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Bevroren tranen op het ijs
Het kan niemand ontgaan zijn: koning winter heeft ook Horst aan de Maas in zijn greep. Op
diverse plaatsen zorgt de vorst voor een dikke laag ijs, waarop inmiddels volop geschaatst
wordt. Daar waar niet voldoende wateroppervlak voorhanden was, hebben diverse enthousiastelingen de natuur een handje geholpen.

Minder vuilniswagens
Op dinsdag 7 februari vond de openbare raadsvergadering in Horst plaats. In totaal werden twaalf agendapunten afgehandeld. Twee agendapunten zijn doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Uiteraard kwam het veelbesproken afvalsysteem ter sprake.
Wethouder Birgit op de Laak kondigde
aan dat in mei een enquête onder de bevolking wordt gehouden.
Verschillende fracties drongen
er op aan dat de enquête vooral
representatief moet zijn. Het CDA
wilde de resultaten voor het reces
bespreken. Op de Laak gaf aan dat
dat niet haalbaar is. Wat betreft de
hoeveelheid vuilniswagens die tijdens
het ophalen door de straten rijden,
had de wethouder goed nieuws.
Het aantal gaat van 4 naar 3 per
ophaalronde. Er komen vrachtwagens
met twee afvalcompartimenten. De
wagens krijgen duidelijk herkenbare
kleuren. Opvallende eensgezindheid

over de plannen met betrekking tot
Greenpoint. Alle fracties hadden hun
twijfels over het nut en de invulling van
het plan, waarin een samenwerking
tussen ondernemers en de gemeente
wordt aangekondigd. D66 vroeg zich
af waarom het salaris van de beoogde
directeur voor de nieuwe NV zo hoog
was. Wethouder Leon Litjens reageerde
met de opmerking: “goedkoop is duurkoop.” Hilariteit rond de aanstaande
invoering van de iPad. Tijdens de
vergadering konden de raadsleden en
het college vast wennen aan de iPad.
Deze gaat vanaf de komende raadsvergadering de papierstapel vervangen.
Fractievoorzitter Henk Kemperman
van D66 miste een agendapunt. Bij
de griffier was daarover niets bekend,

terwijl alle raadsleden het wel op de
iPad hadden staan. Over de sancties,
die door de gemeente zijn opgelegd
aan de aannemer die de zandopslag
bij Tienray moet opruimen, werden
de nodige vragen gesteld. Vooral CDA
en D66 maakten zich zorgen over de
snelheid waarmee het zand wordt
opgeruimd. Verder spraken de SP en
CDA hun zorgen uit over de invoering van de nieuwe wet WMO. De
verwachting is dat veel mensen met
een minimum inkomen in financiële
problemen komen. Wethouder Op
de Laak verzekerde dat de minima in
Horst aan de Maas bekend zijn en dat
met maatwerk wordt geprobeerd om
mensen met een minimuminkomen
een helpende hand te bieden.

In Meerlo liepen de schaatsliefhebbers helemaal warm voor de ijsbaan
aan de Bergerhofweg. Een compleet
voetbalveld was door vrijwilligers
omgetoverd tot een grote ijsbaan.
Afgelopen maandag hadden de schoolkinderen van basisschool Megelsheim
een vrije dag. Massaal genoten de
leerlingen van de ijsbaan in een heerlijk winterzonnetje. Fanatiek werden
de schaatsbewegingen geoefend.
Sommige kinderen gebruikten een
stoel voor de eerste schreden op het
gladde ijs. Met vallen en opstaan,
compleet met snottebel en bevroren
tranen. Tientallen vrijwilligers staken
tijd en energie in het beheer van de
ijsbaan. Afgelopen weekend bezochten
ruim duizend schaatsliefhebbers de
baan. De opbrengst van de ijsbaan
is bestemd voor de pupillen van SV
United uit Meerlo.

parcours van tien kilometer uitgezet.
Op sommige plaatsen moest worden
gekluund. De ijzige wind zorgde
voor een gevoelstemperatuur die
duidelijk lager lag dan de werkelijke
temperatuur, zo´n vijf graden onder
nul. “Een prima oefening voor de
Elfstedentocht, mocht die doorgaan”,
vertelde een van de deelnemers.
Schaatsers die de finishstempel hadden gehaald, ontvingen een leuke
herinnering aan de tocht.

Vooruitzichten
minder gunstig

Ook de visvijver in Kasteelpark ter
Horst was compleet dichtgevroren.
Jongens gingen het ijs op om de
strijd met elkaar aan te gaan tijdens
de sprint en verderop werd fanatiek
ijshockey gespeeld. Bij de koek en
zopie konden de schaatsliefhebbers
weer langzaam op temperatuur
komen. De vooruitzichten voor de
liefhebbers van winters weer zijn
In Griendtsveen vond op woensdag minder gunstig. Komend weekend
treedt de dooi in. Tot die tijd kan op
8 februari een heuse schaatstoertocht
verschillende plaatsen in Horst aan de
plaats. De start en finish lagen bij
Maas nog volop van het ijs genoten
de Sint Barbarakerk. In het natuurworden.
gebied de Peel was een schitterend

Oefening
Elfstedentocht?
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Petitie aangeboden in raadsvergadering

4.000 steunbetuigingen tegen afvalsysteem
Petra van den Berg uit Broekhuizen en Eric Seuren uit Lottum startten
beiden een actie tegen het nieuwe afvalbeleid in de gemeente. Petra opende
het e-mailadres afvalophaalsysteemwegermee@hotmail.nl en Eric startte
een online handtekeningenactie. Dinsdagavond 7 februari overhandigden ze
ruim 2.600 handtekeningen en 1.200 mailtjes aan de gemeenteraad.
Vrij snel na het opzetten van beide
acties bundelden de initiatiefnemers
hun krachten. Petra: “Het systeem is
ingewikkeld en omslachtig. We gaan
terug naar vuilniszakken, er moeten veel wagens rijden, het is echt
onbegrijpelijk. Ik heb gesproken met
de wethouder en zij weerlegde mijn
bezwaren, maar ik was het niet eens

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

met haar argumenten. Ik dacht, dit kan
zo niet. Er moet iets gedaan worden.”
Eric: “Laat duidelijk zijn dat wij
niet tegen afvalscheiding zijn, maar dit
systeem heeft zoveel haken en ogen.
Het is lastig voor kleinbehuisden en er
is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met invaliden of ouderen. En dat
de kleine groene bakjes niet optimaal
werken lijkt ons wel duidelijk gebleken.”
Petra stoort zich er aan dat de
gemeente opnieuw het wiel lijkt te
willen uitvinden. “Ik begrijp dat we een
eenduidig systeem moesten hebben,
prima. Maar waarom niet een van de
drie goede systemen kiezen? Dat de
gemeenteraad hier zomaar mee heeft
ingestemd, snap ik niet. En is er dan
helemaal niet overlegd met andere
gemeenten?”
De bezwaren zijn terug te brengen
tot twaalf brede punten van kritiek die
ze dinsdag aan de raad presenteerden.
Petra: “Dat het systeem goedkoper is,
geloof ik niet. Het ophaalbedrijf dat
de aanbesteding won is nu goedkoop,
maar zij zien volgend jaar ook in dat
ze dit voor deze prijs niet kunnen
doen. En als de grondstofprijzen dalen,
krijgt de gemeente ook minder voor
plastic en blik. Daling van inkomsten
wordt natuurlijk doorberekend aan de
burgers. Als het duurder wordt, wordt
de kans op zwerfafval helemaal groot.

maar begrijpen totaal niet wat nu de
bedoeling is. En dan heb ik ’t nog niet
eens over de privacyschending van
incontinente ouderen.”
De acties hebben al resultaat
behaald. De gemeente heeft beloofd
klachten terug te koppelen aan ophaler
Sita, e-mails snel te beantwoorden
en de evaluatie van het systeem naar
voren te schuiven. Ook organiseerden
ze een extra omruildag voor de kleine
bakjes. De gemeente heeft Eric laten
weten de discussie in de mails en op

Vorige week berichtten verschillende media dat de Heideroosjes uit Horst komend jaar nog één keer op festival Pinkpop in Landgraaf zouden optreden.
Ook voor de band was dit een verrassing. Zij zagen een nieuw hoogtepunt aan hun afscheidstour toegevoegd worden. Maar niets is minder waar, de
berichten bleken niet te kloppen.
Via internet en Twitter werden de
berichten van L1 en nu.nl door fans
razendsnel opgepikt en verspreid.
Het nieuws werd ook door de band
opgepikt, die enthousiast liet weten:
“Verrassend en fijn nieuws van Jan
Smeets, hell yeah!” Nadat zij berichten
ontvingen dat ze alsnog niet geboekt

Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

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

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

waren voor het festival, volgde een
gedesillusioneerd “staan toch niet op
Pinkpop. Wordt je de hele dag gefeliciteerd, blijkt het niet waar te zijn! Wij
snappen het niet meer.” “Wij waren euforisch”, reageert Marco Roelofs op de
website van de Horster band. “Het is
prachtig wanneer je als band je carrière

symbolisch mag afsluiten op het festival
waar het ooit echt begon. De hele dag
kregen we mail en sms’jes van mensen
die ons feliciteerden. Nu blijkt dat
het helemaal niet waar is. Dat is een
domper, heel erg zuur.” Pinkpop 2012
zal plaatsvinden tijdens het pinksterweekend van zaterdag 26 tot en met

maandag 28 mei. De traditionele perspresentatie met bekendmaking van het
programma vindt plaats op woensdag 29 februari 2012 in poptempel
Paradiso in Amsterdam. “Zou mooi zijn
als we alsnog bevestigd worden. Maar
ik geloof het pas als ik een ondertekend contract zie liggen”, aldus Marco.

Deﬁnitieve ontharing
Haarvrij voor de zomer!

Restaurant
www.brugeind.nl

Speciale voorjaars actie:

Tel. 0478 69 12 83

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.

Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering
Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Toeristisch Horst wordt zo het Napels
van Nederland.”
Eric: “Ik heb kleine kinderen en
houd mijn hart vast als er vier keer
op een dag zo’n vrachtwagen door
de straat komt rijden. En ze gaan niet
eens langzaam: de ophalers rennen
er praktisch langs af.” Petra: “Ik kreeg
ook heel schrijnende verhalen binnen,
zoals kinderen die vertellen dat hun
bejaarde ouders heel zenuwachtig zijn
omdat ze bang zijn om iets fout te
doen. Ze willen heel graag meewerken,

Heideroosjes toch niet op Pinkpop

Nieuwsblad niet ontvangen?

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.

Petra van den Berg tijdens haar spreekrecht

de website serieus mee te nemen in de
evaluatie. “We hebben behoorlijk wat
bereikt”, vindt Eric. “Het is nu aan de
gemeente. Maar de evaluatie kan nu in
ieder geval niet met nattevingerwerk
worden afgedaan”, zegt Petra.
Over agressieve of persoonlijke
berichten op de petitie zijn beide
actievoerders duidelijk. “Bedreigingen
zijn nooit onze bedoeling geweest.
Die worden verwijderd. Ik heb ook
moeite met anonieme reacties, kom
gewoon voor je mening uit”, vindt
Petra. Eric had bijna een dagtaak aan
het nalezen van de petitie. “We willen
netjes onze mening verkondigen”, zegt
Petra. Eric: “En dat heeft resultaat. De
gemeente heeft ons laten weten dat
ze vinden dat we het netjes hebben
gespeeld.”
Maar de betuttelende houding
van de gemeente naar de burgers
stoort de initiatiefnemers enorm.
“Je moet je burgers serieus nemen”,
zegt Petra. “Neem je verlies en
ga ermee aan de slag. Je vraagt je
bijna af of de gemeenteraadsleden
er zelf geen last van ondervinden.”
Eric: “Veel mensen ervaren dit systeem
als iets wat opgedrongen is. De
informatievoorziening was ook echt
lastminutewerk en de opgezette pilot
was niet helemaal representatief.”
Met het overhandigen van de
petitie stoppen ook de initiatieven.
“Waarschijnlijk laat ik de site nog een
weekje online”, zegt Eric. “Maar dan
gaat ook die plat.” Ze zijn er wel een
beetje klaar mee. “Sinds oktober ben ik
er elke dag mee bezig, het is wel mooi
geweest”, vindt Petra.

Ron van Gool 06 202 88 600

Stelt u zich eens voor:
nooit meer scheren,
geen ingroeiende haartjes meer
en voor altijd een gladde,
zachte huid zonder stoppels.
De droom van iedere vrouw en man!
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Huidspecialist / Natuurgeneeskundig Gezondheidstherapeut / Samenwerking met zorgverzekeraars

Welzijnspraktijk Mooi & Gezond

Weltersweide 1 / 5961 EK / Horst / 06-33400795 / www.mooi-gezond.eu (bij Slender You Fit)

09
02

nieuws 03

Oefening calamiteitenplan

Brand in de Mèrthal
Op woensdag 1 februari vond een grootschalige ontruimingsoefening plaats in de Mèrthal in Horst.
Deze oefening werd georganiseerd door carnavalsvereniging D’n Dreumel en de brandweer. De commissie veiligheid
van D’n Dreumel kreeg hierbij de gelegenheid om hun calamiteitenplan in de praktijk te testen.

nonnevotte,
lekker Limburgs

HORST • GRUBBENVORST

“We zijn al zes jaar actief bezig met
veiligheid in de Mèrthal, het Gasthoes
en tijdens de optocht”, vertelt Jan Cox
van de veiligheidscommissie van D’n
Dreumel. “We hebben met de brandweer een calamiteitenplan opgesteld.
Bij elke grote activiteit van D’n Dreumel
zijn een ontruimingsleider en een
aantal BHV’ers aanwezig.” Dat in elke
ruimte en achter elke tap ook een
plan wordt uitgedeeld met specifieke
instructies in geval van nood, zal menig
carnavalsvierder ontgaan zijn.

Zo’n 200 man kwamen opdagen:
BHV’ers en de brandweer, maar ook
figuranten die ‘gewone carnavalsvierders’ speelden en bezoekers met
instructies. Deze laatste groep maakte
het de BHV’ers behoorlijk moeilijk.
“Een ‘dronken carnavalsvierder’ kwam
weer terug naar binnen”, vertelt Jan.

Bezoekers met
instructies

“Maar dat is iets wat met een
paar biertjes op kan gebeuren en dus
moeten de hulpverleners daar rekening mee houden. Het is goed dat we
dat nu tegenkomen, zodat we weten
De hal was tussen het uitkomen en dat we de volgende keer iemand bij
de deur moeten zetten om zoiets te
de receptie van de Horster prins al invoorkomen.” Moeders met huilende
gericht voor de carnavalsvereniging en
kinderen en gewonden die niet meer
dus was dit het perfecte moment voor
een oefening. “Nu konden we oefenen op eigen kracht naar buiten konden:
aan alles was gedacht om de situatie
in de praktijk, want we hebben in
zo realistisch mogelijk te laten lijken.
het echt gelukkig nog nooit een grote
De regels werden volgens het
ontruiming hoeven doen. Zo konden we
onze BHV’ers met de neus op de feiten protocol opgestart. “En toen liepen
drukken: doe je in zo’n situatie ook wat we tegen wat dingen aan waar we
nog geen rekening mee hadden
je geleerd hebt?”

Oefenen
in de praktijk

gehouden, zoals het instinct van
mensen om naar buiten te gaan waar
ze naar binnen kwamen. De brand
ontstond zogenaamd bij de hoofdingang, en daar wilden de mensen
juist naartoe.”

Nieuw! Toko in Horst

Leerzaam en
indrukwekkend

www.asiafoodshop.nl

Ook moest er een verzamelplek
voor bij koude weersomstandigheden
zoals woensdagavond in het draaiboek
opgenomen worden en leerden de
BHV’ers dat ze de wc’s nog net iets
grondiger moesten doorzoeken op in
slaap gevallen feestvierders. Maar al
met al is Cox zeer tevreden over de
oefening. “We hebben er een goed
gevoel bij. We hebben er veel van
geleerd en dat gaan we aanpakken.
Het was heel indrukwekkend en ik
weet zeker dat alle deelnemers in de
toekomst altijd even kijken waar de
uitgangen zijn.”
Voor meer foto’s
van de ontruimingsoefening kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

DE TWOPETJES Waat is ut kald

Webshop voor al uw Oosterse
voedingsmiddelen
info@asiafoodshop.nl / 077-851 63 99
Gratis levering aan huis in de hele gemeente Horst aan de Maas

Een greep uit onze
enorme collectie
voor groepen
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speciale korting!
Wij zijn a.s.
zondag 12 februari open
van 12.00-17.00 uur

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

Genomineerden
De Alpe D’Huez bedwingen
sportgala bekend
Vrijdagavond 2 maart om 20.00 uur vindt in ’t Gasthoes het Sportgala
Horst aan de Maas plaats. Dit is het eerste sportgala dat in de nieuwe
gemeente gehouden wordt. Tijdens de feestelijke avond zijn er awards
voor sporter, sportploeg en sporttalent van het jaar.
De schijnwerpers staan tijdens het
gala op sporters uit alle hoeken van
Horst aan de Maas. De genomineerden zijn actief in verschillende sporten
en hebben een bijzondere prestatie
geleverd in hun tak van sport.

Genomineerden uit
alle hoeken
In de categorie sporter van het
jaar zijn Mandy Cornelissen uit Horst,
Joey Hanssen uit Horst en Aniek Poels
uit Swolgen genomineerd. Mandy
(21) is dressuuramazone en eindigde
vorig jaar tijdens de Grote Prijs van
Mierlo bij vier van de vijf starts op
het podium. Joey Hanssen (20) werd
wereldkampioen karten in de Kz2klasse. De Swolgense Aniek Poels (25)
is springamazone en behaalde een
8e en 9e plaats tijdens de Grand Prix
CSI3 in Zwitserland en de Grand Prix
CSI2 in Zwolle.
Voor de titel sportploeg van het
jaar zijn de jongens B van volleybalvereniging Hovoc uit Horst, voet-

balteam SVEB 1 uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst en het eerste elftal
van voetbalvereniging Wittenhorst
genomineerd. De jongens van Hovoc
werden kampioen in de regio ZuidOost van de Nevobo. SVEB 1 promoveerde naar de 3e klasse. Wittenhorst
1 promoveerde naar de 2e klasse en
won in het najaar ook al de eerste
periodetitel.
De nominaties voor Sporttalent
zijn voor tennisser Floris Broers uit
Grubbenvorst, springruiter Teun
Vestjens uit Sevenum en motorracer
Koen Zeelen uit Melderslo. Floris is
16 en behaalde een derde plaats bij
de Nationale Masters en het NOJK.
Springruiter Teun Vestjens (15)
werd eerste tijdens de KNHS/Hartog
Lucerne Trophy. Koen (17) werd
eerste tijdens de Duitse Yamahacup
EK Superstock 600. Hij is daarnaast
opgenomen in het KNMV talenten
selectieteam.
Op de website van de gemeente
kunnen gratis entreekaarten worden
besteld.

in Melderslo

José van de Pas gaat ’t één keer doen en haar man Pieter wil proberen om zes keer de Alpe D’Huez te
beklimmen. Zij doen dit met hun team Hart Omhoog om geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding. Om hiervoor genoeg sponsorgeld bij elkaar te krijgen, organiseren ze allerlei acties, zoals een indoor fietswedstrijd in
MFC De Zwingel in Melderslo op 4 maart.

Maartje verkoopt knutselwerkjes op een creamarkt

CARNAVAL
Camping Centrale

gebr. janssen b.v.

Maasbreeseweg 3 Sevenum 077-4671818

www.janssensevenum.nl

Autobedrijf
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• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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In februari is het vijf jaar geleden
dat hun dochter Maartje klaar was met
haar behandelingen ter bestrijding van
de hersentumor die bij haar in 2005
werd geconstateerd. Ze had medulloblastoom, een zeldzame vorm van
hersenkanker bij kinderen. Na bestraling, chemokuur en een medicijn dat
eigenlijk alleen nog voor volwassenen
ontwikkeld was, overwon ze de kanker.
“Maar door de agressieve behandeling
heeft ze heel wat in moeten leveren”,
vertelt José. “Alpe D’HuZes wil onder
andere geld besteden aan onderwerpen die te maken hebben met de kwaliteit van leven na de behandelingen.”

Mooi moment
Nu Maartje vijf jaar uit behandeling is vonden Pieter en José het een
mooi moment om mee te gaan doen
aan Alpe D’HuZes, een wielerevenement waarbij de deelnemers zes keer
op één dag de Alpe D’HuZez beklimmen om geld op te halen voor het
Alpe d’HuZes-onderzoeksfonds bij KWF
Kankerbestrijding. “Maartje is nu heel
gelukkig, spontaan, vrolijk en gaat
graag naar school”, zegt José. “Het zou
een hele geruststellende gedachte
zijn als we van kanker geen dodelijke
maar een chronische ziekte kunnen

maken. Daar fiets ik graag zes keer
voor omhoog”, zegt Pieter. Om mee
te doen aan de wielerwedstrijd in
Frankrijk moet het team van acht 2.500
euro per persoon bij elkaar gesponsord
krijgen. Dit geld gaat rechtstreeks naar
het KWF. “Het goede van Alpe D’HuZes
is dat het een antistrijkstokbeleid voert.
Alles wat binnenkomt is voor het doel.
De organisatie wordt allemaal geregeld
door sponsoring en inschrijfgeld”, legt
José uit.

Tegen elkaar de berg
op fietsen
Door middel van verschillende
acties probeert het team 20.000 euro
bij elkaar te krijgen. De indoorfietswedstrijd in Melderslo is er een van. Teams
kunnen op een soort hometrainers
tegen elkaar rijden terwijl ze op een
scherm hun vorderingen op de Alpe
D’Huez kunnen zien. Het snelste team
wint gesponsorde prijzen. Ook is er een
prijs voor het team dat het meeste geld
binnenhaalt. “Het wedstrijdelement
maakt veel mensen enthousiast”, zegt
Pieter.
Ook aan de recreatiefietsers is
gedacht: “We laten ook teams van zes
toe, dan hoeven mensen niet zo’n eind

te fietsen”, zegt Pieter. “We kregen
allerlei reacties van mensen die mee
wilden doen maar niet zeker wisten of
ze het wel zouden kunnen. Dit hopen
we zo op te vangen.”
Het idee achter de wedstrijd is ook
om mensen een idee te geven hoe
zwaar zes keer de Alpe D’Huez opgaan
is. “Opgeven is geen optie, dat is ook
het motto van Alpe D’HuZes”, zegt
Pieter. “Tot drie of vier keer omhoog
kun je trainen, de laatste keren moet
je puur op karakter doen.” Pieter was
vroeger geen fanatieke fietser. “Met
carnaval wel eens naar de kroeg”,
lacht hij. Nu ze besloten hebben mee
te doen, traint hij veel en fietst een
paar keer per week naar zijn werk in
Overloon.
Maartje zelf vind het prachtig. Zij
gaat tijdens de wedstrijd op een creamarkt eigengemaakte knutselwerkjes
verkopen met haar zus Maud. “Publiek
is natuurlijk altijd welkom”, zegt José.
Het evenement begint om 12.30 uur
en duurt tot 18.00 uur. Er zijn prijzen
te winnen maar het doel is om geld in
te zamelen. Hiervoor betaalt elk team
100 euro inschrijfgled. Dit gaat volledig
naar het KWF. Voor meer info zie
www.hartomhoog.nl of bel Pieter of
José op 06 19 87 67 24.

Gekke Maondaag aangepast
vanwege kou
Gekke Maondaagvereniging De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst nam maandag 6 februari extra maatregelen om hun carnavalsvierders te beschermen tegen de extreem lage temperaturen. Het programma van de
Gekke Maondaag werd hiervoor aangepast.
Bij het oude gemeentehuis in
Grubbenvorst plaatsten zij een paar
voorzieningen waar men beschermd
tegen de wind de officiële opening
van de Gekke Moandaag en de boére-

broelof kon bijwonen.
Als het te koud en te guur zou
zijn geweest om het gebruikelijke
programma buiten af te werken konden de officiële opening van de Gekke

Maondaag samen met de boérebroelof binnen in het gemeentehuis
gehouden worden. De maatregelen
golden ook voor de prijsuitreiking van
de optocht.
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Wie kent de wildspiegel?
Ze staan in tientallen keurig in een rij opgesteld langs de weg. Daar, waar mogelijk wild kan oversteken. Toch
vallen ze niet direct op: wildspiegels. Jan Peeters uit Melderslo vertelt over de noodzaak van de wildspiegel.

Onderhoud
lease-auto?

R:

ERD DOO

ICE
GECERTIF
Afgelopen jaar alleen al hebben wij er
200 neergezet. Op deze manier hopen
wij het aantal aanrijdingen met wild
terug te dringen.”

waar de kans groot is dat wild oversteekt zijn de borden ´overstekend wild´
verwijderd. “En dat is levensgevaarlijk. Ik heb het eens even uitgezocht.
Volgens de wegenwet, niet te verwarren met de wegenverkeerswet, is de eigenaar van de wegen verantwoordelijk
voor het onderhoud. Bovendien behoort
Niet iedereen is bekend met het nut zij de weggebruiker te waarschuwen
voor gevaarlijke situaties. Ik begrijp dat
van wildspiegels. Ze worden regelmade gemeente wildgroei van borden wil
tig vernield of omver gereden. “De
vernielzucht stoort mij enorm”, vervolgt voorkomen, maar de borden ´overstekend wild´ staan vooral op plaatsen
Jan. “Vooral tijdens grote evenementen
waar verder geen verkeersborden staan.
worden veel wildspiegels vernield. Die
Binnenkort gaat er een brief uit van het
vandalen weten echt niet waar ze mee
WBE naar burgemeester en wethouders
bezig zijn. Het gaat niet alleen om de
van Horst aan de Maas met het verzoek
veiligheid van de dieren, maar ook van
bestuurders van voertuigen. Ik heb foto´s de borden terug te plaatsen.”
gezien waarbij reeën dwars door de
“Een ander probleem waar wij
voorruit van een auto naar binnen zijn
tegenaan lopen is de melding van
gekomen en via de achterruit er weer
aangereden wild in ons gebied. Want
uit gevlogen zijn. Verschrikkelijk, het zal ondanks de wildspiegels kan het toch
je maar gebeuren.” Peeters is ook niet
een keer mis gaan. Mensen die een ree
blij met de verwijdering van verkeersof vos hebben aangereden melden dat
borden door de gemeente. Op plaatsen
bij de politie. Helaas geeft de politie de
aanrijding niet aan ons door, ook niet
als wij er om vragen. Zodoende kunnen
wij veranderingen in de wildstand niet
in onze administratie verwerken.

Vernielzucht
stoort mij enorm

Wakker Dier tegen
megastal

Na de beslissing van de Tweede Kamer om de megastal in
Grubbenvorst niet te verbieden richt Stichting Wakker Dier zich nu op de
provincie. Zij zijn een twitterbezwaar, een online petitie gestart om het
bestuur van Limburg te overtuigen van hun standpunt.
Twitteraars die het bericht van
Wakker Dier doorsturen, sturen
een link mee met daarin onder
andere de tekst: “Via Twitter teken
ik bezwaar aan tegen de bouw van
de eerste Nederlandse gigastal.

Dit gedrochtelijke complex wordt
even groot als elf megastallen bij
elkaar. Ik vraag u met klem: laat
deze gigastal niet gebouwd worden.”
Volgens Wakker Dier ligt de bal nu bij
de provincie.

Aanrijding Melderslo
Vroeg in de ochtend van woensdag 8 februari heeft er een aanrijding
plaatsgevonden op de Meldersloseweg in Melderslo.
Een auto en fiets kwamen in
botsing. Politie en ambulance waren
snel ter plaatse. De fietser heeft
onbekend letsel. De oorzaak van de

aanrijding en de toestand van de
fietser waren bij het ter perse gaan
van de HALLO nog onbekend.

Dierenpolitie
Met de komst van de dierenpolitie
hoopte ik dat de situatie zou verbeteren.
Tot nu toe heb ik echter nog niemand
van de dierenpolitie kunnen bereiken.”
Het aantal wildspiegels dat momenteel
in het gebied van WBE Horst staat is
volgens Peeters voldoende. “Maar de
komende jaren kan daar verandering
in komen. Het is een kwestie van tijd
totdat in ons gebied wilde zwijnen
komen. Afhankelijk van de plek waar ze
opduiken, zullen wij ook wildspiegels
moeten plaatsen. Voorlopig houden wij
ons wat de spiegels betreft bezig met
het onderhoud en vervanging. Als het
maaiseizoen begint, zorgen wij er voor
dat een meter rond de paaltjes door
ons zelf gemaaid wordt om beschadiging te voorkomen. Wat ik de mensen
op het hart zou willen drukken is om
de snelheid aan te passen in gebieden
waar wild voorkomt en vooral de
wildspiegels ongemoeid te laten.
Ze staan er voor de veiligheid van mens
èn dier.”

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

Helder en Persoonlijk
www.accountancyhorst.nl • 077-397 14 05
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WINTER
COLLECTIE*
* tenzij anders aangegeven

Jan Peeters werkt als reewildcoördinator bij de Wildbeheereenheid
(WBE) Horst. Een wildbeheereenheid
bestaat uit vrijwilligers die de wildstand
in een bepaalde regio bijhouden. Dit
gebeurt onder andere door periodieke
tellingen. “Ons werkgebied is in feite
de ´oude´ gemeente Horst aan de Maas,
van vóór de herindeling”, vertelt Jan.
“Een van onze taken is het plaatsen en
onderhouden van wildspiegels. Dit zijn
reflecterende plaatjes die gemonteerd
zijn op een paaltje. De wildspiegels
worden langs wegen geplaatst waar
de kans groot is dat er wild oversteekt,
zoals bijvoorbeeld de Meteriksebaan.
De werking van de spiegels is vrij
eenvoudig. Bij schemer en in het
donker reflecteren de paaltjes het licht
van auto´s en andere voertuigen, zoals
motorfietsen en tractoren. De lichtflits gaat richting het bos, waardoor
een ree, vos of das schrikt en blijft
stilstaan. Inmiddels hebben wij in ons
gebied zo´n 400 wildspiegels geplaatst.

WINTER

BARBECUE
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gratis glühwein en
vuurkorf (incl. hout)
vanaf

12,35
p.p.

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Op 13 februari 2012 zijn

Geboren

Wim en Tiny Steeghs-Alards

Luuk

50 jaar getrouwd.
Op zaterdag 25 februari 2012 is er een Heilige Mis
om 14.30 uur in de St. Odakerk in Melderslo.

3 februari 2012
zoon van
Max en Mariëlle
Timmermans
broertje van Juul en Pieta
De Patrijs 4, 5864 BV Meerlo

Massenweg 15, 5962 NE Melderslo
Kinderen en kleinkinderen
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.
Gratis proefpakket incl. begeleiding
voor meer energie e/o afslanken.
Meld u aan bij Team HERBALIFE Horst.
www.uwgratisproefpakket.nl
06 10 29 17 21
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Ik zoek een nieuwe baan.
Werk momenteel in de zorg en ben op
zoek naar een nieuwe uitdaging.
Ben 26 jaar. Telefoonnr: 077 397 12 41.
Te huur opslag- en werkruimte in
Melderslo Afmetingen: 2 x 170 m2,
heftruck en chauffeur aanwezig, ruimte
is vorstvrij, buitenterrein verhard.
Tel. 0478 69 80 55
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.

Hoera, een dochter!

Janne

31 januari 2012
Dochter van
Rob en Linda
van Rens-Smits
Venloseweg 70
5961 JD Horst

Hoera, onze dochter is geboren

Sofie

30 januari 2012
Dochter van
Joep Kleeven en
Mieke Jenniskens
zusje van Jens
van Bronckhorststraat 24
5961 SM Horst

Hoera! Geboren
4 februari 2012

Jens

Zoon van
Loes Cleven &
Tom Willemssen
Emmastraat 19
5975 CM Sevenum

Wie heeft tijdens de receptie van prins
Sandor 1 in zaal Debije per abuis mijn
bruin imitatieleren jasje maatje M
meegenomen ipv haar eigen maatje
XS. Bel aub op 06 51 13 75 33.

Helaas is het onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden
na het overlijden van

Liny Peeters-Poels
Daarom willen wij op deze wijze laten weten dat de volle kerk,
de bloemen en de kaarten ons erg goed hebben gedaan
en een grote steun voor ons zijn.
De avondmis is op 11 febr. om 19.00 uur
in de St. Jan Evangelistkerk Meterik.
Namens kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Kinderopvang
nodig?
Kom kijken!

Zoon van
Roy en Nancy van Rengs
en broertje van
Jur en Finn

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

Maak een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding!

&

Bloemschik cursus
Bloem! creatief met natuurlijke
materialen. Zin in een gezellige
avond bloemschikken? Er zijn nog
enkele plaatsen vrij op vrijdagavond.
Bel voor info Marleen: 06 44 88 00 19.
Ienieminie tweedehands baby/
kinderkleding heeft 50% korting!
Open do 9.00 tot 13.00/18.00 tot 21.00
uur. Extra sale dag op zaterdag 11 feb!
06 14 13 35 82 Loevestraat 56 Horst.
Verloren bos sleutels (incl. autosleutel)
op fietspad van Horst-MeldersloBroekhuizen-Swolgen. De vinder wordt
beloond. Bel svp telnr. 06 14 62 74 34.
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Nu te huur bij Stervideotheek
Venloseweg 2, Horst: Dream House/
The Thing/Johnny English Reborn/
Horrible Bosses/Abduction/Friends
with Benefits/Wrong Turn 4/One Day/
What’s Your Number/ACTIE: 3 Dagfilms
3 dagen v. € 10.
Poetshulp gezocht. Voor 3 tot 4 uur
per week in Hegelsom. 06 51 09 09 22.
Carnaval overleven met ons
carnavalspakket € 24,50 zie onze
website www.slagerijvandepasch.nl
Te koop tulpen,
dagelijks, in diverse kleuren. Pubben,
Helenaveenseweg 8B Sevenum.

Grafmonumenten
(web)winkel voor

en restauratie

www.natuurwijzer-horst.nl

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

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

077-3981459

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

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

Geboren op
6 februari 2012

Bambino

Dag en nacht bereikbaar

Leunen

Wes

Kinderdagverblijf

www.spring-kinderopvang.nl

www.briensveld.nl

Welkom lieve

Te koop hooi, kleine pakken.
Tel. 077 398 49 77.

Ondersteunende thuishulp
Bied me aan als ondersteunende
begeleiding bij mensen met P.G.B. of
particulieren. Event. ook slaapdienst.
Heb enige ervaring. 06 12 45 50 95.

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

Zoon van
Inge en Frank van der Heijden
Broer van Kas, Otto en Wessel
Kleinzoon van
Hay en Riek Hobus

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

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

Goed onderhouden woning Horst
Ideaal gelegen, ruime geschakelde
woning nabij centrum Horst.
Geschikt voor starters en gezinnen.
Incl. garage, vrije achterom, tuin op
zuiden. P: 167m2. Inh: 375m3.
Info: 06 13 02 20 03/
a.vanrengs@hotmail.com

Uitvaartonderneming Duijf

Faas

Sondertseveld 16
5975 TP Sevenum

Tegelzettersbedrijf H. Martens
voor vakkundig tegelwerk. Bel voor
advies en vrijblijvende prijsopgave:
tel. 0478 58 06 81 of 06 44 97 61 41.

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.

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Geboren
7 februari 2012

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

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

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

www.theoarts.com

Portemonnee gevonden
met CPJ van eigenaar. Af te halen bij
Ster Videotheek Horst 077 398 78 55.
Gevraagd voor 1 ochtend in de week
poetshulp (Lottum).
Telefoon: 06 53 18 64 84.
Ervaren automonteur gevraagd.
Garagebedrijf De kreitenberg,
Kreuzelweg 4, 5961 NM Horst
Tel: 077 398 65 28.
Super snel en gezond koken.
Op zijn Aziatisch koken in 3 minuten
klaar, sneller kan niet en super
gezond. Tevens levensmiddelen
theorie, Chi Cong, Tai Chi, en Ching-I
(Heilgymnastiek). Allemaal voor een
goede gezondheid 06 19 58 59 04.
G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

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

Uw koffietafel
onze zorg

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

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl

09
02

nieuws 07

Als het zo blijft wil ik nog Afwachten tot het niet meer vriest
Kwekerijen vrezen
wel 200 worden
Mevrouw Rogels-Bouten uit Sevenum werd vorige week 102 jaar oud. Burgemeester Kees van Rooij heeft
zondagmorgen 5 februari een felicitatiebezoek gebracht aan de oudste inwoonster van Horst aan de Maas.

nachtvorstschade

Tot eind januari was in Noord-Limburg van strenge vorst geen sprake.
Met februari op de kalender viel vanuit het noordoosten de winter binnen.
In allerijl werden velden met kwekerijproducten afgedekt met plastic folie
of vezeldoek. Maar lang niet alle planten zullen deze koudegolf overleven.

Dochter José vertelt dat mevrouw
Rogels-Bouten heel vereerd was met
het bezoek. “En trots dat ze 102 wordt.
Ze kan ook nog zo van het leven genieten. Ze zei laatst nog, ‘als het zo blijft
wil ik nog wel 200 jaar worden’. Dat
is toch fantastisch.” Mevrouw RogelsBouten heeft op haar leeftijd nog een
druk programma. “Ze gaat graag met
de familie op pad”, vertelt José. “En
ze heeft het liefst elke dag bezoek.
Ook bezoekt ze veel activiteiten van

de Zonnebloem en ze maakt graag
woordzoekers. Die stuur ik dan voor
haar in.” Vroeger was ze huisvrouw
en moest ze op jonge leeftijd al hard
werken. “En nu wil ze nog doen wat ze
leuk vindt”, lacht José. “Een duidelijk
kenmerk van mijn moeder is dat ze
heel eigenwijs is. Wij zeggen wel eens
dat hoe ouder ze wordt, hoe pittiger
ze wordt. Maar ze is dan ook nog heel
goed bij en zelfstandig.” Haar verjaardag vierde mevrouw Rogels-Bouten

op zondag in besloten kring. Daarnaast
kreeg ze stapels post en veel bezoekjes
in Sevenum. “Behalve op maandagmiddag, want dan wil ze gaan kienen”,
lacht José. Volgens José is haar moeders
recept om oud te worden bij de hele
familie bekend. “Ze zegt altijd ‘oud
worden, dat doe je niet zomaar’. En
dan zegt ze dat we regelmatig moeten
leven, alles op z’n tijd moeten doen,
goed moeten eten en dan niet uit potjes maar vers eten en op tijd naar bed.”

Afgedekt perceel prunussen in Melderslo
Boom- en plantenkwekers in de
regio Horst aan de Maas kunnen niet
meer doen dan afwachten hoe hun
producten de winter doorkomen. Twan
Coenen uit Melderslo heeft een heel
veld met prunussen afgedekt met
vezeldoek ter bescherming van de
planten. De eerste weken is het rooien
van deze planten niet mogelijk omdat
de vorst diep in de grond zit. “Het
vezeldoek beschermd het blad tegen
de strenge vorst. De plant zelf kan min
15 graden nog wel aan. We willen de
nachtvorstschade echter zoveel mogelijk beperken”, aldus de kweker.

Stamrozen lopen gevaar

60-jarig jubileum
Koos (85) en Tonnie (81) Derks-Kersten uit Tienray waren op 31 januari 60 jaar getrouwd. Reden
voor burgemeester Kees van Rooij om ze te vereren met een bezoekje. Het 60-jarig bruidspaar had
speciaal voor het bezoek van de burgemeester corsages opgedaan. Op zondag 5 januari kwam Van Rooij
een schaal van de gemeente overhandigen met daarop felicitaties en het wapen van Horst aan de
Maas. Volgende week zaterdag vieren Koos en Tonnie de mijlpaal groots met familie en vrienden.

WARSTEINER 24 X 30cl EN GROLSCH 24 X 33cl € 10,95

Wijn van de maand:
De nieuwe jaarwijn 2012.

S L I J T E R I J

Jardin de Gigales Merlot

DRANKENHANDEL

Wijn met een soepele volle smaak, een lekkere dosis
rijp fruit en een lichte kruidigheid op de achtergrond.
Beslist het proberen waard.

WEIJS

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

5,99
r
Per ﬂreijss h€
et hele jaa
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€ 29,99
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Frank Coenders uit Grubbenvorst
kweekt potrozen en vreest de strenge
vorst. Het oppotten van rozen loopt
door de vorst vertraging op. “Wij beginnen normaal gesproken in februari met
het oppotten van rozen en plaatsen
deze dan buiten op een containerveld.
Dat is met deze vrieskou niet mogelijk.
Ik ben bang dat de stamrozen die
open en bloot in de buitenlucht staan
veel vorstschade hebben opgelopen.
Vergeet niet dat de ogen van veel
stamrozen nog niet in winterrust
verkeerden voordat de nachtvorst
kwam. Wij hebben wel zoveel mogelijk
rozen in de buitenlucht afgedekt. In
maart zal pas duidelijk worden wat de
nachtvorstschade is”, zegt de rozenkweker. Door de stevige vorst vinden
op het bedrijf vooral onderhouds-

werkzaamheden aan machines plaats.
Voor de preitelers die hun product
niet hebben afgedekt zal de vorstschade groot zijn, verwacht Gert-Jan
Aerts uit Kronenberg. Volgens hem
hebben ook de afgedekte percelen prei
behoorlijk te lijden onder het vriesweer.
“Met name door de wind”, zegt Aerts.
“Prei is een bladproduct en bij vorst
zetten de bladcellen uit en kunnen ze
kapotvriezen. Wind versterkt dit proces.
De prei die nu nog op de veiling wordt
aangeleverd is gerooid voordat de vorst
zijn intrede deed.”

Vorstschade prei
Telers van breekpeen maken zich
vooralsnog geen zorgen. De meeste
peen staat op bedjes in het veld en
wordt in de late herfst toegedekt met
een dikke laag stro, afgedekt met
plastic folie. Op de percelen waar de
breekpeen alleen is afgedekt met stro
kunnen de penen schade oplopen
door droogvriezen. Dit is het uitvriezen
van vocht in het stro waardoor er een
verminderde isolatie optreedt. “Vergelijk
het maar met het sproeien van fruitbloesems in het voorjaar. Bij de vorming
van ijs komt er warmte vrij en zolang
er voldoende water aanwezig is om te
bevriezen, in het vochtige stro, blijft de
temperatuur op nul graden. Bevriezend
water heeft altijd een temperatuur van
nul graden en dat blijft zo, zolang er
water én ijs is”, legt breekpeenteler
Huub in ’t Zandt uit Meerlo uit.

CARNAVAL
Camping Centrale

gebr. janssen b.v.

Maasbreeseweg 3 Sevenum 077-4671818
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Boarding on ice
in Sevenum

Toddezèk tweede op carnavalskonkoer

Noord-Limburgs succes
tijdens LVK-ﬁnale
De uitslag van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) in de veilinghallen van Margraten afgelopen
vrijdag was helder en duidelijk: de best gewaardeerde carnavalsliedjes van 2012 komen uit Noord-Limburg. In het
Zuid-Limburgse Margraten wist het trio W-Dreej uit Venlo de finale te winnen. De Toddezèk uit Grubbenvorst
eindigden op een fraaie tweede plaats en Thijssen en Co uit Horst werden vijfde.

Aan de finale deden 19 carnavalsliedjes mee. Toen duidelijk werd dat
W-Dreej met ‘Doot ‘ns gek’ voor het
derde jaar op rij als winnaar uit de
bus kwam, klonk er vanuit het publiek
boegeroep. Voor Christel van Rijn, Quinn
Warmerdam en Hay Wilders van W-Dreej
vormde het boegeroep een anticlimax
van de avond. Het trio wil wel carnavalsliedjes blijven maken en zingen
maar wil na carnaval evalueren of ze
ook in 2013 een LVK-inzending doen.

Podiumplek voor
Grubbenvorst
Geert Verschueren van de
Grubbenvorster Toddezèk vindt het
jammer dat de finale zo’n afloop
kende. “De puntentelling was duidelijk.
Oké, natuurlijk zou een eerste plaats
voor ons nog mooier zijn geweest
maar uiteindelijk beslist het volk. Ik

gun W-Dreej de eerste plaats van harte
en hoop dat ze zich niet laten leiden
door emoties vanuit het publiek.” Ook
René Verschueren en Twan Relouw van
de Toddezèk nemen afstand van het
boegeroep en feliciteren W-Dreej met
het winnen van de LVK-finale.

Waar hebben we het
over?
Paul Hanssen van Thijssen en Co
uit Horst: “Ach, er kan er maar één
winnen. Voor ons was het een hele eer
en een heerlijke ervaring om voor zo’n
groot publiek te mogen optreden. We
zijn als vijfde geëindigd en dat was hoger dan verwacht.” Over het boegeroep
zegt hij: “Dat kwam misschien wel
omdat fans van deelnemers uit het
zuiden op meer hadden gehoopt. Maar
jongens, waar hebben we het over?
Iedereen die deelneemt aan de finale

Een bijzonder stukje wintersport komende zaterdag in Sevenum. Op
de waterskibaan van de Schatberg kunnen snowboarders zich uitleven op
het ijs. Volgens Francois Rodriguez–van Veldhoven van Seven Twenty is
een dergelijk evenement nooit eerder in Nederland georganiseerd.

is een winnaar”, aldus de zanger. Het
was voor het eerst dat Paul Hanssen,
Petra en Thea Thijssen en Thijs Kleeven
van Thijssen en Co deelnamen aan een
LVK-finale.
“De aanmeldingen voor zaterdag
stromen binnen”, vertelt Francois.
“Dat had ik helemaal niet verwacht.
Direct na afloop van de finale
begaven duizenden bezoekers zich naar Woensdag hebben we hier proefgedraaid met snowboards en dat ging
de uitgang. Daar ontstond chaos bij de
garderobe en velen keerden huiswaarts perfect. Daarna ging het allemaal heel
zonder jas. Politie werd opgetrommeld snel. Ik heb onder meer geïnformeerd
of het verzekeringstechnisch wel alleom de gemoederen bij de garderobe
maal kan, iceboarden in Nederland. Het
te sussen en Rode Kruismedewerkers
kan dus. Vervolgens heb ik op de site
deelden dekens uit aan bezoekers die
en via Facebook melding gemaakt van
zonder jas buiten stonden te wachten,
het evenement.”
waaronder vele honderden bezoekAanstaande zaterdag kunnen
ers uit Horst aan de Maas. De LVKiceboarders het ijs op bij de dichtgevroorganisatie betreurt de hele gang van
ren waterskibaan. In verband met de
zaken maar spreekt verder van een
veiligheid heeft Francois wel een aantal
geslaagde avond.
Voor meer foto’s van het LVK, maatregelen getroffen. “Per ronde
kijk op www.hallohorstaandemaas.nl gaat één persoon de baan op. Het

Zonder jas naar huis

ijs is zaterdag naar verwachting tien
centimeter dik en dan moet je niet met
teveel mensen tegelijk het ijs op gaan.
Bovendien worden schaatsers geweerd.
Voor hen ligt er een speciaal geprepareerde baan pal naast de waterskibaan. Verder mogen de iceboarders
niet springen. Mocht het onverhoopt
gaan dooien dan wordt het geheel
afgeblazen. Ik verwacht dat echter niet
en dan kan dit voor Nederland unieke
evenement doorgang vinden.”
Zaterdag 11 februari van 12.00
tot 17.00 uur vindt Seven Twenty
Iceboarding plaats. De prijs voor twee
rondes bedraagt 10 euro. Een helm is
verplicht en deelnemers moeten hun
eigen uitrusting meenemen.

Een slimme koper kiest voor de beste SERVICE
WINTEROPRUIMING!

AEG CONDENSDROGER

AEG WASMACHINE

LAVATHERM T55840

L54870

SAMSUNG LCD TV
LE40D550

1400 TOEREN
UITGESTELDE START

ENERGIEKLASSE A+

ENERGIEKLASSE B

GEERT REPAREERT

FULL HD BEELDSCHERM

- GEEN VOORRIJKOSTEN

TROMMELINHOUD 7KG

- GRATIS INMETEN
INBOUWAPPARATUUR

102 CM BEELDSCHERM
RVS TROMMEL

TROMMELINHOUD 6KG

- REPARATIES ALLE MERKEN
WITGOED

ZIGGO GECERTIFICEERD

- SERVICE À LA CARTE

077-3988000
Laagste prijs kieskeurig.nl € 394,95

Bij ons voor

Horst,

Hoofdstraat 30

395,/ Venlo,

Laagste prijs kieskeurig.nl € 417,92

Bij ons voor

399,-

Sloterbeekstraat 10A

Laagste prijs kieskeurig.nl € 446,97

Bij ons voor

399,-

www.wittehal.com
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De Lange gaat
strenger controleren
Café De Lange in Horst heeft plannen om beter op leeftijd te controleren bij binnenkomst. Het café heeft twee ingangen. Vooral bij de ingang
voor de 16-jarigen wil eigenaar Eric Janssen zorgvuldiger controleren. Aan
de rechterkant naast zijn café komt een hekwerk met metaaldetectoren.
Wanneer het hekwerk wordt geplaatst is nog niet bekend.
De eigenaar van De Lange hoopt
met deze extra maatregelen te jonge
bezoekers buiten de deur te houden.
“Het idee kwam ter sprake toen ik
met een aantal andere horeca-ondernemers in gesprek ging.” Hij wil de te
jonge bezoekers niet in zijn café
hebben. “Ze horen gewoon nog niet
thuis in mijn café.”
Het steegje dat naast zijn café
ligt zorgt ervoor dat er altijd jongeren
via de nooduitgangen naar binnen
kunnen glippen. Met de geplande
maatregelen hoopt Eric Janssen voor
eens en altijd van het probleem af
te zijn. Ook wil hij met deze maatregelen de veiligheid in zijn café verhogen. “De metaaldetectoren moeten
ervoor zorgen dat mijn café straks nog
veiliger is, want veiligheid gaat voor
alles.” In het steegje naast het café
zijn al diverse aanpassingen gedaan.
“Het wordt een soort tunnel naar de

Liefhebber van laagvliegers

Bevolgen fotograaf
Aan de muur hangt een spectaculaire foto van een straaljager, die zo de lens in lijkt te vliegen. Op de vleugels
zijn duidelijk rookpluimen te zien. Duidelijk het werk van een gepassioneerd fotograaf.

ingang voor 16-jarigen.” De ingang
voor de 18-jarigen blijft wel gewoon
bestaan. “Daar staat ook personeel
voor de deur.”

Ze horen gewoon
nog niet thuis in
mijn café
Ook eigenaar van Blok 10 Charles
Oortman is op de hoogte van de plannen van zijn buurman. “Ik heb met
Eric en de gemeente gesproken over
de plannen. Ik vind het alleen maar
goed wat hij doet.” Of hij bang is dat
de 15-jarigen nu naar zijn café komen? “Nee, daar ben ik absoluut niet
bang voor. Bij mij komen de te jonge
bezoekers er sowieso niet in. Ik heb
niet voor niets personeel voor de deur
staan. Bovendien moet je 17 jaar zijn
om bij Blok 10 binnen te komen.”

Zoektocht naar
Grubbenvorstenaar
gestaakt
Sinds vrijdagochtend 3 februari wordt een 43-jarige Grubbenvorstenaar
vermist. Hulpdiensten uit het Duitse Nettetal zochten vrijdag en zaterdag
naar de man. De politie gaat ervan uit dat hij door het ijs gezakt is. Later op
zaterdag moesten de hulpdiensten hun zoektocht naar de man staken.

De passie voor vliegtuigen is mij
met de paplepel ingegeven”, vertelt
Ron Kellenaers uit Horst. “Mijn buren
bouwen radiografisch gestuurde
modelvliegtuigen. Toen ik een keer bij
vereniging Apollo aan de Tienrayseweg
ging kijken was ik verkocht. Mijn vader
was ook een groot liefhebber van
vliegtuigen. Tijdens een vakantie in de
Eifel, begin jaren tachtig, bezochten wij
een vliegshow. Ik was helemaal onder
de indruk van het beeld en geluid van
de straaljagers.” Op zijn zestiende
begon Ron met fotograferen en
inmiddels is hij uitgegroeid tot een
volleerd luchtvaartfotograaf.
“Samen met een medehobbyist
ga ik tenminste een keer per jaar naar
Wales. Aan de rand van het natuurgebied Snowdonia is een plek waar
vliegtuigen mogen laagvliegen. Na een
wandeling van dik anderhalf uur nestelen wij ons op een plek waar wij de
vliegtuigen kunnen fotograferen. Daar
schieten ze met ruim 800 kilometer op

een hoogte van 75 meter voorbij. Het
is een hobby die beslist niet zonder
gevaar is en het is natuurlijk handig om
te weten waar de vliegtuigen precies
voorbij komen. Het valt echter niet mee
om de vliegtuigen goed te fotograferen. En je moet heel veel geduld
hebben. Het is eigenlijk net als vissen.
Op het moment dat je beet hebt, moet
je goed voorbereid zijn. Als ik een
vliegtuig hoor aankomen, zet ik mij
schrap en moet in een paar seconden
tijd tenminste tien foto´s maken. En
dan maar hopen dat er tenminste één
perfecte tussen zit. Soms heeft een
oplettende piloot ons gezien, zwaait en
maakt vervolgens een extra rondje.

Koude oorlog
“Toen ik met deze hobby begon,
ging ik regelmatig op de fiets vlak over
de grens in Duitsland vliegtuigen fotograferen bij de drie Engelse luchtmachtbases. Toen in 1989 de val van de
Berlijnse Muur het einde van de Koude

Oorlog inluidde, werd in de periode
daarna het aantal militaire vliegbewegingen dramatisch minder. Maar na
een korte luwte in de uitoefening van
de hobby, pakte ik de draad snel weer
op. De digitale fotografie deed haar
intrede. Het gaf mij als fotograaf veel
meer vrijheid. De foto´s werden veel
beter en ik kon nu gemakkelijker foto´s
bewerken. Inmiddels ben ik de ´huisfotograaf´ van Airport Weeze geworden
en in augustus hoop ik mee te kunnen
doen aan een air-to-air sessie. Daarbij
word je op de laadklep van een vliegtuig vastgezet en kun je al vliegend
vliegtuigen vanuit een unieke positie
fotograferen.“
Ron heeft een eigen website,
waarop zijn werk te vinden is. Naast
spectaculaire foto´s van vliegtuigen,
legt hij zich de laatste tijd ook toe op
het fotograferen van landschappen
en roofvogels. Wie meer wil zien van
Ron´s spectaculaire fotowerk, vliegt
naar www.kellenaers.zenfolio.com

genote van de man identificeerde de
muts als kleding van de vermiste man.
Tegen het vallen van de avond werd de
zoektocht gestaakt.
Ook op zaterdag ging de zoektocht
door. De politie zette duikers in om
onder het ijs naar de man te zoeken.
Vanwege de kou en de gevaarlijke stroming moesten zij zaterdag in de loop
van de dag hun pogingen staken.
De helikopter signaleerde zaterdag een lichaam onder het ijs, maar
moest kort daarna weg in verband met
brandstoftekort. Toen de helikopter
terugkwam, was het lichaam onvindbaar. De hulpdiensten zoeken voorlopig
niet verder in verband met de winterse
omstandigheden en de grootte van
het gebied. Het lichaam is dus nog niet
geborgen maar volgens de politie wijst
alles erop dat de man niet meer leeft.

Meubels en Tuinmeubelen

Industrielaan 4
5721 BC Asten

Verrassend lage prijzen, xl kwaliteit!

2

Een wandelaar deed vrijdag om
11.20 uur een melding bij de Duitse
politie. Hij had een man gezien die zijn
auto aan de rand van de Krickenbecker
See, vlak over de grens bij Venlo,
parkeerde en op schaatsen het ijs wilde
betreden. Ondanks waarschuwingen
van de voorbijganger ging de man toch
schaatsen op het meer. Een tijd later
merkte de getuige op dat de auto nog
steeds op de parkeerplaats stond en
dat er niemand op de ijsvlakte te zien
was. De man was telefonisch ook niet
meer bereikbaar.
De politie en brandweer startten
daarop een onderzoek. Zij zochten het
ijs en de oevers af met behulp van een
politiehelikopter maar de man werd
niet gevonden. Zij vonden ook geen
wak in het meer, maar rond 17.00 uur
vonden ze wel kledingstukken. De echt-

mzier
00ple
20woon

Meubels en Tuinmeubelen
T: 0493 670910
E: info@wiegersxl.nl

www.wiegersxl.nl

out
Teakhalist
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c
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Teaktafel
200 x 100 cm
Eigen import

Stoel (elders € 99,-)
Uit voorraad leverbaar

onze prijs

€389,€79,-

Stoel Sarah

Uit voorraad leverbaar

van €189,-

€129,-

Kom kijk en vergelijk de prijs en kwaliteit! Industrielaan 4 Asten T 0493 67 09 10 www.wiegersxl.nl
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Vissers Olie opent groen tankstation
Vissers Olie opent op donderdag 9 februari een groen tankstation aan de Stationsstraat in Horst. Tegelijkertijd wordt de website www.iktankgroen.nl
gelanceerd. Directeur Gerbert Vissers gelooft heilig in duurzame brandstoffen. De site brengt het laatste nieuws op het gebied van duurzame brandstoffen
en laat zien waar in Nederland duurzaam getankt kan worden.

Starters
in de regio
StudieHuis Horst
Bedrijf
StudieHuis Horst
Eigenaar Irma Vissenberg en
Mirjam Smit
Adres
Venrayseweg 89
Plaats
Horst
Telefoon 077 851 08 87
info@
E-mail
studiehuishorst.nl
Website studiehuishorst.nl
Sector
Huiswerkbegeleiding
Start
1 maart 2012

Op de website kan men lezen
over de voordelen die duurzame
brandstoffen bieden omdat alle
alternatieven keurig op een rij
staan. Naast milieuvoordelen vertelt
de website van Vissers Olie ook

over de financiële voordelen: van
goedkopere brandstofprijzen tot
subsidiemogelijkheden. Vissers Olie
lanceert naast de website ook een
app, waarmee de gebruiker vanuit de
auto kan zien waar het dichtstbijzijnde

station is waar hij groen gas kan
tanken.
Groen gas is een bio-brandstof die
gemaakt wordt uit afval. Vissers Olie
is een van de grootste distributeurs
van brandstoffen en smeermiddelen

in Zuid-Nederland, met 21 eigen
tankstations en een groot netwerk
van partnerstations verspreid over
Zuid-Nederland en een jaaromzet van
ruim 100 miljoen euro. Er werken ruim
115 medewerkers.

Mooi & Gezond opent in Horst
Welzijnspraktijk Mooi & Gezond heeft nu ook haar deuren geopend in
de gemeente Horst aan de Maas. Eigenaresse Nicollé Vaasen opent de
praktjk aan Weltersweide 1 in Horst.
Nicollé heeft meer dan twaalf jaar
ervaring als schoonheidsspecialiste,

huidspecialiste en als natuurgeneeskundig gezondheidstherapeute.

CARNAVAL
CA
Camping Centrale

gebr. janssen b.v.

Maasbreeseweg 3 Sevenum 077-4671818

www.janssensevenum.nl

Nicollé is gespecialiseerd in
huidverjonging, huidverbetering en
definitieve ontharing.
“We werken tot aan de grens
van geneeskunde, zonder de
huid te beschadigen. Wij geven

gespecialiseerde behandeling
zonder de huid te beschadigen.
Dus geen naalden, agressieve
peelings of inspuitingen, maar met
de allernieuwste technologie op dit
gebied.”

L

kies voor kwaliteit!

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

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

www.dms-service.nl

Activiteiten
Samenwerken aan talentontwikkeling, dat is het motto
van StudieHuis Horst. Iedereen
heeft talent. De kunst is dit
talent te ontdekken en verder
te ontwikkelen. Leerlingen
worden professioneel begeleid
bij het maken van het huiswerk. Studiehuis Horst biedt
een vaste structuur en een vast
dagritme. De leerlingen krijgen
hier de kans zich te ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden. De ervaring leert dat dit
motiverend en stimulerend
werkt, zeker als je de prestaties
vooruit ziet gaan. De initiatiefnemers geloven in een positieve benadering voor het beste
resultaat. Men kan een vrijblijvende afspraak maken voor een
kennismaking op de locatie.
Als er interesse is, volgt er een
intakegesprek. Samen worden
realistische en haalbare doelen
gesteld.
Doelgroep
Leerlingen in het voortgezet
onderwijs die ondersteuning
zoeken bij het leerproces.
Onderscheidend vermogen
StudieHuis Horst biedt
individuele begeleiding bij het
plannen, organiseren en
structureren van het huiswerk
met als doel een goede
studiehouding en betere studieresultaten. Studiehuis Horst is
van maandag tot en met
vrijdag geopend van 13.00 tot
18.00 uur. Leerlingen komen
elke dag rechtstreeks vanuit
school na afloop van hun
laatste lesuur. De locatie aan
Venrayseweg 89 is goed
bereikbaar.
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Huiswerkbegeleiding
met StudieHuis
Op 1 maart opent StudieHuis Horst haar deuren. SHH verzorgt huiswerkbegeleiding voor leerlingen in het
voortgezet onderwijs (vo). Op zaterdag 25 februari houden zij van 10.00 tot 14.00 uur open huis.

Initiatiefnemers Irma Vissenberg
en Mirjam Smit weten uit ervaring wat
professionele huiswerkbegeleiding
oplevert voor kind én ouders.
Hun eigen kinderen hebben er gebruik
van gemaakt of maken er nu nog
gebruik van. “Ik wilde niet voortdurend

de boeman zijn, continu moeten vragen
of het huiswerk al af was”, vertelt Irma.
Zij heeft ervaren hoeveel rust het thuis
brengt als je hiervoor hulp inschakelt.
“Het is niet zo dat we regels stellen en
discipline bijbrengen aan een ander
wilden overlaten, maar ik wilde ook

niet steeds de strijd aangaan.”
Het gezin van collega en vriendin
Mirjam Smit heeft hetzelfde meegemaakt: “De oudste had de begeleiding
maar kort nodig, specifiek gericht op
één vak. De middelste heeft moeite
met plannen en organiseren van het
huiswerk. Mede dankzij de huiswerkbegeleiding gaat het supergoed op
school.” Als de kinderen rond 18.00 uur
thuiskomen, zijn ze meestal helemaal
klaar met schoolwerk. Dan is er ruimte
en tijd voor alle andere dingen waar
tieners zo druk mee zijn.
Vanuit hun positieve ervaringen
ontstond het idee om zelf huiswerkbegeleiding te gaan organiseren.
Uit gesprekken met vrienden en
kennissen uit de gemeente en uit
navraag bij instanties bleek dat iets
dergelijks in Horst nog niet bestond.
Een geschikte locatie werd snel
gevonden aan de Venrayseweg:
dichtbij het Dendron College en ook
met het openbaar vervoer goed
bereikbaar.
Een goede verstandhouding en
samenwerking met de vo-scholen
vinden Irma en Mirjam heel belangrijk. Voor de vakinhoudelijke kennis
zoekt StudieHuis Horst (oud-)docenten
of studenten die de leerlingen een
paar uur per week willen begeleiden.
Leerlingen gaan na hun laatste
schooluur naar StudieHuis Horst waar
ze van maandag tot en met vrijdag
terecht kunnen van 13.00 tot 18.00 uur.
Surveillanten en docent-begeleiders of
studenten hbo/wo begeleiden de leerlingen met het werken aan realistische
doelen, in een huiselijke omgeving
waar ze rust en structuur vinden.

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

Cijfer
Meester

SOLIDE
PROFESSIONEEL
MAASHORST
PERSOONLIJK

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

Meer dan alleen cijfers

€ 45,00

Particuliere aangifte IB 2011

0)

ner € 60,0

(incl. part

MAASHORST
Uw adres voor:
onderhoud

APK keuring

reparatie

Airco service

verkoop nieuw

Storingsdiagnose

verkoop gebruikt

Schadeherstel

uto

t voor uw a

oncep
Het totaalc

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

www.autobedrijvenmaashorst.nl

It’s Clean

www.ikzoekeencontainer.nl

maakt schoon op uw wensen

tel. (077) 320 97 00

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel. 0642825513

FOURPACK BV

Ter versterking van ons team zoeken wij per direct een enthousiaste

Chauffeur walking floor m/v
38 uur/week

Het betreft het vervoer van compost op nationale en internationale ritten.
Beschik jij over:
chauffeursdiploma ccv-b goederenvervoer
rijbewijs B, C en CE
ervaring in het rijden met walking floor
de goede instelling en benodigde flexibiliteit om in een modern, dynamisch bedrijf
te werken
n en een flinke dosis verantwoordelijkheidsgevoel
n
n
n
n

Prijswinnaar Bufkes
In haar jubileumkrant had Bufkes een kruiswoordpuzzel staan waarmee een Coca Cola mountainbike
gewonnen kon worden. Ap Scheepers uit Horst had de juiste inzending, ‘Bourgondisch’, goed en was de
gelukkige winnaar. Zijn vrouw kwam de fiets vorige week ophalen bij de Bufkes-vestiging in Horst.

dan nodigen wij je graag uit te solliciteren.
U kunt uw CV mailen naar: info@freshchamp.com
Fourpack BV, Ruttenweg 2, 5961 PR HORST, T 077-3987926, F 077-3986555, E info@freshchamp.com
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Acu-Balance

09
02

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

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

DECULTUURRECENSENT
Hoorspelen waren net zo
populair als The Voice of Holland
De cultuurrecensenten: Michael van de Pas (16) en Lisanne Tielen (16)
Voorstelling: Paul Vlaanderen en het mysterie van de verzonnen dood – Thriller Theater (5 februari)
Theater is: Verrassend, onderhoudend, komisch.

Crist Coppens
Keurslagerkoopje

500 gram rundergehakt en
4 hamburgers samen € 5,95
Vleeswarenkoopje

Bij 150 gram gebraden kipfilet
100 gram kipsalade gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

PROFI
TEER
NU!!
KNIP UIT EN ONT VANG

15% KORTING
OP AL UW AANKOPEN!! *
Hoofdstraat 12
Horst
(aan het parkeerterrein)

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

*Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties of afgeprijsde artikelen. Geldig tot 19 februari 2012.

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

Denk aan het
onderhoud van
de CV ketel voor
het te koud is!

www.proteion.nl

Waar kennen jullie elkaar van en
hebben jullie ook voorheen met
elkaar gewerkt?
Het zit een beetje ingewikkeld in elkaar,
maar we kennen elkaar al heel lang. Ik
heb een lange tijd bij Endemol gewerkt,
daar werkte Lex Passchier ook. Hymke
de Vries en ik kennen elkaar vooral van
het inspreekwerk wat we doen voor
tekenfilms en daar ken ik Lex ook weer
van, van Spongebob Squarepants.
Van wie stamt het idee af om een
Thriller Theater te doen?
Lex Passchier, hij is ook de producent.
Hij heeft dit een lange tijd geleden
besloten omdat er op het gebied van
komische detectiveachtige verhalen in
Nederland niets gedaan wordt en in
Engeland wel heel veel. Dit stuk gaat
over Paul Vlaanderen, waar vroeger
heel veel mensen naar luisterden. Toen
waren hoorspelen heel populair, net
zoals nu The Voice of Holland.
Jullie werken met een kleine cast en
een klein productieteam. Hoe wordt
dat door jullie ervaren, want jullie

Voor welk doelgroep is deze voorstelling geschikt?
Het verschilt per plaats en per keer.
Ik ben ervan overtuigd dat als je goed
theater maakt, het niet uitmaakt voor
welk doelgroep je het doet.
We dachten jullie vanmiddag toen
jullie moesten afreizen naar het
zuiden van Nederland met dit
slechte, maar vooral koude weer?
Een paar weken geleden moesten we
naar Roermond voor de voorstelling en
toen lag Nederland plat. Zes uur hebben
we in de auto moeten zitten en toen
we moesten optreden was het een heel
lauw publiek. Waren we maar thuis
gebleven. Ik had voor vandaag een raar
gevoel, ik wist niet hoe de Limburgers
van het Noorden zouden gaan reageren.
Maar ik vond het een leuk publiek!
De voorstelling volgens Michael en
Lisanne in 3 woorden:
Verrassend, onderhoudend, komisch.
De volgende voorstelling van
Kukeleku is Marike Jager – Here comes
the night op zondag 4 maart.

Citaverde wisselt uit met Turkije
Het Citaverde College uit Horst viert 400 jaar Turkije-Nederland en heeft tijdens de Floriade een uitwisselingsprogramma met het vmbo, omdat de regio dit jaar internationaal in de schijnwerpers staat vanwege de Floriade en
vanwege 400 jaar Turkije-Nederland. De uitwisseling staat in het kader van culturele diversiteit, internationale
samenwerking en ondernemerschap.

Storing vaak
dezelfde dag
verholpen.
Plan zelf
online een
afspraak.

José en Ruud Klaassen
077 467 87 88 | Horst
www.tommas.nl

zijn toch wel gewend om met een
grote groep te werken?
Dat is een van de belangrijkste redenen
dat ik ja heb gezegd tegen deze productie, want ik houd heel erg van werken
met een kleine groep mensen, en met
elkaar het land in gaan, in een klein
busje en in een klein theater staan,
dicht op het publiek. En het voordeel
als je maar met zijn drieën bent en
tegelijkertijd 40 rollen moet spelen, is
dat je allerlei stemmen moet gebruiken
en allerlei snorren en baarden.
De bezuinigingen van de regering
snijdt heel erg in cultuur, welke
consequenties heeft dat voor jullie?
Voor ons niet, want wij zijn een
ongesubsidieerd theater. Wij verdienen
alleen maar uit de verkoop van de
voorstelling. Indirect heeft het wel nare
gevolgen, want een aantal andere theaters kunnen hun hoofd niet meer boven
houden. Vooral kleine theaters die door
de pot van de gemeente gesponsord
worden gaan ten onder, en dan hebben
wij geen speelplekken meer.

Adjunct-directeur Marlies Scheres
tussen de leerlingen, op locatie in Turkije

Zestien tweedejaars vmbo-leerlingen
en docenten gaan in april voor een
uitwisselingsprogramma met Doga
Koleji naar Istanbul. Het hoogtepunt
is de viering van de dag van het kind
op 23 april. Meerdere internationale
scholen geven dan presentaties en
shows. Het Citaverde College Horst en
het Bouwens van der Boye College (BBC)
uit Panningen vertegenwoordigen onze
regio. In mei bezoeken de Turkse leerlingen het Citaverde College, het BBC en
de Floriade. Leerlingen bereiden zich in
keuzelessen voor op de reis. Thema’s die
aan de orde komen zijn taal en cultuur,
op reis gaan, het organiseren van presentaties in Turkije en activiteiten voor het
programma in Nederland. Zo verdiepen
de leerlingen zich in wat ze in de regio
willen laten zien aan hun Turkse gasten.

09
02

jongeren 13

15 VRAGEN aan Puck de Kleijne Mies

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

Puck de Kleijne
15 jaar
America
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat mijn broertje en ik in de boodschappenkist zaten en dat we daar dan een
toneelstukje in maakte. Dat waren dan
complete toneelstukjes met gitaar en
microfoon erbij.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Ik zei dat ik op de fiets naar Horst ging,
maar eigenlijk fietste ik dan samen met
een vriendin naar Castenray. Nu snap ik
niet waarom ik erom gelogen heb. Het
was maar een kleine moeite geweest
om het gewoon te zeggen. Ik was toen
bang dat papa en mama boos werden.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Iemands gedachten zou ik willen kunnen
lezen. Dan weet ik precies wat iemand
denkt en ook een beetje hoe die persoon is. Het kan ook negatief werken,
maar toch lijkt het me leuk.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Mijn vriend die met zijn gitaar en
een rode roos in zijn mond een liedje
voor mij speelt. Dat lijkt me echt een
sprookje. Dan is hij Romeo en ik Julia.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn vriend en mijn vriendinnen.
Ik kan ze echt alles vertellen en ze accepteren me ook echt zoals ik ben. Dat
vind ik gewoon super.
Welk liedje heeft de mooiste tekst?
I want to know what love is van Mariah
Carey. De eerste keer dat ik dat luisterde

15%

op carnavals- en
valentijnsartikelen
g
n
i
t
r
o
k

‘t Winkeltje

Herstraat 44 Horst
Tel: 06 19 45 95 01

zat ik er met kippenvel bij.
Als je de komende 24 uur man bent,
wat zou je dan doen?
Dat is een goede! Ik zou wel willen
ervaren hoe het is om de baard in de
keel te hebben, dan zou ik keihard
en vals gaan zingen. En dan kijken of
anderen mee gaan zingen, dat zou wel
echt geniaal zijn.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Diddl. Ik had daar echt boeken vol van.
En ik wisselden met andere meiden
Diddl-plaatjes, -boekjes en -tasjes. Toen
was dat echt helemaal geweldig. Nu
denk ik: hoe kom ik daar bij?
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Australië. Mooi weer, mooi land:

nieuw kronenbergerschuur

2 restaurants Voor ieder wat wils!

Kronenbergweg 19, 5976 NV Kronenberg Tel: 077 467 01 76
www.nieuwkronenbergerhof.nl
www.nieuwkronenbergerschuur.nl

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

Sensation XE
E

www.biancasknipshop.nl

• Android 2.3 met HTC Sense 3.0
• 4,3 inch Super LCD-touchscreen
• Met Beats Audio

den GRATIS
NU 6 maan
Pack
MTV-Mobile

in combinatie met:
2-jarig MTV Mobile met
1000 MB + 100 min/50 sms
nu de 1e 8 maanden
van € 42,50 pmnd
voor € 21,25 pmnd*

alles wat je maar kunt wensen. Iedere
dag naar het strand om te gaan beachvolleyballen, ik zie het al helemaal voor
me...
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Als klein kind gingen we met pap en
mam naar familie op de camping. Toen
we naar zee gingen waren pap en mam
me aan het eind van de dag kwijt.
Ik was, in mijn eentje, helemaal naar de
campingplaats terug gelopen. Ik wist de
weg nog precies.
Telefonisch eten bestellen: waar bel je
naar toe?
Ik bel mijn moeder op en bestel daar
macaronischotel. Dat kan mam zo lekker
maken. Ik kan er zowat verliefd op
worden, zo lekker kan mam koken.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Een echte angst heb ik niet, maar waar
ik echt niet tegen kan zijn horrorfilms.
Daar krijg ik zo’n nachtmerries van.
Dan durf ik echt niet meer te slapen.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Wakker worden bij mijn vriendje en dan
samen gaan winkelen in Uden, daar kan
ik heel goed winkelen. ’s Avonds natuurlijk met z’n tweeën romantisch uit eten
met gedimd kaarslicht erbij.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Bah, bah, een tatoeage, dat nooit. Ik zie
mezelf nu helemaal niet rondlopen met
een tatoeage, laat staan als ik later een
oud omaatje ben. Kom ik aan met een
stoere tatoeage. Nee dat gaat hem bij
mij niet worden, dat is niets voor mij.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Helemaal niks. Ik leef mijn leven van
dag tot dag. Ik hoef mijn toekomst niet
te weten, dat gebeurt gewoon.

Gratis

KIJK SNEL OP WWW.WELCOMBIJKIVITS.NL!
Welcom bij Kivits • De Bleek 58-60 • 5801 MD Venray • Tel. 0478 - 58 11 60 •

@welcombijkivits •

Welcom bij Kivits

Column

Haat, nijd
en knuffels
Een paar weken intensief
samenwerken met een groep
van twintig creatieve,
eigenwijze studenten is heftig,
stressvol en erg vermoeiend.
Twintig verschillende meningen
en ideeën die tegen elkaar
strijden, dat kan niet
probleemloos verlopen.
De afgelopen weken heb ik
samen met negentien andere
studenten aan een grote opdracht
gewerkt. Ik kan je vertellen dat
er in die weken toch af en toe
zwarte kanten van mij op
kwamen borrelen. Bloed werd
onder mijn nagels vandaan
gehaald waardoor er toch hier en
daar zeer negatieve oordelen
over mensen op kwamen
poppen. Ik geloof ook best wel
dat die gevoelens en oordelen in
sommige gevallen wederzijds
waren, een makkelijke met
samenwerken ben ik niet, dat
geef ik toe. Natuurlijk werden
deze dalen afgewisseld met
ontzettend hoge pieken, het was
een hobbelend pad. Logisch als je
op creatief gebied met zoveel
mensen samenwerkt, zullen we
maar zeggen. Vorige week liep
het project ten einde, de deadline
kwam in zicht. Een laatste week
vol nog meer stress werd
afgesloten met het grote event
waar ons werk beoordeeld werd.
De spanning steeg bij het
ontvangen van de feedback en
het uiteindelijke cijfer. Met z’n
allen stonden we hand in hand te
luisteren. Vreemd moment
nummer één: gisteren had ik nog
de grootste herrie met haar, nu
staan we ineens hand in hand
alsof we de beste vriendinnen
zijn. Toen vervolgens het hoge
cijfer bekend was, stonden we
plotseling met z’n allen te
knuffelen, moesten we constant
samen op de foto en hadden we
de grootste lol met elkaar. De rest
van die avond dansten, dronken
en knuffelden we nog meer
samen.
Raar eigenlijk, het ene
moment ben je elkaars grootste
aartsrivaal en vervolgens vlieg je
elkaar om de nek. Mijn
groepsgenoten zijn eigenlijk
hartstikke aardig allemaal! Wat
stress wel niet met je doet.
Mies
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Bestel nu óók op maxwell.nl

Deskundig advies

Snel thuis bezorgd
100% Laagste Prijs Garantie

OPRUIMING
= 32 inch

116 CM
= 46 inch

999
899

82 CM LCD TV

• Picture Wizard II beeldtechnologie.
• 2x HDMI aansluiting,
USB 2.0 aansluiting.
• Gecertificeerd voor het afspelen van
DivX-video en DivX Plus / HD video.
• Ziggo / UPC gecertificeerd.

LED TV + 100 HZ

479
399

335

799

Full HD-beelden door HyperReal Engine.
ConnectShare™ Movie (USB 2.0).
AllShare™ (powered by DNLA).
4 HDMI ingangen.
Geschikt voor Ziggo en UPC.

5
16

335

165 LITER VRIESKAST

BEZORGD

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

•
•
•
•

Starttijduitstel en resttijd-indicatie.
6 programma’s, 5 temperaturen.
Volautomatisch sensorprogramma.
Veilige lekkagebeveiliging.

BEZORGD

79
69

75

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

49

17 LITER MAGNETRON
•
•
•
•

Eenvoudige draaiknopbediening.
700 Watt magnetronvermogen.
Aparte ontdooistand.
5 magnetronstanden.

299
249

199

ZUINIGE WASAUTOMAAT
ENERGIEKLASSE A

299
249

155 LITER KOELER
ENERGIEKLASSE A

• 15 programma’s, waaronder 1 koud
wasprogramma.
• Eenvoudige bediening.
• Roestvrijstalen trommel.
• MEENEEMPRIJS.

•
•
•
•

HARDE SCHIJF

3 GB

199

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

24.6
399 CM
= 9.7 inch

500 GB

Ook leverbaar met
32 GB: € 579,-

349

INTERN GEHEUGEN

óf 10x € 29,90*

EXCL. BEELDSCHERM

ENERGIEKLASSE A+

BEZORGD

GRATIS

OP=OP!

499
449

• Flexi Dose doseersysteem: voor gebruik van vloeibaar
wasmiddel.
• Indicatie voor “te veel wasmiddel”.
• Starttijd uitstel 3, 6 of 9 uur.
• Sensorgeregelde waterdosering door Fuzzy Logic.

GRATIS

399

VAATWASSER
ENERGIEKLASSE AAA

1700 WATT

•
•
•
•

1600 TOEREN
WASAUTOMAAT

599
499

399
óf 10x € 39,90*

GRATIS

óf 10x € 39,90*

299

óf 10x € 47,50*

475

MULTI MEDIA COMPUTER
•
•
•
•
•

AMD Dual-Core E300 processor.
500 GB harde schijf, 3 GB DDR3 intern geheugen. TABLET
Onboard AMD Radeon HD 6310 Graphics.
• Apple A5 1 GHz (Dual Core) processor.
Ingebouwde cardreader, HDMI-aansluiting.
• 16 GB opslagcapaciteit, Bluetooth 2.1 + EDR.
Exclusief beeldscherm.
• 1024 x 768 (132 ppi) beeldresolutie, WiFi.

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

Kredietsom

Eenmalige
kredietvergoeding

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)

m080212

GRATIS

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

599
499

ENERGIEKLASSE A

STOFZUIGER

388
óf 10x € 38,80*

•
•
•
•

129
99

7 KILO INHOUD
GEEN AFVOER NODIG
ENERGIEKLASSE B
Sensor- en tijdgestuurde programma’s.
Diamond drum trommel.
Indicator ‘vol’ op condenslade.
Starttijduitstel en resttijdweergave.

STEREO-SET + CD-SPELER

óf 10x € 33,50*

•
•
•
•

65

99
79

449
399

L.

ELEKTRONISCHE
CONDENSDROGER

•
•
•
•

OP=OP!

óf 10x € 79,90*

•
•
•
•
•

óf 10x € 33,50*

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!

* 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 12 februari 2012).

82 CM

IN ALLE MAXWELL WINKELS
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Melderslose als enige Noord-Limburgse genomineerd

Nikki Seuren gaat voor Vastelaovesvierder
van ‘t jaor
Nikki Seuren is genomineerd voor Vastelaovesvierder van ’t jaor, een jaarlijkse carnavalswedstrijd waarin
kandidaten uit heel Limburg strijden om deze titel. Als Melderslose is ze de enige Noord-Limburgse kandidaat.
Nikki: “Als kandidaat nummer tien hoop ik in het tiende jaar van deze wedstrijd de titel mee naar huis te kunnen
nemen, er heeft namelijk nog nooit een Noord-Limburger gewonnen, terwijl ze hier ook heel goed weten hoe je
carnaval moet vieren.”

ze liedjes op het jeugdgalabal. Later
werd ze lid van de jeugdraad, was ze
adjudante en in 2007 werd ze verkozen
tot jeugdprinses Nikki I van de Vlaskop.
Sinds vorig jaar is zij dansmarietje bij
de carnavalsvereniging in Melderslo en
ze doet nog steeds elk jaar actief mee
met de optocht. Volgens haar vriendinnenfanclub is Nikki niet alleen actief in
verschillende functies, maar weet ze
ook iedereen om haar heen te motiveren om carnaval te vieren.

Allerjongste kandidaat
Met haar twintig carnavalsjaren
oud is Nikki niet alleen de enige
Noord-Limburgse kandidaat, maar ook
veruit de jongste deelnemer. De echte
carnavalsvierders hebben het misschien
al gezien: onlangs heeft Nikki met
een groep fans een promotiefilmpje
opgenomen in het Gulpener Bierhuys
in Gulpen. Nikki: “We kwamen binnen
met negen jonge meiden en hebben
daar flink gefeest. We hebben laten
zien hoe wij carnaval vieren.” De
organisatie noemde Nikki op L1 al een
echte spring-in-t-veld.

Carnaval met de
paplepel ingegoten
Nikki (tweede van rechts) met haar fanclub
“Mijn schoonmoeder Dian van
Aken heeft me opgegeven voor deze
wedstrijd. Ze stuurde een brief naar
de organisatie en een jury heeft
mij en negen andere kandidaten
uitgekozen om de strijd aan te gaan.

Ik had wel van de wedstrijd gehoord,
maar er nooit over nagedacht om
mee te doen: ik ben namelijk veel
jonger dan de meeste kandidaten.
Vorig jaar heeft Roel Gielen uit
het Dreumelriêk nog meegedaan,

maar die heeft toen helaas niet
gewonnen”, aldus Nikki.
Dat Nikki geschikt is als Vastelaovesvierder van ’t jaor is te zien aan
haar carnavals-cv: als klein meisje zat
ze bij de jeugddansmarietjes en zong

“Carnaval is gek doen, supermuziek, heerlijk alles in het dialect, alles
mag, niets is gek, maar natuurlijk ook
gewoon een glaasje bier drinken met
iedereen”, volgens Nikki. Ze kent alle
deelnemende liedjes aan het LVK al ver
voor de finale uit haar hoofd en is groot
fan van alle carnavalsartiesten. “Toen
de Toddezèk enkele jaren geleden het
LVK hadden gewonnen, fietste Nikki

door ijzige wind van Melderslo naar
Grubbenvorst om met hen het feestje
te vieren”, aldus vader Jan Seuren, die
erg trots is op zijn dochter. Het moge
duidelijk zijn dat het carnavalvieren
Nikki met de paplepel is ingegoten.

Hele gemeente
mobiliseren
Nikki en haar fanclub hopen de
hele gemeente Horst aan de Maas te
kunnen mobiliseren om de titel van
Vastelaovesvierder van ’t jaor eens
naar hier te halen. Nikki’s promotiefilmpje van L1 is te vinden op YouTube
onder de naam ‘Kandidaat nr 10: Nikki
Seuren uit Melderslo’ en wordt vrijdag
10 februari van 16.00 tot 20.00 uur elk
uur uitgezonden op L1. Vanaf vrijdag
10 februari kan er ook gestemd worden
via sms. Stemmen op Nikki kan via
een sms met ‘VV 10’ naar 4422 of door
te bellen naar 0909 123 45 92. Er kan
maximaal één keer gestemd worden
per telefoon en stemmen kost 25 cent.
Nikki: “Dat is maar 1/8e pilsje.”

Snel terug en feesten
De prijsuitreiking vindt plaats
op carnavalsdinsdag op de Gulpener
Markt. Nikki: “We gaan er heen met
een bus vanuit Melderslo. Verschillende
artiesten treden dan op en om 20.00
uur is de uitreiking. Daarna gaan we
natuurlijk zo snel mogelijk terug naar
Melderslo om met het dorp de carnaval
af te sluiten en te feesten, zeker als ik
heb gewonnen.”
Of Nikki nog wat kwijt wil?
“Vastenaovend same! En o ja: stemme
wah!”
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Jan en alleman bál

Duette® Shade

in ut klenste kefee vá Hôrs

GRATIS

We beginne um 11 óver 8..

mit optreeje vá:

“Aangezien onze keuken erg
licht is, hebben we gekozen
voor een warme stof”
Deze actie is geldig van 1 t/m 29 februari 2012.
* De goedkoopste Duette® Shade wordt cadeau gegeven.

Bij aankoop van Duette® Shades de derde gratis

Luxaflex® maakt van wonen echt genieten! Voel de sfeer van de Duette® Shades:
Raamdecoratie met een unieke honingraatstructuur die naast zeer energiebesparend is,
óók opvalt door de grote keuze uit prachtige stoffen, transparanties en interessante
kleuren. Ga nu voor de stijlvolle en energiebesparende Duette® Shades en u krijgt in de
maand februari de derde Duette® Shade cadeau*!

Designed by Luxaflex ®. Inspired by you.

De Hôrster
liedjes zengers.
en nog en paar
miër.

DJ JAJO mit alde en niëje carnavals pletjes.

www.luxaflex.nl

natuurluk gene entree.
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GEPLUKT

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

Jacq Thielen
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Ze is een koukleum die de thermostaat graag op 23 graden zet wanneer
buiten de ijspegels aan de dakgoot groeien. Jacq Thielen uit Lottum is
45 jaar oud en geniet van de winterkou. Zij wordt deze week Geplukt.

dragen volgens Jacq bij aan de prima
werksfeer.

Een ijssalon zou volgens haar ook welkom zijn in Lottum.

Tasjesfreak?

Met Mauzie en chips
op de bank

In haar vrije tijd gaat Jacq graag
shoppen met vriendinnen. Vooral tasjes
hebben haar bijzondere aandacht. Wat
ze daarmee heeft kan ze niet uitleggen
maar een etalage met tasjes kan ze
niet weerstaan. Een van haar andere
vrijetijdsbestedingen is het steeds weer
verzetten van meubels in haar huis.
“Dat vind ik leuk om te doen. In feite
creëer ik in huis elke week een nieuwe
woonomgeving voor Mauzie en mij”,
lacht ze.

IJssalon
zou welkom zijn

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.

Jacq woonde in het verleden enige
jaren in Walbeck en werkte toentertijd
bij een modeboetiek in Venlo. Maar ze
keerde weer terug naar haar geboorteplaats, waar ze graag woont. Het
mooiste plekje in Lottum is weggelegd
voor het terras van haar ouders. “Pap
en mam kijken uit op de weilanden
en velden langs de Maas. Dat is een
supermooi uitzicht, of het nu winter
is of zomer”, zegt Jacq. Op de tweede
plaats komt de Kraaijenhof, de plek
waar de vroegere rozenfeesten werden
gehouden. “Die plek heeft de familie
Muijsers van Rosarium Lottum helemaal
opgeknapt. Een schitterende omgeving waarvan ik echt geniet”, aldus
de Lottumse. De kledingverkoopster
zou wel graag meer winkels in Lottum
willen hebben. Volgens haar zijn de
dorpen nu te afhankelijk geworden van
Horst wat boodschappen doen betreft.

Crostini
met tomatentapenade
en een
kwarteleitje

Uitgaan doet Jacq wel maar dan
met mate. “Misschien dat ik naar de
Gekke Maondig ga maar daar ben
ik nog niet helemaal uit. Ik hou niet
van hossen en wil me liever niet in
carnavalskledij steken. Maar gewoon
een lekker pilsje drinken en veel ouwehoeren bij café den Hook lijkt me wel
gezellig.”
Wanneer de Lottumse niet uitgaat,
zit ze meestal thuis op de bank met
een zak chips en Mauzie op schoot tv
te kijken. Vaste prik zijn Goede Tijden
Slechte Tijden en Gooische Vrouwen.
Ze heeft een hekel aan The Voice en
aan quizzen. Ook sciencefictionfilms zijn
niet haar ding. Jacq is een avondmens
en vroeg opstaan doet ze liever niet.
We mogen haar wel midden in de
nacht wakker maken voor lekkere friet,
een pizza of een vanillepuddinkje met
slagroom. Verder houdt Jacq van auto’s
en haar droomauto is een Mini.

Gezond blijven is het
belangrijkste
“Ach, eigenlijk is gezond blijven
het belangrijkste. En leuke dingen
doen met vrienden en vriendinnen en
genieten van alle mensen die ik liefheb, zoals mijn ouders en Danja, een
vriendin van mij. En wie weet ontmoet
ik nog wel een leuk iemand om samen
mee verder door het leven te gaan”,
besluit Jacq Thielen het interview.

Borrelhapje voor 4 personen
Benodigdheden
• 12 sneetjes stokbrood
• 40 gram boter
• 12 kwarteleitjes
• 4 eetlepels tomatentapenade
• Selderiezout
Werkwijze
• rooster de stokbroodsneetjes
goudbruin;
• verhit de boter in een pan;
• breek de eitjes boven de pan op
laag vuur en maak kleine
spiegeleitjes;
• bestrijk de crostini met een laagje
tapenade en leg er een kwarteleitje op;
• strooi er zout overheen en serveer
meteen.

Jacq is een vlotte jonge vrouw
en sinds kort vrijgezel. Ze heeft geen
kinderen maar helemaal alleen woont
ze nu ook weer niet. Ze deelt haar huis
met Mauzie, een vijf jaar oude poes.

Verkoopster
Jacq is in Lottum geboren en werkt
als verkoopster bij modecentrum Frans

Theelen in Horst. Het omgaan met
mensen spreekt haar aan. “Vooral wanneer ik een klant van kledingadvies kan
voorzien en deze met een ‘big smile’
voor de passpiegel staat. Dat gevoel
wordt versterkt als je diezelfde klant
de winkel ziet verlaten met een volle
kledingdraagtas”, zegt de Lottumse.
Ook superleuke en aardige collega’s

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Bever actief in Molenbeek Sevenum

In Zeerum’s moëje baek ván de meule,
Is ‘nen bever wèr rond an ‘t zeule.
Ma zonder te wille,
Mit dees kèlt duchtig rille,
Ziën weej ôs aal wie ‘bevers’ goan veule.
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Ut giet oan (zegt de ijsmeester)

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.

2

EL
UW VOOERZEDWEEEK

5

3

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Kluun steak
Kip champignon schnitzel
Gehakt sleetje

Per stuk

€ 1,35
€ 1,60

Per stuk

€ 3,85

Lasagna bolongese

100 gram

€ 0,99

Cervelaat
Ardenner ham

100 gram

€ 1,15
€ 2,95

Ovenklaar vlees en saus

100 gram

Uit eigen keuken

100 gram

PROEVERTJE VAN DE WEEK

Lekker wakje? Heerlijk gevulde gehaktbal
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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opinie 17

Bespreking poll week 04

Studenten hebben ook recht op een woning in Horst aan de Maas
Met de stelling ‘Studenten hebben ook recht op een woning in Horst aan de
Maas’ waren de stemmers het grotendeels eens. Maar liefst 84% stemde met
de stelling mee, slechts 16% was het oneens. Uit een steekproef van HALLO
bleek dat betaalbare huisvesting voor studenten of hoger opgeleiden, die na
hun studie willen terugkeren naar Horst aan de Maas, een probleem is. De
huizenmarkt is krap en wat vrij is, is onbetaalbaar voor starters. Hierdoor raken
velen ontmoedigd om in de regio te blijven en trekken ze naar de Randstad

of grotere steden. Voor bijna elke doelgroep wordt momenteel gebouwd in
de gemeente: hof te Berkel voor de ouderen, betaalbare koopwoningen voor
jongeren die wel al een tijdje werken. De mogelijkheid bieden van betaalbare
woningen voor deze doelgroep vormt de basis voor een bredere samenleving in
Horst aan de Maas. Bijkomend voordeel is dat een deel van de kennis ook binnen de gemeentegrenzen behouden blijft. De meeste lezers waren het hiermee
eens en vinden dat ook studenten hun plekje in Horst aan de Maas verdienen.

Ik schaats alleen op natuurijs dat goedgekeurd is
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Iedereen heeft het over de Elfstedentocht: gaat hij door of niet? Ook in Horst
aan de Maas heeft de schaatskoorts bezit genomen van de mensen. Schaatsen
op natuurijs kan hier en daar al. Bevroren sloten, meertjes of vennetjes bieden de
perfecte bodem voor een schaatsbaan. Maar is dat wel zo veilig? De gemeente
Horst aan de Maas heeft aangegeven geen controles op de kwaliteit van natuurijs
uit te voeren. Zij meten geen ijs op de schaatsplekken in de regio. Schaatsen
op natuurijs in de gemeente Horst aan de Maas is dus op eigen risico. Vorige

week verdween een man uit Grubbenvorst, die hoogstwaarschijnlijk door het
ijs is gezakt. Vragen over de veiligheid van natuurijs komen daarmee boven.
Kun je wel op natuurijs schaatsen? Wanneer weet je zeker dat het veilig is? Mag
je alleen gaan schaatsen? Sommigen zouden graag een controle of keurmerk
van gemeente of brandweer zien, zodat zij zeker weten dat ze geen risico
lopen om door het ijs te gaan. Schaatsen op natuurijs: heerlijk tijdverdrijf of
levensgevaarlijk? Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 05) > jongeren met schulden moeten zelf hun probleem oplossen > eens 53% oneens 47%

Voor een
‘werelds’ cadeau

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

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

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

AUTOBEDRIJF

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

Cactus
Column

Voorlezen

Zaterdag achtentwintig
januari was het weer zover. De
bibliotheek in Horst aan de Maas
stroomde vol met trotse ouders
en grootouders en broertjes en
zusjes die hun kandidaatjes
zagen meedoen aan de lokale
ronde van de Nationale
Voorleeswedstrijd. Vijftien van
de genomineerden van de
diverse scholen deden hun
uiterste best om de jury voor
zich te winnen. Maar er waren
slechts drie hoofdprijzen en de
niet-winnaars moesten zich
troosten met een fraaie
oorkonde. De organisatie van
deze voorleeswedstrijd was in
handen van Carla Driessen van
BiblioNu. Ook de jury en
presentator deden vlekkeloos
hun werk. De pauzes werden
opgevuld door een dansgarde uit
Lottum en twee zingende
meisjes met het toepasselijke
Vastenaovend ABC. Kijk, we
kunnen ons druk maken over
van alles en nog wat, we kunnen
denken dat we weten wat er in
de wereld te koop is en dat we
onze kinderen nu al moeten
waarschuwen tegen alle
mogelijke vormen van ongerief.
Maar zo’n voorleeswedstrijd op
zomaar een zaterdagmiddag laat
je alleen maar ademloos
luisteren naar de wijze waarop
de genomineerden hún
interpretatie van de verhaaltjes
naar voren brachten. Zonder
stotteren of zenuwachtig slikken,
nee, voorlezen alsof ze nooit
anders hadden gedaan voor een
dankbaar klappend publiek en
onder het toeziend oog van
‘meester Theo’ die trots naar zijn
pupillen keek. De bibliotheek
was er duidelijk klaar voor,
dankzij de medewerkers en de
enthousiaste jongelui.
De door klasgenootjes
meegebrachte spandoeken
getuigden van welverdiende
waardering voor de deelnemers,
de teksten waren in elk geval
zeer positief en verschillende
voetbalsupporters zouden er een
voorbeeld aan kunnen nemen.
Maar ja, daar gaat het om,
volwassenen die zich vaak
onvolwassen gedragen en die
zich waarschijnlijk nooit aan
voorleeswedstrijden hebben
gewaagd. Jammer, er was een
wereld voor hen opengegaan.
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
09 februari 2012
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Levertijd reisdocumenten
Vorst legt werkzaamheden stil
en rijbewijzen
Lottum en Grubbenvorst

Door de huidige weersomstandigheden zijn de
werkzaamheden voor de aanleg van het bergbezinkbassin in Grubbenvorst en Lottum stil komen
te liggen. Op beide locaties zijn de ondergrondse
werkzaamheden nog net voor de strenge vorst
afgerond. Door deze inspanning kan de riolering op
de normale manier functioneren. Beide aannemers hebben hun best gedaan om de werkvakken
zo goed mogelijk bereikbaar te maken voor de
aanwonenden van de Veerweg te Lottum en de
Venloseweg te Grubbenvorst.
Planning
Afhankelijk van de vorstperiode zal de planning
van de aannemer worden aangepast. Toch wordt
gestreefd naar de vastgestelde opleverdatum van
3 april 2012. De aanleg van de bestratingen en
wegvakken wordt zo spoedig mogelijk, als de vorst
uit de grond is en het werkbaar weer is, opgepakt.

Afvalinzameling Veerweg Lottum
De gemeente heeft de huisvuilophaaldienst Sita
verzocht om tijdens de vorstperiode toch over de in
aanleg en onverharde weg te rijden om het huisvuil
bij de woningen op te halen. De bewoners van de
Veerweg kunnen de container zoals gebruikelijk
aan straat zetten.

Afvalinzameling Venloseweg te Grubbenvorst
Het aanbieden van het huisvuil aan de Venloseweg
in Grubbenvorst wordt tijdens de vorstperiode door
de wegenbouwaannemer verzorgd.
De ﬁrma Heijmans plaatst de containers,
zakken en emmertjes op de koppen van het werk.
Vanaf hier haalt Sita het afval op. Vervolgens
zet de ﬁrma Heijmans alles weer terug op de
plaats.

zaterdag 11 tot zondag 12 februari

Nachtelijke afsluiting A73
Rijkswaterstaat sluit in het weekend van
zaterdag 11 februari (19.00 uur) tot zondag 12
februari (7.00 uur) de A73 af tussen knooppunt
Zaarderheiken en de aansluiting Horst (afrit 11),
in beide richtingen. Deze nachtelijke afsluiting
is nodig in verband met de aanleg van de
voetgangersbrug over de A73 naar het
Floriadeterrein.

(vice versa) wordt omgeleid via de A2 en de A50
(vice versa);
• Het verkeer van Eindhoven (A67) en Venlo/
Duitsland richting Nijmegen (vice versa) wordt
omgeleid via de A67, de N277 en de N270.

Omleidingsroutes
Het verkeer dient rekening te houden met extra
reistijd vanwege de omleidingsroutes:
• Het verkeer van Maastricht richting Nijmegen

Kijk voor actuele informatie op
www.vananaarbeter.nl en
www.rijkswaterstaat.nl/a73
of bel gratis 0800-8002.

Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan.

Winterse
taferelen in
Horst aan de Maas!

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.
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
23 januari
30 januari
06 februari
27 februari

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.
U dient het nieuwe reisdocument persoonlijk
uiterlijk binnen drie maanden (na aanvraag)
op te komen halen. Indien u deze termijn laat
verstrijken, is de gemeente wettelijk verplicht het
nieuwe reisdocument te vernietigen en moet u de
kosten voor een eventueel nieuw reisdocument
(opnieuw) zelf betalen.

Openbare hoorzitting van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften
en klachten
Op dinsdag 14 februari 2012 zal een vergadering worden gehouden van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften en
klachten.
Deze commissie brengt advies uit over te
nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang).
Om 18.30 uur komt aan de orde het bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing van
een verzoek tot planschade voor de locatie
Sevenumseweg te Grubbenvorst.

Om 19.00 uur komt aan de orde het
bezwaarschrift gericht tegen de omgevingsvergunning voor het bouwen van een
boorkelder op het perceel Vinkenpeelweg te
Grubbenvorst.
Om 19.45 uur komt aan de orde het
bezwaarschrift gericht tegen de bouwvergunning 1ste fase voor het oprichten van
een bedrijfsruimte op het perceel Steeg te
Sevenum
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr.
drs. M.A.M. Lenssen, tel. (077) 477 97 77.

Nieuwe vrijstaande woning in
Meterik of Melderslo bouwen?

Let goed op: schaatsen in Horst
aan de Maas is op eigen risico

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. De 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

Voor informatie kan contact worden
opgenomen met mevrouw I. Hagens
via telefoonnummer (077) 477 97 77 of mail
gemeente@horstaandemaas.nl

Wij nodigen u uit de verkoopbrochure te
downloaden via www.planmeterik.nl.
De brochure ligt ook in de informatiehoek van het
gemeentehuis te Horst. Interesse kan kenbaar
worden gemaakt via een inschrijfformulier.
De inschrijving sluit op 20 februari 2012.

Bekendmakingen

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

Horst
Fruitweg 10
Molengatweg 4
Fabriekstraat 8
Daniëlweg ongenummerd
Gebr. van Doornelaan 124
Lottum
Grubbenvorsterweg 37
Horsterdijk 67
Meerlo
Megelsum 33 (Intrekking)
Keuterseweg 3

Griendtsveen
Kanaalweg 3

Meterik
Crommentuijnstraat 43
Kannegietweg 6

Grubbenvorst
Kloosterstraat 10
Hegelsom
Van Elzenweg 3
Hillenweg 10
Spoorweg 2
Horst aan de Maas
Nadere regels plaatsing terrassen op
of aan de weg

Sevenum
De Hees 27
Westerholtsingel 6
Gelderdijk 32
Venloseweg 38
Swolgen
Gun 28

Citaat van de
week: Wethouder Ger van Rensch

‘Horst aan de Maas is rijp
voor een sportraad’

Check ook de andere bestuurders op hun weblogs en twitter!
Kijk op www.horstaandemaas.nl (‘Collegeleden op sociale media’)

Voor meer informatie kunt u met ons contact
opnemen: 077-4779725 of mail:
receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Vergadering niet op dinsdag,
maar op donderdag
Regelmatig vinden er themabijeenkomsten voor
de gemeenteraad plaats. Doel daarvan is dat de
gemeenteraad achtergrondinformatie ontvangt
over diverse uiteenlopende onderwerpen.
Donderdag 16 februari 2012 om 20.00 uur is
er een themabijeenkomst in de raadzaal over
regionale samenwerkingsverbanden.
Programma
• Presentatie over economische samenwerkingsverbanden in de regio (doelstellingen, ﬁnanciering en onderlinge verbanden).
• Venlo Green Park (VGP)
VGP is gastheer voor de Floriade. De Floriade
moet het vliegwiel zijn voor de verdere ontwikkeling van VGP. Toelichting op de relatie tussen
VGP en Floriade en de ontwikkeling van het
terrein na de Floriade.
• NV Klavertje 4 (Development Company
Greenport Venlo)
De DCVG gaat de gebiedsontwikkeling Klavertje
4 vormgeven. De uitgangspunten daarvoor heeft
de raad eerder aangegeven, namelijk in het in
2009 door de raad vastgestelde Masterplan en
het Strategisch Businessplan.

De raad krijgt een toelichting wat sinds de
oprichting van de NV is bereikt en wat de
toekomstvisie op het gebied is.
Welkom
Wilt u weten en zien hoe raadsleden zich een
beeld vormen? Kom dan luisteren op donderdag
16 februari 2012 om 20.00 uur. U bent van harte
welkom! Overigens kunt u deze themabijeenkomst ook beluisteren via internet.
Meer informatie:
De agenda van deze themabijeenkomst kunt
u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek.
En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Brandweertips!!
Laat brand uw carnaval niet bederven
Over een paar weken is het weer zover:
carnaval. De tijd van lol en plezier. De voorbereidingen zijn in volle gang. Denk bij die
voorbereidingen ook eens aan de onderstaande
adviezen. Het kan u veel ellende besparen en
houdt de carnaval leuk!
Kleding
Veel carnavalskleding bestaat vaak uit synthetische materialen zoals nylon en polyester.
Ook worden er vaak foam, veren en andere
erg brandbare materialen gebruikt. Materialen
die snel vlam vatten en smelten. Met ernstige
brandwonden als gevolg!

brandveilige materialen en zorg voor een goedgekeurde brandblusser aan ‘boord’ van een
carnavalswagen. Voor de kleine wagen volstaat
een autoblusser. Neem voor grote wagens een
brandblusser van minimaal 6 kg. Plaats geen
brandbare materialen of constructie elementen
in de buurt van warmte bronnen (o.a. uitlaat
en motor).

Draag daarom in ieder geval goede onderkleding van wol of katoen. Dit voorkomt de kans
op brandwonden.

Tips op een rijtje
• Kies zoveel mogelijk moeilijk brandbare
kleding.
• Draag ondergoed van wol of katoen.
• Koel brandwonden direct met water.
• Gebruik brandveilige materialen en plaats
een blusapparaat op de optochtwagen.
• Wees alert als u, na aﬂoop van het feestgedruis, zelf nog een warme snack klaarmaakt
met de frituurpan.

Optocht
Gebruik bij het bouwen van de carnavalswagen

De brandweer wenst u een gezellig en vooral
veilige carnaval toe!

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

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

Lekker ﬁt door het leven
U wilt toch ook ﬁt door het leven. Kom daarom bij
ons lekker sporten. Zo kunt u bij ons terecht voor:
Aqua-Zumba, Aqua Joggen, Aqua varia, Hydro
Riding, trimzwemmen en nog vele andere activiteiten. Maak daarom in het nieuwe jaar een goede
start en kom lekker zwemmen, sporten bij ons.

Nieuw!!!
Aquarobics
Vanaf dinsdag 28 februari 2012.
Aquarobics is ﬁtness in borstdiep water op
moderne swingende muziek. Tijdens de lessen werkt u aan de versterking van diverse
spiergroepen en aan de verbetering van uw
uithoudingsvermogen. Het voordeel van
Aquarobics is dat de kans op blessures zeer
klein is. Dit komt doordat u in het water nauwelijks gewicht heeft.
Dinsdagavond van 20.45 tot 21.30 uur.
Kosten 4,35 euro per les.

Themabijeenkomst Regionale Samenwerkingsverbanden

Carnavals Discozwemmen
Op vrijdag 17 februari is er Carnavals discozwemmen van 18.30 uur tot 21.00 uur.
Kom daarom leuk verkleed en geschminkt discozwemmen met je vriendjes en vriendinnetjes.
Recreatief zwemrooster en openingstijden
tijdens de carnaval
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.
Kranestraat 14, Horst. Tel: (077) 477 97 25

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

Hoe levendig wordt hof te Berkel?
Op de plek waar nu Elzenhorst, de Hoge Horst en woningen staan,
wordt binnenkort begonnen met de bouw van hof te Berkel. Deze woonwijk is bedoeld voor ouderen, gehandicapten en gezinnen. De Zorggroep
bouwt groepswoningen en appartementen voor ouderen met dementie en
mensen met een verstandelijke handicap.
De SP bezocht vorige jaar Bösdael,
een nieuwe woonwijk van de
Zorggroep in Reuver. We waren onder
de indruk van de combinatie van
wonen, zorg en vrijetijdsbesteding.
Er zijn appartementen, al dan niet
voor zorgbehoevende ouderen,
buurtkamers waar iedereen terecht
kan voor bijvoorbeeld een potje
bridge en een restaurant om gezellig

te eten. Ook is er in de wijk een school
waar basisonderwijs, kinderopvang en
jeugdgezondheidszorg onder één dak
zitten en een dierenweide waar de
leerlingen van de basisschool de dieren
helpen verzorgen. Een levendige wijk.
Daar zit volgens de SP het
grote verschil met Horst. In Reuver
is een gemengde woonwijk met
voorzieningen gebouwd terwijl in

hof te Berkel alleen maar woningen worden gebouwd. Het is nog
onduidelijk of en welke voorzieningen
er komen.
Ook maakt de SP zich zorgen over
de manier waarop mensen die veel
zorg behoeven betrokken worden
bij de activiteiten in de wijk, zelfs
al het avondeten in de huiskamers.
Er zullen geen beroepskrachten zijn
om deze ouderen te begeleiden naar
de huiskamer, dit zal moeten worden
overgenomen door buurtbewoners.
En daar zit het hem volgens de SP
nou net: gebeurt dit voldoende?
Wij krijgen signalen dat in dit soort

wijken de zorgbehoevende bewoners
meer vereenzamen. Ze vertoeven
vaker op hun kamer dan in zorgcentra
met georganiseerde bijeenkomsten.
Natuurlijk is dat prima voor mensen die
daar zelf voor kiezen, maar dat is niet
altijd het geval. Bij De Nieuwe Munt,
een woonzorggebied van de Zorggroep
in Tegelen, is op verzoek van ouderen
de dagbehandeling geopend zodat ze
daar gezamenlijk kunnen eten. Dit lijkt
ons een belangrijk signaal.
“Hof te Berkel krijgt een levendig
en dorps karakter.” De SP vraagt
zich hardop af op welke manier
de gemeente Horst aan de Maas,

CRA Vastgoed en de Zorggroep dit
denken te gaan realiseren. Juist de
plekken waar mensen ongedwongen
samen kunnen komen, zoals de
dierenweide, verdwijnen. Daarvoor
in de plaats komen de huiskamers
waarvan wij ons afvragen of dat
plekken zijn waar mensen uit zichzelf
heen komen.
Het plan hof te Berkel ziet er
veelbelovend uit, maar de uitvoering
behoeft, evenals veel aanstaande
bewoners, nog heel wat zorg.
Paul Geurts
SP Horst aan de Maas

DE NEDERLANDSE PROVINCIE van de
ROMEINSE UNIE der H. URSULA
zoekt voor haar communiteit van religieuzen wonende in
het Zorgcentrum “La Providence” te Grubbenvorst

Diga Colmore is een groothandel / importeur van woonaccessoires met een vestiging in
Venlo en Aalsmeer. Wij fabriceren, im- en exporteren over de gehele wereld.
Vanwege uitbreiding en groei van activiteiten zijn wij ter versterking van ons jong en
gemotiveerd team voor de vestiging in Venlo op zoek naar

Inkoopassistent (full-time)
Commerciële en administratieve werkzaamheden, flexibel i.v.m. eventuele reizen,
branche-ervaring gewenst
Gastheer / gastvrouw / kok (part-time)

Gemiddeld 16 uur per week op de zondag en maandag, horeca-ervaring

Receptioniste / caissière (m/v) (full-time)

Goede communicatieve vaardigheden, nauwkeurig en zorgvuldig, representatief

Cash & Carry medewerker (m/v) (full-time)

Klantvriendelijk, affiniteit met de branche, enige verkoopervaring

Magazijnmedewerker / orderpicker (full-time)

Reachtruck- en heftruckervaring gewenst

Weekendhulpen Cash & Carry (m/v)

Voor de zater- en / of zondagen, ideaal voor studenten, ook tijdens vakanties

Weekendhulpen Magazijn

Voor de zater- en / of zondagen, ideaal voor studenten, ook tijdens vakanties
Voor alle functies zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten die
- geen 9 tot 5 mentaliteit hebben
- in teamverband kunnen werken
- gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan bij ons dynamisch bedrijf
Voor meer informatie over de vacatures verwijzen wij naar www.colmore.nl
Spreekt een van deze vacatures je aan, stuur dan een sollicitatiebrief met cv
vòòr 25 februari 2012 naar
Diga Colmore Venlo B.V., t.a.v. mevr. C. van der Meij, Floralaan 25, 5928 RD Venlo
of per e-mail naar claudia@colmore.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

MANTELZORGSTERS
voor ca. 8 à 12 uur per week

Kern van de functie:
Het leveren van eenvoudige hand- en spandiensten in de persoonlijke
levenssfeer van de religieuzen zoals die normaliter door familie of vrienden
worden verricht.
Plaats in de organisatie:
Ontvangt leiding van het bestuur van de Orde en de door het bestuuraangestelde persoon.
Contract: tijdelijk
Taken en verantwoordelijkheden kunnen o.a. zijn:
• Helpt religieuzen bij hun contacten naar buiten, zoals bezoek van of aan
familie en vrienden of kennissen, deelnemen aan familiebijeenkomsten,
begrafenissen e.d.
• Helpt religieuzen bij het doen van inkopen van b.v. kleding en andere
benodigdheden en het verzorgen van kleding.
• Begeleidt religieuzen bij bezoek aan artsen en ziekenhuis.
• Helpt bij religieuze vieringen en groepsactiviteiten
(cultureel, ontspanning enz.).
• Verleent hulp bij inrichten en schoonhouden van de kamer en de organisatie
van persoonlijke zaken.
Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden:
• Gevoel en respect voor de achtergrond en de levenswijze van de religieuzen
en de daarbij behorende sociale vaardigheden.
• Representativiteit.
• Rijbewijs.
• Flexibiliteit qua inzetbaarheid ook in weekends.
Schriftelijke sollicitaties voor 1 maart richten aan Zr. A. van Laarhoven,
provinciaal overste, Merseloseweg 121, 5801 CC, Venray.
Voor nadere informatie: de heer Ruben Santegoeds, directeur Zustersbelangen,
Tel. 077-355 56 56 of 06-53 33 05 79
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Verlies voor D1
en H1 Hovoc

Winst op NK voor
Sem Hermans

Door: Volleybalvereniging Hovoc
Het twee jaar op rij gepromoveerde eerste damesteam van Hovoc was
in de tweede divisie als hekkensluiter op bezoek bij de middenmotor Spivo
uit Spijkenisse. De Horster dames begonnen de wedstrijd zwak en wisten de
vroeg opgelopen achterstand in de eerste set niet meer recht te trekken.

Door: Huub Hermans
Op het Nederlands Junioren Kampioenschap in Amsterdam hebben de zwemmers van HZPC uit Horst voortreffelijke resultaten behaald. De gevierde man was ditmaal Sem Hermans, met goud, zilver en brons kan Sem terugkijken op een prima geslaagd weekend. Maar ook Koen Koster behaalde het podium met een bronzen plak op de 200
meter vlinderslag.

De tweede set begon met een
omgekeerd beeld en dit keer was het
Spivo dat achter de feiten aanliep.
Maar door een te hoge foutenlast bij
Hovoc ging Spivo alsnog nipt met de
setwinst aan de haal, 25-23. In de
derde set toonde Hovoc veerkracht
door overtuigend te winnen (16-25).
Die wil om te winnen kwam ook in
de vierde set terug, toen een vroege
voorsprong van Spijkenisse door Hovoc
werd tenietgedaan, maar na een
zinderende slotfase ging de setwinst
via 24-24 naar 27-25 voor de thuisspelende ploeg en zag Hovoc dus
een barrage door de vingers glippen.
Spijkenisse versloeg daarmee Hovoc
D1 met 3-1. “Zelfs de coach van Spivo
erkende na afloop dat ze er goed vanaf
waren gekomen en dat we meer hadden verdiend”, gaf Hovoc-coach Henk
Berkhout aan, die tevreden kon zijn
met het verdedigende werk dat zijn
ploeg had laten zien. Op vrijdagavond

hadden de Horster volleybalheren zich
op hun training nog kunnen meten
met international Nico Freriks, die een
balletje mee kwam spelen bij zijn oude
club. De daardoor verkregen energie
en enthousiasme werd door Hovoc H1
op zaterdag ingezet tegen Hajraa H2.
In de eerste set waren de Horster en
Eindhovense ploegen uit de regiodivisie aan elkaar gewaagd en bleef het
verschil minimaal. Maar in de beslissende punten in de slotfase moest
Hovoc toch haar meerdere erkennen
in Hajraa: 23-25. In de tweede set lag
de pass van Hovoc door de opgelegde
servedruk van Hajraa niet meer zoals
noodzakelijk om haar eigen spel te
kunnen spelen. Tot halverwege de
set ging het nog gelijk op, een beeld
dat ook in de derde en vierde set
terugkeerde, maar uiteindelijk moest
Hovoc het onderspit delven en verloor
het in eigen huis met 0-4. Voor meer
uitslagen zie www.hovoc.nl

Seta-dames pakken
eerste overwinning
Door: Ying-Fu Li
Zaterdag boekte het damesteam van tafeltennisvereniging Seta uit
Sevenum haar eerste overwinning in de derde divisie. In eigen huis werd
Dordrecht 1 met 8-2 verslagen. Na de nederlaag tegen Docos 3 vorige
week lijken de dames de stijgende lijn te pakken te hebben.
Het team van Seta speelt dit
seizoen voor het eerst in de landelijke
NTTB-competitie. Jody Brouwers
uit Swolgen, Steffie van de Riet uit
Kronenberg en Lisa Smets uit Maasbree
kregen versterking van Juul Coumans
van Armada uit Horst. Ying-Fu Li,
trainer bij Seta en coach van het team:
“Het is mooi dat zo’n samenwerking
mogelijk is in Horst aan de Maas.
Armada en Seta hebben de afgelopen
jaren vaker samengewerkt.” Het jonge
team probeert meteen te promoveren
naar de tweede divisie, maar zal
daarvoor wel wat werk moeten verrichten. Vorige week verloren zij de
eerste wedstrijd (6-4). Juul speelde
haar eerste wedstrijd bij de dames en
ze won eenvoudig haar drie partijen.
Ying-Fu Li: “Juul heeft het niveau van
de tweede divisie en met haar verdedigende spel zal ze ook in de eerste
divisie nog heel wat partijen winnen.
Zaterdag ging het nog wat stroef,
maar op routine won ze haar partijen

allemaal in ‘straight sets’.” Voor Steffie
bleek de wedstrijd een voorzichtig
keerpunt. Speelde ze tegen Docos nog
onder haar kunnen, zaterdag won ze
overtuigend. “Met name haar tweede
overwinning, na een 0-2 achterstand,
mocht er wezen. Hopelijk beseft ze dat
ze nog makkelijk een of twee stapjes
hoger kan spelen.” Voor Jody was het
weer een goede dag. Ze moest maar
één keer haar meerdere erkennen.
“Jody verspeelde in de vierde game
tegen een noppenspeelster een ruime
voorsprong en verloor nipt de game.
Die klap kwam ze niet meer te boven.
Ze verloor de vijfde game met 11-3.
Haar overige twee partijen won ze
overtuigend. Jody staat goed te spelen,
heel aanvallend en met veel meer
vertrouwen dan vorig jaar.” Met een
nipt verloren dubbelspel kwam de
einduitslag (8-2) op het scorebord.
Daarmee staan de dames aan kop in
de derde divisie poule C, gedeeld met
Groesbeek.

Sem, Sam, Max, Serafina, Björn, trainer Paul en Koen
HZPC kwam met een afvaardiging
van zes zwemmers naar Amsterdam.
Individueel verschenen Sem en Max
Hermans, Koen Koster en Serafina
Vlijt aan de start en voor de estafetteploeg kwamen Sam Derks en Björn
Piket erbij. Al op de eerste dag liet de
ploeg zien dat ze niet voor niets naar
Amsterdam waren afgereisd.
Max behaalde een mooie 4e plaats
op de 200 meter rugslag. Sem werd
vijfde. Hij baalde van zijn inschattingsfout, anders was een podiumplaats
zeker mogelijk geweest, volgens Paul
Goddery, trainer van de ploeg. Koen
eindigde als 8e. Serafina eindigde ook

als 8e op de 100 meter vlinderslag.
‘s Middags behaalde de ploeg ook
mooie resultaten. Serafina verbeterde
haar 50 meter vrije slag met een halve
seconde (0.28.92).
Hoogtepunt van dag twee was de
100 meter rugslag, slechts twee zwemmers doken daarbij onder de minuut.
Sem tekende voor 0.59.87 en werd
daarmee 2e van Nederland. Ook Koen
liet zien dat hij met de besten mee
kan, een 4e tijd en een pr op de 100
meter rugslag (1.09.10). Max haalde
een 7e plek.
Op de 200 meter wisselslag scherpten Sem, Max en Koen hun pr’s aan en

eindigden ze respectievelijk op een 6e,
7e en 8e plaats. Het estafettenummer
leverde een 9e plaats op. Sem en Max
werden bijgestaan door Björn en Sam.
Op zondag eindigde Koen als 3e op
de 200 meter vlinderslag. Max tekende
voor de 4e plaats, en voor de ontketende Sem lag een gouden medaille
klaar. Zijn eerste Nederlandse titel was
een feit. De middagsessie leverde een
15e plek op voor Koen op de 100 meter
schoolslag. Op de 400 meter wisselslag
was er opnieuw succes voor Sem. Hij
noteerde een scherpe tijd (4.44.73).
Die tijd bleek goed voor een 3e plaats.
Max eindigde op een 5e plaats.

A-merken
voor outlet prijzen
laminaat
nu vanaf

9,95

m2

Nieuwe trainer
VV Hegelsom

Laminaat

VV Hegelsom stelt Henk de Bijl aan als nieuwe trainer voor seizoen
2012-2013. De Bijl, afkomstig uit Venlo, is een ervaren hoofdtrainer die
onder andere actief was bij Baarlo, VCH en VV’03.
Momenteel is De Bijl verantwoordelijk voor de selectie van Sporting ST.
Met de aanstelling wil VV Hegelsom
de komende jaren voor continuïteit op

technisch vlak zorgen. De club komt
momenteel in de zesde klasse uit,
maar heeft de ambitie om op termijn
naar de vijfde klasse te promoveren.

Spoorstraat 61

T 0478 69 12 12
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Bustocht Stille Omgang
In de nacht van 17 op 18 maart vindt in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang plaats. Deze traditie, een
eigentijdse vorm van de vroegere middeleeuwse Mirakelprocessie bestaat al 130 jaar. Ook belangstellenden uit
onze regio trekken naar de hoofdstad voor de omgang.

Activiteiten voor
ouderen
KBO St. Jan uit Grubbenvorst, een organisatie van en voor ouderen,
organiseert de komende weken enkele activiteiten. Er wordt gekiend en
er wordt een bezoek gebracht aan Museum Van Bommel Van Dam.
Voor de kieners breken er spannende tijden aan. Op maandag 13 februari om 14.00 uur wordt er gestart
met nieuwe kienkaarten in ’t Haeren in
Grubbenvorst. Vanaf nu staan er geen
dubbele nummers meer op een kaart.
Verder is er keuze uit kleine-, middelgrote- en superkaarten. Op woensdag
15 februari staat er een bezoek aan
Museum Van Bommel Van Dam in
Venlo op de planning. Om 14.00 uur
start in het museum een rondleiding
met uitleg over de tentoongestelde
kunstuitingen. De KBO gaat tevens
bridgelessen aanbieden aan ervaren

De processie is midden veertiende
eeuw ontstaan. De overlevering
vertelt ons dat een zieke man die in
de Kalverstraat woonde, onwel werd
nadat hij de hostie (het Heilig Brood)
had ontvangen. Hij kon de hostie niet
binnenhouden. Het braaksel kwam
in het haardvuur terecht met het
wonderbaarlijk gevolg dat de hostie
de volgende ochtend ongeschonden in
de as van de haard werd aangetroffen.
De priester haalde de hostie op, maar
deze keerde steeds weer terug naar
het huis van de zieke man. In een of-

ficiële processie werd de hostie naar de
kerk overgebracht. De mensen zagen
hierin de hand van God. Elk jaar sinds
1880 gedenkt de Stille Omgang in het
centrum van Amsterdam dit Mirakel in
stilte en duisternis door een nachtelijke
pelgrimage langs de route van 1345 en
door eucharistievieringen voor of na de
Omgang. Uniek aan deze tocht zijn de
stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende
verbondenheid van de duizenden christenen. Elk jaar wordt aan de deelnemers voor deze nacht een speciale in-

tentie aangereikt. Dit jaar is dat Passie
voor de Eucharistie. Belangstellenden
uit onze regio kunnen mee naar
Amsterdam: er rijden bussen. Voor
aanmelding of meer informatie neem
contact op met J. Raedts uit Sevenum
op 077 467 12 09, bij G. Coenders uit
Lottum op 077 366 15 26, bij J. Bouten
uit Melderslo op 077 398 40 56, bij R.
Thiesen uit Meerlo op 0478 69 16 25
of bij J. van den Beuken uit Horst op
077 398 12 40.
Voor meer informatie over de
processie kijk op www.stille-omgang.nl

VOcHT
wering

Het waterdicht maken
van kelders en muren
Ook voor al uw betonrot

Tel. 06 53 29 94 57

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

liefhebbers, maar ook nieuwelingen.
De lessen zijn overdag of ’s avonds
bij D’n Inloop, waarbij spelers zich
kunnen aansluiten bij een bestaande
bridgegroep of zelf een groep vormen.
Beginners kunnen les krijgen van een
docent. Voor meer informatie, bel
secretaris de heer Vinken op telefoonnummer 077 366 30 14. Op dinsdag
21 februari viert KBO Grubbenvorst
om 14.11 uur ouderencarnaval in De
Vonkel. Op vrijdag 9 maart bezoeken zij
om 14.00 uur het Turf- en Peelmuseum.
Voor meer informatie en overige activiteiten, kijk op www.kbogrubbenvorst.nl

Floriade-musicalconcert

Muzikanten gezocht
Op 6 mei speelt LBM Jeugdorkest op de Floriade in Venlo. De Limburgse
Bond van Muziekgezelschappen (LBM) is op zoek naar jonge, enthousiaste
muzikanten van 25 jaar of jonger die op projectbasis deel willen uitmaken
van LBM Jeugdorkest en willen deelnemen aan het Floriade-Musicalconcert.
Het gaat om muzikanten met minimaal Hafa-C niveau.
LBM Jeugdorkest brengt op 6 mei
het Floriade-Musicalconcert ten
gehore. Onder leiding van Björn Bus
wordt een gevarieerd programma
gespeeld in het Amfitheater, een
overdekt buitenpodium met een
tribune voor 1.200 personen, van
de Floriade. Aan het eind van de
dag speelt het orkest een concert op
het Verdeelplein, waarbij de gasten muzikaal worden uitgezwaaid.
Beide concerten vinden plaats in
samenwerking met de musicalsterren
Rick Sessink, onder andere bekend
van Volendam de Musical, en Lotte
Verhoeven, bekend van onder andere
Cyrano. Er wordt een musicalconcert

uitgevoerd met een mix van bekende
en minder bekende musicalmuziek
op niveau van een eerste divisieorkest. Voor de samenstelling van het
orkest en het Floriade-Musicalconcert
is LBM op zoek naar enthousiaste,
gedreven, muzikale jongeren die over
een speelniveau van minimaal Hafa-C
beschikken. Om deel te kunnen
nemen aan LBM Jeugdorkest moeten
de muzikanten een aantal repetities
bijwonen. Kijk voor meer informatie
op www.lbminfo.nl bij ‘projecten’ of
neem contact op met Bas Thomissen
via 0475 39 92 64 of bthomissen@
hklimburg.nl Inschrijven kan tot 11
maart.

U BETAALT BIJ ONS
GEEN INTREKKINGSKOSTEN Ook vasteloavend
HEGELSOM
KOGELSTRAAT 10

HORST
BROEKWEG 15

HORST
LIBRIJE 48

HORST
GASTENDONKSTRAAT 19

in Grubbenvorst

GMV De Plaggenhouwers vierden al Gekke Maondaag in
Grubbenvorst, maar ook tijdens de carnavalsdagen hebben ze een vol
programma. Zo brengt het carnavalsgezelschap op vrijdag 17 februari om
13.00 uur een bezoek aan alle scholen in Grubbenvorst. Aansluitend vindt
een groot carnavalsbal plaats bij café ’t Stammineke.
NIEUW!
Keurig onderhouden ruime vrijstaande woning met
kantoor- en praktijkruimte (voormalige garage,
middels kleine ingreep weer te realiseren). Ruime
luxe leefkeuken. 1e verd. 4 slaapkamers.
Perceeloppervlakte 355 m2. Inhoud 494 m³.

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

VRAAGPRIJS € 264.500,- k.k.

VRAAGPRIJS € 265.000,- k.k.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE:
SEVENUM
STEINHAGENSTRAAT 14

Modern appartement gelegen op de 3e etage. Eigen
parkeerplaats. Woonkamer en keuken samen maar
liefst 64 m². 3 slaapkamers en badkamer. Keuken
nog naar eigen wens in te richten. Lift aanwezig.
Woonoppervlakte 120 m². Inhoud 385 m³.

Zeer ruim uitgebouwd vrijst. woonhuis met
2 prachtige grote woonkamers, kantoor aan huis en
diepe tuin. De woning ligt in een gewilde woonstraat
en aan de “Kabroeksebeek”. Uitstekend onderhouden. Laat u verrassen!
Perceeloppervlakte 735 m². Inhoud 680 m³.

KOOPSOM € 275.000,- v.o.n.

VRAAGPRIJS € 397.500,- k.k.

WWW.ERAMAASREGIO.NL

AMERICA
KABROEKSTRAAT 10- 12

SEVENUM
PEPERSTRAAT 44

Op zondag 19 februari om 16.11
uur kan iedereen langskomen op de
receptie van het kinderprinsenpaar Bas
en Anouk in café ’t Stammineke. De
receptie wordt gevolgd door een kinder- en jeugdplaggenbal. Op maandagochtend 20 februari wordt er carnaval
gevierd in feestzaal De Vonkel vanaf
11.11 uur. ’s Avonds om 20.11 uur be-

gint het verkeskopbal met een optreden van Thorsten van Lippe Biesteveld.
Tijdens het verkeskopbal worden de
jaarlijkse onderscheidingen uitgereikt
en is er gratis huidvleis. Dinsdag 21
februari om 14.11 uur vindt de receptie
van ouderenprins Hay de vijfde plaats
in residentie De Vonkel. Hiermee wordt
de carnaval in Grubbenvorst afgesloten.

Hoedebal OJC Canix

S!

NIEUWE PRIJ

Het jaarlijkste carnavalsfestijn van OJC Canix vindt zondag 12 februari
plaats in de soos. Livemuziek wordt verzorgd door Meijel Allstar
Motherfuckers.
Karakteristieke vrijst. woning gelegen nabij centrum.
2 ensuite kamers, dichte keuken, tuinkamer.
1e verd: 4 slaapk. Geheel voorzien van rolluiken.
Schilderwerk 2009. Scherp geprijsde woning geheel
naar eigen smaak te renoveren.
Perceeloppervlakte 380 m². Inhoud 460 m³.

VRAAGPRIJS € 235.000,- k.k.

Ruim opgezette bungalow met praktijk- /bedrijfsruimte. De woning is eventueel ook geschikt
voor dubbele bewoning. Een woning met tal van
mogelijkheden. Maak nú een afspraak voor een
bezichtiging!
Perceeloppervlakte 905 m². Inhoud 520 m³.

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

VRAAGPRIJS € 325.000,- k.k.

VRAAGPRIJS € 449.000,- k.k.

Poststraat 9, 5801 BC Venray

Het Hoedebal staat voor alternatief carnaval: carnavalsmuziek is er
niet, maar er is partyrock in overvloed.
Van vogeltjesdans tot tango en moshpit is alles mogelijk. Een hoofddeksel

is verplicht, en er kunnen fantastische
prijzen mee gewonnen worden. Zoals
elk jaar zal ook dit jaar de pe(g)chvogel uitgereikt worden.De soos is open
om 13.00 uur. Entree is vrij.
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Optocht Gekke Maondaag
Grubbenvorst
Maandag 6 februari stond Grubbenvorst ondanks de kou in het teken van de Gekke Maondaag. Na de officiële
opening en de boérebroelof was het tijd voor de optocht.

Publiek was er genoeg in het dorp
en joekskapellen konden met wat
aanpassingen hun carnavalskrakers
spelen. De Floriade en het vuilnisophaalsysteem waren de belangrijkste
onderwerpen in de optocht, maar ook
de ketel op het Pastoor Vullinghsplein
was onderwerp van gesprek. Uitslag
optocht Grubbenvorst:
Grote groepen: 1. De Stamboys met

Wât unne Heksenkaetel, 2. Halve Kook
met Fluusterstille zjeu de boelbaan,
3. De Megjes met Floriade kleure laote
ôs fleure.
Kleine groepen: 1. Grada met Benzien
beej d’n Bekker, 2. Os riejend
milieustation met Voelniswage,
3. Arthur en Victor met Plaggetent
Wagens: 1. APC met 3x11 de
Floriadeblumkes verzûrge wezelf, 2. VC

Beeien Gerâpt met Floriade klugtig en
kleurig, 3. CC-Club met CC zukt Floriade
Jeugd:
1. Sam en Niamh met Prins Jos, 2. De
So-Josjes Raket met Klug en Kleur, met
Andre K gaon weej dur veur, 3. Marco,
Cas en Ginlia met Superhond.
Voor meer foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Megaboerenbruidsparen
Melderslo
De Melderslose megaboorebroedspare worden op dinsdag
21 februari in de onecht met elkaar verbonden. De dubbele trouwerij
start om 15.11 uur in MFC de Zwingel in Melderslo. De boerenbruidsparen zijn Anja en Cor Heufs en Sharon Vlot en Lars Schoeber.
De megaboerenbruiloft wordt georganiseerd door ACC De Paradijsracers
en de Melderse Balkenklasse. De bruidsparen houden receptie op
dinsdag 21 februari van 17.33 tot 19.11 uur.

Nieuw in Grubbenvorst !
Openingsaanbieding:
5 heerlijke producten
1 Waldcorn brood
10 zachte puntjes
6 van de lekkerste rozijnen bollen
1 heerlijk cakeje met fruitvulling
1 pak wafels

+

samen in een Big shopper tas

van €16.95 voor:

€ 9,50

Kloosterstraat 62 • Grubbenvorst
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Lenny Kuhr met nieuw
programma in Cambrinus

Nabben
George & Robert
Verhuur
NS H

In Cambrinus in Horst staat op zondag 12 februari Lenny Kuhr op het podium met een nieuw
liedjesprogramma. Voor velen zal ze eeuwig geassocieerd worden met het door haar zelf geschreven lied De Troubadour, waarmee ze in 1969 voor Nederland het Eurovisie Songfestival won.
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Namens de medewerkers

Gefeliciteerd prins Jan
Spoorstraat 1, Tienray

Lenny Kuhr heeft naast haar winnende
Songfestivalnummer ook Frans- en Nederlandstalige chansons en interpretaties van de
Portugese fado. Ook Schubertliederen behoren
tot haar veelzijdige repertoire. Haar laatste
album Liefdeslied bevat veertien nieuwe nummers. Lenny schreef van alle nummers de muziek

en bezingt de aspecten van de liefde. Ze zal in
Cambrinus laten zien dat ze nog steeds bij de
Nederlandse top hoort. Tijdens het concert wordt
ze begeleid door gitarist Cor Mutsers en bassist
Mischa Kool. Het concert begint om 16.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl (Foto: Stefan Bogers)
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Cara in de Fookhook

•

De folkband Cara speelt zondag 12 februari in de Fookhook in Sevenum. Het repertoire van
de band omvat vooral zelfgeschreven traditionele songs. Cara kenmerkt zich door het samenzang van de twee zangeressen en de razendsnelle melodielijnen op fluit, doedelzak en viool.
Met de Duitse band maakt de Fookhook een
uitzondering op hun traditie, waarin ze normaal
alleen folkbands uit Groot-Brittannië of Ierland
uitnodigen. De Duitse folkband kan zich volgens
de organisatie echter moeiteloos meten met de

top in Ierland.
Aanvang is 16.00 uur. Meer info over Cara
is te vinden op www.cara-music.com en meer
informatie over de Fookhook is te vinden op
www.fookhook.nl

OJC Phoenix
Soospreens Roel

Voor al uw
keuringen van

elektrische arbeidsmiddelen, ladders,
trappen en rolsteigers
volgens de daarvoor
geldende NEN-normen

Tijdens de PaprikaParty in OJC Phoenix in Hegelsom van zaterdag 4 februari werd de nieuwe
soosprins gepresenteerd aan zijn onderdanen. Een enerverende lijst kanshebbers die om diverse
redenen niet tot prins verkozen werden, werd doorgenomen door de dienstdoende soosvorst.
’s avonds nog haastig onder de kippen vandaan
geplukt werden. Tijdens carnaval wordt Roel
bijgestaan door Tom Kluskens en Anne Thijssen.
Ook de beide soosmarietjes zijn een grote steun
voor hem. Het volgende feestje waar hij voorop
mag gaan is het Phoenixbal op vrijdag voor
de carnavalsdagen. Die avond is er een open
podium.

Total Night Out
Experience in Blok 10
In Blok 10 treden op zaterdag 11 februari twee live-bands op. Ook wordt er ouderwets vinyl
gedraaid en er is een mini-popquiz. De twee bands die deze avond optreden zijn Third Man
Project uit Meterik en No Man’s Valley uit Horst.
Third Man Project speelt bewerkte blues- en
rockcovers, maar ook enkele eigen nummers.
In het voorjaar volgt voor deze band de eerste
buitenlandse tour naar Wales. No Man’s Valley
speelt muziek uit de jaren zestig. Ze worden geinspireerd door The Kinks en The Doors. In 2011
speelden beide bands toevallig in dezelfde kroeg.
Ze vonden hun muziek goed bij elkaar passen
en sindsdien is er een samenwerkingsverband
ontstaan.

Naast de optredens van de twee bands
is er tijdens deze Total Night Out Experience
het podiumdebuut van Diskjokkiekollektief
Snif & Snuitje. Zij draaien gevarieerde muziek
vanaf vinyl. Onder het motto ’een goede deejay
is een ouwehoer’ draaien ze alles tussen Abba en
The Black Keys.
Tijdens dit optreden wordt er een minipopquiz gedraaid, waarbij prijzen te winnen zijn.
Voor meer informatie kijk op www.blok10.nl
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CV De Geiten

Hoewel het gerucht ging dat een ander
deze eervolle taak zou mogen verrichten,
kwam geheel onverwacht de naam van Roel
Beerkens uit de zorgvuldig geheim gehouden
bus rollen. Roel heeft het vervolg van de avond
feestelijk voortgezet met de band S.T.O.E.R. en
alle uitbundig feestende bezoekers. Ter afsluiting
werden de nodige eitjes gegeten, die om elf uur

Jenzen Gefeliciteerd!

850567
Tienray, 0478 Spoorstraat 37,

.nl
www.hipphaarmode
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GEFELICITEERD
PRINS JAN VIII

09
02

cultuur 25

11 vragen aan prins Jan VIII

Volgend jaar ben ik wel
bijgekomen

Mit prins Jenzen
dit jaor as regisseur,
kriege we unne
schilderachtige
carnaval mit
veul kleur

Wie bent u?
Ik ben Jan Janssen
maar ben beter
bekend als Jenzen. Deze
naam heb ik 20 jaar geleden
gekregen en die is sindsdien
bij mij blijven plakken. In mei ga ik na meer dan 10 jaar
relatie trouwen met Anke Tacken. Samen hebben we
een altijd vrolijke 15 maanden oude dochter Jente, en in
augustus verwachten we onze tweede spruit.
Waar werkt u?
Ik werk bij CAS, een standbouwbedrijf waar ik de
voorbereiding verzorg. Verder schilder ik en verkoop ik zo
nu en dan een schilderij.
Waarom heeft u ja gezegd op de vraag om prins
carnaval te worden?
De vraag of je prins wilt worden, stellen ze maar één keer.
Het voelt als een eer en ik kon dan ook geen nee zeggen.
Door wie wordt u bijgestaan als prins carnaval?
Mijn steun en toeverlaat deze carnaval zijn natuurlijk met
verloofde Anke, de nieuwe vorst Marcel en een fantastische
raad van elf. Zelf heb ik 6 jaar in de raad gezeten dus ik
weet hoe het is om lange intensieve dagen te maken en
dat kan deze raad meer dan uitstekend.
Wat betekent carnaval voor u?
In september wordt er begonnen met vergaderen. Met
ons revuegroepje Hutje Moes en voorheen met de
prinsenproclamatiecommissie wordt vanaf dan wekelijks
vergaderd. Verder presenteer ik ook de revue wat ik op
mijn eigen creatieve, doch misschien wat eigenaardige
manier invul. Dan had je nog eventuele bezigheden binnen
de raad, film en monteer ik filmpjes, schilder decors, en zo
kan ik wel even door gaan. Kortom vanaf september is er
geen minuutje rust meer in huis.
Wat wordt er volgens u van prins carnaval verwacht?
De prins is het boegbeeld voor de carnaval en mag er voor

zorgen dat alle Geiten, van groot tot klein, jong en oud een
onvergetelijke carnaval kunnen vieren. Zo gaan we naar
de Mariaschool maar ook op bezoek bij eventuele zieken,
hebben we jeugddisco’s, kinderbals en zelfs een chipsbal
voor de allerkleinste geitjes tot een jaar of vier jaar.
Wat wenst u de carnavalsvierders in uw gemeente toe?
Als alle carnavalsvierders ook maar een half zo’n goede
carnaval krijgen als mijn persoontje dan denk ik dat alle
carnavalsverenigingen op een heel goed jaar kunnen terug
kijken.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Alsof je omhoog gehesen wordt in de achtbaan. Je weet
dat het leuk gaat worden maar in de tussentijd schijt je
zeven kleuren stront.
Welke carnavalsactiviteit is voor u het hoogtepunt?
Om eerlijk te zijn vind ik de kleine dingetjes misschien
wel het leukst. Zo stond daags na mijn uitkomen een
klein jongetje voor de deur die een tekening voor mij had
gemaakt. Het is toch leuk dat je ook bij de kleinste Geiten
iets los kunt maken.
Hoeveel uur verwacht u te slapen tijdens carnaval en
heeft u dagen gereserveerd om te herstellen?
Het programma tijdens de carnaval bevat eigenlijk geen
gaten wat betekent dat ik om 8.30 uur opsta om te
douchen om vervolgens na een licht ontbijtje alweer in de
carnavalstrein te stappen die na verschillende haltes rond
4.00 uur eindigt in mijn bedje. De volgende dag andere
haltes maar dezelfde trein en vaak ook dezelfde tijden.
Ik zal blij zijn als ik volgend jaar met mijn aftreden een
beetje opgeknapt ben. En dan heb ik het nog niet over de
mentale revalidatie gehad.
Welk advies zou u uw opvolger in 2013 mee willen geven?
Geen idee, de carnaval moet nog gaan beginnen. Kom over
een maand nog maar eens terug met deze vraag dan weet
ik vast en zeker welke valkuilen het prinsenschap met zich
mee brengt.

Jan VIII
Gefeliciteerd prins

Badkamer compleet geïnstalleerd
van A tot Z door eigen vakmensen.
Voor de doe-het-zelvers gratis
advies aan huis en gratis lenen
professioneel gereedschap.

Al 25 jaar is Henk Hoeijmakers
uw specialist op het gebied van
badkamers, tegels, tegelwerken
en sanitair.
Neem contact met ons op of kom vrijblijvend
langs in onze showroom en laat u verrassen
door het groot aantal mogelijkheden en
aantrekkelijke aanbiedingen.

25
jaar

Gevraagd:

Leerling bakker
BBL-er (24 uur)

Verkoopmedewerker
BBL niveau 3 (20-26 uur)
Inlichtingen:

• T 0478
Spoorstraat 61 Tienray

STA ANDE
NAMENS BOVEN

69 12 12

BEDRIJVEN

Wil Lucassen, Directeur Personeelszaken,
Tel. 077-396 13 94 / bgg 396 13 93.

Sollicitatiebrieven richten aan:
VOF P. en W. Lucassen, Patronaat 13c, 5961 TD Horst.
Per e-mail plus.horst@planet.nl
Svp zo spoedig mogelijk inzenden, uiterlijk 15 maart 2012
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Opening expositie
Van alle Kanten
Zondag 29 januari werd onder grote belangstelling de nieuwe expositie Van alle Kanten geopend in museum
de Kantfabriek in Horst. De tentoonstelling toont nieuw werk van de leden van de textielgroep Stiqs. Textiel blijft
het belangrijkste, maar zeker niet het enige materiaal dat zij verwerken in hun kunstwerken.
De opening werd bijgewoond
door kunstenaars, genodigden,
vrijwilligers en geïnteresseerden. De
bijeenkomst werd opgeluisterd door
het blokfluitensemble Syrinx en Ruud
Verhagen, student aan het conservatorium in Maastricht. Mevrouw Hannie
Spierenburg, adviseur beeldende
kunst bij Kunstfactor vertelde enthousiast over de geschiedenis van de
textielindustrie in Horst en gaf uitleg
over het ontstaan van de textielgroep

Stiqs en hun kunstwerken. De dames
zijn in het voorjaar van 2011 op bezoek
geweest in het museum en hebben
dit bezoek gebruikt als inspiratiebron
voor het nu tentoongestelde werk.
Complimenten waren er volop voor de
expositiecommissie van het museum,
die het werk op een transparante manier hebben tentoongesteld.
Museum de Kantfabriek steekt
veel werk in haar exposities, maar
ook in de permanente expositie van

haar collectie, met name door de
inzet van zo’n 140 vrijwilligers.
De komende weken zullen er ieder
weekend leden van de textielgroep
Stiqs in het museum aanwezig zijn
om uitleg te geven over hun werk
en kleine demonstraties geven van
verschillende technieken. Bijzonder
zijn de gratis kinderworkshops.
Voor het totale programma van
Museum de Kantfabriek kijk op
www.museumdekantfabriek.nl

Nieuw!
Groen
tanken in
Horst aan
de Maas

BIO BENZINE

GROEN GAS

Meulewiekers

Orde van verdienste
voor Hay Versleijen
Het jeugdcomité van de Meulewiekers uit Meterik vereert dit jaar weer
een persoon uit de Meterikse gemeenschap met een kunstwerk van ‘de drie
vrouwen’. Al jaren zet het jeugdcomité iemand uit de gemeenschap in het
zonnetje voor verrichtte inspanningen bij verenigingen, jeugdwerk of
gemeenschappelijke doelen. Dit jaar is het beeld voor Hay Versleijen.

Het beeldje van ‘de drie vrouwen’, gemaakt door kunstenaar Lau
Wijnhoven, wordt dit jaar uitgereikt
aan Hay Versleijen. Hij ontvangt de
onderscheiding onder andere voor
zijn jarenlange inzet bij de Meterikse
voetbalclub. Hij heeft hier vanaf 1969
diverse functies bekleed: hij begon
als leider, trainer en scheidsrechter bij
de jeugdafdeling. Van 1977 tot 2000
heeft Hay zitting gehad in het bestuur
namens de afdeling jeugd. Vanaf 1981
zorgt hij ook voor de algemene controle
op financiële zaken en verslaglegging
voor de afdelingen jeugd, senioren
en korfbal. Vanaf 2000 is Hay 9 jaar
bestuurslid afdeling senioren geweest
met voornamelijk algemene zaken,

financiële zaken en diverse commissietaken. Vanaf 2009 is Hay lid van de
sponsorcommissie van Rksv Meterik en
wedstrijdsecretaris tijdens thuiswedstrijden van het standaardelftal.
“Hay Versleijen is een persoon die
het verenigingswerk en zeker ook het
jeugdwerk binnen de vereniging Rksv
Meterik een warm hart toedraagt.
We hopen dan ook dat deze orde van
verdienste voor hem een stimulans is
om hier nog vele jaren mee door te
gaan. Het jeugdcomité wil dit graag
onderstrepen met de onderscheiding”,
aldus het jeugdcomité. Op carnavalsmaandag 20 februari na de optocht
wordt het beeldje uitgereikt in MFC de
Meulewiek.

BIO DIESEL

Op ons groene tankstation aan de Stationsstraat in Horst kunt u groen gas tanken.
Een groen gas auto rijdt even snel, de motor is even krachtig en u hoeft geen enkele concessie te doen

Op
ons groene
tankstation
aan
de Stationsstraat
in Horst
aan comfort,
laadvermogen
of betrouwbaarheid
in vergelijking
tot auto’s die op traditionele
brandstof
rijden. Met groengas rijdt u zelfs voor de laagste prijs per kilometer in vergelijking tot alle reguliere
kunt
u groen gas tanken.
brandstoffen. Wanneer gaat u groen tanken?
Kijk voor meer informatie op www.iktankgroen.nl

iktankgroen.nl wordt aangedreven door

Een groen gas auto rijdt even snel, de motor is even krachtig en u hoeft geen
enkele concessie te doen aan comfort, laadvermogen of betrouwbaarheid in
vergelijking tot auto’s die op traditionele brandstof rijden. Met groengas rijdt u
zelfs voor de laagste prijs per kilometer in vergelijking tot alle reguliere brandstoffen.
Wanneer gaat u groen tanken?
Kijk voor meer informatie op www.iktankgroen.nl
iktankgroen.nl wordt aangedreven door

KBO-prins Jeu I van
Melderslo
Dit jaar zijn prins Jeu I (Alards), samen met zijn adjudanten Wiel
(Custers) en Thom (Linders) de heersers over het KBOVlaskoppenriek in Melderslo.
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11 vragen aan prins Guus I

Op zo’n moment wint je hart
van je verstand

CV de Meulewiekers

Wie bent u?
Mijn naam is Guus Jacobs. Ik ben 18 jaar. Ik woon in
Meterik en ik ben de 48e prins van de Meulewiekers. Ik
heb een vriendin. Haar naam is Marloes Nogarede. Zij staat
me ook bij als prinses tijdens mijn periode als prins. Toen
ik haar vertelde dat ze mij hadden gevraagd om prins te
worden zei ze dat ik het meteen moest doen. Ze vond het
geweldig.
Waar werkt u?
Ik studeer nog. Ik ben student op de Fontys
Lerarenopleiding in Tilburg waar ik een opleiding tot
geschiedenisleraar volg. Maar om toch de nodige uitgaansavonden te financieren werk ik bij Plus Lucassen in Horst
op de versafdeling. Normaal is het ongepast om zoveel
vrij te vragen met carnaval maar zij maakten hiervoor een
uitzondering. “Prins wurde maar iene kier en die ervaring
wille wej ow ni ontneme”, zei mijn baas.
Waarom heeft u ja gezegd op de vraag om prins carnaval
te worden?
Carnavalvieren is toch iets wat bij mij in het bloed zit. Toen
ik klein was werd ik al meteen in het feestgedruis meegesleurd en het heeft me niet meer losgelaten. Toen ze mij
belden, hoefde ik eigenlijk niet lang na te denken. Je gaat
je toch afvragen: is het met het werk en met school wel te
combineren? Maar op zo’n moment wint je hart het toch
van je verstand.
Door wie wordt u bijgestaan als prins carnaval?
Ik word bijgestaan door prinses Marloes (Nogarede) mijn
adjudanten Chris (Jakobs) en Tom (Jenniskens). Het is een
leuk groepje en we gaan met z’n vieren proberen Meterik
van een onvergetelijke carnaval te voorzien.
Wat wordt er volgens u van prins carnaval verwacht?
De prins moet een goede voorzet geven voor de carnaval.
Er wordt van mij dus verwacht dat ik de mensen aanzet
om flink te feesten. Verder is de prins ook het gezicht van
de carnaval, dus je moet je wel aan enige fatsoensnormen

houden.
Wat wenst u de carnavalsvierders in uw gemeente toe?
Denk vooral niet te veel aan de dagelijkse dingen en
geniet met volle teugen want het is zo weer voorbij.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Geweldig natuurlijk, een hele eer. Ik kreeg er meteen zin
in en ik had erg veel moeite om het voor me te houden.
Welke carnavalsactiviteit is voor u het hoogtepunt?
Het uitkomen was natuurlijk een hoogtepunt. De nervositeit vooraf en de ontlading tijdens het uitkomen. Dat was
een mooi moment. Maar ik heb nog veel activiteiten te

gaan dus er zullen nog wel wat hoogtepunten bijkomen.
Hoeveel uur verwacht u te slapen tijdens de carnaval en
heeft u tijd gereserveerd om te herstellen?
Veel te weinig, maar dat doe ik normaal toch teveel dus
dat compenseer ik met de carnaval dan weer. Ik heb
vrij tot maandag na de carnaval dus hopelijk is dat wel
genoeg.
Welk advies zou u uw opvolger in 2013 mee willen
geven?
Geniet van de momenten tijdens carnaval want het is zo
weer voorbij.
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CARNAVAL
Camping Centrale

gebr. janssen b.v.

Maasbreeseweg 3 Sevenum 077-4671818
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Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Voor een compleet verzorgd diner,
kofﬁetafel of feest bent u bij ons
aan het juiste adres!

De Vonkel
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café-fee

Grubbenvorst • 077 366 13 09

www.devonkel.nl
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11 vragen aan prins Guido I

Al voor Sinterklaas zin in carnaval
Wie bent u?
Mijn naam is Guido Ernst. Ik ben 39 jaar geleden, samen met
mijn tweelingzus, geboren op de Rembrandtstraat in Horst.
Ik ben al bijna 13 jaar getrouwd met Marly en heb twee
zoontjes. Jorn is 9 jaar oud en Koen is bijna 7 jaar.
Waar werkt u?
Ik ben al bijna 10 jaar werkzaam als technisch medewerker
gebouwbeheer bij het Limburgs Museum in Venlo. Ik verzorg
daar het onderhoud aan de technische installaties en bouw mee
aan tentoonstellingen. In april wordt de aanbouw opgeleverd en
wordt het gebouw nog groter, wat een leuke nieuwe uitdaging
is. De directeur van het museum, Jos Schatorje, komt uit Meterik.
Ik weet zeker dat hij het leuk vindt dat ik prins van Horst ben.
Waarom heeft u ja gezegd op de vraag om prins carnaval te
worden?
Al jaren word ik genoemd bij het prinsenraden. Als je dan
eindelijk gevraagd wordt kun je alleen maar trots zijn en
natuurlijk ja zeggen.
Door wie wordt u bijgestaan als prins carnaval?
Als adjudanten heb ik twee vrienden uit mijn vriendengroep
Gewoen Niks gevraagd. Ik ken hen al jaren. Frank Cox heeft een
eigen meubelmakerij en is getrouwd met Franca. Zij hebben
vier kinderen. William Nefkens is getrouwd met Nathalie en zij
hebben samen drie kinderen. Onderling klikt het goed, ook de
kinderen hebben lol met elkaar.
Wat betekent carnaval voor u?
In de weken voor carnaval is het normaal vooral veel draaien,
wat ik altijd geweldig vind. De carnavalsdagen zelf gaan we stappen
met de vriendengroep. Het is
heerlijk om een aantal dagen
helemaal iets anders te
doen en ontzettend veel lol
te hebben.
Wat wordt er volgens u
van prins carnaval
verwacht?
Ik hou er van om als
prins carnaval het publiek

Weej draeje ow ’ne
schonne carnaval

enthousiast te maken en er voor te zorgen dat ze mede dankzij
mij een superavond hebben.
Wat wenst u de carnavalsvierders in uw gemeente toe?
Alle inwoners van Horst aan de Maas wens ik een geweldige
carnaval.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Toen ze me belden met de vraag of ik prins wilde worden heb
ik vrijwel meteen ja gezegd. Het is natuurlijk geweldig als ze je
vragen, je voelt je met name trots en hebt al voor sinterklaas
enorme zin in de carnaval.
Welke carnavalsactiviteit is voor u het hoogtepunt?
Uiteraard is de avond dat je uitkomt een geweldige avond. Je
loopt maanden rond met een geheim, met name de laatste

weken is dat lastig. Dan gaan mensen je het echt moeilijk
maken. Als je het dan eindelijk kunt delen en je bent eindelijk
echt prins dan is dat een geweldig gevoel.
Hoeveel uur verwacht u te slapen tijdens de carnaval en
hoeveel dagen heeft u gereserveerd om te herstellen?
Waarschijnlijk niet veel! Ik ben veel te bang iets te missen.
Zo’n speciale carnaval als dit jaar maak ik natuurlijk nooit
meer mee, dus probeer ik er zo veel mogelijk van te genieten.
Aswoensdag heb ik nog vrij. Donderdag ga ik weer gewoon
werken. Kort, maar dat moet lukken.
Welk advies zou u uw opvolger in 2013 mee willen geven?
Uiteraard dat ook hij van alle momenten moet genieten. Het is
gewoon heel bijzonder.
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Zittingsavonden
Turftreiërs
Carnavalsvereniging De Turftreiërs uit America organiseert op vrijdag 10
en zaterdag 11 februari twee zittingsavonden.
Het programma van deze avonden
is gevarieerd met muziek, zang, dans
en humor. De zaterdagavond is uitverkocht, maar er zijn wel nog enkele
entreekaartjes voor de vrijdagavond te

koop. Op beide avonden begint het programma om 20.00 uur. De Bondszaal
in America is om 19.30 uur open. Voor
informatie over de kaartverkoop bel
Gerard Coolen op 077 464 15 73.
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Mensen zijn overgeplaatst naar Venlo
of rijden nog slechts autodiensten.
Kortom, volgens D’n Dreumel zijn ze
van actieve post, post-actief geworden.
Daarbij komt dat de overgebleven
postbodes hun werk moeten doen op
hindernisbanen, dankzij trottoirs vol
afval en glasvezelsleuven.
D’n Hannes 2012 is, namens alle
postbodes, in ontvangst genomen door
postbode Gijs Hendrix en ook dit jaar
weer ontworpen door Al Jacobs.

Expositie en
programma

‘La Rondine’

wilhelminaplein 10

Het statige bedrijf PTT veranderde
in 1989 in KPN, in 2002 werd het TPG,
in 2006 TNT en in 2011 PostNL. En het
ging steeds weer ten koste van het personeel. Het is onrustig bij de post: de
post is bezorgd.
In Horst werd het postkantoor
gesloten, werd er vervolgens een
postagentschap geopend bij de
Plus, een distributiecentrum in de
Doolgaardstraat, dat inmiddels alweer
verplaatst is naar een garagebox.

De Kantfabriek

Ristorante/ Pizzeria

077 398 37 94

Op de Klosaoverdracht van dit jaar, op woensdag 8 februari, heeft cv d’n
Dreumel uit Horst d’n Hannes van 2012 bekendgemaakt. Deze trofee wordt
door de carnavalsvereniging jaarlijks uitgereikt aan iemand die ’boete zien
schuld duchtig gekloet is’. De ‘ouderwetse’ postbode is de winnaar, of de
verliezer: de man die in uniform met heuptas door weer en wind zijn post
bezorgde bij de mensen thuis.

Quiltgroep Stiqs exposeert tot en met 18 maart ‘Van alle kanten’ in
Museum de Kantfabriek in Horst. Iedereen is welkom om de expositie te
komen bewonderen.
De leden van textielgroep Stiqs
geven tijdens de expositie in de weekenden kleine demonstraties. Op 11 en
12 februari demonstreren Marieke
Steenhorst en Nettie Ploeg de techniek
van tamponeren. Marry Gerwig
en Teuny Bakker demonstreren op
18 februari de techniek van printen op
blik.
Verder gaat Nelly van der Elst
op 25 februari met de kinderen aan
de slag met transferkrijt tijdens haar
gratis workshop. De dag daarna op

26 februari demonstreert Nelly van
der Elst het werken met oilpaintsticks.
Flox den Hartog- Jager en Gonny de
Bekker organiseren op 10 maart een
gratis kinderworkshop waarbij ze de
kinderen leren zelf stempels maken
en te printen op T-shirts. De shirts
moeten wel zelf meegebracht worden.
Op 11 maart werken Flox den HartogJager en Gonny de Bekker aan hun
eigen werk.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

Start kaartverkoop
Funpop
De kaartverkoop voor Funpop is op woensdag 1 februari van start
gegaan. Op zaterdag 2 en zondag 3 juni wordt Funpop voor de zestiende
keer georganiseerd. Dit openluchtfestival voor mensen met een verstandelijke beperking trekt jaarlijks ruim 8.000 bezoekers uit heel Nederland.
Op Funpop treden dit jaar
onder andere de 3J’s, Ali B, Krystl,
Heideroosjes, Nick & Simon en Vinzzent
op. De komende weken worden nog
andere artiesten aan het programma
toegevoegd. Naast optredens van
artiesten zijn er ook veel actieve en
ontspannende activiteiten. Zo kunnen
bezoekers knutselen, dansen en zich
laten schminken. Tijdens de Funfactor
op zondag 3 juni strijden de bezoekers
met een verstandelijke beperking om

de titel van het grootste muzikale
talent van het jaar.
Funpop vindt plaats op Kasteelpark
Ter Horst in Horst. Het festival is
niet alleen voor mensen met een
verstandelijke beperking, maar ook
voor hun familie, vrienden en bekenden toegankelijk.
Kijk voor meer informatie op
www.funpop.nl of bel op werkdagen
tussen 09.00 en 17.00 uur naar
077 463 30 14.
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Carnavalsvierders in hart en nieren

Nieuwe vorsten Tienray, Meerlo en Swolgen
De carnavalsverenigingen van Meerlo, Tienray en Swolgen hebben elk een nieuwe vorst. Maar wie zijn deze
mannen die hun vereniging met raad en daad bijstaan tijdens de carnaval?

toespraken humor te leggen met een
persoonlijk tintje”, zegt Marcel. Het is
zijn eerste jaar als vorst en hij
verheugt zich op de sleuteloverdracht
in Horst en de receptie van de prins
van de Bokken uit buurdorp Swolgen.
Zijn advies voor alle Geiten tijdens de
carnaval luidt: laat je gaan, en zorg
dat iedereen om je heen ook gezellig
meedoet.

Ik ga de uitdaging
aan

Bart Kerstjens, Marcel Rongen en Frank Claessens
Bij de Geiten in Tienray is Marcel
Rongen (31) sinds zaterdag 21 januari
de nieuwe vorst. Marcel is geen
onbekende in het Geitenrijk. Al jaren
was hij actief binnen de jeugdcommis-

sie en trad in het verleden op als
ambtenaar bij de boerenbruiloft. Verder
was hij commissielid licht en geluid en
maakt deel uit van het bestuur van de
carnavalsvereniging.

“Ik heb in Michel van Rijswick een
goede voorganger gehad en doe daar
mijn voordeel mee. Ik wil echter
geen kopie van hem worden. Ik
probeer als nieuwe vorst in mijn

In Meerlo is sinds 7 januari Bart
Kerstjens (28) van de Vöskes de
nieuwe vorst. Zijn officiële titel is
vorst Reynaert VI. Voor Bart was het
aantreden tot vorst niet onverwacht, hij
wist al langer dat hij Wilbert Coenders
zou opvolgen. “Ik zie het als een eer
om vorst te mogen zijn. Het zal moeilijk
worden om de gevatheid en de kennis
die Wilbert had te evenaren. Toch ga ik
die uitdaging aan en uiteindelijk mogen
de Vöskes daar iets over zeggen”, aldus
vorst Reynaert VI.
De nieuwe vorst verwacht wel een
keertje op zijn snufferd te gaan maar
hij wil leren van eventuele fouten. Bart
verwacht een mooi carnavalsseizoen
waarbij het 6 x 11-jarig jubileum van
de Vöskes in november een absoluut
hoogtepunt moet worden. Samen met

de nieuwe voorzitter van de carnavalsvereniging, Mauk Wagemans, wil hij
zich daar voor inzetten.

Aantreden
op krukken
Het aantreden van Frank Claessens
(27) als de nieuwe vorst in het
Swolgense Bokkenrijk vond plaats op
26 november afgelopen jaar. Frank
volgde Fred Slof op. “Ik was adjudant
toen Fred in 2005 prins was en heb
daar veel van opgestoken”, zegt de
nieuwe vorst. Frank trad als nieuwe
vorst aan op krukken. Hij was herstellende van belroos en een dag
eerder ontslagen uit het ziekenhuis.
De nieuwe vorst wil dit carnavalsjaar
aftastend te werk gaan en alle goede
eigenschappen van zijn voorgangers
voortzetten. Vorst Frank verwacht dat
tijdens de sleuteloverdracht in Horst het
dak van de Mèrthal eraf gaat. Over de
carnavalsrivaliteit tussen de dorpen
zegt hij: “Met Tienray hebben we een
prima band opgebouwd en komen
graag naar elkaars receptie, dan is het
feest. Met Meerlo hebben we die band
niet, maar dat kan nog komen”, zegt
de Bokkenvorst.
Zijn advies voor alle carnavalsvierders: “Gewoon jezelf blijven en
samen er één groot feest van maken.”

www.thetru.nl

CARNAVALS- EN FEESTARTIKELEN
Plataanstraat 4 | Venray | Telefoon 0478-583968 | www.thetru.nl
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Bert van der Schrier Opperbok van CV D’n Bok
De commissie Opperbok van carnavalsvereniging d’n Bok uit Swolgen heeft unaniem besloten om de heer Bert van
der Schrier voor te dragen voor de onderscheiding Opperbok 2012. Deze onderscheiding voor bijzondere mensen in
Swolgen is hem toegekend vanwege zijn onbaatzuchtige inzet als vrijwilliger voor meerdere verenigingen in Swolgen.

kregen om jeugdprins of -prinses te
worden. Het gezin Van der Schrier was
nauw betrokken bij de jeugdcarnaval,
van bouwen van de carnavalswagens
en het naaien van de kostuums en
mutsen. Ook voor de Swolgense Boys
heeft Bert als leider van de E-jeugd en
als stuwende kracht bij het oprichten
van het damesvoetbal zijn steentje
bijgedragen, en niet te vergeten
zijn hand- en spandiensten die hij
in de beginjaren heeft verricht voor
Kindervakantiewerk.
Inmiddels is Bert gepensioneerd en
besteedt hij veel tijd aan zijn hobby’s.

Hij is nog steeds voorzitter van de
Seniorenvereniging en zingt elke week
bij gemengd koor Unitas. Tijdens zijn
zitting in de dorpsraad heeft hij veel
gedaan voor de ouderen en heeft hij
er onder andere voor gezorgd dat in
Swolgen een priklab is gekomen.
Voor al die jaren hard werken,
zijn vertrouwen in het Bokkenrijk, het
kartrekken voor verschillende verenigingen, maar vooral om de mens die
Bert is, heeft de Swolgense gemeenschap hem geëerd met de hoogste
onderscheiding die ze in het Bokkenrijk
kennen, de Opperbok.

Laatste show
Oenoemoeloeke5
Onlangs liet de band De Oenoemoeloeke5 weten aan hun laatste
carnavalsseizoen te beginnen. Na de regio vele jaren vermaakt te hebben
met feestmuziek werd het tijd voor de heren om nieuwe wegen in te
slaan. Hun allerlaatste optreden geven ze op carnavalszaterdag in het
Hegelsomse Tuuteriek tijdens het Bal Masque.

De carnavalsvereniging noemt
de onderscheiding een ‘dankjewel’
voor alles wat Bert voor de Swolgense
gemeenschap betekent en heeft betekend. De vrije tijd en energie die hij
in verenigingen heeft gestoken, zorgt
voor leefbaarheid van Swolgen.

Bert is geboren op 6 april 1942
in Kerkrade, opgegroeid is hij echter
in Schaesberg. Op 5 mei 1965 is hij
getrouwd met Nel Tijssen die hij op
Sevenumse kermis heeft leren kennen.
Zij hebben samen drie kinderen gekregen: Jack, Peter en Bernadien. Ondanks

de tijd die hij stak in zijn gezin, het
harde werk en de ploegendiensten die
zijn werk met zich meebracht, heeft
Bert toch nog tijd weten vrij te maken
voor de jeugd van Swolgen.
Hij heeft ervoor gezorgd dat in
Swolgen de jongeren de mogelijkheid

Op het Bal Masque zullen vele
gemaskerde bezoekers vanaf 20.30
uur zaal Debije binnenstromen, nadat
de carnavalsdienst in de kerk bezocht
is. De Oenoemoeloeke5 hebben altijd
een speciaal plekje vrijgehouden van
Hegelsom. De bassist is na een kort

uitstapje inmiddels weer woonachtig
in ut Tuuteriek en is er zelfs jeugdprins
geweest. Ook de drummer weet dat
er in Hegelsom veel goeds te halen
valt. De andere leden hebben zich
bij hun optredens in het dorp prima
weten te vermaken. Entree is gratis.

de markt van alle markten thuis
Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur

KroonsKippenKot
Bij inlevering van deze
advertentie ontvangt u
in de maand februari

2 hele kippen

10 euro

Kom even langs!

Dinsdagmorgen markt Horst en dondermiddag markt Sevenum

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

Ook hebben we ook diverse band,
kant franje, knopen en vele andere artikelen
speciaal voor carnaval!
Zie ook: www.vanderwijstkleinvak.nl

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

Voor al onze kopende klanten op woensdag 14-02-2012

2 kilo elstar GRATIS
Tegen inlevering van deze bon

Onze marktkraam is te vinden bij het gemeentehuis
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Amateurschilders exposeren
in Museum De Locht
Museum De Locht in Melderslo organiseert in het weekend van 11 en 12 februari een schilderijenexpositie en
een schildersdemonstratie. Jong en oud zijn welkom.
Tijdens het schildersweekend
tonen 18 schilders, grotendeels uit
eigen regio, hun werken die zowel
abstract als realistisch van aard zijn.
Het is een kleurrijk en gevarieerd
geheel. Een belangrijk deel van de
deelnemende amateurkunstenaars is

lid van de schildersgroep AspecT 2007
uit de regio Lottum-Grubbenvorst of
van Contrast uit Melderslo.
Voor degene die ook nog willen
zien hoe zo’n schilderij tot stand
komt, zijn enkele schilders aanwezig.
Zij zijn aan het werk in het museum.

Voor jong en oud is er genoeg te
doen, want terwijl de ouders naar de
expositie kijken, kunnen de kinderen
hun eigen schilderijtje maken.
Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl
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Turftreiërs

Orde van Verdinste
voor Henk Litjens
Carnavalsvereniging De Turftreiërs uit America reikt op vrijdagavond
10 februari tijdens de eerste zittingsavond de Orde van Verdinste uit aan Henk
Litjens. Henk ontvangt deze onderscheiding voor zijn jarenlange grote inzet
voor toneelvereniging De Vrije Spelers en Stichting Jeugdcomité America.

Club du Longue: Classics
Op zaterdag 11 februari organiseert de Lange Horst de volgende Club du Longue. In de reeks is het deze keer
tijd voor Club du Longue: Classics. Deze café editie staat in het teken van retro, Nikies en de beste house, dance,
urban vanaf de jaren 80 tot nu.
Bij classics kan gedacht worden
aan the Bomfuck Mc’s, de beste platen van the Prodigy, Daft Punk, maar
ook aan Scoop, Run DMC en House
of Pain. Ook worden enkele fantastische rock-classics in een house-jasje

gestoken. Om deze all-time classics
extra kracht bij te zetten, zal gitarist
Bart Janssen live ‘over de muziek heen
knallen’. Het publiek kan prachtige
rifs en fenomenale solo’s van deze
artiest verwachten. Verder zullen het

CDL-Superstar dj-team, Jan Solo en
Woodpecker het publiek voorzien
van de lekkerste bliepjes en blapjes.
De deuren van de zaal openen om
22.00 uur en het feest knalt door tot
03.30 uur.

Receptie jeugdprinsenpaar Swolgen
Jeugdprins Sem en jeugdprinses Lisa uit het Bokkenrijk houden zondag 12 februari receptie. Deze zal
plaatsvinden in café-zaal Wilhelmina en begint om 14.11 uur.
Iedereen is welkom om het
jeugdprinsenpaar Sem en Lisa,

Jacobs Dakbedekkingen
staat in de regio al sinds
jaar en dag bekend als een
professioneel dakdekkerbedrijf met een veelzijdig
werkpakket. Onze specialisatie ligt in de renovatie van zowel hellende
en platte daken alsook
metalen gevels. Daarnaast
zijn wij ook actief in de
nieuwbouw van hellende,
platte daken, metalen
gevels, zinken daken, het
onderhouden en repareren van daken, goten en
gevels. Ons werkgebied
omvat de regio Noord
Limburg, Oost Brabant
en Zuid Gelderland. Bij
Jacobs Dakbedekkingen
zijn 25 personen werkzaam. Door onze kennis in
renovatie zijn wij in staat
de klant een compleet
totaalpakket voor het dak
aan te bieden.

jeugdvorstin Kim, jeugdnar Tamara en
de jeugdraad te feliciteren. Prins Ger II

en zijn adjudanten Arlo en John zullen
ook een handje komen geven.

Commercieel en
Ondernemend Talent m/v
met affiniteit in dakmaterialen
Heb jij de ambitie om
een zelfstandige functie te bekleden binnen ons bedrijf?
een webwinkel mee opzetten en zelfstandig beheren?
de verkoop binnen onze dakwinkel de komende jaren te doen stijgen?
Voor onze dakwinkel zijn wij op zoek naar een commerciële kracht. Je bent
in deze functie verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de dakwinkel.
Aan de hand van onze showroom en jouw kennis adviseer en promoot je aan
klanten ons uitgebreide assortiment. Je draagt ook zorg voor de opvolging
van de verkoop zoals tijdige levering van bestellingen, afhandeling van de
documentatie en eventuele nazorg. Tenslotte hou je voorraden bij en vult
deze tijdig aan. Het betreft een fulltime functie waarbij je roulerend op de
zaterdagochtend werkt.

Henk Litjens is bij beide verenigingen 38 jaar lid en heeft hier vele functies en taken uitgevoerd, waarvan vele
jaren als bestuurslid en voorzitter. Bij de
jeugd in America is hij vooral bekend
om zijn presentatie als Henkie Huisman
bij de jeugdplaybackshows. Bij het
toneel speelde hij letterlijk en figuurlijk
een grote rol, zowel achter als voor de
schermen. Ook is hij mede-organisator
en promoter van de grote toneelproducties in America, zoals onder andere

‘De Zwarte Plak’ en ‘Waan van de
Maan’.
Het komende jaar zal Henk echter
het werk voor zijn geliefde verenigingen op een lager pitje moeten zetten.
Hij is begin januari gestart als uitbater
van café Boëms Jeu in America. Al die
jaren inzet als vrijwilliger bij de jeugdcarnaval en het toneel in America is
voor carnavalsvereniging De Turftreiërs
reden om hem dit jaar met de Orde van
Verdinste te belonen voor zijn inzet.

Rockband Bones in
D’n Toerstop
De rockformatie Bones staat zaterdag 11 februari op het podium in het
café van motorcamping D’n Toerstop in Melderslo.

Wij verwachten dat je minimaal over een MBO werk- en denkniveau beschikt.
Je hebt een afgeronde commerciële of bouwgerichte opleiding, of vergelijkbaar maar wel met aantoonbare affiniteit in de bouw.
Je bent een oplossingsgerichte gesprekspartner met commerciële adviesvaardigheden. Ook de termen zelfstandig, initiatiefrijk en leergierig zijn op jou
van toepassing. Tenslotte heb je affiniteit met geautomatiseerde systemen
en behoud je gemakkelijk overzicht.
Wij bieden een professionele en uitdagende organisatie met 25 enthousiaste
collega’s. Je solliciteert op een zelfstandige en verantwoordelijke positie
met uitdaging. Natuurlijk bieden wij ook een prima arbeidsvoorwaardenpakket.

Interesse?
Neem dan contact op met de personeelsfunctionaris
Lisenka Hubers of solliciteer direct door je cv te sturen naar
lisenka@jacobsdak.nl of per post naar Stayerhofweg 7,
5861 EJ Wanssum.
Meer informatie vind je op www.jacobs-dakbedekkingen.nl

Bones is afkomstig uit NoordLimburg en staat garant voor een avond
‘serious rock’. De band geniet behalve
in Limburg ook bekendheid in Brabant,
Overijssel, Drenthe, Gelderland,

Zeeland, maar ook internationaal in
België. De band speelt rockcovers,
bepaald door uiteenlopende muzikale
voorkeuren van de bandleden zelf.
Aanvang is 21.30 uur. Toegang is gratis.
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AGENDA
Van der Knaap is een groep van ondernemingen die in korte tijd is
uitgegroeid tot de top in de professionele tuinbouw op het gebied van
potgronden, substraten en bewortelingsmedia.
Ter versterking van onze kwaliteitsafdeling in Grubbenvorst zoeken wij een:

Medewerker kwaliteit (m/v) – 15 uur / week
De werkzaamheden:
Binnen de kwaliteitsdienst zorgt de medewerker kwaliteit dagelijks voor monstername van inkomende grond- en toeslagstoffen, het analyseren en archiveren van
de uitgaande eindproducten (potgronden) en het administratief verwerken van de
uitkomsten in ons registratieprogramma. Je bent medeverantwoordelijk voor de
bewaking van diverse kwaliteitsaspecten van opslag tot productie en het signaleren en rapporteren van afwijkingen aan het hoofd kwaliteit.
Functie-eisen:
•
VMBO-tl (MAVO) werk- en denkniveau;
•
Bij voorkeur een (glas)tuinbouw achtergrond;
•
Enige kennis van de sier- en groenteteelt en bemesting is een pré;
•
Kennis van Microsoft Office programma’s.
Persoonlijkheid:
•
Zelfstandig, collegiaal, stressbestendig en opgewekte persoonlijkheid;
•
Zeer accuraat en groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Wij bieden:
Een interessante functie binnen een volop in beweging zijnde organisatie, waar
kwaliteit herkend en gewaardeerd wordt. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed en afgestemd op het niveau en de zwaarte van de functie.
Sollicitatie:
Ben je geïnteresseerd in bovenstaande functie, stuur dan binnen 7 dagen na
verschijning van deze advertentie per e-mail je motivatie en CV naar mevr. K.
Sauvageot, e-mail: katjasauvageot@vanderknaap.info.
Kijk voor meer informatie op www.vanderknaap.info of neem contact op met
dhr. P. Quik, hoofd kwaliteit, tel. 06-53489994.
Van der Knaap Group of Companies - Horsterweg 47 - 5971 ND Grubbenvorst

CARNAVAL
Camping Centrale

gebr. janssen b.v.

Maasbreeseweg 3 Sevenum 077-4671818

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

Gratis 12 jaar garantie
op de Nefit TopLine HR-ketel

Wild West carnaval voor
12-16 jarigen

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

za 11 februari 20.00 uur
Organisatie: cv D’n Dreumel
Locatie: B2

America

Optreden No Man’s Valley
en Third Man Project

do 9 februari 20.30 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: café Station America

Club du Longue: Classics

Hengstenbal

Zittingsavonden
vr 10 en za 11 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs en
Joekskapel Mekkeluk Zat
Locatie: Bondszaal

za 11 februari 21.30 uur
Locatie: Blok10

za 11 februari 22.00-03.30 uur
Locatie: café De Lange

Love Night Part III
za 11 februari 21.30 uur
Locatie: OJC Niks

Optreden Bones
za 11 februari 21.30 uur
Locatie: Motorcamping D’n
Toerstop

Receptie jeugdprins en
-prinses
zo 12 februari 14.00 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

Meterik

Zittingsavonden
vr 10 - za 11 februari 20.00 uur
Org: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek

Receptie jeugdprins
Openbare dorpsraadvergadering

Receptie jeudprins

zo 12 februari 13.11 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval
Locatie: MFC De Meulewiek

wo 15 februari 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

zo 12 februari 11.11 uur
Organisatie: jc Den Dreumel
Locatie: B2

Comedynight

Optreden Lenny Kuhr

Openbare dorpsraadvergadering

wo 15 februari 20.30-22.30 uur
Locatie: Station America

zo 12 februari 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

do 16 februari
Locatie: café ‘t Hukske

Broekhuizen

Optreden Serena Pryne

Buutavond

zo 12 februari 22.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

vr 10 februari
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaspaviljoen

Lezing Bisdom Roermond
in de 20e eeuw

Broekhuizenvorst

Di 14 februari 19.30-21.30 uur
Org: LGOG Kring ter Horst
Locatie: Museum de Kantfabriek

Jeugdprinsenbal

za 11 februari 18.00 uur
Organisatie: CV De Blauwpoët
en cv de Krey
Locatie: café-zaal ‘t Dörp

Carnavalsconcert

Prinsreceptie

Kronenberg

za 12 februari
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: café-zaal ‘t Dörp

Grubbenvorst

Jeugd- en familietreffe
za 11 februari 16.00-00.00 uur
Locatie: D’n Haspel en terrein
GFC

wo 15 februari 20.00 uur
Harmonie-Orkest Noord-Limburg
Locatie: ‘t Gasthoes

Receptie Jeugdprinses
vr 10 februari 19.11 uur
Org: CV Kroeënekraan en Pielhaas
Locatie: de Torrekoel

Lottum

Boorebrulluf en themabal
za 11 februari
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: café-zaal Harmonie

Jeugdzitting
zo 12 februari 14.11 uur
Organisatie:
GMV De Plaggenhouwers
Locatie: ’t Haeren

Hoedebal
zo 12 februari 13.00 uur
Locatie: OJC Canix

Gekke Maondig
Vergadering dorpsraad
wo 15 februari 20.00 uur
Locatie: ’t Haeren

ma 13 februari
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: café-zaal Harmonie

Hegelsom

Meerlo

vr 10 en za 11 februari
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

vr 10 en za 11 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Zittingsavonden

Horst
Breicafé

vr 10 februari 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Wild West carnaval basisscholen
vr 10 februari 18.00 uur
Organisatie: cv D’n Dreumel
Locatie: B2

Revue

Truujeavond
ma 13 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: café Oud Meerlo

Melderslo

za 11 en zo 12 februari
Locatie: Museum de Kantfabriek

Boarding on ice

za 11 februari 12.00-17.00 uur
Locatie: waterskibaan Schatberg

Receptie prins
za 11 februari 20.11 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Pokertoernooi
zo 12 februari 15.00 uur
Organisatie: Pokerclub Ruiten 7
Locatie: stapperij de Gaper

Receptie jeugdprins
zo 12 februari 15.11 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Optreden Cara
zo 12 februari 16.00 uur
Organisatie: D’n Fookhook
Locatie: De Sevewaeg

Truuijebal
wo 15 februari 20.11 uur
Locatie: stapperij de Gaper

Swolgen
Truujeoavond

vr 10 februari
Org: Truuje Sjeron en Willie
Locatie: zaal Wilhelmina

Receptie jeugdprinsenpaar
zo 12 februari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: café-zaal Wilhelmina

Tienray
Truujebal

vr 10 februari
Locatie: OJC Gaellus

Lourdesviering met lichtprocessie

Truujenbal

za 11 februari 17.30 uur
Locatie: Lourdesgrot en kerk

vr 10 februari 21.00 uur
Locatie: café-zaal ’t Paradijs

Receptie Prins Jan VIII

Expositie Amateurschilders
Demonstraties tamponeren

Sevenum

za 11 en zo 12 februari
11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

za 11 februari 19.30 uur
Organisatie: CV de Geiten
Locatie: parochiehuis
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
America
zondag

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

Huisartsenpost

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

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

WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL
donderdag vrijdag zaterdag

19.15

★ Petit pain 4+1 GRATIS

Griendtsveen

maandag dinsdag woensdag

zondag

Heilige mis

09.45

★ Witte bollen
5 stuks voor E1,11
★ Dreumelvlaai E11,11

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Samenwerken aan talentontwikkeling!

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

zaterdag
woensdag

Spoedgevallendienst
10 t/m 16 februari
Tandarts Heldens - in ’t Zandt
Hertog Arnoldlaan 10 Horst
T 077 398 12 44

16.00 uur

★ Kersen bavaroisevlaai
van E6,60 voor E6,25

Melderslo

Tandarts

FEBR

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

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

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

LENNY KUHR

Grubbenvorst

Venlo

Venray

09.45

ZO

12

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

nieuw liedjesprogramma

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

Prijs:

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

1
€11,1
.
p.p

Carnavalsontbijt
Kom gezellig en lekker ontbijten met Carnaval bij AC Sevenum / Tulip Inn
Sevenum op zondag 19 februari en maandag 20 februari 2012.
Het ontbijt bestaat uit:
• Diverse soorten
brood en broodjes
• Mini croissants, mini
chocolade broodjes
• Muesli, cruesli en
cornﬂakes
• Kaas en vleeswaren

• Zoet beleg
• Roereieren en
gekookte eieren
• Gebakken spek
• Pannenkoeken
• Gebakken tomaat
• Gebakken champignons

• Bloedworst met
stroop
• Fruitsalade
• Melk en yoghurt
• Jus d’orange
• Kofﬁe en thee

Het ontbijt wordt geserveerd van 10.00 uur tot 12.00 uur. Reserveren gewenst!

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.
Tulip Inn Sevenum & AC Sevenum | Kleefsedijk 29 | 5975 NV Sevenum
T: 077 - 467 20 02 | E: sevenum@autogrill.net | www.tulipinnsevenum.nl
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Nieuws van

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

Herman Wijffels Innovatieprijs 2012: schrijf nu in!
De Rabobank wil bijdragen aan een
duurzame toekomst. Onder meer met
de Herman Wijffels Innovatieprijs, dé
duurzame innovatieprijs van Nederland.
Gezocht: duurzame innovaties met
maatschappelijke impact
We zoeken concrete en kansrijke duurzame innovaties in technieken, diensten,
processen, organisatievormen of producten. Ontwikkeld vanuit een duurzame
doelstelling en met een grote impact op
de maatschappij. Bijvoorbeeld op het
gebied van de toekomstige voedselvoorziening, de ‘biobased economy’, de
circulaire economie of ketenbeheersing.
Maar ook duurzame sociale en

organisatorische innovaties. Werkt u aan
een dergelijke innovatie? Schrijf u dan
vóór 1 april 2012 in.
Hoofdprijs:
Tweede prijs:
Derde prijs :
Aanmoedigingsprijs

E
E
E
E

50.000
37.500
25.000
10.000

Het winnen van de prijs levert veel
publiciteit op en de Rabobank geeft u
toegang tot belangrijke netwerken.
De Herman Wijffels Innovatieprijs geeft
uw vinding dus een flinke impuls!
Schrijf nu in:
www.rabobank.nl/innovatieprijs

Alaaf... en veel plezier toegewenst! ‘Crisis’ in Dendron College Horst!
Op 30 januari, 31 januari en 1 februari
vonden in het Dendron College te Horst
zeven theatervoorstellingen genaamd
‘Crisis’ plaats voor scholieren uit de
onder- en bovenbouw van de
middelbare school. Samen met
theatergroep ‘PlayBack’ stelde de
Rabobank de voorstelling ‘Crisis’
samen. Deze unieke voorstelling richt
zich op jongeren en heeft als thema
consumptiedrift en de mogelijkheden
én beperkingen van geld. Tijdens de
voorstelling en het interactieve
nagesprek werden jongeren aangezet
tot nadenken en uitgedaagd tot
deelname aan het spel.
De rode draad in de voorstelling is als
volgt: Onze economie raast en jongeren

draaien op volle toeren mee. Geld
uitgeven is statusverhogend. Met hippe
spullen kun je uitdrukken wie je bent en
waar je bij hoort. Als je de media moet
geloven is het hebben van geld vanzelfsprekend. Praten over schulden lijkt
daarom taboe.
De Playbackacteurs Bas, Susanne en
Lonne speelden situaties na waardoor
leerlingen zichzelf herkenden in de
personages. De voorstelling bood een
humoristische maar ook serieuze manier
om financiële bewustwording bij
jongeren te stimuleren.
Op dinsdag 14 februari 2012 vinden in
het Citaverde College te Horst nog drie
voorstellingen plaats.

Ook wij vieren carnaval
op maandag 20 en dinsdag 21 februari
Onze kantoren zijn dan gesloten. Op woensdag 22 februari bent u weer van
harte welkom tijdens de reguliere openingstijden. Natuurlijk kunt u 24 uur per dag
gebruikmaken van de geldautomaat.
De Playbackacteurs Suzanne (links) en Lonne (rechts).

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

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

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

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

