken en eenzame mensen.
Diaconie Nu wil er zijn voor iedereen
ongeacht afkomst, geloof of leeftijd.
Voor het inloophuis op de dinsdag-

ochtend is de stichting op zoek naar
een gastheer of gastvrouw die koffie
wil schenken, maar bovenal ook goed
kan luisteren en aandacht heeft voor
de mensen die binnen komen. De
gastheer of –dame hoeft niet kerkelijk
te zijn, Diaconie Nu is toegankelijk
voor iedereen. Voor meer informatie
loop eens binnen op dinsdagmorgen
tussen 10.00 en 12.00 uur, ingang via
de crypte of mail naar diaconienu@
gmail.com

Onder luid applaus
geëerd

Zichtbaar trots luistert Piet Hilhorst naar de gesproken woorden
Vanaf 1955 is Piet lid van het CDA.
In 1958 werd hij voor vijf jaar lid van
de gemeenteraad van de KVP-fractie.


Oud papier Horst centrum
Er is in 2012 veel veranderd in het gehele afval ophaalsysteem in de
gemeente Horst aan de Maas. Ook voor het ophalen van het oud papier in
Horst centrum heeft dit gevolgen. Tot en met 2011 werd het oud papier
in Horst-Zuid elke derde zaterdag van de maand en in Horst-Noord elke
vierde zaterdag van de maand door Jong Nederland Horst opgehaald.
Dit gaat nu veranderen.
Met ingang van 2012 valt de
ophaaldag voor Horst-Zuid op elke
eerste zaterdag van de maand. Op
zaterdag 21 januari wordt er geen
oud papier opgehaald in Horst-Zuid.
De eerstvolgende ophaaldag is nu 4
februari. De ophaaldag voor HorstNoord blijft op elke vierde zaterdag
van de maand, dus op 28 januari voor
de eerste keer. Horst is verdeeld in

een Noord- en Zuidroute. De grens
van deze routes loopt als volgt. De
Afhangweg en de Schoolstraat horen
bij Noord. De Westsingel, zuidelijk
vanaf de kruising met de Schoolstraat,
de Americaanseweg, de Herstraat,
de Jacob Merlostraat, de Loevestraat,
de doorsteek via de Meent, de
Muldershof en de Vondersestraat
horen bij Zuid.

Gezamenlijke collectes
Kronenberg en Evertsoord
In Kronenberg en Evertsoord wordt het komend jaar één gezamenlijke
collecte gehouden voor de goede doelen die tot nu verspreid over het
jaar langs de deur kwamen. Coördinatoren van de diverse collectes
werden geconfronteerd met een teruglopend aantal collectanten en
hebben naar aanleiding daarvan in een werkgroep besloten om te komen
tot één gezamenlijke collecteweek in Kronenberg en Evertsoord.
De collecte vindt plaats van 11
tot en met 16 juni. In de week daar
aan voorafgaand krijgen de inwoners
van beide dorpen een formulier in
de bus waarop men aangeeft aan
welke goede doelen men hoeveel
wil schenken. Het totaalbedrag en
het ingevulde formulier gaan in
de bijgeleverde envelop. Tijdens
de collecteweek zullen de collectanten deze envelop huis aan
huis ophalen. De deelnemende
goede doelen zijn het Astmafonds,

de Brandwondenstichting, het
Diabetesfonds, ANGO, de Hartstichting,
KWF Kankerbestrijding, de Nierstichting, de Hersenstichting, de
Maag Lever Darmstichting, het Prinses
Beatrixfonds, Amnesty International,
het Rode Kruis en Stichting Jantje
Beton. De werkgroep Gezamenlijke
Collectes Kronenberg en Evertsoord
hoopt op deze manier de financiële
bijdrage voor de dertien nationale
doelen voor de toekomst te kunnen
waarborgen.

HÔRS
ZUÛT STERRE



Na zijn verhuizing naar Oldemarkt werd
hij daar afdelingssecretaris en secretaris
van de Statenkring Kampen. In 1966

www.horsterrevue.nl

Als dank voor deze vele verdiensten en onder luid applaus verleende
het bestuur het erelidmaatschap van
de CDA-afdeling en de zilveren CDAerespeld aan Piet Hilhorst.
Piet bedankte alle aanwezigen met
de woorden dat hij zijn inzet voor het
CDA altijd met plezier heeft gedaan
en ook voor de toekomst zal blijven
voortzetten. Zijn vrouw Annie kreeg als
dank een bos bloemen.



Hôrster Revue 2012

HÔRS ZUÛT STERRE
20 april 2012 - 30 april 2012
De voorverkoop
van entreekaarten
is gestart en de
voorbereidingen
zijn in volle gang!
Kaarten zijn verkrijgbaar
via www.horsterrevue.nl
en bij het VVV kantoor,
Steenstraat 2 in Horst
Entreeprijs €22,50*

* bij aankoop op VVV kantoor wordt €0,50 administratiekosten in rekening gebracht

14

en zo

19
01

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.

Jac Kallen
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Deze week wordt de 55-jarige Jac Kallen uit Broekhuizenvorst geplukt.
Hij is een rasechte ‘Vorster’, zoals men in Broekhuizenvorst zegt. De goedlachse Kallen is vrijgezel en in zijn vrije tijd zet hij zich belangeloos in voor
tal van verenigingen in het dorp.

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.

Daarnaast zwemt hij graag, heeft
hij een wekelijkse kaartavond, is coördinator en dijkwachter bij hoogwater
van de Maas, vrijwilliger bij Funpop,
organisator van het buurtfeest met barbecue in de Kapelstraat en verzamelaar
van bierviltjes en andere bierattributen.
Daarnaast doet Jac nog veel meer. Voor
zijn inzet als vrijwilliger ontving Jac in
2005 de Speld van Verdienste van de
gemeente Horst aan de Maas. Kallen:
“Ik ben zoals ik ben. Als ik anderen kan
helpen doe ik dat met alle liefde en
plezier. Kinderen heb ik niet, al zeggen
sommige mensen dat ik een goede
huisvader zou zijn”, lacht Jac.

Hij woont graag in
Broekhuizenvorst: “Iedereen kent
elkaar, van groot tot klein, dat maakt
ons dorp bijzonder. Ik vind het wel
jammer dat we geen gezamenlijk
gemeenschapshuis en sportcomplex op
’t Roath hebben weten te realiseren.
Dat zie ik als een gemiste kans voor
Broekhuizenvorst en Broekhuizen”,
aldus de verenigingsman. Een bijzonder plekje in Broekhuizenvorst is

de ‘rotonde’ aan de Kapelstraat waar
auto’s dienen te keren omdat de weg
doodloopt. “Net zoiets onzinnigs als de
Knip in Grubbenvorst”, meent Jac. Maar
het is wel zijn favoriete plek want hij
heeft er een mooi uitzicht op de Maas
en de bierbrouwerij in Arcen. Binnen
Horst aan de Maas is de omgeving
van Kasteel Ooijen zijn favoriete plek.
Door al het vrijwilligerswerk blijft
er maar weinig tijd over om tv te
kijken. Hooguit weten het journaal,
een natuurfilm op Discovery of een
programma met volksmuziek hem te
boeien maar meestal staat de tv uit.

Fan van
speciaalbieren
Jac is een echte carnavalsvierder
en zonder hem gaat het volksfeest in
Broekhuizenvorst niet door. Zijn grote
verzameling bierviltjes, zo’n 120.000
stuks, en allerlei andere bierattributen
verraden zijn grootste liefde: de smaak
van het bier. We mogen de bierliefhebber dan ook midden in de nacht wakker
maken voor een van de speciaalbieren
van Hertog Jan. Gevraagd naar een van
zijn meest gedenkwaardige momenten
begint Jac te glunderen: “Dat was het
bruiloftsfeest van Willem-Alexander
met Máxima in 2002. Als een van de
uitverkoren vrijwilligers van Horst aan
de Maas mocht ik bij grote gala zijn”,
besluit de meest gevraagde vrijwilliger
van Broekhuizenvorst het interview.

RIX LIMERICK

Hoofdgerecht voor 6 personen

Bereiding:
· Klop de eieren met de room los in
een grote kom, verkruimel het
brood erboven en week het brood
ongeveer 5 minuten in het
eimengsel;
· pel en snipper intussen de ui;
· prak het brood met een vork;
· doe het gehakt in de kom en voeg
twee theelepels zout toe en een
halve theelepel peper de uisnippers en peterselie;
· kneed alles goed door elkaar;
· vorm van het gehakt een
langwerpig brood en leg het
gehakt in een cakevorm van 24
cm;
· druk het vlees goed aan met de
bolle kant van een lepel en strijk
de bovenkant glad, dek het af met
aluminiumfolie;
· verwarm de oven voor op
175 graden;
· zet de vorm op een rooster in het
midden van de oven en bak het
gehaktbrood in 70 minuten gaar,
verwijder de folie na 40 minuten;
· laat het gehaktbrood ongeveer
10 minuten rusten;
· snijd er plakken van en serveer
het met kerriesaus of tomatensaus.

Altijd behulpzaam

Gemiste kans

Gehaktbrood
(meatloaf)
Benodigdheden:
· 2 eieren
· een halve deciliter slagroom
· 4 sneetjes brood zonder korst
· 750 gram rundergehakt
· zout en versgemalen peper
· 4 eetlepels fijngehakte peterselie
· 1 ui

van de jaarlijkse kampweekenden voor
de jeugd. Verder is hij penningmeester
en lid van de EHBO en vrijwilliger bij
de Zonnebloem en secretaris bij de Ald
Prinsen van carnavalsvereniging de
Blauwpoët.

“Kom binnen, dan praten we bij
een kopje koffie verder”, zegt Kallen
wanneer de HALLO-redacteur bij hem
aanbelt. Jac Kallen is iemand die graag
onder de mensen komt en altijd voor
anderen klaarstaat. Hij is zijn hele leven
meubelbezorger geweest. Geweest,
want twee jaar geleden kreeg hij een
bedrijfsongeval waardoor hij dat werk
niet meer kon doen.
Maar stilzitten kan Jac niet en
tegenwoordig werkt hij ’s morgens als

koerier bij een mailingservicebedrijf in
Broekhuizenvorst. In de middaguren
werkt hij als medicijnenbezorger aan
huis voor een apotheek in Venray. Twee
baantjes die Jac graag wil blijven doen
tot aan zijn pensioen.

Jac Kallen verveelt zich nooit want
hij heeft heel veel hobby’s. Hij is lid
van Jeugdwerk Jong Volk BroekhuizenBroekhuizenvorst en medeorganisator

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Zeej woj in de Troy lekker knalle,
Mit schôn kaerels, ni ván die kwalle.
Vlooge oêt d’n bocht,
Waas mettiën verknocht,
En reep: “ik bin op ôw gevalle!”

Twee banen

PUZZEL
2

HALLO van afgelopen week: Speeddaten in de achtbaan

8

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

3e Prijs

De Beste
Echte bakker
van Nederland
Wij zijn derde geworden bij de landelijke
wedstrijd van het Echte Bakkersgilde.
En daar zijn we hartstikke trots op.
Daarom deze week:

3 Italiaanse
Partybroodjes
3 Nonnevotten

1 Boter-

kruimelvlaai

€ 1,50
€ 1,50
€ 7,50

Geldig van vrijdag 20 t/m zaterdag 28 januari 2012

Oplossing vorige week:
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Kerkstraat 14, Horst - Tel: 077-3981085

19
01

opinie 15

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

Ingezonden brief

Betreft: nieuwe afvalsysteem
Geachte mevrouw Op de Laak,
Graag wil ik reageren op uw reacties in de media over het nieuwe
afvalsysteem.
Beginnen bij de bron is goed voor
het milieu. Helemaal mee eens. De
inwoners hebben de afgelopen jaren
al laten zien, vooral in de kernen
Meerlo, Tienray en Swolgen, dat
het milieu bij hen thuis begint. We
hadden al twee containers, een bak
voor het glas, een voor blik, een voor
drinkpakken en een doos voor het
oud papier. Dus de opmerking dat we
moeten wennen aan het scheiden
van afval is larie.
Bepaalde groepen inwoners
kunnen niet alles naar de inlever-

punten brengen omdat ze geen vervoer
hebben. Maar in een dorp helpt men
elkaar nog wel. Nu met het nieuwe
systeem wordt alles aan huis opgehaald. Maar het tuinafval moeten we
weer wel wegbrengen. Oeps, korf
vol, wat nu? Ik ben netjes opgevoed
dus volle kruiwagen weer terug mee
naar huis. Ondertussen kunnen we
het overige tuinafval niet kwijt. Dit
zal vooral in het voor- en najaar tot
problemen gaan leiden. Dierenmest
moet nu in het groene keukenafvalemmertje gedeponeerd worden. Hier kan

ook het mestafval van onze konijnen in.
In de keuken is het niet zo hygiënisch.
Dit betekent weer werken met het
systeem wat we hier thuis al jaren
doen. Op het aanrecht staat een klein
afvalemmertje waar alles ingegooid
wordt. Eén keer per dag naar buiten
om het in de container te gooien.
Wat mij het meeste stoort is het
feit dat het nieuwe afvalsysteem
milieutechnisch verantwoord zou zijn.
Is dat zo? Tot eind 2011 reed er één
vrachtwagen per week door onze
straat, een 30-kmzone met veel kinderen in de wijk. Met het nieuwe afvalsysteem is dat twee keer, de week erna
vijf keer en één keer in de maand zelfs
zes keer. Milieutechnisch verantwoord,

ik vraag het mij af. De veiligheid van
de omgeving wordt er hierdoor ook
niet beter op, waardoor de leefbaarheid minder punten scoort.
Conclusie: inwoners hoeven
niet te wennen aan het scheiden
van afval. Wel aan de hoeveelheid
verkeersbewegingen, onveiligheid en
de ruimte die nodig is om alles op te
slaan. Niet voor iedereen mogelijk.
Ik wil de dieren niet wegdoen en
ook de tuin wil ik niet betegelen.
Dus wethouder, wie denkt er nu aan
het milieu? Naar mijn idee niet de
gemeente!
Met vriendelijke groet,
Arjanne van ’t Klooster,
Tienray

Ingezonden brief

Bedankt Reggeﬁber voor gerechtigheid
Het doet mij en zeker de inwoners van de vijf kernen een zeer
groot genoegen dat mede door
uw inspanning en contact met mij

en Reggefiber, nu ook de andere vijf
kernen van Horst aan de Maas gratis
aangesloten gaan worden. Daarvoor wil
ik met name Heer Migchels van harte

zal zijn met deze positieve gerechtige
ontwikkeling. Daarvoor nogmaals
dank.
Johan van Huet, Lottum

Mind & Body Care

Autobedrijf R. KLEUSKENS
HORST - METERIK
077-3983220 - 06-11155197

- REPARATIE EN ONDERHOUD
- A.P.K. EN REPARATIE LASWERK
- AIRCO SERVICE & REPARATIE
- BANDEN SERVICE
- CARVER ONE ONDERHOUD
- CARVER ONE PARTS
- SPECIAAL DRAAI & FREESWERK

bedanken. En je ziet, het is toch de
moeite waard geweest om een beetje
druk op de ketel te houden. Ik ben
ervan overtuigd dat nu iedereen blij

Te zwaar? Niet fit? Te licht?
Neem HERBALIFE!
www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

AUTOBEDRIJFKLEUSKENS.NL
R.KLEUSKENS@TELE2.NL

Gratis begeleiding en vetmeting.
Geïnteresseerd?
Bel dan:
Helmy Thoone - Tel. (0478) 514988
www.mindandbodycare.nl

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

A.s. zondag 22 januari
restaurant gesloten i.v.m.

prinsenreceptie
www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

Bespreking Poll week 01

De gemeente Horst aan de Maas moet bezuinigingen
op de jongerencultuur herzien
De stelling ’De gemeente Horst aan de Maas moet bezuinigingen op de
jongerencultuur herzien’, werd door twee ongeveer gelijke groepen met eens
of oneens beantwoord. In zijn nieuwjaarstoespraak kondigde burgemeester
Kees van Rooij aan dat de gemeente een ereteken wil invoeren voor een
jongere die zich verdienstelijk maakt voor de gemeenschap, bijvoorbeeld door
vrijwilligerswerk. Hij vroeg zich daarbij af of de jeugd wel voldoende waardering krijgt. Met de invoering van een dergelijk ereteken hoopt de gemeente
jongeren te stimuleren zich meer in te zetten voor de gemeenschap.

Nu ontstaat de vraag of een oorkonde genoeg motivatie is voor de jongeren
om zich meer in te zetten. Vindt men het terecht dat de gemeente tegelijkertijd met het instellen van deze oorkonde gaat schrappen in subsidies voor
het jeugd- en jongerenwerk en diverse verenigingen? 52% van de stemmers
was het niet eens met de stelling, zij vonden de bezuinigingen in ieder geval
terecht. 48% van alle stemmers vond dat de gemeente inderdaad de bezuinigingen zou moeten herzien, in plaats van alleen met een oorkonde te gaan
pronken.

Ik vind het geen probleem
als minderjarigen dronken zijn
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De politie van Horst aan de Maas start een offensief tegen alcoholgebruik
onder minderjarigen. Jongeren die in het openbaar alcoholische dranken
nuttigen lopen een veel grotere kans te worden geverbaliseerd. Een boete van
liefst 85 euro is dan het gevolg. Een duur biertje, dus. Bovendien krijgen ouders
van minderjarige overtreders een brief, waarin de overtreding door zoon of
dochter wordt gemeld. De politie wil ouders meer betrekken in de strijd tegen
alcoholgebruik onder minderjarigen. In ernstiger gevallen, waarbij bijvoorbeeld
openbaar dronkenschap een rol speelt, wordt de ouders verzocht hun zoon of

dochter op te komen halen op de ´plaats delict´. En het maakt de politie niet
uit of dit om 22.00 uur ´s avonds of 03.00 uur ´s nachts is. Een maatregel die
grote impact heeft, zo blijkt uit ervaringen in Groot-Brittannië. Al met al wil
de politie Horst aan de Maas meer nadruk leggen op de problemen als gevolg
van alcoholgebruik door minderjarigen. De nieuwe aanpak moet leiden tot
een groter verantwoordelijkheidsgevoel bij de ouders en de jongeren zelf.
Sommige mensen lijken echter geen probleem te zien in alcoholgebruik door
minderjarigen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 02) > Taalcursus Pools voor Horster agenten is omgekeerde wereld > eens 81% oneens 19%

Poolitie
Twee agenten van de politie
van Horst gaan een cursus Pools
volgen. Het moet niet gekker
worden. Let wel, ik heb niks
tegen Polen. Ja, ik weet het, dat
zeggen er meer. En het gaat ook
niet om de Polen zelf, maar juist
om de Nederlanders. In zekere
zin zijn Nederlanders
extremisten. Aan de ene kant
willen zij de hele wereld de les
lezen, en aan de andere kant
passen zij zich te veel aan. Nu
dus ook.
De Duitsers voeren een veel
duidelijker immigratiebeleid. Als
een arbeidsmigrant bij onze
oosterburen wil werken moet hij
of zij de Duitse taal beheersen.
Einfach! Nederlanders zijn
gewend de gehele wereld over
te gaan en zo veel mogelijk de
taal van het bezochte land te
bezigen. Als het moeilijk wordt
schakelen wij over op het Engels.
Dat is dan ook de enige
aanpassing, want we nemen bij
voorkeur wel onze eigen koffie,
frituurpan en aardappelen mee
om vervolgens in Frankrijk,
Spanje of Zuid-Amerika er net zo
lustig op los te lallen als thuis.
Dus wie de arbeidsmigranten
verwijt dat zij hun eigen auto,
kleren en eten meenemen naar
ons kikkerlandje, piest zichzelf in
de laars.
Wat wil de politie in Horst
bereiken? Ze willen dichter bij de
Polen staan. Eventuele
problemen in de kiem smoren
en de onderlinge
verstandhouding verbeteren.
Prima. Echter: ieder mens is
verantwoordelijk voor het eigen
levensgeluk. Daarvoor moet je
geven en nemen. Als een
arbeidsmigrant in ons land wil
werken, is de minste vereiste
dat hij onze taal enigszins
beheerst. Dan verloopt niet
alleen de communicatie met de
kassière bij de supermarkt
gemakkelijker, maar wordt ook
een bord ´omleiding´ of
´uitlaatservice´ begrepen. Nee,
het is voor de media een
prachtig verhaal, maar of de
politie, de Polen of de inwoners
van Horst aan de Maas hier beter
van worden, durf ik te
betwijfelen. Benieuwd of
iemand hier over een jaar nog
naar taalt.
D!rk
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
19 januari 2012
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Levertijd reisdocumenten
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

13 januari
30 januari
6 februari
13 februari
20 februari

Eerste trendrapport zorg en toegankelijkheid
in recreatie & toerisme in Sevenum uitgereikt
SLIMM advies, expert in leisure heeft samen met ZET-Brabant een trendrapport samengesteld
'Succesvol ondernemen in vrijetijd met toegankelijkheid & zorg'.
Dit trendrapport werd 12 januari in
Recreatiepark de Schatberg uitgereikt. Dit
omdat de Schatberg al veel gedaan heeft om
het park toegankelijk te maken voor mensen
met een beperking. Ook in de toekomst willen
ze hierop inzetten.

'Bij dit project ligt de nadruk niet op mensen met
een beperking, maar op het toegankelijk maken
van toeristische bedrijven voor iedereen.
Zo kan iemand met een beperking samen met
de familie of vrienden op vakantie' aldus
wethouder op de Laak.

Wethouder op de Laak is trots dat er ondernemers in de gemeente zijn die inzetten op
deze groeiende markt. De gemeente Horst aan
de Maas ondersteunt ondernemers die hun
toeristische bedrijf beter toegankelijk willen
maken voor mensen met een beperking. Met
het project Toerisme voor Iedereen kunnen
ondernemers zich laten adviseren hoe ze met
simpele aanpassingen voor meer mensen
toegankelijk kunnen worden en daarmee een
nieuw doelgroep kunnen ontvangen.

Het mooie aan dit project is dat het niet alleen
voor grote bedrijven geldt maar ook voor kleine
bedrijven. Een goed voorbeeld is de pipowagen
in Meerlo waar mensen kunnen overnachten
en die ook geschikt is voor kinderen met een
beperking.
Toeristische bedrijven die nog aan willen
sluiten bij het project Toerisme voor Iedereen
kunnen voor meer informatie terecht bij de
gemeente.

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 Natura2000-gebieden.

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
De informatieavond vindt plaats op donderdag 19 januari aanstaande in de Raadszaal
van het gemeentehuis van Horst aan de
Maas, Wilhelminaplein 6 te Horst. Tussen
17.00 uur en 20.00 uur zijn medewerkers van
de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en
Maas en Venlo en van het ontwikkelbedrijf
Greenport Venlo aanwezig om uw vragen te
beantwoorden.

Commissie Ruimte 24 januari

Laat u bijpraten over verkeer
De Commissie Ruimte vergadert op dinsdag 24
januari 2012 om 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
Op de agenda staan onder andere de volgende
punten:
• Verslag commissie Ruimte 6 december 2011
• Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
• Actualisering bestemmingsplannen
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
Raadscommissies
In de raadscommissie vormen raadsleden hun
mening en worden raadsbesluiten voorbereid.
Bijvoorbeeld onderwerpen die eerder in een
themabijeenkomst zijn besproken, maar nog
niet rijp zijn voor directe besluitvorming. De
raadsleden hebben nog vragen aan het college
of er moet nog flink over gedebatteerd worden.
Ook ingekomen stukken aan de raad - die door
de raad naar de commissie zijn doorverwezen

- of onderwerpen die door burgers tijdens het
spreekrecht van de raad zijn ingebracht kunnen
aan de orde komen. Als bewoner of organisatie
is het mogelijk om uw mening tijdens de raadscommissie kenbaar te maken aan de raadsleden over een punt dat op de agenda staat.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 24 januari 2012
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Inzameling oud papier
komende week
Komende week wordt in de onderstaande dorpen het oud papier ingezameld:
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.
Sevenum
Het Jongerengilde Sevenum haalt op zaterdag
21 januari het oud papier op in Sevenum.
Hans van Leeuwen (SLIMMadvies) wethouder op de Laak en Ronald Hoppzak (Schatberg)

Meer weten? Kijk op

De inzameling begint om 13.00 uur.
Hegelsom
In Hegelsom kan het papier, zeven dagen per
week en 24 uur per dag, worden gebracht
naar de container aan de Kogelstraat 70.
Daarnaast haalt muziekvereniging
St. Hubertus elke 2e zaterdag van de maand
het papier op.
Melderslo
RKSV haalt in Melderslo elke 3e zaterdag van
de maand vanaf 9.00 uur het oud papier op.

www.afval2012.nl
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We gaan het anders doen
In Grubbenvorst gaan ze het anders doen. Wie zijn ze? En wat gaan ze anders doen? Servaas Huys en Lydie Burm
geven tekst en uitleg. “We zijn aan een avontuur begonnen, een soort zoektocht”, vertelt Lydie Burm.

Heesweg 9
Keuter 1
De ofﬁciële bekendmakingen van de
gemeente Horst aan de Maas wor-

Melderslo

den gepubliceerd in het elektronisch

St. Odastraat 1

gemeenteblad dat te raadplagen is op Broekhuizerdijk 16a
www.horstaandemaas.nl. Publicaties
in het elektronisch gemeenteblad van

Meterik

deze week hebben betrekking op het

Bergsteeg 7a

volgende.

Campagneweg 8

America

Sevenum

Lorbaan 19

De Hees 4

Zwarte Plakweg 66

Steeghoek 12
Molenveldweg 93

Broekhuizen
Horsterweg 12

Swolgen
Hulsweg 6

Evertsoord
Drie Kooienweg 30-32

Tienray
Hoogveld 1

Grubbenvorst

“Onlangs hebben wij een enquête gehouden onder de inwoners van
Grubbenvorst. We wilden peilen of onder de dorpsbewoners behoefte bestaat
om gemeenschappelijk iets te doen
voor mensen die door omstandigheden
in een isolement dreigen te raken of al
zijn geraakt. Het viel ons op dat ook een
aantal jongeren enthousiast reageerde.
Ik vind dat belangrijk voor de beeldvorming over jongeren. Je hoort te vaak dat
de jeugd van tegenwoordig niet deugt.
Nou, de jeugd van nu is niet slechter
dan die van vroeger.”
Lydie Burm en Servaas Huys
zijn initiatiefnemers van het project
´We gaan het anders doen´ in
Grubbenvorst. Huys: “We kregen ruim
400 reacties en dat verraste ons. Het
leeft kennelijk onder de mensen om iets

voor een ander te doen. Door bezuinigingen zijn veel instanties niet meer
in staat om ouderen of mensen met
een psychische of lichamelijke beperking te helpen. Wat wij willen is een
ontmoetingsplek creëren waardoor deze
groep mensen niet in een isolement
raakt. Het enthousiasme dat blijkt uit de
resultaten van de enquête motiveren
ons om hiermee door te gaan. Het moet
een initiatief worden van, voor en door
mensen. Hoe wij vorm gaan geven aan
het project hangt onder meer af van de
ideeën die de dorpsbewoners aandragen. Op woensdag 25 januari organiseren wij in de Baersdonck een informatieavond waar wij de Grubbenvorstenaren
de uitslag van de enquête presenteren.
Het wordt een gezellige avond met een
aantal optredens. Iedereen kan dan on-

der het genot van een kop koffie en een
stuk vlaai zijn of haar zegje doen.”
De initiatiefnemers hopen dit jaar
al hun plannen concreet te maken.
“Het uiteindelijke doel is een warm nest
creëren voor de mensen in ons dorp, die
daar behoefte aan hebben”, vervolgt
Lydie. “Daar gaan wij voor en wij hopen
vrijwilligers hiervoor enthousiast te
maken. Tenslotte geldt nog steeds de
spreuk ´de toekomst maak je zelf´. En
dat is voor mij de motivatie om voor
honderd procent voor dit geweldige
project te gaan.” Servaas Huys vult haar
aan: “We hopen stiekem dat de zaal
volgende week woensdag te klein is.
Ik zeg er voor alle duidelijkheid bij: we
zijn ambitieus, maar niet pretentieus.”
De informatieavond op 25 januari begint
om 19.15 uur. De toegang is gratis.

Spoorstraat 3

Horsterweg 51
Horst

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende

Stuksbeemden 139

bestemming

Stuksbeemden 141

Vaststelling lijst geen verklaring van

Veld-Oostenrijk 9

geen bedenkingen (Wabo)

Schoolstraat ongenummerd

Aanwijzingsbesluit verboden

Gastendonkstraat 42

drankgebruik

Harrie Driessenstraat 21

Aardgastransportleiding

Tienrayseweg 16

Odiliapeel-Schinnen

Nieuwe vrijstaande woning in
Meterik of Melderslo bouwen?
Uitgifte 4 woningbouwkavels aan Achter de Pastorie en 2 woningbouwkavels
aan Beemdweg te Melderslo
De gemeente Horst aan de Maas heeft in de kern Melderslo 4 woningbouwkavels
in bestemmingsplan Achter de Pastorie en 2 woningbouwkavels aan Beemdweg
beschikbaar voor uitgifte. Deze kavels zijn bedoeld voor de bouw van vrijstaande
woningen.
Uitgifte 9 woningbouwkavels aan Meteriks veld te Meterik
De gemeente Horst aan de Maas heeft 9 woningbouwkavels in het plan Meterik
beschikbaar voor uitgifte. De kavels zijn bedoeld voor de bouw van vrijstaande
woningen. Wij nodigen u uit vanaf 20 januari a.s. de verkoopbrochure te
downloaden via www.planmeterik.nl. De brochure ligt met ingang van deze
datum ook in de informatiehoek van het gemeentehuis te Horst.
Interesse kan kenbaar worden gemaakt via een inschrijfformulier.
De inschrijving sluit op 20 februari 2012.
Voor informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw I. Hagens via
telefoonnummer (077) 477 97 77 of e-mail adres gemeente@horstaandemaas.nl

Regiotickets te koop
Floriade 2012
Het unieke Regioticket van de Floriade is voor inwoners van onze gemeente vanaf
3 januari 2012 verkrijgbaar bij de VVV aan de Steenstraat.
Met het Regioticket hebben onze inwoners 2 dagen toegang tot de Floriade tegen
een zeer gunstig tarief: € 32,50 voor volwassenen en € 16,25 voor kinderen van
4 t/m 12 jaar. Kortom een korting van 35%. Als het Regioticket wordt ingewisseld
tegen een seizoenskaart, wordt de prijs van het Regioticket gecrediteerd.
Voorwaarden:
Het Regioticket wordt op naam gesteld van de koper en gezinsleden;
Bij aankoop is legitimatie als inwoner van onze gemeente verplicht
(in onze gemeente afgegeven ID-kaart, paspoort of rijbewijs);
Bij de entree van de Floriade dient men zich te kunnen legitimeren;
Eerste bezoek van 11 april t/m 11 mei 2012;
Tweede bezoek naar keuze (van 12 april t/m 7 oktober 2012);
Parkeren en kabelbaan zijn niet inbegrepen in de prijs van het Regioticket.
Deze actie is eenmalig en loopt t/m 10 april 2012.

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

Audi A3 1.9 TDI-66KW
1999
Audi A4 3.0TDI Quattro Pro line Avant
2006
Audi A6 2.5 TDI Exclusive Multitronic Avant
2004
BMW 3-SERIE 335d Coupe High Executive Automaat
2007
BMW X5 4.6IS automaat NAVI Leder
2002
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD SE Luxe Automaat
2006
Fiat Doblo Cargo 1.9 D
2004
Fiat Seicento 1.1
2000
Honda Civic 1.3 DSi i-VTEC Hybrid
2009
Hyundai Atos 1.0i LX SPIRIT
2001
Jaguar S-Type 2.5 V6 Executive
2003
MINI Cooper 1.6 16V 115 PK Automaat
2005
Mercedes-Benz 200 200 D
1981
Mercedes-Benz A-klasse 180 CDI CLASSIC
2008
Mercedes-Benz C-klasse 220 CDI Avantgarde Combi Automaat 2006
Mercedes-Benz E-klasse 290 Turbo Diesel Elegance Automaat 1997
Mercedes-Benz S-klasse 350 SE Automaat W116
1978
Nissan X-Trail 2.5 Elegance Automaat
2004
Porsche 911 Carrera 4
1990
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
2003
Renault Laguna Grand Tour
2.2 dCi 150pk Tech. Road Limitee autom.
2005
Renault Trafic L1/H1 2.5DCI DC Dubbel Cabine 135pk
2004
SAAB 9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Arc
2005
SAAB 9-5 Sedan 2.3t Vector
2001
Smart Fortwo Pulse
2004
Smart Fortwo pure 45kW
2004
Toyota Avensis 2.0 D4-D Dynamic Wagon
2010
Toyota LandCruiser 100 4.2 TDi Executive Autm.5 Luchtvering 2004
Volkswagen Kever 1303 Karmann Cabriolet
1978
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline 60 edition
2008
Volkswagen Polo 1.4 Comfortline
2009
Volkswagen Touareg 2.5 TDI 4 Motion Navi Leder
2005

327939 Km.
139109 Km.
210815 Km.
129500 Km.
165967 Km.
200597 Km.
103094 Km.
140527 Km.
144459 Km.
102215 Km.
199400 Km.
67424 Km.
259197 Km.
83654 Km.
155954 Km.
393149 Km.
151723 Km.
92729 Km.
180279 Km.
184722 Km.

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

€ 2.500
€ 24.950
€ 8.000
€ 32.500
€ 16.950
€ 11.950
€ 4.000
€ 1.950
€ 10.950
€ 2.950
€ 8.500
€ 11.750
€ 2.500
€ 17.750
€ 15.950
€ 2.500
€ 12.500
€ 12.950
€ 22.500
€ 7.950

210000 Km.
293835 Km.
206861 Km.
240272 Km.
111794 Km.
79823 Km.
48510 Km.
172206 Km.
79179 Km.
164404 Km.
32945 Km.
204410 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Benzine
Diesel

€ 5.900
€ 6.750
€ 6.750
€ 4.250
€ 4.950
€ 4.950
€ 29.500
€ 35.000
€ 9.500
€ 16.950
€ 10.950
€ 19.500

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

70000 Km.
4097 Km.
51263 Km.
3343 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

€ 5.950
€ 9.950
€ 8.250
€ 7.950

2005
2008
2008
2007

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

CDA: afvalinzamelingsysteem in juni evalueren
Het nieuwe afvalinzamelingsysteem dat op 1 januari in de gemeente
Horst aan de Maas is ingevoerd, doet zoals bekend het nodige stof
opwaaien. De CDA-fractie in de gemeenteraad volgt de ervaringen met het
nieuwe systeem en de geluiden die daarover in de Horster samenleving
spelen, nauwlettend.
In de raadsvergaderingen van
22 november en 20 december is het
nieuwe afvalinzamelingsysteem besproken. De CDA-fractie heeft in beide
vergaderingen op basis van de vele
vragen die toen al speelden, aandacht
gevraagd voor goede communicatie

met de inwoners. Daarnaast heeft het
CDA het college met klem gevraagd om
toe te zien op een vlekkeloze uitvoering van de nieuwe afvalinzameling.
Een goed werkend systeem draagt
immers bij aan snelle gewenning.
Verder heeft het CDA gevraagd om een

evaluatie aan het eind van het jaar, om
te kunnen controleren of het nieuwe
systeem voldoet aan de voorwaarden
die de gemeenteraad daaraan gesteld
heeft. Verantwoordelijk wethouder
Op de Laak heeft deze evaluatie in
de raadsvergadering in november
toegezegd.
Onlangs heeft de CDA-fractie, gelet
op de onvrede over het systeem die
onder een deel van de inwoners speelt,
aanvullende vragen aan het college
gesteld. Naast het feit dat het CDA de

evaluatie wil vervroegen naar juni van
dit jaar, wil het CDA de criteria op basis
waarvan de evaluatie moet worden
uitgevoerd, graag verder concretiseren.
Het CDA stelt voor om deze criteria te
bespreken in een vergadering van de
Commissie Ruimte in maart van dit jaar.
Een commissievergadering biedt ook
de mogelijkheid aan inwoners om over
de materie mee te discussiëren. Daarna
is het aan de gemeenteraad om de
criteria definitief vast te stellen.
Het nieuwe afvalinzamelingsysteem

kent naast een aantal veranderingen
ten opzichte van de oude systemen
ook de nodige voordelen. Om die te
kunnen vaststellen, moet het nieuwe
systeem de tijd krijgen om zich te bewijzen. In de tussentijd zal het CDA er
bij het college op blijven aandringen
om alles in het werk te stellen om het
serviceniveau voor de inwoners van
de gemeente te optimaliseren.
Namens de CDA-fractie
Horst aan de Maas, Henk Weijs

Praktijkervaringen afvalbeleid
Aan de voorzitter van de Commissie Ruimte van de gemeenteraad,
Uit eigen ervaring en via diverse media vernemen wij dat de praktische
uitwerking van het afvalbeleid nog niet vlekkeloos verloopt.
onder de inwoners van Horst aan
de Maas verzoekt de SP-fractie tot
agendering van dit punt op de agenda

Aangezien het om een
omvangrijke verandering gaat en
er veel onrust en onvrede heerst

van eerstvolgende Commissie Ruimte.
Gezien de ophef die er is ontstaan over
het nieuwe systeem wil de SP-fractie
niet wachten tot het evaluatiemoment.
Doel zou ons inziens moeten zijn om
de ervaringen tot nu toe te bespreken.
De wethouder wordt verzocht een

toelichting te geven welke klachten
of problemen er zijn en hoe deze
klachten en problemen in de praktijk
aangepakt en opgelost worden. Het
punt lijkt ons te omvangrijk om via een
RIB of actieve informatie vanuit het
college tijdens een raadsvergadering te

behandelen, vandaar het verzoek om
dit in de Commissie Ruimte te doen.
Een afschrift van deze brief is ook
verzonden naar de fractievoorzitters
en College van B&W.
Namens de SP-fractie,
Frank Spreeuwenberg

De Grootste, De Mooiste en De Goedkoopste Carnavalscollectie van Brabant

€ 20,-

€ 20,-

De carnavalswinkel Wiegers XL:
Nu in Asten en Deurne

€ 7,50

Ook

grote

€ 20,-

Aanbieding van de maand januari:

maten

De meubelshowroom is gewoon geopend!
Vanaf heden kunt u voor onze

Massief oud eiken
tafels
280x100 cm
ook terecht in Deurne
Alle maten en kleuren
bij Rijwielhandel v.d. Broek
Sint-Jozefstraat 27 - Tel. 0493-312494 Stoel Patsy

CARNAVALSKLEDING

M

b l

T i

b l

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

De rijwielhandel blijft natuurlijk
gewoon geopend

Uit voorraad leverbaar

Uw vertrouwde adres
voor teakhouten meubelen.
Nu uit faillissement grote partij:
massief eiken tafels tot 300 cm.
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Dressuurconcours Aachen

Mandy Cornelissen
gaat internationaal

sport 19

Baby-Ping kent goede start
Woensdag 11 januari stonden zestien kinderen van 3 tot 7 jaar in de speelzaal van tafeltennisvereniging Seta in
Sevenum om mee te doen aan Baby-Ping. Deze nieuwe spelvormenreeks is speciaal ontwikkeld om jonge kinderen
kennis te laten maken met tafeltennis. Trainer Ying-Fu Li: “Een overdonderende start, kun je wel stellen.”

Dressuuramazone Mandy Cornelissen uit Horst neemt op 24 februari voor
het eerst deel aan een internationaal dressuurconcours in Aachen in
Duitsland. De 21-jarige amazone uit Horst zet hiermee weer een volgende
stap in haar ruitercarrière. Met haar beide paarden Fiorette en La Caruna
start Mandy in de klasse M ** en de klasse S* Prix St. George niveau.

Tafeltennis is een technische,
moeilijke sport. “Het duurt even
voor je een aardig balletje kan slaan
en wat complexere oefeningen kan
uitvoeren. Aan de andere kant denken
veel mensen dat het een simpele
campingsport is. Met Baby-Ping
proberen we dat beeld te veranderen”,
aldus Ying-Fu Li. “We gebruiken
oefenvormen waarbij balgevoel en
oog-handcoördinatie belangrijk zijn. En
daarnaast zijn er spelvormen zonder
bat en bal.”
Afgelopen woensdag werd
Baby-Ping voor het eerst gegeven.
Zestien kinderen kwamen er opdagen.

“Eigenlijk is dat een te grote groep,
rond de tien zou ideaal zijn. Gelukkig
heb ik hulp genoeg gehad van leden
van Seta”, vertelt Ying-Fu. “In twee
groepjes zijn de kinderen aan de slag
gegaan. Ik denk dat de kinderen er veel
plezier aan beleefden.”
Een groepje ging aan de slag met
‘bijna echt’ tafeltennis. Een spel was
bijvoorbeeld het over en weer schuiven
van een reuzen-tafeltennisballetje en
het opvangen daarvan in een mandje.
De andere groep bestond uit de
allerjongsten. “Eerst hebben we wat
balvaardigheidsoefeningen laten doen
zoals het stilhouden van een balletje op

het bat. Ook het zo vaak mogelijk laten
stuiteren van het balletje op het bat
werd geoefend.”
Na een klein uur was het
voorbij. “Ik begreep van Jana Timina,
bondstrainer bij de NTTB en degene die
Baby-Ping in Nederland introduceerde,
dat drie kwartier lang genoeg was.
Maar menig kind vroeg wanneer we
weer verder gingen met de spelletjes.
Enthousiast waren ze in elk geval wel.
Het mooiste is als je dadelijk elke week
een groepje kinderen van 3 tot 6 jaar
op een woensdagmiddag bezig kunt
houden. Maar goed, het staat nog in de
kinderschoenen.”

HZPC sterk op Limburgse
Winterkampioenschappen
“Dit is weer een nieuwe uitdaging
voor mij en mijn paarden. Zo kunnen
we ons eens meten met ruiters en
amazones van andere landen, dat lijkt
mij spannend maar ook erg leerzaam.
Het is de bedoeling dat ik dit jaar meer
wedstrijden in Duitsland ga rijden.
Wellicht zit er dit jaar nog een wedstrijd
in Engeland in, hoewel dat niet zo
eenvoudig is. Dit allemaal om zoveel
mogelijk ervaring op te doen en om te
kijken hoe het er op dergelijke concoursen aan toe gaat.

Een nieuwe uitdaging
Dit telt natuurlijk mee voor mijn eigen carrière en zulke ervaringen stop je
dan toch maar mooi in je eigen bagage
voor de toekomst. Met mijn nieuwste
aanwinst, Rosegirl, een 5-jarige merrie,

zou ik starten in Sonsbeck en in Berkel
Door: Huub Hermans
Enschot bij de jonge paarden maar deze
Tevredenheid bij zwemmers, trainers en supporters over de prestaties van het HZPC-zwemteam uit Horst op de
concoursen heb ik helaas moeten afLimburgse Winterkampioenschappen. In zwembad De Sprank in Venray heeft de organisatie van Startgemeenschap
zeggen door een blessure van Rosegirl. Noord-Limburg een vrijwel vlekkeloze wedstrijd neergezet.
Ik hoop dat het goed komt en dat we
van het vorig seizoen. Judith van Meijel Kostertjes. Manon kwam bij alle numEen geweldige sfeer van het begin
over een maand of twee weer samen
en Imke van den Hoef behaalden ieder mers op het podium. Koen Koster betot het eind kenmerkte dit kampioenlekker kunnen gaan trainen.
haalde met mooie pr’s goud op de 100
twee gouden medailles. Naast deze
schap. HZPC behaalde in het eindklasmeter schoolslag en tweemaal zilver.
medailles behaalde Judith nog een zilsement een derde plaats. Zc Eijsden
Serafina Vlijt kreeg voor de 100
veren plak op de 100 meter rugslag, eiwerd eerste, net voor SG HGN (HellasGlana-Nimo). Met een derde plaats kan genlijk haar sterkste slag. De winst ging meter vlinderslag het zilver omgehangen. Noa de Vries tekende eveneens
echter nipt naar Michelle Verouden.
de ploeg uit Horst terugkijken op een
Verder ga ik binnenkort nog een
voor mooie resultaten, met een
Ook haalde Judith een bronzen plak op
geslaagd weekend. In totaal werden
3-jarige merrie rijden en dan even
zilveren en twee bronzen medailles.
de 100 meter vlinderslag.
31 medailles behaald, verdeeld over
afwachten hoe de click met haar is,
Michelle Verouden was overtuigend Hetzelfde presteerde Sem Hermans. Op
dertien gouden, elf zilveren en zeven
maar ook in haar zie ik een goed dresde estafettenummers was er resultaat
op de 100 meter rugslag. De volsuurpaard voor de toekomst. Natuurlijk bronzen plakken. De meeste gouden
voor het damesviertal. Judith, Michelle,
medailles waren voor Max Hermans, hij gende verrassing kwam van Ingrid van
blijf ik ook gewoon in Nederland mijn
Manon en Ingrid behaalden het goud
Horen. Met een ijzersterke 100 meter
nam er drie mee. Ook kreeg Max van
wedstrijden voor ponyclub en ruiterop de 4 maal 100 meter vrije slag en
vlinderslag behaalde ze de Limburgse
de kring Limburg een trofee aangebovereniging De IJsvogel uit Swolgen
op de 4 maal 100 meter wisselslag.
den voor de beste Limburgse prestaties titel. Goed op dreef waren ook beide
rijden”, aldus Mandy Cornelissen.

Natuurlijk ook
gewoon in Nederland

Programma
Reiscommissie oudeRen in 2012
De Stichting Reiscommissie Ouderen Horst/Sevenum
en Maasdorpen organiseert in 2012 wederom een tweetal
mooie meerdaagse buitenlandse bus/excursiereizen.

1 Een tiendaagse reis naar Balatonfured en Boedapest
(Hongarije) van 04 t/m 13 juni 2012.

2 Een achtdaagse reis naar Landeck (Tirol in Oostenrijk)
van 11 t/m 18 augustus 2012.

informatie over deze reizen bij: Herman Bovee in Sevenum
(077 467 16 26), Jan Engels in Meerlo (0478 69 18 08) of
Jan Nefkens in Horst (06 14 30 48 67)
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Deskundig advies

Snel thuis bezorgd
100% Laagste Prijs Garantie

OPRUIMING
107 CM

OP=OP!

OP=OP!

299
269

199

3

JAAR

•
•
•
•
•

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

6.9

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.

Starttijdkeuze.
Resttijd weergave.
6 kilo inhoud = 20% extra.
Diverse wasprogramma’s.
Aquastop.

•
•
•
•

499
469

BEZORGD

ELEKTRONISCHE WASDROGER

6 KILO VULGEWICHT

•
•
•
•

Elektronisch gestuurd.
Links / rechts draaiende trommel.
Grote vulopening.
MEENEEMPRIJS.

•
•
•
•

69

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

5
19

L.

399

.

6L
11

311 LITER KOEL /
VRIES COMBINATIE

GRATIS

ENERGIEKLASSE A++

BEZORGD

• 195 liter koelgedeelte.
• 116 liter vriesgedeelte.
• 3 in hoogte verstelbare draagplateaus.

ENERGIEKLASSE AAA

5
16

BEZORGD

449
399

L.

óf 10x € 33,50*

335

165 LITER VRIESKAST

488

AMD E450 Dual Core processor (1.65 GHz).
500 GB harde schijf, 6 GB DDR3 intern geheugen.
AMD Radeon HD6470M video, HDMI aansluiting.
1.3 Megapixel HD webcam.

•
•
•
•

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

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

ENERGIEKLASSE A

óf 10x € 48,80*

17 INCH NOTEBOOK

Kredietsom

GRATIS

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

OPSLAGCAPACITEIT

= 17.3 inch

•
•
•
•

297

699
599 4 GB

= TOT 40% ZUINIGER

Digitale scartaansluiting

175

VAATWASSER

20.3
CM
= 8 inch

HARDE SCHIJF

43.9 CM

299
249

óf 10x € 29,70*

óf 10x € 39,90*

INTERN GEHEUGEN

OP=OP!

1.50 Megapixels CNOS.
Konica Minolta HD lens, 40x optische zoom.
Advanced Image Stabiliser.
2 + 1 JAAR JVC GARANTIE!

369
339

499
449

500 GB
6 GB

129

COMPACTE HD CAMCORDER

129
99

STOFZUIGER

399

GRATIS

199
169

ZEER
KRACHTIG!

1700 WATT

ENERGIEKLASSE A+

óf 10x € 39,90*

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

CM
= 2.7 inch

1400 TOEREN WASAUTOMAAT
•
•
•
•
•

•
•
•
•

699
599

495
óf 10x € 49,50*

Kristalheldere beeldkwaliteit.
Contrast ratio 100.000:1.
Teletekst met 1000 pagina’s geheugen.
2x HDMI digitale scartaansluiting.

75

BLU-RAY SPELER

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)

m180112

•
•
•
•

129
99

* 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 22 januari 2012).

= 26 inch

66 CM GROTE LCD TV

FULL HD LCD TV

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!

66 CM

= 42 inch

GARANTIE

IN ALLE MAXWELL WINKELS
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Sandor I van ’t Tuuteriek
Op zondag 15 januari werd Sandor Verhaeg tijdens het Prinsenbal uitgeroepen tot nieuwe heerser van
‘t Tuuteriek in Hegelsom. Prins Sandor I gaat samen met prinses Marloes en de adjudanten Patrick van Houtum en
Peter Wagemans voorop tijdens de carnaval in ’t Tuuteriek onder het motto: “Carnaval vierde in ‘t Tuuteriek, same
fiêste met ôs vaan d’n Diêk.”
Prins Sandor I is 36 jaar en heeft
met prinses Marloes twee kinderen.
In het dagelijks leven is Sandor
werkzaam als technisch adviseur bij
transportbandenbedrijf ACB Solutions.
Verder steekt Sandor zijn energie in
spinning en mountainbiken en is hij
bestuurslid van de carnavalsvereniging
in Hegelsom. Op zondag 29 januari
houden prins Sandor en prinses Marloes
receptie van 14.11 tot 16.11 uur in d’n
Tuutentempel, zaal Debije in Hegelsom.
Aansluitend wordt daar ook het nieuwe
boerenbruidspaar bekendgemaakt.
Op vrijdag 10 en zaterdag
11 februari vinden in Hegelsom de
zittingsavonden plaats. De kaartverkoop
is op zaterdag 21 januari in zaal Debije
vanaf 14.30 uur. Per persoon kunnen
maximaal tien kaarten gekocht worden.
Op het programma staan artiesten uit
eigen dorp zoals Opgestoekt en de
Hangmedalies, maar ook toppers als
meermalig LVK-finalist de Geliënde
en buuttekanon Har Daniëls. De
seniorenmiddag is op zaterdag 4
februari vanaf 13.30 uur en er zijn
nog een aantal kaarten beschikbaar.
Informeer hiervoor bij Margo
Kluskens 077 398 28 68. Kijk voor
meer informatie en beide volledige
programma’s op www.tuutekop.nl
(Foto: Stef Dekker, Hegelsom. Studio
Sjaak van Wijlick & Hans Seweuster)
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Wij zijn op zoek naar een:

ervaren medewerker m/v
in de vleesvarkenshouderij.

Voor meer informatie
Willems America B.V.
Hoebertweg 15
5966 ND America tel. 077 - 464 15 25
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Aftreden prins Maik I
Op zaterdag 28 januari wordt de nieuwe prins van het Dreumelriek bekend gemaakt. Voordat het zover is
legt prins Maik I op zondag 22 januari zijn scepter neer. In de Dreumelresidentie zaal De Lange kunnen de
Dreumels en Dreumelinnekes afscheid nemen van de Horster prins.
Na ruim een jaar lang op waardige
wijze geregeerd te hebben over het
Dreumelrijk neemt prins Maik I afscheid van zijn Dreumelse onderdanen.
Maar voordat het zo ver is, houdt carnavalsvereniging D’n Dreumel een afscheidsreceptie voor prins Maik I, prins-

es Loes en hun adjudanten Jan en Roy.
Hiervoor kunnen de carnavalsvierders
vanaf 15.11 uur terecht in residentie
zaal De Lange. Prins Maik I gaat nog een
keer een feestje bouwen voordat hij zijn
scepter en prinsenmuts aan zijn opvolger
overdraagt. Ter gelegenheid van het

afscheid wordt aan de carnavalsprins
door de carnavalsvereniging een klein
programma aangeboden waarin onder
anderen de liedjeszangers en de Ald
Preense hun opwachting zullen maken.
Het programma wordt gepresenteerd
door vorst Iemus.

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

Boorebrullef Horst

Hôrs-däörp, twedde waek
ván jannewari 2012
Half elf, de iêsbaan is aop en de jeugd schátst d’r ál loestig op los. De miëste draeje rundjes, ma heej en dao
wuurdt ok ál ‘nen axel of ‘ne lutz geprobeerd. Ok beej de Lange waere de iërste loetse geserveerd.
Gräötse elders staon nevve de baan
te kiêke. Ze wille gaer getuge ziên ván
de vorderinge ván ‘r blage. Oonderhand
praote ze same wát ovver ’t waer: ’t wil
ma ni wintere dit jaor. Jao, iëne kiêr
wát nâchvors. Ma dank zij ’t zaltzekske
ván de gemaent, zäörgde dát ni vur
probleme.
Op ’t gemaentehoês is d’n burgemeister in ovverleg mit de wethouwer.
Drie kiêr raoje wao ’t ovver giët. “D’r
wuurdt vul gezanikt ovver ’t neej afvalsysteem”, merkt d’n burgemeister op.
De wethouwer reageert ni, ma speult
gedachteloos wát met ’t thiëzekske.
Wát zulle we vanaovend ’s aete? Iets

zoonder petatte, wânt ‘t greun bekske
is zo good as vol, dao kán gen schaal
miêr beej. Of ‘ne pizza hale? Ma ja,
da zitte wer met die doës die ni beej
’t ald pepeer móg. “Sorry, meniër d’n
burgemeister, wát zagte geej krek?”
“Dát d’r vul wuurdt geëmmerd ovver
’t afvalsysteem.”
De pastoër is bezig met de teikening vur zien daakkapel. Oonderhând
daenkt ie ves án ziene praek ván
zóndág: zal ie ánsloête op ’t evangelie ovver de “meensevisser” of zal ie
’t hebben ovver Sint Vincentius, de
patroënheilige ván de wiênbore, kunde
’n schon verhaal ovver halde: water in

wiën verandere kós d’r ma iëne, wiên
in water verandere kunne we allemaol.
Vincentius is trouwes ok de patroênheilige ván de daakdekkers. Bè, daenkt de
pastoêr, dán bin ik toch wer terug beej
mien daakkapel.
D’n iêsmeister kiekt op de kalender: nag ’n waek en da zit ‘t d’r ál wer
op vur ‘n jaor. De drie waeke zien wer
vurbeej gevlaoge. En ’t is allemaol
gladjes verloëpe. Heej spitst zich al wer
op volgend jaor. En oonderhand, beej
de Lange in de g(r)ats … Zaoterdág 21
jannewari um 11 ovver 8 (20.11 oor)
kunde beej (vurhin) de Vlies kome
kiêke hoe dit afluüpt.

Voor onze vernieuwde locatie in Hegelsom zijn wij
per direct op zoek naar een

Enthousiaste en gemotiveerde

jonge medewerker

Onze voorkeur gaat uit naar iemand met ervaring in de bouw,
bijvoorbeeld als timmerman of tegelzetter. De werkzaamheden
zullen uiteenlopen van het verrichten van zaagwerk voor natuursteen, het gereedmaken van bestellingen, verbouwingswerkzaamheden voor ons nieuwe pand tot verkoop in onze showroom.
Ben jij allround inzetbaar, flexibel, gemotiveerd en klantgericht?
En weet jij van aanpakken? Stuur dan je CV en motivatiebrief
naar: info@natuursteenmeterik.nl

www.natuursteenmeterik.nl
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11 vragen aan prins Erwin I

Gekke Maondig Verieniging De Peg

Een roes van adrenaline
Wie bent u?
Erwin Vos, vaak noemt men mij ook wel Vos. Ik zit nu
11 jaar als lid van de raad van elf bij gekke maandagvereniging de Peg in Lottum. Voor die tijd bouwden wij
met vriendengroep Wettewal altijd carnavalswagens voor
de optocht. Ik ben getrouwd met Yvonne en heb twee kinderen: Indy van 8 en Ryan van 6. Ze vinden het geweldig
dat papa prins carnaval is geworden. Indy geloofde het in
eerste instantie helemaal niet.
Waar werkt u?
Océ Technologies bv in Venlo bij R&D. Ik ben werkzaam
op de laboratoriumwerkplaats op R&D-terrein. Ik ben
werkvoorbereider en programmeur voor de afdeling
allround plaatwerk. Heb in deze richting een technische
opleiding gedaan op de MTS. Mijn collega’s vinden het
leuk dat er een prins op de afdeling is en hebben voor mij
versierd.
Waarom heeft u ja gezegd op de vraag om prins
carnaval te worden?
Het is een eer om prins te zijn je eigen dorp. Het is allemaal geweldig en ik kan me niet voorstellen als ze je
vragen om prins te worden, dat je dan nee zegt. Mijn
vader en moeder waren echte carnavalisten, daardoor zal
de appel wel niet ver van de boom gevallen zijn.
Door wie wordt u bijgestaan als prins Carnaval?
Mijn vrouw Yvonne is prinses en ceremoniemeester Niek
Wagemans, bestuur en de raad van elf.
Wat betekent carnaval voor u?
Maak in de carnavalsperiode lol en plezier en laat voor een
moment de dagelijkse sleur even varen. Genieten van het
leven. Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd!
Wat wordt er volgens u van prins carnaval verwacht?
Ik draai al heel wat jaren mee in de vereniging en
dacht dat ik het allemaal al gezien had. Heb al heel wat
prinsen van dichtbij meegemaakt. Maar om nu zelf als
prins voorop te gaan, dat is echt andere koek. Een echt
voorbereiding is er niet geweest. We genieten gewoon van
ieder moment. Er staan verschillende activiteiten op het

programma met Gekke Maandag als een van de hoogtepunten.
Wat wenst u de carnavalsvierders in uw gemeente toe?
Ik wens alle hoogwaardigheidbekleders een fantastisch
carnavalsseizoen toe.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Het is geweldig om als prins gekozen te worden en dat je
in mijn geval over het Lottumse Peggenrijk mag regeren.
En als het dan eindelijk naar buiten mag komen dat je
gekozen bent als prins carnaval kunnen de remmen los en
het dak eraf.
Welke carnavalsactiviteit is voor u het hoogtepunt?
Een van de hoogtepunten is de receptie die op 28 januari
van 20.11 tot 21.41 in d’n Harmoniezaal in Lottum ge-

houden word. En Gekke Maandag, het zal wederom een
geweldige dag worden met optocht.
Hoeveel uur verwacht u te slapen tijdens carnaval en
heeft u dagen gereserveerd om te herstellen?
Het zal zeker minder slapen zijn, je weet nooit wat er nog
allemaal om de hoek komt kijken. Je leeft in een soort van
roes met de nodige adrenaline waardoor minder slapen
tijdelijk geen probleem zal zijn. Met Gekke Maandag heb
ik een aantal dagen vrij en met carnaval heb ik de hele
week vrij.
Welk advies zou u uw opvolger in 2013 mee willen
geven?
Geniet van ieder moment wat op je pad komt, voor je het
weet is het alweer voorbij.

Voor onderhoud
aan caravans,
stacaravans,
aanhangers,
.
trailers en campers
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T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl
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11 vragen aan prins Marcel I

Mijn broer werkt nu wat harder
Wie bent u?
Mijn naam is Marcel Driessen, ik ben 42 jaar. Ik ben
tijdens de carnaval prins Marcel I. Mijn bijnaam is Hugo.
Ik ben getrouwd met Irma (39), we hebben 3 kinderen:
Nick (9) Tom (7) en Koen (6). Onze kinderen vinden het
spannend dat hun vader prins is geworden.
Waar werkt u?
Samen met mijn broer Leon run ik een blauwe bessenbedrijf. Leon vindt het geweldig dat ik prins ben.
Uiteraard hebben we samen overleg gehad. Hij zei: “Dat
moet je zeker doen, ik werk wel een paar weken wat
harder.” Ik was erg blij met zijn reactie.
Waarom heeft u ja gezegd op de vraag om prins
carnaval te worden?
Ik heb altijd gedacht: als ze me ooit vragen dan zeg ik
ja, maar toen de telefoon ging en de vraag echt gesteld
werd heb ik er toch wel een nachtje over geslapen. De
dag erna heb ik ja gezegd. Het lijkt me een geweldige
ervaring.
Door wie wordt u bijgestaan als prins carnaval?
Ik word deze carnaval bijgestaan door mijn prinses Irma
en door adjudanten Marcel van Kuijck en Marcel Peeters.
Wij stonden 27 jaar geleden ook met z’n drieën op het
podium, toen Marcel van Kuijck jeugdprins was. Dus ik
voorspel nu al dat Marcel Peeters over 27 jaar de KBOprins wordt met ons als adjudanten. Verder worden we
bijgestaan door vorst Rik, de beste raad van
elf van Limburg en dansmarietjes,
damesnarren en het bestuur van
de Vlaskop.
Wat betekent carnaval
voor u?
Carnaval is voor mij een
feest voor jong en oud.
Lekker uit de bol gaan
en plezier maken, veel
drinken en gebakken
eitjes eten.

“De blauwe
bessen en vrachtwagens gooje weej
ovver de heg, want met
Carnaval kriege ze ôs
oet de kroeg
neet weg”

Wat wordt er volgens u van prins carnaval verwacht?
De verwachting voor een prins is denk ik: altijd voorop
gaan. Samen met alle carnavalsvierders een onvergetelijke
carnaval hebben. Maar er zij ook serieuze kanten, zoals de
ziekenbezoeken. Dit lijkt me een hele aparte ervaring waar
ik wel naar uit kijk.
Wat wenst u de carnavalsvierders in uw gemeente toe?
Dat ze allemaal een mooie tijd tegemoet gaan en een
onvergetelijke tijd hebben.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik vond het een hele eer om als prins verkozen te worden.
Ik had het niet echt verwacht, maar ik vind het geweldig.
Welke carnavalsactiviteit is voor u het hoogtepunt?
Het hoogtepunt tot nu toe is het uitkomen. Naar de
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receptie en de optocht kijk ik ook uit. Elke activiteit heeft iets unieks. Vandaag heeft de straat ons huis
versiert en dat is onverwacht een hele leuke middag
geworden.
Hoeveel uur verwacht u te slapen tijdens carnaval,
heeft u dagen gereserveerd om te herstellen?
Elk uur slaap is er één. Gelukkig is het op het bedrijf rustig
in de winter, dus als ik wat later wil beginnen kan dat.
Slapen doen we daarna wel weer.
Welk advies zou u uw opvolger in 2013 mee willen
geven?
Mijn advies voor mijn opvolger is nu al: als je gevraagd
wordt, doen. Je krijgt maar één keer de kans om prins van
je dorp te zijn.

Gefeliciteerd prins

Marcel I

t 9a, 5962 AV Melderslo
‘t Tunneke - St. Odastraa
Wilt u meer weten? Café
w. ca fet un ne ke .nl
b: 06 -15 00 54 33 - ww
Mo
25
82
98
7-3
07
l:
Te

Blaktweg 18
5962 NH Melderslo
Tel. 06 20622562

Wij
feliciteren
Prins
Marcel I

Melderslo
Broekhuizen
Blaktweg 20,
5962 NH Melderslo

Tel.: +31 (0)77 398 33 90
Fax: +31 (0)77 398 77 32

rsloslo
ldeder
MeMel

ANDE BEDRIJVEN
A
T
S
N
E
V
O
B
S
N
E
M
EFELICITEERD NA
PRINS MARCEL I G

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

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

www.biancasknipshop.nl

AL
SINDS
1990

• (schuifdeur-/inloop)kasten • keukens • keukenrenovatie • advisering • ﬁjntimmerwerk •
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STANDAARD OF MAATWERK:
PROFESSIONELE KWALITEIT, OOK VOOR U!

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

DE TEXTIELBEURS

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707

Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering

stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

Ron van Gool 06 202 88 600
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11 vragen aan prins Rob I

Extra aandacht voor de kinderen
Wie bent u?
Ik ben Rob Lijnders, gtrouwd met Monique. Ik heb twee
kinderen, Femke van 7 en Rik van 5. De kinderen zijn
superblij dat papa prins is. Wij zijn echte carnavalsvierders
en voor de kinderen is het dan wel heel speciaal als papa
prins is.
Waar werkt u?
Ik werk bij de penitentiaire inrichting Grave, locatie
Oosterhoek als penitentiair inrichtingswerker. Mijn collega’s vinden het wel leuk dat ik prins ben, ze hebben nu
al respect voor de vele weekenden die ik op pad moet en
steeds tot in de late uurtjes feesten.
Waarom heeft u ja gezegd op de vraag om prins
carnaval te worden?
Op het moment dat ik gevraagd werd kon ik geen nee zeggen tegen deze functie. Ik zie het als een enorme eer om
prins te mogen zijn van ons mooie dorp Broekhuizenvorst,
het dorp waar ik mijn hele leven al woon.
Door wie wordt u bijgestaan als prins carnaval?
Door adjudanten Marc Kleeven en Herman Hendrix. Dit zijn
twee hele goede vrienden van me, we hebben een hechte
band samen.
Wat betekent carnaval voor u?
Carnaval is voor mij drie dagen lol en plezier en samen
met anderen een mooi feest bouwen. Het verbroedert de
gemeenschap en de ongedwongen sfeer is geweldig. Met
onze hele vriendengroep vier ik normaal drie
dagen carnaval maar dat zal vanaf
nu dus met miene wieze road
vaan elluf zijn.
Wat wordt er volgens u
van prins carnaval
verwacht?
Prins carnaval dient
drie dagen lang voorop
te gaan. Je hebt een
bepaalde verantwoording en voorbeeldfunc-

C.V. de Blauwpoët

”Enne Blauwpoët
bin ik ien hart en
niere, vur iederiën een
garantie um ien Vors
enne gooje carnaval
te viere”

tie. Je bent er als eerste en je gaat als laatste naar huis.
Voor een groot deel ben je verantwoordelijk voor de sfeer.
Extra aandacht probeer ik te geven aan de kinderen. Zij
vinden het geweldig om met het prinsentrio carnaval te
vieren. Doordat ik in mijn vrije tijd vrijwilliger ben bij het
jeugdvoetbal en bij kindervakantiewerk en veel kinderen
leeftijdsgenootjes zijn van mijn kinderen is dit wel erg
speciaal. De jeugd kan niet vroeg genoeg beginnen met
carnaval vieren.
Wat wenst u de carnavalsvierders in uw gemeente toe?
Een zeer gezellige, sfeervolle en drukbezochte carnaval met
veel lol, plezier en een goed glas bier. Zo ook mijn motto:
enne Blauwpoët bin ik ien hart en niere, vur iederiën een
garantie um ien Vors enne gooje carnaval te viere.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik vond dit een enorme eer, het was een mooi gevoel om

tijdens het prinsenbal uit te mogen komen voor een volle
zaal.
Welke carnavalsactiviteit is voor u het hoogtepunt?
Het uitkomen op 26 november was een hoogtepunt maar
ik kijk ook erg uit naar mijn receptie op 12 februari en naar
carnavalszondag wanneer ik bij de optocht de prinsenwagen mag bestijgen. Daarna is er een groot carnavalsbal
waar ik als Prins Rob I voorop mag gaan.
Hoeveel uur verwacht u te slapen tijdens carnaval,
heeft u dagen gereserveerd om te herstellen?
Een uurtje of vijf per nacht, hoop ik. Ik heb een paar
dagen vrij na de carnaval en moet dan gewoon weer gaan
werken.
Welk advies zou u uw opvolger in 2013 mee willen
geven?
Genieten, het is zo voorbij.
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11 vragen aan prins Ger II

Zo’n kans krijg je maar één keer
Wie bent u?
Ik ben Ger Kursten, getrouwd met Sonja (36).
Samen hebben we twee kinderen, zoon Luuk (8) en
dochter Lieke (6). De kinderen vinden het helemaal
geweldig dat wij het prinsenpaar zijn geworden.
Waar werkt u?
Ik werk, als tractorchauffeur, bij loonbedrijf HoeymakersKellenaers in Lottum. Ook zij vinden het erg leuk. Eén baas
is een paar jaar geleden al prins geweest in de Hegelsom.
Waarom heeft u ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Zo’n kans krijg je maar één keer. Ik heb wel altijd gezegd
als ze me vragen dan zeg ik geen nee. Mijn vader is in
1972 ook prins geweest.
Door wie wordt u bijgestaan als prins carnaval?
Door mijn vrouw Sonja en twee adjudanten Arlo van
Gerven en John Vergeldt. Dit zijn twee vrienden van mij.
Wat betekent carnaval voor u?
Lekker uitgaan en feesten tot in de kleine uurtjes.
Wat wordt er volgens u van de prins verwacht?
Ik heb een gesprek gehad met twee leden van het
bestuur. Ze verwachten dat ik voorop ga en lol en plezier
maak. Dat zal zeker lukken. De aankomende weekenden
hebben we elk weekend wat.
Wat wenst u de carnavalsvierders in uw gemeente toe?
Dat ze net zo veel lol en plezier zullen hebben als ik.

”Weej zette
mit deez daag
de tractor ien de schop
dan wurd dizze carnaval
helemaol top”

Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Een hele eer.
Welke carnavalsactiviteit is voor u het hoogtepunt?
Ik denk alles. Het is toch heel anders om als prins carnaval
te vieren.
Hoeveel uur verwacht u te slapen tijdens carnaval en

Wij feliciteren
prins G

Res t a

hoeveel tijd heeft u gereserveerd om te herstellen?
Tijdens de carnaval slaap ik denk ik niet veel, maar ik denk
dat ik de rest van de carnavalsweek vrij neem.
Welk advies zou u uw opvolger in 2013 mee willen
geven?
Dat weet ik pas na de carnaval.
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Wijn van de maand:
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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.
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Prins Henry d’n 1e
van de Turftreiërs
Afgelopen zondag vond het prinsenbal en verlovingsbal plaats in het
Turftreiërsriêk en werd het carnavalsseizoen feestelijk geopend. Vanuit een
sprookjeslandschap kwam prins Henry I (Mulders) tevoorschijn als de
nieuwe prins van de Turftreiërs in America.

Preens(ver)raoje diël II
Dreumels en dreumelinnekes,
Nao hiel waat wikke en waege, gepuzzel en geprakkezeer oaver de tip vaan vurrige waek, haop ik jullie wer
waat wier te haelpe um ’t groëtste geheim vaan jeugdcarnavalvierend Hôrs en umgaeving te ontciefere.
’t Is vur ozze neeje preens neet
gemekkelijk um ’t kort te halde, al
hiëlemaol ás ie zelf ienmaol aan ’t
praote is. Vurdaat ge ’t wet, haet ie

zien tong vurbeej gepraot en is ‘t ‘m
in de bol geslage. Ás ik ‘m zelf mot
geluuve, kunde straks ma baeter neet
ás indiaan verkliëd naor de Mèrthal

kome, want da haet ie ow zoewe mit
de greune band aan d’n totempaol
gebonge. En ’n gewaarschuwd man,
telt vur drie.

Jeugprins Ruud II en jeudgprinses
Renée I van de Vlaskop
Zondag 15 januari was in MFC de Zwingel in Melderslo het jeugdprinsengalabal. De hele middag waren er
optredens van getalenteerde Vlasköp en Vlasköpinnekes. De optredens varieerden van muziek en zang tot dans en
er kwam zelfs een buut voorbij. Na dit geslaagde middagprogramma verscheen er een grote kikker op het podium.

Henry I wordt tijdens de carnaval
bijgestaan door zijn adjudanten Jan
(Derix) en Toine (Lavrijsen). Ze gaan
de carnaval in met de lijfspreuk “Met
carnaval neet tuinieren, mar tot laat
door vieren.”
In het dagelijks leven is Henry
werkzaam als zelfstandig ondernemer.
Met zijn hoveniersbedrijf Erica Tuinen

heeft hij al vele tuinen in America en
omstreken verzorgd. In zijn vrije tijd is
Henry actief met volleyballen en hij is
een echte liefhebber van carnaval. Hij is
meerdere jaren een actief lid geweest
van de raad van elf. Het prinselijk
trio houdt op zaterdag 28 januari om
20.11 uur een receptie in de Bondszaal
van America. (Foto: Jeu Zeelen, Maasbree)

Al snel bleek dat de kikker gekust
wilde worden om vervolgens te
veranderen in een prins en prinses.
En ja hoor, na een heel aantal kusjes
verschenen de nieuwe jeugdprins Ruud
d’n twedde en jeugdprinses Renée d’n
iërste op het podium.
Jeugdprins Ruud is 16 jaar. Hij is
actief bij de voetbalclub als keeper,

trainer van het D-elftal en als grensrechter bij de dames. Hij werkt bij het
radijsjesbedrijf van zijn ouders en in
de sportkantine in Melderslo. Ruud zit
op het Dendron College en zal dit jaar
eindexamen doen op vmbo-t.
Prinses Renée is 17 jaar. Renée is
lid van beugelclub De Knippers en is
leidster bij Jong Nederland. Zij werkt

bij de spar in Melderslo en ze zit op
het Dendron College in het vijfde jaar
van het vwo. Als adjudanten heeft het
prinsenpaar Lianne Deckers en Erik
Spreeuwenberg gekozen.
Het prinsenkwartet houdt op
zondag 12 februari om 14.11 uur
receptie in MFC de Zwingel aan de
Beemdweg in Melderslo.

NU TE KOOP BIJ FIXET:

KEUKENAFVAL
BAKSTEUN

Wij zoeken voor onze vestiging in Venray:

een gemotiveerde
plaatsvervangend werkplaatschef
een gemotiveerde (leerling) monteur
een zaterdag / vakantie hulp
Damen Hydrauliek
met vestigingen in
Best, Elsloo en Venray,
is gespecialiseerd
in de in- en verkoop
met reparatie en
onderhoud van
hydraulische laad- en
loskranen, afzetinstallaties, meeneemheftrucks, laadkleppen,
kippers, cilinders,
pompen, PTO’s,
afdichtingen, hydraulische hoge- en lagedrukslangen, ventielen
en componenten.

kennis van hydraulische, pneumatische
en elektronische systemen is een pré
Wij bieden een uitdagende job met een goed salaris
en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

De oplossing
voor alle
wegwaaiende
of omvallende
bakjes!
St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

Voor meer bedrijfsinformatie: www.damenhydrauliek.nl
Bent u geïnteresseerd, stuur dan uw CV aan:
Damen Hydrauliek Venray BV,
postbus 205, 5800 AE Venray,
of per e-mail: venray@damenhydrauliek.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Wim Nijsen, telefoon: 0478-511333.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

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
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Fixet Servicebouwmarkt
Fixet Servicebouwmarkt
Horsterweg
42,
Horsterweg
42,
5975
NB Sevenum
5975
NB Sevenum
Tel:
077-4671406
www.fixetsevenum.nl
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Partners van Erato 5:
Arjan Klopman
Stichting Erato verzorgt individuele- en groepsoptredens voor zorgbehoevenden bij diverse zorginstellingen in Limburg. Om de werkzaamheden van Erato te
ondersteunen heeft de stichting partners nodig. In een serie van 10 stelt HALLO
ze aan u voor. Deze week: Arjan Klopman, veehouder uit Grubbenvorst.
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Je ziet ze vliegen
Vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden uit Wanssum organiseert op zondag 22 januari hun maandelijkse
vogelmarkt in Meerlo. Op deze markt kan iedereen vogels kopen of verkopen.
Op de vogelmarkt worden niet alleen vogels gekocht of verkocht, maar
er zijn ook diverse vogelhandelaren
aanwezig. Verder worden vogel-

benodigdheden verkocht zoals voer en
nestkastjes. Er is op deze dag gelegenheid om met andere vogelliefhebbers
te praten over de vogelsport. Duiven en

kwartels worden niet toegelaten. De
vogelmarkt wordt gehouden in sport
en feestzalen complex ’t Brugeind in
Meerlo van 09.30 tot 12.00 uur.

Super 80ies discoclassics
Op zaterdag 21 januari vindt bij
Blok10 een groot discofeest plaats.
Speciaal voor de 40+-doelgroep
staat deze avond bol van muziek
uit de jaren 80 en een stukje

daarvoor. Eind jaren 70, begin jaren
80 was de tijd dat de discotheken
als paddenstoelen uit de grond
sprongen. Met verlichte dansvloeren,
spiegelbollen, en een diverse muziek

van toen van, zoals The Stone, Amy
Stewart, Tina Turner, Bee Gees en
Tavares gaan de voetjes van de
vloer. De aanvang is 22.30 uur en de
entree is gratis.

Jeugdprinsenpaar CV D’n Bok
In een goed gevulde Bokkenstal werd op zondag 15 januari het jeugdprinsenbal in Swolgen geopend door de
jongste groep van de dansgarde, de Swirls. De middag stond in het teken van het spel Rad van de Bok. De jongste
bokken en bokkinnen wisten het rad goed te draaien.

Als je mensen die in de laatste
fase van hun leven of in een hele
moeilijke periode zitten een beetje
geluk kan bieden, waarom zou je dat
dan niet doen? Dat was de eerste
gedachte die wij hadden toen wij
hoorden van het werk dat Erato

verricht. Deze stichting verdient
ondersteuning, omdat zij juist in die
moeilijke periode een beetje afleiding
en wellicht ook verlichting biedt.
Daarom ondersteunen wij, net als
andere ondernemers stichting Erato”,
aldus Arjan Klopman.

Sevenummers bij
The Voice of Holland
De jongens uit Sevenum die afgelopen weekend auditie deden voor
het RTL-programma The Voice of Holland zijn blij verrast over de uitslag
van de eerste selectieronde.
De delegatie van jongerenkoor Vocal Connexion uit Sevenum
die deelnam aan het programma
bestond uit tien enthousiaste jongens. Drie van hen wisten door de
eerste selectieronde te komen, die
afgelopen weekend plaatsvond in
Eindhoven. “Een aanzienlijk resultaat”, vond Sjoerd Houwen, die zelf

de jury in de voorselectie niet wist te
overtuigen. De drie heren voor wie
het TVOH-avontuur nog even doorgaat, zullen zich gaan spitsten op het
perfectioneren van hun performance.
Ze gaan nu nog maar voor één ding:
oog in oog staan met de vier coaches.
Op 21 januari gaan ze daarvoor alles
in de strijd gooien.

Nadat de nieuwe jeugdraad hun
voorstelling deed via de poetsers
van het wassenbeeldenmuseum was
het tijd voor de leden van de oude
jeugdraad om afstand te doen van hun
tenue, onder leiding van prins Ger II en
zijn adjudanten.
Voor het derde jaar op rij landde er
een echt ruimteschip in de Bokkenstal
en het was het de taak aan Luke
Skywalker, alias Wim van Horck, om
ervoor te zorgen dat het nieuwe
jeugdprinsenpaar veilig tevoorschijn
kon komen. En daar stonden ze dan,

prins Sem (Custers) en prinses Lisa
(van Helden). Even later kwamen ook
jeugdvorstin Kim (Maas) en jeugdnar
Tamara (Nabben) uit het ruimteschip
tevoorschijn.
Prins Sem is 11 jaar, zijn hobby
is voetbal. Hij staat onder de lat bij
VVV om zoveel mogelijk ballen tegen
te houden. Zijn andere hobby is
computerspelletjes. Sem eet heel graag
pizza, friet met héél veel ketchup, chips
en drop. Prinses Lisa is ook 11 jaar.
Haar hobby’s zijn spelletjes doen op
de computer en kletsen met vrienden

via Hyves. Verder houdt zij van lezen
en heeft ze pas nog genoten van de
musical Droomvlucht. Haar vriendinnen
noemen haar Lies maar bij huize Van
Helden heet zij Muis. Ook Lisa is dol op
pizza. Prins Sem en prinses Lisa hebben
de volgende carnavalsslogan: “Okke
okke okke, wej zien de jeugdroad van
de Bokke.” Het was aan dansgarde de
Dansende Bokinnen om het officiële
gedeelte van deze middag af te sluiten.
Op 12 februari recipiëren prins Sem en
prinses Lisa met hun hele gevolg om
14.11 uur in De Bokkenstal in Swolgen.

EL
UW VOOERZEDWEEEK
BIJ ONS D

Speklapjes Gewoon of gemarineerd 500 gram € 4,75
Magere karbonadelapjes 500 gram € 6,25
Panklare gehaktballen
Per stuk € 0,85
Uit eigen keuken

Nasi of bami

100 gram

€ 0,90

Boerenmetworst
Schouderham

100 gram

€ 1,35
€ 1,25

100 gram

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Geitenkermis Broekhuizenvorst
Ieder jaar wordt traditiegetrouw de tweede zondag na Driekoningen het eeuwenoude festijn van de geitenkermis in Broekhuizenvorst gehouden. De bewoners van het dorp maken dan hun eigen kermis met als hoogtepunt
de geitenmaaltijd met veel bier.
Hoe en wanneer deze traditie
is ontstaan is niet zozeer bekend. Er
zijn echter aanwijzingen voor een
grote feestmaaltijd, al in 1685 op
de patroonsdag van St Antonius, die
gezien kon worden als een religieuze
offermaaltijd voor het lukken van de
oogst en de veeteelt in het komende
jaar. Het feest start met het traditioneel
uitroepen van een geitencommissie,
meestal vrijgezellen, die onder leiding
van een Opperbok de organisatie op
zich neemt. Op het eind van de jaren
zestig bleek het steeds moeilijker om
elk jaar weer een nieuwe commissie te
vormen. Vanaf 1969 wordt het geitenfeest beurtelings georganiseerd door

fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen,
carnavalsvereniging d’n Blauwpoët en
voetbalclub SVEB.
‘s Zondags na de hoogmis verzamelt de geitenclub zich in de plaatselijke cafés. Daar worden de kaarten
voor het geitenmaal verkocht. De
opbrengst wordt overgedragen aan de
kassier van de geitenclub, de buuldrager. Met dit geld gaat de geitenclub op
maandag op pad om in de omgeving
geiten te kopen.
Als er genoeg geiten zijn gekocht
worden deze op een geheime plaats
ondergebracht. Dinsdagmorgen worden
de geiten geslacht en ‘s middags
wordt bij de brouwerij een vaatje bier

geledigd en ‘s avonds wordt de geitenlever verorberd. Op woensdagmiddag
wordt door enkele vrouwen begonnen met het braden van de geit. Op
woensdagavond vlak voor de brasparty
wordt de gelukspop St Tunnis met bier
overgoten, door het dorp gedragen en
verbrand. Dit offer is een symbool voor
het einde van de winter. Ten teken
van rouw dragen de deelnemers een
speelkaart in het knoopsgat.
Zingend en dansend ontmoeten de
dorpelingen elkaar voor de maaltijd,
die rijkelijk overgoten wordt met bier.
Dit jaar vond de geitenkermis plaats
tussen 14 en 18 januari en de organisatie was in handen van D’n Blauwpoët.

80s en 90s-avond bij De Lange
Zaterdag 21 januari wordt de goede oude tijd herbeleefd in de zaal van De Lange Horst. Dj Paul van der Laar
neemt de aanwezigen mee op een muzikale reis door de tijd.

Boerenbruidspaar
in Grubbenvorst
Marieke van Dijk en Jeron Verweij zijn het nieuwe boerenbruidspaar van GMV de Plaggenhouwers in Grubbenvorst.
Op zaterdag 14 januari zijn zij gepresenteerd als het nieuwe
boerenbruidspaar.
De organisatie van de boerenbruiloft in Grubbenvorst is dit jaar in
handen van de Harmonie St. Joseph. Het bruidspaar zal op Gekke
Maondaag 6 februari om 10.00 uur in de onecht worden verbonden.
Hierna kan iedereen om 11.00 uur het bruidspaar feliciteren in de
residentie van de Plaggenhouwers, café De Vonkel.

Van ‘guilty pleasures’, tot de
boy- and girlbands en van de vroege
happy hardcore tot aan de klassieke

Motown: geen muziekstijl, populair
van 1980 tot nu, zal onberoerd blijven.
De deuren van de zaal openen om

22.00 uur en entree is geheel gratis.

Demonstratie glas in lood
In Museum De Locht in Melderslo zijn op zaterdag 21 en zondag 22 januari demonstraties glas in lood maken.
Aan de techniek en de specifieke mogelijkheden van brandschilderen wordt speciale aandacht geschonken.
In het weekend zijn niet alleen
de demonstraties glas in lood
maken. Op de bovenverdieping van
het museum zijn grote kleurrijke
doeken te bezichtigen. Deze doeken
genaamd ‘Hongerdoeken, nieuw

leven voor een oude traditie’ zijn
gemaakt door kunstenaars uit de derde
wereld. Kijkwijzers zijn beschikbaar.
Verder is er in het daglonershuisje
een tentoonstelling van en over
kinderspeelgoed. Het museum is

woensdag, zaterdag en zondag
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
De demonstraties beginnen om
13.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

dames • heren • junior • comfort

LAATSTE RONDE

NU ALLES

75%
KORTING
m.u.v. de nieuwe collectie

UNIEK: met Face Unlock!

Galaxy Nexus
• Android 4.0 Ice Cream Sandwich
• 4,65'' HD Super AMOLED scherm
• 1,2 GHz dual core processor

in combinatie met:
2-jarig Bel+Sms+Web
Smart 275
nu de 1e 8 maanden
van € 65,- pmnd
voor € 32,50 pmnd*

69,99
KIJK SNEL OP WWW.WELCOMBIJKIVITS.NL!
Welcom bij Kivits
De Bleek 58-60
5801 MD Venray

Tel. 0478 - 58 11 60
info@welcombijkivits.nl

@welcombijkivits
Welcom bij Kivits
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Jeugdprins en jeugdprinses
van de Vöskes
Tijdens het jeugdprinsenbal van vrijdag 13 januari werd Thijs Jacobs gepresenteerd als jeugdprins en Aniek
Derikx als jeugdprinses van de Vossenkeutels uit Meerlo. Jeugdprins Thijs en jeugdprinses Aniek worden tijdens hun
regeerperiode ter zijde gestaan door hun twee adjudanten Joris Peelen en Femke Hendrix.

cultuur 29

The Danny Giles Band
Op zondag 22 januari staat The Danny Giles Band op het podium van
muziekcafé De Buun in Horst. De band is een powerbluesrocktrio met als
blikvanger de gitarist en zanger Danny Giles.
Danny Giles verdiende zijn sporen
bij de Chicago Thieves, waarna hij na
12 jaar voor zichzelf begon. Hij wordt
vergeleken met Walter Trout en Julian
Sas en al door sommige kenners in
Engeland bestempeld als de nieuwe

Gary Moore. Hij speelt dan ook in
dezelfde stijl: blues, rock en soul. The
Danny Giles Band bestaat naast Giles
uit Matt Killick op bas en Doug Ryrie
op drums. Het optreden begint om
18.00 uur.

Limburg Metal Bowling
Championships 2012
Op zaterdag 28 januari wordt het eerste Limburg Metal Bowling
championship gehouden. Dit is een bowlingtoernooi met daarbij aankleding en muziek voor metal en hardrock muziekfanaten.

Het thema van het jeugdprinsenbal was Mega Piraten Festijn. Geheel
in stijl en met een fantastisch piratendecor werd een toneelstukje door
de jeugdraad opgevoerd. Als piraten
verkleedt waren ze op zoek naar de
schatkist. Na deze gevonden te hebben
kwamen er eerst allerlei attributen tevoorschijn die een verwijzing maakten
naar het uiteindelijke jeugd prinselijke

kwartet. Jeugdvorst Max kondigde
uiteindelijk de nieuwe jeugdprins en
jeugdprinses aan die ook tevoorschijn
kwamen uit de schatkist.
Op zondagmiddag 29 januari
houden jeugdprins Thijs en jeugdprinses Aniek met hun adjudanten Joris en
Femke receptie in café Oud Meerlo van
15.11 tot 16.30 uur. Kort voor het uitkomen van de jeugdprins en jeugdprinses

is er op deze avond afscheid genomen
van de oude jeugdprins Hugo en
zijn adjudanten Nick en Coen.
Op zondag 22 januari is de receptie
van prins Frank I en zijn prinses Laura.
Deze wordt gehouden in sport- en
feestzalencentrum ’t Brugeind, van
14.11 uur tot 16.11 uur.
Voor meer info zie
www.cvdevoskes.nl

Vrienden Boris Janssen en Roy
Meijnen kwamen spontaan op dit
idee aan de bar in party- en sportcentre De Riet in Horst. Na een kort overleg met de ondernemer en eigenaar
daar was het eerste Limburg Metal
Bowling Championships een feit. Na
wat rondvraag bij vrienden en kennissen bleek de animo zo groot dat
in twee dagen tijd 12 teams van vijf
personen op waren gezet en daarmee
het eerste toernooi uitverkocht was.
Vier teams strijden per keer tegen

elkaar om het hoogst behaalde aantal
punten. Elk team gooit twee games,
waarna de punten opgeteld worden.
Hier komen drie winnaars uit. Drie
bevriende dj’s draaien die avond de
beste heavy metal, death-, thrashmetal en hardcore punk-plaatjes.
De avond is vrij toegankelijk.
Het is echter niet meer mogelijk om
mee te bowlen. Het eerste Limburg
Metal Bowling Championships start
om 19.30 uur in party- en sportcentre
De Riet.

New Country Rehab
Zondag 22 januari staat de Canadese viermansformatie New Country
Rehab uit Toronto op het podium van Cambrinus in Horst. New Country
Rehab is een jonge dynamische rootsband die rock, country, bluegrass,
jazz en funkinvloeden integreert in de traditionele muziek.

Jeugdprins Klotbultjes
De nieuwe heersers van carnavalsstichting De Klotbultjes uit Griendtsveen zijn jeugdprins Maurice I
(Maurice van de Mortel) met zijn adjudanten Job Joosten, Len van de Steen en Lars Honings. Zij werden
op zaterdag 14 januari aan het publiek gepresenteerd. (Foto: Christian van Bommel)

New Country Rehab worden in
Canada alom geprezen en de IndieGrass pioneers van deze tijd genoemd. Ze staan te boek als Canada’s
Hottest Classic Outlaw Indie Country
band. De Rehab maakt duidelijk hoe
hip countrymuziek kan zijn. Hoorbaar
beïnvloed door onder meer Hank
Williams en Arcade Fire, is de band
even ouderwets als modern.
New Country Rehab maakt afwisselend ballads en uptempowerk. Hun
sound doet denken aan pioniers van
de countryrock uit de jaren zestig, zoals Dillard & Clark en The Nitty Gritty
Dirt Band, maar blijkt tegelijkertijd

helemaal van deze tijd te zijn. Hun
muziek is niet vernieuwend, maar
alleen al vanwege de wijze waarop
ze tussen eigen werk door dat van
anderen vertolken is hun muziek
bijzonder. Hun arrangement van State
Trooper van Bruce Springsteen is daar
een sprekend voorbeeld van.
De band van zanger-violist John
Showman, die in zijn stem af en toe
klinkt als John Mellencamp, verdient
een groot publiek en is hard bezig om
die waardering te krijgen. Dit optreden begint om 16.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.cambrinusconcerten.nl
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Jeugdprinsenbal Hegelsom

NIEUW IN HORST!
Cijfer
Meester

Wie wordt de nieuwe jeugdprins van Hegelsom? Zondag 22 januari zal de nieuwe heerser over de Kuukes en jonge
Tuute en Tuutinne bekend worden gemaakt. Eerst wordt er afscheid genomen van jeugdprins Bram en de adjudanten
Arjan en Emiel. Bram zal vervolgens worden opgenomen in het Ald-jeugdpreense- en jeugdvorstekorps.

SOLIDE
PROFESSIONEEL
PERSOONLIJK

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

Nadat de winnende schlagers van
de jeugdliedjes zijn gezongen zal de
nieuwe jeugdprins worden bekendgemaakt door middel van een spectaculair
toneelstuk met als thema ’Hègelsumse

Meer dan alleen cijfers

AGENDA

Vanaf januari
ook brunch/buffet
voor feesten en

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

partijen

Kabouters in ’t nauw dór de Floriade’.
Om de middag compleet te maken is er
een live optreden van W-Dreej. Zij brengen hun grote hits als Vandaag, Höf de
glazer in de lôch, As ut aovend is en hun

Hegelsom
Fire ‘nd Ice

za 21 januari 20.30 uur
Locatie: OJC Phoenix

nieuwe song Doot ‘s gek! ten gehore. De
bekendmaking is zondag in Zaal Debije.
De zaal is open vanaf 14.30 uur. Voor
meer informatie en het programmaoverzicht kijk op www.jchegelsom.nl

Bijeenkomst
ex-mantelzorgers
do 26 januari 10.00-12.00 uur
Org: Zorgadvies en Regelhulp
Locatie: Zandterweg 48

Jeugdprinsenbal

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

C
A
R
N
AVA
L
S
KLEDING EN ACCESSOIRES
VOOR GROOT EN KLEIN
EN CARNAVALSKOOPJES

VANAF € 5,-

za 21 januari 08.45-12.00 uur
Org: vogelwerkgroep ‘t Hökske
Locatie: parkeerplaats kerk in
Sevenum en parkeerplaats
Wonen Horst in Horst

America

Playbackshow
za 21 januari 20.30 uur
Organisatie: De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

zo 22 januari 10.00-12.00 uur
Locatie: het Peelmuseum
‘de Kamphut’

*tenzij anders aangegeven

½ PRIJS

zo 22 januari 14.30 uur
Organisatie: De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

Horst

zo 22 januari 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging
De Gevleugelde Vrienden
Locatie: ’t Brugeind

Quiltcafé
vr 20 januari 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Prinsenreceptie
zo 22 januari 14.11-16.11 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: ’t Brugeind

za 21 januari 10.30-16.45 uur
Org: schaakvereniging Horst ‘76
Locatie: de Leste Geulde

Melderslo

Glas in loodpresentatie
Verloving Boorebroedspaar
za 21 januari 20.11 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: B2, De Vlies

80s & 90s-avond
za 21 januari 22.00 uur
Locatie: De Lange Horst

za 21 januari 22.30 uur
Locatie: Blok10

wo 25 januari 14.00 uur
Organisatie: KBO America
Locatie: Kabroekzaal

Aftreden prins Maik I

vr 20 januari 19.49 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaspaviljoen

za 21 en zo 22 januari 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Megaverlovingsbal
za 21 januari 19.11 uur
Organisatie: CV De Vlasköp
Locatie: MFC De Zwingel

Jeugdgalabal

Themamiddag
Het Groene Kruis

Receptie 55-jarig jubileum

Vogelmarkt

15e Open Noord-Limburgse
Snelschaakkampioenschappen

80ies Discoclassics

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

Meerlo

Ruilbeurs

Jeugdplaybackshow en
uitkomen Jeugdprins

WINTERCOLLECTIE
*

zo 22 januari 14.30 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

zo 22 januari 15.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: Zaal de Lange

Optreden New Country
Rehab
zo 22 januari 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

zo 22 januari
Organisatie: CV De Vlasköp
Locatie: MFC De Zwingel

Meterik
Prinsenbal

za 21 januari 20.00 uur
Org: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek

Sevenum
Prinsenbal

Verloëvingsbâl
Zaoterdág 21 jannewari
“de Vlies”
‘t begint um 11 ovver 8 (20:11)

Presentatie
Jeugd Boorebrullef
Zondág 29 jannewari
Merthal
‘t begint um 11 ovver 2 (14:11)
www.tiesisgebraoke.nl

Kindermiddag en
feestavond

Optreden The Danny Giles
Band

za 21 januari 14.11 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaspaviljoen

zo 22 januari 18.00 uur
Locatie: De Buun

Modelautoruilbeurs

Joekskapellenfestival

Lezing eerste bisdom
Roermond

za 21 januari 14.11 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaspaviljoen

di 24 januari 19.30-21.30 uur
Org: LGOG Kring ter Horst
Locatie: Museum de Kantfabriek

Griendtsveen
Buutavond

za 21 januari
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: De Morgenstond

Starterscafé
wo 25 januari 19.00 -21.30 uur
Locatie: Liesbeth’s Grand Café

Receptie jeugdprins

za 21 januari 19.00 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: ‘t Stammineke

Receptie prins
zo 22 januari 14.11 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: De Vonkel

zo 22 januari 10.00-15.00 uur
Locatie: Recreatiecentrum
De Schatberg

Jeugdprinsenbal
zo 22 januari 15.11 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Optreden Rig the Jig

Kronenberg

zo 22 januari 16.00 uur
Organisatie: de FookHook
Locatie: De Sevewaeg

vr 20 januari 19.11 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan
en Pieëlhaas
Locatie: De Torrekoel

Tienray

Lottum

vr 20 januari 19.00-21.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

Jeugdprinsebal

Grubbenvorst

za 21 januari 19.30 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Minipeggenplaybackshow
za 21 januari
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: Harmoniezaal

Jeugdinstuif met handboogschieten
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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

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

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

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

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

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
woensdag

10.30
09.00

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Helder en Persoonlijk
www.accountancyhorst.nl • 077-397 14 05

RSBEDRIJF
HOVENIE
DELPAS.NL
DE MID
TUINONTWERP
TUINAANLEG
BESTRATING
BEPLANTING

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

AANGEBODEN PER HEDEN:

Nieuwe, ruime,
gemeubileerde

woonunits
tot maximaal 6 personen
op vaste locatie in Noord-Limburg;
57 m2, ruime woonkamer/keuken;
3 ruime slaapkamers;
douche en toilet separaat;
speciaal voor werknemers;
conform SKIA en ABU normering;
minimale huurperiode 3 maanden.
Voor meer info:
email: woonruimtenoordlimburg@hotmail.com
Tel.: 077 - 463 13 07

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tandarts

vrijdag

Spoedgevallendienst
20 t/m 26 januari
Tandunique
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

Tienray

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

09.30

Horst (Lambertus)

Melderslo

Verloskundige zorg

09.45

Hegelsom

(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

19.15

Grubbenvorst

Venlo

Venray

09.45

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

11.00

Broekhuizen
zondag

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

Heilige mis

en bestrating

America

voor tuin

Huisarts en apotheek

Kerkdiensten

Uw ideale partner

Medische zorg

zaterdag
woensdag

Onderhoud
lease-auto?

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

:

RD DOOR

ICEE
GECERTIF

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst Tel. (077) 398 37 00
www.autobedrijvenmaashorst.nl

32

nieuws

19
01

STEDENSPECIAL “Met de trein naar Parijs”
Als verslaggever voor Vrij Uit en NS Hispeed ben ik per Thalys naar Parijs gereisd. Zelf had ik nog niet eerder gereisd met
de Thalys, maar het is heel erg ontspannend en comfortabel. Vanuit Rotterdam bent u met een rechtstreekse verbinding
in ruim 2,5 uur op Gare du Nord. Bij de Thalys-bar kunt u iets lekkers kopen, terwijl u geniet van het landschap dat
voorbij raast. En dat voor slechts € 29,- per enkele reis! Tip: koop ook altijd een Paris Visite kaart om met elke metro, RER
snelmetro en RATP bus door heel Parijs te reizen. Een gemakkelijke manier om heel Parijs te verkennen.
Parijs op zondag
De wijk Marais is de enige wijk in Parijs
waar op zondag de winkels geopend
zijn. Hier liggen veel trendy boetiekjes
die de moeite van het bekijken
waard zijn. Deze wijk nodigt uit voor
een heerlijke wandeling door de
doolhofachtige straatjes waar bovendien
17e eeuwse stadspaleizen te vinden
zijn, die vaak prachtige binnenplaatsen
hebben. Tip: ‘s avonds eten in de wijk
Quartier Latin, bijvoorbeeld in het
restaurant Gallo Romano. Dit knusse
restaurantje met niet meer dan 10
tafeltjes is een echte aanrader als het
gaat om een verse pasta of een heerlijke
biefstuk.
Stap eens op de fiets
Vrij Uit biedt de beste manier aan om
alle hoogtepunten van Parijs van dichtbij
te bekijken. Per fiets door Parijs met een
Nederlandstalige gids die u van allerlei
informatie voorziet is een leuke excursie.
Tijd om foto’s te nemen is er genoeg
en natuurlijk maakt u onderweg een
koffiestop met heerlijke Franse Crêpes
erbij! De fietstocht duurt ongeveer 3 uur
en is voor groot en klein goed te doen.

GLOBE

GARANTIE
PAKKET

BOEK BIJ UW VAKANTIE HET GLOBE GARANTIEPAKKET.
DAT IS GEMAK EN ZEKERHEID IN EEN
SUPERVOORDELIG PAKKET!

ZEKERHEID EN GEMAK:
GEGARANDEERD BIJ GLOBE!
Gratis: uw vakantie binnen Europa wijzigen
Gratis: uw vakantie omboeken bij een calamiteit
Gratis: claimadvies bij vluchtvertragingen
Aangepaste aanbetaling voor uw vakantie
Bemiddeling voor kostenreductie bij naheffingen
of toeslagen na boeking
Geen administratiekosten voor de rest van dit jaar
Hoge korting bij parkeren op Schiphol
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Thee en lekkers
Bent u een theeliefhebber en wilt
u tegelijkertijd de piramide van het
Louvre bekijken? Ga dan thee drinken
bij Mariage Frères, gelegen in Carrousel
du Louvre. Als u de mooiste gebakjes
bij elkaar wilt zien (ze zijn onder
andere met bladgoud versierd) ga
dan naar Patisserie Café Pouchkine op
de begane grond van het warenhuis
Printemps. Hier hebben ze torens van
macarons en zijn de gebakjes zó mooi

gemaakt dat ze u tegemoet schitteren,
bovendien zijn ze ook erg lekker! Voor
een chocolade orgasme gaat u naar
Maison du Chocolat, hier kunnen alle
chocoholics hun hart ophalen. Vitrines
vol bonbons met bijzondere vullingen
in verschillende soorten en maten, en
andere lekkernijen van chocolade.
Pijn aan je voeten?
Heeft u inmiddels de tassen gevuld,
maar nog niet genoeg cultuur gesnoven
en kunt u alleen nog maar strompelen
van het vele shoppen? Neem dan
de hop-on-hop-off bus van L’Open
Tour. Voor de deur uitstappen bij alle
grote bezienswaardigheden en via
het audiosysteem in de bus hoort u
gelijk alle info die bij de route hoort.
Bij het instappen ontvangt u een
kortingsboekje met allerlei vouchers die
korting geven bij bepaalde musea of
shopping centra.
Conclusie: snel een tripje naar Parijs
plannen bij Globe Reisburo Horst.

Sandra Vestjens

ONTDEK…het Globe Garantiepakket!
Uw vakantie is belangrijk, dat begrijpt Globe Reisburo als geen ander! Zekerheid en gemak staan voorop, in combinatie
met de beste prijs en kwaliteit. Globe Reisburo biedt u exclusief het Globe Garantiepakket; een pakket dat u gegarandeerd
zekerheid biedt en gemak en voordeel oplevert! Het Globe Garantiepakket is al te boeken vanaf slechts €10 per boeking.
Gratis wijzigen van uw vakantie
binnen Europa
U heeft bij uw Globe Reisburo een
vakantie binnen Europa geboekt,
maar na verloop van tijd wilt u die
vakantieplannen toch iets aanpassen.
Omdat u uw budget iets moet bijstellen,
liever naar een andere bestemming of
hotel gaat of een paar dagen later wilt
vertrekken. Het Globe Garantiepakket
biedt u de flexibiliteit om uw vakantie
binnen Europa zonder kosten te
wijzigen. Gewoon, omdat u daar uw
redenen voor heeft.
Gratis uw vakantie omboeken bij een
calamiteit
Met het Globe Garantiepakket bent
u verzekerd van een fijne vakantie.
Als er onverhoopt iets gebeurt op
uw vakantiebestemming voordat u
vertrekt (zoals natuurgeweld), dan kan
Globe uw vakantie omboeken naar een
bestemming van uw keuze.

Aangepaste aanbetaling
Het Globe Garantiepakket afsluiten,
betekent dat voor u andere
voorwaarden gelden m.b.t. het
aanbetalen van uw reis.
Geen brandstofheffingen of toeslagen
na uw boeking
Als vliegtuigmaatschappijen en/
of reisorganisaties naheffingen en
toeslagen gaan rekenen, kwam u in het
verleden -nadat u had geboekt- voor
extra kosten te staan. Met het Globe
Garantiepakket neemt Globe Reisburo
direct contact met u op, zodat u samen
met Globe actie kunt ondernemen.
Geen administratiekosten voor de rest
van dit jaar.
Bij het Globe Garantiepakket zijn
uw administratiekosten voor al uw
volgende, nieuwe boekingen t/m 31
oktober 2012 inbegrepen.

Hoge korting bij parkeren op Schiphol
Met uw eigen auto naar Schiphol
en deze daar parkeren tegen een
zeer gereduceerd tarief; dat is pas
mooi meegenomen. Met het Globe
Garantiepakket ontvangt u maar liefst
tot 35% korting!
Bij vluchtvertragingen claimt Globe
de schade voor u
Globe Reisburo zal, samen met u,
vaststellen of een vluchtvertraging in
aanmerking komt voor een vergoeding
van de luchtvaartmaatschappij. Globe
Reisburo draagt vervolgens zorg voor
de aanmelding van de claim bij het
claimbureau EUClaim.
Vraag naar de voorwaarden bij Globe
Reisburo Horst.

Reisadvies op afspraak?
Globe Reisburo Horst komt vrijblijvend bij u aan huis,
zowel tijdens als buiten kantooruren voor reisadvies op maat!

Volg ons ook op
HORST
077 - 398 88 08

200 winkels

Shop till you drop
Als u wilt shoppen is Parijs natuurlijk
“The place to be”. Grote merken
bevinden zich zij aan zij in de
warenhuizen Printemps en Galeries
Lafayette. Wellicht is dit niet het meest
geschikte deel in deze warenhuizen als u
geen goed gevulde portemonnee hebt,
maar op de bekende Champs-Élysées
bevinden zich onder andere Zara, H&M,
MANGO, Benetton en nog veel meer!
Tip: tijd besparen met het vinden van
leuke adresjes in Parijs? Of wilt u juist
van te voren al weten waar precies de
koopjes te vinden zijn, kijk dan op www.
shoppingbyparis.com.

0900 - 8098 (0,20 p.m.)

Hoofdstraat 12a
horst@globe.nl

globe.nl/winkel/horst
16-1-2012 15:55:14

