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’Nieuwe weg naar
station’
Het gebied rondom het station Horst-Sevenum kan
het beste helemaal op de schop worden genomen. Dat is
althans de mening van de werkgroep die zich heeft
gebogen over de verkeersproblematiek bij de spoorwegovergang.

In de werkgroep zijn de dorpsraden van Hegelsom, Sevenum en
America, Citaverde College, Rabobank,
politie en gemeente Horst aan de
Maas vertegenwoordigd. Voorzitter

Fietsen vernield op station
De politie Horst heeft donderdagochtend 3 januari rond 07.30 uur op de Stationsweg drie personen aangehouden die kort daarvoor op treinstation Horst-Sevenum enkele fietsen hadden vernield.
De politie hield het drietal staande na een signalement
gekregen te hebben. Een van de
verdachten is een 17-jarige jongen
uit het Duitse Gelsenkirchen. De
andere twee jongens zijn 15 jaar en

komen uit Düsseldorf. Het drietal werd
voor het voorval door een conducteur
uit de trein gezet omdat twee van
hen geen treinkaartje hadden. Op het
station koelden ze hun woede door
enkele gestalde fietsen te vernielen.

Ze trokken ondermeer een zadel en
een stuur van een fiets. Een politiepatrouille wist hen op basis van een
signalement op te sporen en aan te
houden. Tegen hen wordt procesverbaal opgemaakt.

Hay Arts: “We proberen al enkele jaren
de problematiek rondom de spoorwegovergang onder de aandacht te
brengen. Samen met een verkeersdeskundige van de gemeente hebben
we de problemen in kaart gebracht.
De Stationsstraat kent de hoogste
verkeersdrukte van alle wegen in Horst
aan de Maas. In totaal is de spoorwegovergang elk uur twintig minuten
gesloten. Hoewel verkeer vanuit Horst,
wel voor kan sorteren naar het station,
kunnen auto’s niet naar rechts richting
America. Verder bevinden de twee bushaltes zich te dicht op de rijbaan en kan
verkeer uit de richting Sevenum maar
met twee auto’s tegelijk voorsorteren

Politie Horst trof dinsdagmiddag 8 januari 10 kilo amfetamine en 20 kilo gedroogde henneptoppen aan in
een woning aan de Constant Dietzstraat in Tienray.
staan. Zij ging de woning binnen en trof
de genoemde drugs aan. Ook werden
ruim 1000 XTC-tabletten in het pand

aangetroffen. Er waren geen bewoners
aanwezig op het moment van de inval.
De politie onderzoekt de zaak.

Verkeersstromen
scheiden
De werkgroep heeft onlangs een
voorstel aan de gemeente gedaan,
waarin zij pleit voor een rotonde ter
hoogte van de Asdonckerweg. “Verkeer
naar America wordt dan die richting
opgestuurd.”
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Drugs in woning Tienray
De politie had via Meld Misdaad
Anoniem informatie gekregen dat er
een hennepplantage in het pand zou

naar America. Desondanks gebeuren
er maar weinig ongelukken op deze
kruising. Volgens de verkeerskundige
juist omdat het zo’n onoverzichtelijk
kruispunt is, waardoor mensen wel
beter opletten.”
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t. 0478 - 63 11 97 - www.cisencovloeren.nl
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‘Wethouder ben je 24 uur per dag’
Het vak van wethouder is ingewikkelder geworden. Dat zei directeur Ton Roerig van de Wethoudersvereniging, naar aanleiding van een onderzoek van
VNG Magazine. De werkdruk is hoog. “Er werkt geen enkele wethouder parttime. Wethouder ben je 24 uur per dag, zeven dagen in de week,” zegt wethouder Leon Litjens van Horst aan de Maas.

In Venray vond in de nacht van
vrijdag 4 op zaterdag 5 januari
een schietincident plaats. De
vluchtauto van de daders werd in
Horst teruggevonden.
Rond 01.00 uur kwam een
melding binnen dat er geschoten
zou zijn op de Blauwververstraat in
Venray. De hulpdiensten troffen op
straat een gewonde man aan. Uit
onderzoek bleek dat het 48-jarige
slachtoffer uit Venray mishandeld
was en dat hij geen schotwonden
had opgelopen. De man die hem
mishandelde, loste vervolgens nog
een paar schoten. Hij vertrok in een
donkere auto, waarin nog meerdere
personen zaten. De auto, die in
België gestolen was, werd later in
Horst teruggevonden. De inzittenden
zijn nog voortvluchtig. Het slachtoffer
ligt in het ziekenhuis.

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
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl

Burgemeester Kees van Rooij, wethouders Ger van Rensch, Loes Wijnhoven,
Leon Litjens, Paul Driessen en Birgit op de Laak en gemeentesecretaris Alwin ter Voert
Horst aan de Maas telt vijf wethouders. De drijfveer voor Leon Litjens is
het realiseren van zaken. “Een oplossing op tafel leggen, dat is voor mij de
kick. Als ik voor een baas werk, ben ik
verantwoordelijk voor de taak die hij
mij opgeeft, mits hij mij daar de juiste
tools voor geeft. De gemeenteraad
geeft kaders aan, waarmee we als college vervolgens aan de slag gaan. Doen
we dit niet goed, dan moeten we daar
op aangesproken worden. De invloed
van de lokale politiek is heel groot.
De zaken waar wij we ons mee bezig
houden, raken iedereen. Met als gevolg
dat iedereen daar een mening over
heeft. Of ik nu op het voetbalveld sta of
bij een verjaardag ben, wethouder ben

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Laurent Smedts 077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

ik 24 uur per dag. Maar dat vind ik niet
erg. Als college nemen we een besluit
en proberen alle belangen mee te
wegen, maar we kunnen niet iedereen
tevreden houden. Dan heb ik liever dat
iemand mij daarop aanspreekt, zodat ik
dat besluit kan uitleggen.”

Complexiteit dossiers
is toegenomen
In april is Leon Litjens zes jaar
wethouder. Wat hij in die zes jaar onder
andere heeft geleerd, is dat je als wethouder van elk onderwerp iets moet
afweten. “Je besteedt veel uren aan
het lezen van dossiers. De complexiteit
daarvan is alleen maar toegenomen.

Spelen,
dieren
len
knuf fe !
r
en mee

Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

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

Plezier op en rond
het boerenerf!
di t/m zo 10.00-18.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

www.platteland.nu

Ondanks de recessie probeer je er toch
voor te zorgen dat er besluiten worden
genomen. Het publiek ziet alleen vaak
niet welk proces er aan zo’n besluit
vooraf is gegaan. Wat dat betreft is
het goed dat er sociale media zijn. Al
kunnen ze ook een valkuil vormen.
Via Twitter of weblog kun je meteen
reageren op wat er speelt en zaken in
perspectief plaatsen. Al moet je ervoor
waken dat je daarin niet te ver gaat
en je laat verleiden tot online discussies. Met kritiek leer je omgaan. Als
wethouder ben je nu veel meer een
publiek figuur, daar hebben de media
ook invloed op. We zijn echter van
elkaar afhankelijk. Overigens word
je als lokale bestuurder tijdens de

gemeenteraadsverkiezingen niet meer
beoordeeld op wat je in de gemeente
hebt bereikt. De landelijke politiek
speelt een steeds grotere rol. ”

Weten wat er speelt
in de samenleving
Gemeentepolitiek, een geliefd
onderwerp tijdens verjaardagen en
iedereen heeft er wel een mening
over. Volgens Litjens weet een goede
wethouder wat er speelt in de samenleving en is hij of zij er nadrukkelijk bij
betrokken. “Je hebt een positie waarin
je eindverantwoordelijke bent, een
wethouder moet nadrukkelijk aan het
roer staan en richting geven.”
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’Nieuwe weg naar station’
Verder willen we een aparte
weg naar het treinstation. Die
zou achter het Loopcentrum langs
kunnen komen. Belangrijk is dat de
verkeersstromen worden gescheiden.
Het station heeft een belangrijke
regiofunctie, het is een intercityhalte
en je kunt hier beter de auto
parkeren dan bij het station in Blerick.
Omdat er zoveel mensen dagelijks
gebruikmaken van het station,
dient wat ons betreft de gehele
infrastructuur aangepakt te worden.
De omwonenden willen we overigens
bij dit hele proces gaan betrekken.
Het belangrijkste is echter dat het
probleem wordt onderschreven
door de overheid. De gemeente
heeft het deels opgenomen in het

nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en
Vervoersplan en aangegeven ons
voorstel te gaan onderzoeken. De
Stationsstraat is echter een provinciale
weg en ervaring leert dat de provincie
vaak lang op zich laat wachten.”

Situatie is erg
gevaarlijk
Het Loopcentrum, gelegen aan de
Stationsstraat, juicht een aanpassing
van de weg alleen maar toe. Een
woordvoeder geeft aan nog niet op
de hoogte te zijn van de plannen.
Dat er iets moet gebeuren, is volgens
hem echter duidelijk. “De situatie
is erg gevaarlijk. Het fietspad wordt
van beide kanten gebruikt en de

weg nodigt uit tot hard rijden. Ik
zie minimaal een keer per maand
een aanrijding. Mensen die stoppen
om af te slaan, worden vaak door
achterliggende auto’s aangereden.”
Wethouder Paul Driessen laat
weten eerst het onderzoek af te
wachten, voordat er maatregelen
genomen gaan worden. “In het
concept van het nieuwe Gemeentelijke
Verkeers- en Vervoersplan, dat
in maart door de gemeenteraad
wordt besproken, is het voorstel
voor een onderzoek naar de
situatie opgenomen. We zullen
dan nadrukkelijk alle partijen bij
dit onderzoek gaan betrekken. We
onderkennen dat dit kruispunt de
aandacht nodig heeft.”

Meergranen
met “meer”
granen

HORST • GRUBBENVORST

Verbouwing Gasthoes Horst

‘We hebben er al te lang
mee gewacht’
Deze collegeperiode moet duidelijk worden wat er met ’t Gasthoes in Horst gaat gebeuren. Dat stelt verantwoordelijk wethouder Ger van Rensch. “We hebben er al te lang mee gewacht.”
Groot onderhoud moet sowieso
gepleegd worden, aldus de wethouder.
“Het gebouw voldoet gewoon niet
meer aan de eisen van deze tijd.
We kunnen groot onderhoud niet
langer uitstellen. Het Gasthoes is het
culturele centrum van Horst aan de
Maas en die functie moet behouden
blijven. We gaan in gesprek met de
gebruikers over wat precies de wensen
zijn en hopen dat voor de zomer
afgerond te hebben.” Volgens is de
wethouder is er in elk geval budget
voor onderhoudswerkzaamheden aan
het gemeentelijk monument.

restaurant en een fitnessruimte in
’t Gasthoes. Omroep Reindonk zou
interesse hebben in een ruimte, net
als Synthese. Misschien kwamen er
zelfs appartementen in het voormalige
ziekenhuis.
Het Kulturhus was ook nog een
tijd lang in beeld als locatie voor de
bibliotheek. Het pand zou gedeeltelijk
gesloopt worden of nee, toch alleen
maar ingrijpend gerenoveerd. Na

een aantal jaren werd het echter stil
rondom het Kulturhus. “Het Kulturhus
is helemaal van de tafel geveegd,”
beaamt Van Rensch.
“Het plan werd op een gegeven
moment zo groot dat het miljoenen zou
kosten om te realiseren. En uiteindelijk
gebeurde er nog niets met ’t Gasthoes.
Dat willen we nu koste wat kost
voorkomen. Er moeten stappen worden
gezet.”

Gasthoes was
Liefdesgesticht
’t Gasthoes werd in 1902 in
gebruik genomen, toen nog onder
de naam St. Antoniusgesticht. Het
was een zogenoemd Liefdesgesticht.
Een krantenbericht dat verscheen
ter gelegenheid van de opening
omschrijft het als volgt: ‘Ouden van
dagen, weezen, behoeftigen en allen
die hunne levensdagen rustig en kalm
wenschen door te brengen, vinden
er een vreedzame en genoegenlijke
verblijfplaats’ (bron: Oud Horst in het
Nieuws, deel II). Begin jaren tachtig
werd het pand verbouwd tot cultureel
centrum.

www.haardstede.nl

Crist Coppens
Verse braadworst
hele kilo € 5,50
Kant-en-klaar
2 porties saté met bami of nasi € 5,95

Verstand van lekker eten!

Kulturhus van tafel
geveegd
Plannen voor een, gedeeltelijke,
verbouwing van ’t Gasthoes zijn er al
langer. Zo was daar ineens de term
Kulturhus. De gemeente ging in 2004
de mogelijkheid onderzoeken om van
‘t Gasthoes een plek te maken waar
cultuur, zorg en bedrijven bij elkaar
komen. Het Gasthoes zou daarmee
onderdeel worden van Hof te Berkel,
dat in die jaren nog een ambitieuze
vorm kende met onder meer de sloop
van verzorgingshuis Berkele Heem
en de Kuiperpleinflat. De ideeën
voor het Kulturhus werden steeds
groter. Er kwamen een bioscoop,

077 398 37 94

Lintje voor Mart
Hermans
Mart Hermans (65) uit Meterik is zaterdagavond 5 januari in
MFC de Meulewiek benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Van Rooij.
Mart Hermans kreeg zijn lintje voor zijn vrijwillige activiteiten. Zo
was hij secretaris bij muziekvereniging Concordia Meterik en fungeerde
hij als dirigent bij koren als het kerkkoor Meterik en seniorenkoor
Zanglust. Ook is Hermans sinds 1991 medeoprichter en secretaris van
Tielen Entertainment & Music Award (TEMA).

www.coppens.keurslager.nl

HEERLIJK SPELTBROOD OOK VOLKOREN
OP NATUUR DESEM BASIS, ook voorgebakken te verkrijgen
BOERENAPPEL KANEEL DEKSEL 8,95 euro
Gehele jaar door SPECIALE AANBIEDINGEN
vanuit de LEER/ZORGBAKKERIJ!
van vlaai tot brood etc.
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl
www.artvlaai.nl
www.bakke ri jgerards.nl
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Kinderopvang ’t Nest:
prima voorbeeld van krachten bundelen
Met ingang van 1 januari fuseren Stichting Kinderopvang Grubbenvorst en Dynamiek Samenspel onder de naam “Kinderopvang ’t Nest”.
Beide organisaties geven op deze manier, samen met het basisonderwijs, vorm aan integrale kindcentra in Horst aan de Maas.

tie mee naar de basisschool van de keuze van
de ouders. Hierdoor blijft de doorgaande lijn
gewaarborgd. Positief hiervan is dat eventuele
ontwikkelachterstanden eerder worden erkend
en opgepikt, wat ten goede komt aan de kinderen”, zegt directeur Karin van der Coelen van
Stichting Kinderopvang ’t Nest.

Sociaal en emotioneel
uitgedaagd worden

Directeur Karin van der Coelen van stichting Kinderopvang
’t Nest en Jan Jenneskens, bestuurslid van Dynamiek
Al 23 jaar verzorgt Stichting Kinderopvang
Grubbenvorst kinderdagopvang en buitenschoolse opvang in Grubbenvorst, Lottum,
Melderslo, Broekhuizen en Broekhuizenvorst.
Dynamiek Samenspel heeft 11 peuterspeelzaal
binnen de kernen van Horst aan de Maas.
Jan Jenneskens, bestuurder bij Dynamiek
Samenspel: “Met Stichting Kinderopvang
Grubbenvorst heb ik de afgelopen twee jaar
nagedacht over de vraag: Wat is verstandig
voor de toekomst? We willen het peuterspeel-

zaalwerk en kinderopvang in onze kernen behouden. Met het oog op steeds verder doorgevoerde
bezuinigingen van gemeente en overheid, wordt
het moeilijker om maatwerk te leveren in kleine
kernen. Een logische stap was het bundelen
van onze krachten. Daar waar kinderopvang
en peuterspeelzaalwerk in het verleden twee
gescheiden werelden waren, wordt nu vanuit één
gezamenlijke pedagogische visie, kinderopvang
aangeboden voor kinderen van zowel werkende
als niet werkende ouders. We breiden niet verder

uit, maar beperken ons tot de kernen waar we nu
zitten, deze willen we door maatwerk versterken”, zegt Jan.
Ervaring en kennis maakt Kinderopvang ’t Nest
tot een stabiele organisatie, waarbinnen ontplooiing van het kind voorop staat. “Wij zetten
ons in voor een veilige, vertrouwde, kleinschalige
en lokale omgeving, waarin kinderen alle ruimte
krijgen om zich te ontwikkelen. Deze ontwikkeling volgen wij en bespreken we met ouders.
Als zij daarmee instemmen, dan gaat de informa-

“Ouders vinden het prettig om in hun
eigen omgeving een peuterspeelzaal of
kinderopvang te hebben. Dat kunnen we niet
garanderen, maar we zoeken wel steeds naar
een oplossing: maatwerk”, zegt Jan. “Kinderen
hebben een omgeving nodig waarin ze spelenderwijs zichzelf en hun omgeving ontdekken.
Hierdoor worden ze sociaal en emotioneel
uitgedaagd”, aldus Karin. “Integrale kindcentra
hebben de toekomst, waar kinderen bijvoorbeeld tijdens buitenschoolse opvang kennismaken met verenigingen om te sporten of toneel
te spelen. Ons aanbod is kwalitatief goed. Een
mooie bijkomstigheid voor ouders is dat we
ook een betaalbaar aanbod bieden. Voor de
dagopvang betalen ouders 6,35 euro en voor
de buitenschoolse opvang 6,05 euro bruto per
uur. Ouders ontvangen, een gedeelte van dit
uurbedrag via de kinderopvangtoeslag, dan
wel via gemeentelijke subsidie terug.”

Ursulinenweide 7, 5971 ED Grubbenvorst
T 077 366 19 55, www.kinderopvanghetnest.nl

L

Jansen-Noy zoekt modellen
Modewinkel Jansen-Noy uit Sevenum bestaat dit jaar 80 jaar. Ter gelegenheid daarvan is de winkel op zoek naar
modellen voor de voorjaars- en zomershoot.
De modezaak wil acht groepen
modellen vormen, elk van ongeveer
dezelfde leeftijd. Iedereen kan zich
aanmelden: man, vrouw, opa’s, oma’s,
jongens en meisjes, van 1 tot 80 jaar.
De gekozen modellen maken onderdeel

uit van de voorjaars- en zomerfotoshoot
op 18 februari. Deze foto’s worden
gebruikt voor de Jansen-Noy Fashion
Guide en overige communicatieuitingen. Geïnteresseerden kunnen
zich aanmelden door hun

gegevens door te geven via
klantenservice@jansen-noy.nl of
Jansen-Noy Kerkstraat 7 5975 BH
Sevenum. Inzenden kan tot 31 januari.
Alle deelnemende modellen worden
bekend gemaakt op 4 februari.

nu ook automaat!

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

Te Baerts Horst faillliet
Transportbedrijf Te Baerts uit Horst is dinsdag door de rechtbank in Roermond failliet verklaard. Het bedrijf, met
het hoofdkantoor in Horst, telde ongeveer 85 werknemers waaronder een groot deel chauffeurs.
Te Baerts noemt zichzelf op haar
website “een logistieke dienstverlener in de ruimste zin des woords.”
Het bedrijf werd in 1930 opgestart als
bodedienst en is nu logistieke dienstverlener, met name in de agrobusiness. Het

bedrijf staat onder leiding van de derde
generatie in de Te Baerts-familie. Naast
de vestiging in Horst werkt Te Baerts
ook met locaties in Eelde, in Herongen
in Duitsland, in Badajoz in Spanje en
in Codlea in Roemenië. Wat daar gaat

gebeuren, is nog onduidelijk. In november ontsloeg het bedrijf al veertien
werknemers.
Volgens verschillende media
onderzoekt de curator momenteel
of een doorstart mogelijk is.

Schatberg bij beste campings
van Europa
De Schatberg uit Sevenum hoort volgens de ANWB en het Duitse ADAC bij de beste van Europa. De Schatberg is
een van de 144 campings die de titel Best Camping 2013 hebben ontvangen.
ANWB en ADAC hebben samen
een nieuw campingclassificatiesysteem
ontwikkeld. In het nieuwe systeem
kunnen campings maximaal vijf sterren scoren en de titel Best Camping
behalen. In totaal zijn er 37 campings

in Nederland, waarvan vier in Limburg,
die deze maximale score hebben
behaald.De Best Campings worden elk
jaar geïnspecteerd en beoordeeld. De
Schatberg laat weten zich te blijven
ontwikkelen: zo is er voor 2013 weer

een nieuw type kampeerplaats ontwikkeld: de Totaalcomfortplaatsen. “Door
onder meer deze ontwikkelingen hoopt
de Schatberg de titel Best Camping
nog lang te mogen dragen”, aldus een
woordvoerster.

Luxe 5-gangen
verrassingsmenu!
Kappersbehandeling

(wassen, knippen, drogen)

€47,00

€23,50
€22,60

€11,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Starters
in de regio
ContractCoach
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail:
Website
Sector

Start

ContractCoach
Robert Rotteveel
Achter de Smaalbrug 27
Horst
06 48 42 10 65
info@contractcoach.nl
contractcoach.nl
Financieel, budget,
coach, advies,
administratie
particulieren en mkb
09-08-2012

Activiteiten
ContractCoach biedt besparingsadvies, brengt de thuisadministratie op orde en helpt als
budgetcoach inkomsten en
uitgaven weer in balans.
Besparen willen we in deze tijd
allemaal en uit ervaring blijkt
dat een besparingsadvies van
ContractCoach al snel honderden euro’s per jaar scheelt op
de vaste lasten. Naast besparen
op vaste lasten kan het in
tijden van crisis of bij heftige
gebeurtenissen zoals overlijden, geboorte of verhuizing,
lonend zijn om stil te staan bij
de inkomsten en uitgaven. Het
financiële plaatje kan op zo’n
moment nogal veranderen. Dan
is het verstandig om tijdig de
hele situatie in beeld te
brengen en te koppelen aan de
wensen en behoeften en de
haalbaarheid daarvan.
Contractcoach brengt, afhankelijk van de vraag, de persoonlijke situatie in beeld en
begeleid de klant op een
persoonlijke en betrokken wijze
bij het maken van keuzes.
Doelgroep
ContractCoach richt zich op
de particuliere en zakelijke
markt. Het bedrijf ondersteunt
particuliere klanten, woningbouwverenigingen, gemeenten
en hypotheekverstrekkers.
Afhankelijk van de behoefte
kan de hulp van ContractCoach
worden ingeroepen. Het liefst
in een zo vroeg mogelijk
stadium, bijvoorbeeld bij één of
twee maanden betalingsachterstand. Dan kan een budgetcoach vaak relatief eenvoudig
helpen om de inkomsten en
uitgaven weer in balans te
brengen. De budgetcoach komt
bij de klant thuis en helpt bij
het op orde brengen van de
financiële situatie door gezamenlijk alle inkomsten en
uitgaven te bespreken.
Belangrijkste hierbij is om te
kijken naar het gedrag dat
achter de uitgaven schuil gaat.
Op persoonlijke wijze begeleidt
de budgetcoach de klant in zijn
of haar zoektocht naar een
financieel gezonde huishouding.
Onderscheidend vermogen
De persoonlijke aanpak en
de aandacht voor de mens
achter de financiële situatie.

winkel&bedrijf
nieuws
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Opening Kindcentrum
De Dobbelsteen
Kindcentrum De Dobbelsteen in Sevenum wordt op zaterdag 26 januari
geopend.
Bij het officiële gedeelte zijn
wethouder Van Rensch, de heer
Jenneskens namens Dynamiek
Scholengroep en de heer Nauts

namens Spring Kinderopvang
aanwezig. Tussen 14.00 en 16.00 uur
is het kindcentrum voor alle belangstellenden te bezoeken.

Centrumondernemer
van het jaar
De Ondernemer van het jaar wordt dinsdag 15 januari bekendgemaakt
door het Centrum Management Horst. Zij vroeg bezoekers van Horst centrum
afgelopen weken om hun favoriete ondernemer voor te dragen als
Ondernemer van het jaar.
Meer dan 1.200 consumenten
gaven aan de oproep gehoor. Zij gaven
aan wie volgens hen de meest
gastvrije, betrokken en innovatieve
ondernemer van het afgelopen jaar
was. Om haar eigen ondernemers nog
eens extra te waarderen en hen te
stimuleren zich te blijven ontwikkelen,
organiseerde Centrum Management
Horst een wedstrijd. Het publiek kon
tot 21 december haar favoriete café,
restaurant, winkel of dienstverlener
aandragen voor de ondernemersprijs.
Bovendien hield Wonen Limburg
in samenwerking met Centrum
Management Horst een onderzoek

naar het functioneren van het centrum
en Centrum Management Horst
onder leden van het Bewonerspanel
Limburg. Ook daarin werd leden
gevraagd een ondernemer voor te
dragen voor de Ondernemer van het
jaarverkiezing. Een jury kiest deze
week de beste ondernemer van het
jaar 2012. Ze let daarbij op gastvrijheid,
innovatie, kwaliteit, dienstverlening
en maatschappelijke betrokkenheid.
Dinsdag 15 januari wordt tijdens
de nieuwsjaarbijeenkomst voor
centrumondernemers de Ondernemer
van het jaar bekend gemaakt bij
Terlago in Horst.

Verhaag Parketvloeren in Sevenum organiseerde op zondag 9
december voor de vijfde maal het Living and Giving-event in haar
showroom. Tijdens dit event presenteerden diverse bedrijven uit
de regio zich. De deelnemende bedrijven hadden een prijzenpakket samengesteld dat werd verloot onder één van de bezoekers. De
gelukkige winnaar, de familie Versteegen uit Helden, heeft deze
prijzen inmiddels in ontvangst genomen.

Het is weer tijd
voor gezond leven

Banden - Accu’s - Carwash

Het adres voor alle
banden en accu’s.

De maand december staat voor velen in het teken van extra lekker en
veel eten en vaak wat minder bewegen. Daarom is het weer tijd om
gezond te gaan leven. Een gezonde levensstijl bij onze jongeren, dat is
waar elke ouder naar streeft. De kranten en tijdschriften staan er vol
van: de jeugd wordt te zwaar en ze bewegen te weinig. Eén op de zes
kinderen is te dik. 30% van die kinderen raakt het overgewicht nooit
meer kwijt. Wat kun je als ouders en mede-opvoeders doen?
Meer bewegen
• Laat je kind elke dag één tot
anderhalf uur bewegen en vooral
buitenspelen.
• Geef zelf het goede voorbeeld:
gebruik vaker de fiets.
• Als je kind niet wil bewegen: onderneem activiteiten met het hele
gezin, samen fietsen, wandelen en
bezigheden ondernemen.
Let op de drankjes
• Geef minder drankjes die gezoet
zijn, zoals frisdrank, vruchtensappen,
melk- en yoghurtdranken met een
smaakje.
• Laat je kind meer water drinken,
eventueel met een beetje siroop of
RoosVicee of vruchtensap met de
helft water erbij. Kies ook eens voor
(vruchten) thee.
• Energiedrankjes zijn schadelijk voor
de gezondheid!
Ontbijten is belangrijk
• Laat je kind elke dag ontbijten met

brood en graanproducten.
• Lukt het niet om vroeg te eten, geef
dan een boterham mee voor in de
pauze.
Structuur in eetpatroon
• Structuur in het eetpatroon is belangrijk. Eet 3x per dag.
• Beperk tussendoortjes. Maximaal
2 à 3 tussendoortjes per dag. Kies
bijvoorbeeld voor fruit, crackers, een
doosje rozijnen, een plak ontbijtkoek,
een stuk komkommer, een wortel of
een rijstwafel.
Meer groenten en fruit
• Als kinderen weinig gekookte
groente eten, kies dan voor “koude”
groente zoals een wortel, stukjes
bloemkool, een stuk komkommer of
kleine tomaatjes.
• U kunt ook meer groente in de soep
of stamppot verwerken.
• Maak een bordverdeling van ½
groente, ¼ vlees, ¼ aardappel.
• Beperk de “makkelijke” maaltijd,

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

zoals friet, pizza, lasagne tot maximaal 1x per week.
Troost- en feest eten
• Vaker wordt als troost iets lekkers
gegeven. Vervang het lekkers door
persoonlijke aandacht: een knuffel of
samen een activiteit doen.
• Ook ter ere van blijde gebeurtenissen
kun je op fruit trakteren of op een
leuke bezigheid.
Maak afspraken
• Spreek af hoeveel zakgeld er aan
snoep besteed mag worden.
• Na schooltijd eerst (buiten) spelen
of iets ondernemen voordat de kinderen (een beperkte tijd) tv mogen
kijken of op de computer mogen
spelen.
Petra Claessens
Sociaal verpleegkundige
Jeugdgezondheidszorg GGD Limburg
Noord en consulente Centrum voor
Jeugd en Gezin

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

Wouterstraat 36, 5966 PR America
T: 077 464 04 20 F: 077 - 464 22 83
E: info@HenkAarts.com
I: www.HenkAarts.com
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Hoera!
Onze dochter is geboren!

Proficiat

Sophie

Harrie en Netty van Osch
11 januari 50 jaar getrouwd
Henriette, Wilfred, Jordi, Twan, Ingrid, Luc,
Marèl, Roger, Dorrit, Anne, Kim

Gezocht per februari een huurwoning/
appartement in de omgeving van
Horst, voor 2 personen. Voor ong.
12 maanden. 06 29 07 97 02.
Pilates Krachtig. Dynamisch.
Training voor een goede conditie,
figuur en gezondheid. Meer info
bel 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Op zoek naar... Een gezonde toekomst
met meer waardering, tijd, geld én
vrijheid? Werk vanuit huis!
www.jouwtoekomststartnu.nl
Body in Balance.
Met muziek, dans, pilates, yoga en
meditatie. Meer info bel 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Gastouder gevraagd om in Meterik
op de donderdag op te passen bij de
vraagouder aan huis. Aangesloten
bij ander GOB, geen probleem:
Roodkapje Horst aan de Maas,
Heleen van de Laak, 077 37 45 14.

www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tafels, tv-meubels, dressoirs, kasten.
Maatwerk en gratis bezorgd.
Voor binnen en buiten.
06 51 93 18 38 Melderslo.
Te huur: werk/opslagruimte
± 380 m2. Kantoor/kantine ± 96m2.
Ruim verhard buitenterrein. Gunstige
ligging nabij A73. Voor diverse
doeleinden geschikt.
077 398 28 96/06 30 83 78 52.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Vrouw 60 jaar, biedt zich aan voor:
boodschappen, wandeling, bridge
etc. voor bejaarde man/vrouw.
Ben in bezit van een auto. Ook ben ik
werkzaam bij een verpleeghuis.
Schrijf naar nieuwsblad Hallo Horst
aan de Maas, br. onder nr. 201.
Voor versterking van de 55+
stijldansgroep zoeken wij nog nieuwe
paren. Heeft u interesse om wekelijks
te stijldansen in Froxx te Horst, dan
bent u iedere donderdagmiddag om
14:30 uur van harte welkom!
Is er meer?
Kennismakingsavond Alphacursus
23 januari 20.00u. Inlichtingen Wiek &
Nell Brugmans Tel. 077 366 21 98.
Te huur zomerhuis Mallorca,
tot 8 pers., 150 m tot het strand.
Vanaf € 490 p/w www.huisbertcati.nl
Verloren gouden ketting met gouden
tientje eraan, op 20 of 21 december
in de buurt van de Plus in Horst.
Tegen beloning terug te bezorgen.
Tel. 06 13 03 48 80.
Gevonden ter hoogte van kerk Meterik,
houdertje met contactlenzen in
vloeistof. Tel. 077 398 65 34.

en restauratie

terras

F

z alencent rum

www.delestegeulde.nl

Te koop witlof, vers van de grond.
Eerst even bellen. Thijs Huys, Langstraat
64, Horst-Hegelsom. Tel. 077 398 35 52.
Oproep!
Op donderdag 3 jan. 2013 om 14.45
uur hebben 2 jongemannen mijn grijze
Opel Astra behoorlijk beschadigd
op een zijpad van de Kogelstraat in
Hegelsom bij de papiercontainer.
Zij reden in een zwarte jeep en zijn
woonachtig op de Venrayseweg in
Horst. Dringend verzoek: willen deze
jongens of hun ouders zich melden op
nr. 077 398 73 39.
Verloren sleutelbos, vermoedelijk
op parkeerplaats John’s Foodstore op
zaterdag 5 januari. Tel. 06 23 47 04 50.
Woonruimte gezocht. Huurwoning
in Horst of nabije omgeving voor
werkende moeder en 2 tieners.
Mag ook tijdelijk. Liefst vanaf april,
mag ook eerder. 06 12 56 09 63.
Taoistische gezondheid Praktijk.
Weer jezelf tegen stress d.m.v. Tai Chi
Chi Qong 06 19 58 59 04.
Gevonden gsm telefoon in
de Wittenhorststraat nabij de
Meuleveldschool. Tel. 077 398 27 48.
Gevonden Impala mountain bike,
kleur blauw-grijs op 5-1-2013 (tel. 06
38 96 13 92).
Carnavalskleding ‘t Winkeltje,
Herstr. 44 heeft een leuke combinatie
van nieuw en 2e-hands carnaval.
Ook een kleine collectie “70-80-90ties look”, alsmede vele accessoires.
Speciale wensen? Budget?
Kom even langs.
Computerproblemen? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Reparatie, onderhoud, (draadloos)
internet, netwerken, opschonen etc.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.

Bijles Engels in Horst.
Wil je graag je Engels verbeteren?
Deze ervaren bijlesdocente helpt je om
blijvend je Engels op niveau te houden.
€ 20 per uur. Meld je aan voor een
gratis proefles: 06 19 23 84 31/
sandrajeurninck@hotmail.com
Waarschijnlijk op Herenbosweg
bruine bril-etui met bril verloren.
Svp bellen naar 077 398 72 08.
Gezocht: werk als begeleider.
Hallo. Ik, Marleen Goumans, heb een
SPH-diploma en begeleid als ZZP-er
mensen met een PGB-budget. Bent
u op zoek? Bel dan 06 51 46 78 76 of
mail: m_goumans@hotmail.com
Ik hoor graag van u.
Van een kleine aanpassing in huis
tot een compleet winkel interieur!
Van tafel tot keuken!
Linders interieur & Fijn Timmerwerk
krijgt het klaar!! Voor een vrijblijvend
gesprek! Stationsstr. 127. 06 13 81 79 31.
Te huur super mooie chalets. Direct
aan het water. Geheel gemeubileerd.
Per direct verhuurbaar. Twijfel niet en
bel ons. Wij zijn gevestigd De Kooy 13,
Wanssum. Tel. 0478 53 29 57.

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

Kinderdagverblijf

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

Winterdipje?

Je vrolijkt weer op in de

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Valise Atelier & Natuur.
Speciale carnavalsworkshop Venitiaanse
maskers maken. Woensdagavond 16 en
donderdagmorgen 17 januari. Andere
data op aanvraag voor groepen vanaf
5 personen. Voor meer info
www.valise.nl / tel 06 12 69 79 35.
Te koop: Miele condensdroger, in
goede staat € 150 tel. 06 27 48 67 50.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Kerkstraat 20a , Horst

Rolluikband vervangen

vanaf E 25,-

Ron van Gool 06 202 88 600

50%
OP ONZE PRACHTIGE
NAJAARSCOLLECTIE!

Grafmonumenten
F

T 088-2088208
www.spring-kinderopvang.nl

Verloren rood vest en zwart T-shirt
bij café de Lange of John’s Foodstore
in Horst op 21 december.
Tel 077 398 81 57/ 06 10 76 49 42.

Op gepaste wijze
een uitvaart afsluiten!

cafÉ

• Uitdagende activiteiten
• Vakkundige medewerkers
• All-inclusive tarieven
• Verschillende contractvormen
• Gratis dagdeelkaart bij plaatsing

30 december 2012
Dave Scherpenzeel
& Judith Pijnenburg
Americaanseweg 126
5964 PB Meterik

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

Noordsingel 75, Horst, 077-3984190

VERBOUWINGS
OPRUIMING

t/m 70% KORTING

*Tenzij anders aangegeven.

Wij wensen jullie
een voorspoedig
2013!

Dag en nacht bereikbaar
Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

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

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

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

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

www.theoarts.com

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

Openingstijden:
maandag: 13.30 di t/m do: 09.30 vrijdag:
09.30 zaterdag: 09.30 -

18.00
18.00
21.00
17.00

uur
uur
uur
uur

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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De kattenverzamelaar
van Horst
Postzegels, ansichtkaarten en tuinkabouters. Sommige verzamelaars kunnen er geen genoeg van krijgen. Maud
Hooft (54) uit Horst heeft een andere bijzondere verzameltic. Ze spaart namelijk alles van katten. Kopjes, beeldjes,
lepeltjes en zelfs een klok.

nieuws 07

Steunpunt Mantelzorg Synthese

Bijeenkomst respijtzorg mantelzorgers
Het Steunpunt Mantelzorg van Synthese organiseert op 15 januari een
bijeenkomst voor mantelzorgers over respijtzorg. Het thema van de
bijeenkomst is Nu even niet. Het programma duurt van 10.00 tot 12.00
uur. De themabijeenkomst is bij Steunpunt Mantelzorg Synthese in Horst.
Mantelzorgers vergeten soms
goed voor zichzelf te zorgen. Er af en
toe even tussenuit is een absolute
voorwaarde om de zorgtaken op
lange termijn vol te kunnen houden.
Hiermee kan voorkomen worden dat
men overbelast raakt.
Tijdens de bijeenkomst komen
verschillende aspecten aan de
orde. Denk hierbij aan het vragen
van hulp uit het sociale netwerk
en de mogelijkheden van het
inzetten van een vrijwilliger. Vanuit
de Zorgondersteuner en Handen
in Huis wordt uitleg gegeven over
de mogelijkheden van inzet van
vrijwilligers. Er wordt toelichting
gegeven over verschillende
vormen van dagbesteding

Maud kreeg in haar jeugd haar
eerste beeldje van haar ouders. “Het
begon allemaal heel onschuldig. Het
was helemaal niet m’n bedoeling om
zoveel exemplaren in mijn woonkamer
te krijgen”, lacht ze. Toen het eerste
beeldje brak, wilde ze het zelfs weggooien. “Ik mocht het niet weggooien
van m’n ouders en dan komt van het
een het ander”, vertelt ze.

Eerste beeldje
Maud is met katten opgegroeid.
Zelf hebben ze thuis ook twee levende
katten. “Zelfs de katten vinden het
leuk. Ze gaan er echt met beleid mee
om. Als ze op de vensterbank willen
zitten en er staan beeldjes op de ven-

sterbank, dan springen ze er heel slim
overheen”, meent ze.
Inmiddels heeft ze al ongeveer
1.300 verschillende katten in huis. Of ze
er gek van wordt? “Nee, echt niet. Het
is juist leuk om zoveel verschillende
katten te hebben”, vertelt ze. Zelfs haar
man Ger spaart met haar mee. “Toen
ze bij me introk kwamen er twee volle
vitrinekasten hier in huis te staan. Ik
vind het wel leuk”, zegt hij.

Volle woonkamer
Haar beeldjes zijn van diverse
materialen, van hout tot ijzer en
porselein. Echte favorieten heeft Maud
niet. “Ik heb er ook veel gekregen. Nu
zoek ik vooral nog aparte beeldjes.”

Samen met Ger gaat ze geregeld op
jacht bij plaatselijke rommelmarkten.
“Je weet het maar nooit. Soms kom ik
met een hele zak terug en af en toe
heb ik er geen gevonden. Het blijft
leuk.”
“Het is gewoon een virus.” Zelfs in
de kerstboom hangt ze ieder jaar een
paar ballen in de vorm van poesjes.
“De meest gekke katten zijn het
leukst”, lacht ze. Ieder jaar komen er
weer voorwerpen bij. “Het is een echte
hobby.” Ze hoopt de komende jaren
haar verzameling nog uit te bereiden.
“Zolang er ruimte is, ga ik door”, zegt
ze. “Ik vind het allemaal goed. Als ze
maar netjes in de kasten staan”, lacht
Ger.

Voorstellingen bij BiblioNu
Tijdens de Nationale Voorleesdagen van 23 januari tot en met 2 februari is er in de bibliotheek van Horst een
voorstelling voor kinderen van 3 tot 7 jaar. Stichting Kinderspel uit Someren presenteert toneelstukjes met Tijger en
Beer in de hoofdrol. De stukjes duren ongeveer 30 minuten.
Voor BiblioNu speelt Stichting
Kinderspel Hand in hand naar
Bananenland. Het verhaal gaat over
Tijger en Beer die samen in hun
gezellige huisje in het bos wonen.

Maar eigenlijk willen ze graag naar
hun droomland: naar Bananenland.
Onderweg komen ze veel dieren
tegen en soms ook een mensenkind.
De vraag is of de twee vrienden in

Bananenland zullen aankomen.
De voorstelling zijn op woensdag 30 januari vanaf 15.00 uur in de
bibliotheek van Horst. Kijk voor meer
informatie op www.biblionu.nl

zoals Huiskamerprojecten en
dagopvangmogelijkheden door
een medewerker van Synthese.
Zorgboerderij Wienes & Wienesplaats
vertelt over de opvangmogelijkheden
voor ouderen.
Tot slot geeft een medewerker
van Gooiendag, het nieuwe
dagbestedingsproject in Horst,
toelichting over de opvang voor
dementerende ouderen. Er is ruimte
voor het stellen van vragen. Het
motto van de ochtend is: Je kunt
pas goed voor een ander zorgen
als je ook goed voor jezelf zorgt.
Belangstellenden kunnen zich voor
10 januari opgeven bij Anja Damhuis
van Synthese via 077 397 85 00 of via
a.damhuis@synthese.nl

Ondertekening convenant

Cliënten van ORO
werken bij Toverland
Attractiepark Toverland in Sevenum ondertekende maandag
7 januari een convenant met zorg- en dienstverlener voor mensen met
een verstandelijke beperking, ORO. Zij gingen hiermee een samenwerking aan.
Paula van de Laar, hoofd Park van
Toverland, hoopt dat deze ondertekening het begin is van een langdurige
relatie die nog verder wordt geïntensiveerd. “Toverland staat aan de
vooravond van een flinke groei. Wat
mij betreft groeit daarmee ook het
werk van deze mensen met een verstandelijke beperking bij ons park.”
De nieuwste werkpost van ORO kwam
op initiatief van Toverland. Paula van
de Laar: “Ik zag in een krant dat er
ergens een klusteam van ORO actief
was. Dat vonden we hier geweldig.
De talenten van mensen benutten
door ze actief mee te laten doen in
de maatschappij, dat idee sprak ons

enorm aan. Bovendien willen we
dat ons park een afspiegeling van de
maatschappij is. Nou, daar horen deze
mensen helemaal bij.” In het najaar
werd al gestart met twee groepen
van ORO. Anja Meulders is een van de
ORO-begeleidsters. “We hebben hier
een klusgroep en een groep die in en
rond de keuken meehelpt”, vertelt
ze. “Ze vinden vooral de afwisseling
leuk. Het ene moment worden er
appeltaarten gebakken, het andere
moment maken ze de boxen voor
de kindermenu’s. En de klusgroep
is vooral vaak buiten bezig, met het
groenonderhoud en andere klussen in
het park.”
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Huldigingen
Sevenumse dansgroepen voor Spartanen
succesvol
Gardefestival Velden

Door: Dansgarde Sevenum
Dansgarde Sevenum heeft zondag 6 januari deelgenomen aan het Gardefestival in Velden. Ze deden in
totaal met zes dansgroepen mee aan dit festival. Voor de Supergirls en de Rock Steady Crew was het een
succesvol weekend.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging Sparta’18 uit
Sevenum werden leden gehuldigd die veertig jaar of langer actief zijn
binnen de club en een belangrijke bijdrage leveren aan de vereniging.

Het echtpaar Thij en Ell Verheijen
is gehuldigd met een Gouden Speld door de KNVB

De Supergirls hebben de eerste
prijs gewonnen in de klasse showdans voor deelnemers van 8 tot en
met 11 jaar. De categorie bestond
uit zeven groepen. Dit was de eerste
keer dat deze groep meiden van
ongeveer 9 jaar meededen aan een
dansfestival en ze wonnen meteen

een beker. De Supergirls worden
getraind door Fleur en Nicole.

Vakjury beoordeelt
De Rock Steady Crew heeft een
derde prijs behaald. Ook deze dansgroep deed mee in de klasse showdans, maar dan voor deelnemers van

12 tot en met 16 jaar. Deze categorie
bestond uit elf groepen. Deze Crew
wordt getraind door Lilian.
Tijdens het festival werd iedere
dans beoordeeld door een vakjury.
Er werd gejureerd op choreografie,
presentatie, houding, moeilijkheid en
uitstraling. (Foto: Supergirls)

Hay Fleuren, Grad Rijs en Piet
Klerken, spelers van het veteranenteam
van Sparta, werden gehuldigd voor
hun 40-jarige actieve lidmaatschap.
Joop Imming kreeg een bloemetje
voor zijn 50 jaar lidmaatschap. Joop
is nog altijd betrokken bij de veteranen. Henk Janssen, speler van Sparta
8, jeugdvoorzitter en bestuurslid,
werd ook gehuldigd voor zijn 40-jarig
lidmaatschap. Drie mensen kregen
van bestuursleden van de KNVB een
waarderingsspeld van de voetbalbond.
Wiel Bouten kreeg de zilveren waarderingsspeld omdat hij meer dan 25 jaar
als jeugdleider bij Sparta betrokken is

en nu ook zitting heeft in de jeugdcommissie.
Het echtpaar Thij en Ell Verheijen
werd met de gouden waarderingsspeld
verrast. Thij kreeg deze voor zijn
50-jarig lidmaatschap en de vele
vrijwilligersfuncties die hij binnen de
vereniging heeft vervuld. Ook is hij nog
steeds kartrekker van de sponsorcommissie. Ell neemt al meer dan 25 jaar
zitting in het bestuur en heeft al meer
dan 20 jaar de verantwoordelijkheid
voor de kantine.
Voorzitter Ger van de Munckhof
werd in het zonnetje gezet voor zijn
10-jarig jubileum als voorzitter.

Aanmelden chauffeurs Truckrun
De veertiende editie van de Truckrun Horst vindt plaats op zondag 7 april. Vrachtwagenchauffeurs kunnen
zich vanaf nu aanmelden.
De Truckrun is bedoeld om
mensen met een beperking hen een
fantastische dag te bezorgen in de
gemeente Horst aan de Maas en
regio. Zij mogen dan als bijrijder van

één van de driehonderd chauffeurs
een rit maken van ruim 50 kilometer.
Chauffeurs die mee willen doen
kunnen zich aanmelden op zaterdag
19 januari van 8.00 uur tot 10.00 uur.

De chauffeurs kunnen zich uitsluitend
telefonisch aanmelden voor de
Truckrun op: 077 320 97 00 en
077 463 12 75. Meer informatie op
www.truckrun.nl

Lezingencyclus
Tweede Wereldoorlog
LGOG Kring Ter Horst organiseert op drie dinsdagavonden in januari en februari een lezingencyclus die
betrekking heeft op de Tweede Wereldoorlog. Een drietal deskundige sprekers is bereid gevonden de lezingen
te verzorgen.

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden

Ook voor het leveren en installeren van zonnepanelen!
Vraag een vrijblijvende offerte aan.
Hagelkruisweg 9, Grubbenvorst • Telefoon 077-737 00 99 • www.verhaegh-co.nl

Op 15 januari bijt Gerrit van der
Vorst het spits af met een lezing
over de liquidatie op 15 juli 1944
van Salomon Walvis, een joodse
Amsterdammer die in Horst zat
ondergedoken. Centraal staat deze
avond de vraag of dit een verzetsdaad dan wel een misdaad was. Een
week later, op 22 januari, volgt een
verhandeling van de heer Sonnemans
over deportatie en dwangarbeid.
Op 8 oktober 1944 vonden in grote

delen van Limburg kerkrazzia’s plaats.
De mannen werden gedeporteerd.
In veel dorpen bleef praktisch geen
enkele familie dit drama bespaard.
De lezingencyclus wordt op 5 februari afgesloten met een lezing van
Herman van Rens over Horst en de
Holocaust. Wat merkte Horst van de
Jodenvervolging tijdens de Tweede
Wereldoorlog? De spreker geeft een
aanzet tot een verklaring voor het
feit dat sommige streken, en ook de

dorpen rond Horst, belangrijk waren
bij de redding van Joden.
De cursus wordt gehouden in
Museum De Kantfabriek in Horst
van 19.30 tot 21.30 uur. Inschrijven
is alleen mogelijk voor de hele
cursus. Opgave voor deelname
kan tot 10 januari bij Jan Vissers,
secretaris van LGOG Kring Ter Horst,
op 077 398 41 40 of via secretariaat@
lgogterhorst.nl Voor meer informatie,
kijk op www.lgogterhorst.nl

10
01

verenigingen 09

Lottumse mannen gymmen voor hun plezier

Voortbestaan gymclub in gevaar
De gymzaal in de Lottumse Smetenhof wordt elke dinsdagavond een uurtje bezet door een groepje mannen die
er rek- en strekoefeningen doen. Ze noemen zichzelf herengymclub De Snelle Rakkers. Olympische ambities hebben
de vrijetijdssporters niet meer, want de gemiddelde leeftijd van de mannen is 75 jaar. De Snelle Rakkers zoeken
versterking om gebruik te kunnen blijven maken van de sportzaal.

kweker is geweest berust op toeval.
Een officiële inschrijving of statuten
heeft het gymclubje niet, net zomin
als een trainer. Ze bepalen alles zelf in
onderling overleg.

Geen officiële club
Chrit Seuren is met zijn 83 jaar de
oudste sporter en verzorgt de oefeningen. De jongste sporter van de gymclub
is de 51-jarige Hans van den Brandt.
Elke dinsdagavond vanaf 20.00 uur
maken de inmiddels wat minder snelle
rakkers eerst hun armen en beenspieren los. “We gebruiken daarbij amper
of geen hulpmiddelen. Het laatste half
uur spelen we zitvoetbal, mits we met
minimaal acht personen zijn. In de
sportruimte van de Smetenhof mag
geen zaalvoetbal gespeeld worden.
De accommodatie is daar niet geschikt
voor, zitvoetballen is wel toegestaan.
Soms zijn we met minder dan acht
‘kels’, en houden we het op rek- en
strekoefeningen”, zegt Seuren.

Derde helft
Tijdens de zomervakantie is
de Smetenhof en dus de gymzaal

gesloten. “Dan maken we fietstochtjes
van 20 à 30 kilometer met de nodige
tussenstops waar iets te beleven valt.
Na afloop pakken we dan nog een
pintje bij café D’n Hook. Dat doen we
trouwens ook als we in de zaal sporten.
De derde helft is immers belangrijk en
verstevigt de onderlinge vriendschap”,
zegt de 61-jarige Ruud Breukers, lid
van de Snelle Rakkers. De echtgenotes
fietsen de laatste zaterdag van juli
mee, waarna de dag dan eindigt met
een buffet.
Weliswaar bestaat de gymclub uit
Lottumers, toch worden mannelijke
vijftigplussers uit de naburige dorpen
niet geweerd. Buitendorpse mannen
zijn welkom, zolang het maar geen
sportfanaten of strebers zijn.
“Plezier hebben in het gymmen,
ouwehoeren, ontspannen bezig zijn en
bij de groep passen zijn de belangrijkste criteria. Laat ze maar bellen met
Chrit Coenders op 077 463 15 28, die
regelt als vrijwillig aangewezen penningmeester de rest wel. Eventuele
nieuwelingen mogen zelfs een paar
keer op proef komen dan weten wij of
het klikt”, aldus Breukers.

Snelle Rakkers van het eerste uur Jeu Meijboom, Chrit Seuren en Ruud Breukers
De sportieve vriendengroep
De Snelle Rakkers is ontstaan rond
1960 vanuit de Lottumse judoclub.
Aanvankelijk bestond de groep uit

acht mannen. In de topjaren telde de
gymclub het dubbele aantal leden. Op
1 januari waren er nog twaalf leden,
waarvan er tien actief sporten binnen

de vriendengymclub. Twee van de
leden kunnen niet meer meesporten
vanwege gezondheidsproblemen. Dat
meer dan de helft van de leden rozen-

Beugelmaand bij
Bergerbaan
Januari is de maand van het beugelen. In het kader hiervan zochten
beugelclub Bergerbaan uit Sevenum en de Nederlandse Beugelbond
(NBB) samenwerking met de KBO-afdeling Sevenum. Tijdens drie
vrijdagmiddagen spelen zij een koppeltoernooi.
Elk jaar proberen de leden van
beugelclub Bergerbaan een nieuwe
doelgroep enthousiast te maken voor
de beugelsport. Dat sluit aan bij de
beugelmaand. Hiervan is het doel om
mensen op een ludieke manier kennis
te laten maken met de beugelsport.
Vroeger kon men op veel plaatsen bij
boerderijen een beugelbaan vinden.
Vandaag de dag is dit een manier
van bewegen en actieve deelname
vraagt enig inzicht en communica-

tievermogen. Het spel kan ook met
een koppelpartner gespeeld worden.
De leden van KBO Sevenum spelen
al op een vaste middag recreatief
beugelen. Zij gingen op zoek naar
mensen die mee willen koppelen.
Er hebben zich twaalf koppels opgegeven voor het toernooi, dat op 11,
18 en 25 januari om 13.30 uur plaatsvind op de beugelbaan aan Op den
Bergen in Sevenum. Kijk voor meer
informatie op www.bergerbaan.nl

Werkgroep Wmo

Tegen bezuinigingsplannen kabinet
De Werkgroep Wmo richt zich tegen de plannen van het kabinet om te
bezuinigen op zorg en begeleiding. Zij gaat onder meer bekijken of ze
kan samenwerken met verschillende organisaties om zo te protesteren
tegen de plannen van de regering.
Nu de gevolgen van de kabinetsplannen desastreus steeds duidelijker
worden voor mensen die zorg nodig
hebben, is de Werkgroep Wmo bezig
met het uitbreiden van de werkgroep.
Iedereen die weerstand wil bieden
aan de plannen van de regering kan
zich aansluiten. De plannen die tot
nu toe bekend zijn geworden hebben
namelijk nogal wat negatieve effecten.
Zo raken 58.000 thuiszorgers en
40.000 alfahulpen naar verwachting
hun baan kwijt door de bezuinigingen.
De regering geeft straks de gemeente
de opdracht grote delen van de AWBZ

in de vorm van de Wmo uit te voeren.
Maar van het geld dat ze daarvoor
nodig heeft, krijgt de gemeente maar
75%. De gemeente wordt dus bij voorbaat met 25% gekort. “Ongetwijfeld
gaat dat consequenties hebben voor
de uitvoering van de Wmo in de
gemeente Horst aan de Maas. Terwijl
het college van B en W, gesteund door
een meerderheid in de gemeenteraad,
al eerder besloten heeft fiks te bezuinigen op de Wmo. Dat moet gestopt
worden”, aldus de Werkgroep. Voor
meer informatie over de Werkgroep:
Paul Geurts, telefoon 06 57 31 10 11.
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Nieuws van Rabobank

Horst Venray

Rabobank Horst Venray wenst u voor 2013 alle goeds toe! Ook in 2013 dichtbij en betrokken. Dat is het idee.

Ook uw aanslag gemeentelijke belastingen Horst aan de Maas
voortaan digitaal in uw FiNBOX ontvangen?
Uw Rabobank helpt u graag.
U kunt zich ook aanmelden via de
Rabobank in de gemeente Horst aan
de Maas. De adviseurs in de kantoren
Steenstraat Horst, Grubbenvorst en
Sevenum helpen u graag. In de
genoemde kantoren liggen FiNBOXaanmeldformulieren gereed.

Iedereen over op IBAN
Iedereen gaat over op IBAN. Elke rekeninghouder in Nederland krijgt
hiermee te maken. Uw huidige rekeningnummer wordt omgezet in een
internationaal rekeningnummer: IBAN.

FiNBOX: Uw financiële inbox binnen
internetbankieren
In de maand februari wordt de
gemeentelijke belastingaanslag weer
verstuurd. U kunt deze voortaan ook
digitaal ontvangen binnen uw
bankomgeving. Dit biedt u een aantal
voordelen. Geen papieren gedoe meer.
Uw aanslag gemeentelijke belastingen,
inclusief vermelding van de WOZwaarde, wordt gratis digitaal 7 jaar
bewaard in uw FiNBOX. Overzichtelijk
bij uw financiële post van uw andere
leveranciers. Het betalen wordt nog
eenvoudiger. U hoeft niet meer uw
aanslag op te zoeken. De betaalgegevens zijn al voor u ingevuld.
U verzendt de betaling op de
vertrouwde manier van internetbankieren. Als u gebruik maakt van
automatische incasso verandert er in
de betaling niets, maar ontvangt u wel
de aanslag digitaal in uw bankomgeving.
Waarom de gemeente de aanslag
graag digitaal via FiNBOX verstuurt?
Steeds meer bedrijven en organisaties
gebruiken FiNBOX om hun facturen,
aanslagen en waardedocumenten
digitaal af te leveren binnen
internetbankieren. FiNBOX wordt thans
ondersteund door de Rabobank,
ABN AMRO en ING. Bovendien
gebruiken steeds meer mensen
FiNBOX vanwege het gemak en
overzicht. De gemeentelijke aanslag
kunt u bijvoorbeeld nodig hebben
voor de jaarlijkse aangifte voor de
inkomstenbelasting. Als FiNBOXgebruiker heeft u de benodigde
gegevens dus altijd bij de hand; deze

kunnen niet meer zoekraken. Voor de
gemeente betekent het digitaal
afleveren van aanslagen een
uitbreiding van de dienstverlening en
verbetert het de service naar u.
Het milieu wordt ontlast doordat
minder papier, inkt en enveloppen
nodig zijn. Dit draagt bij aan de
duurzaamheid.

Een IBAN is een langer rekening
nummer waarmee u in Nederland
(van en naar het buitenland) en in
het buitenland makkelijk geld kunt
overboeken en laten incasseren.
Zo komt één Europese betaalmarkt
(SEPA) steeds dichterbij. Het
Europese betalingsverkeer wordt

hiermee eenvoudiger en efficiënter.
Rabobank helpt u graag verder met de
overgang op IBAN. Wilt u weten hoe
uw IBAN wordt opgebouwd?
Bekijk de website van de Rabobank.
U kunt hiervoor de QR-code in de
afbeelding gebruiken.

Kortom: de digitale aanslag
wordt u warm aanbevolen
door de gemeente!
Ontvang uw gemeentelijke aanslag
voortaan digitaal via FiNBOX
Meld u nu aan en ervaar ook het
betaalgemak en overzicht binnen
internetbankieren. Want via
internetbankieren kunt u rekeningen
en documenten digitaal ontvangen,
bewaren en indien van toepassing met
één klik nog makkelijker betalen via
FiNBOX. FiNBOX is gratis en nieuw
binnen internetbankieren van de
Rabobank, ABN AMRO en ING.
Als belastingplichtige kunt u zich zelf
aanmelden met uw burgerserviceof Kamer van Koophandelnummer
binnen internetbankieren/finbox/
aanmelden.
Daarnaast kunt u zich eenvoudig
zelf aanmelden via https://www.
horstaandemaas.aanmelden
voorfinbox.nl.
U kunt ook de QR-code in deze
advertentie scannen via uw mobiele
telefoon. Dan komt u rechtstreeks op
het FiNBOX-aanmeldformulier.
Aanmelding dient te gebeuren door
degene op wiens naam de aanslag
gemeentelijke belastingen is gesteld.

Adviescentrum Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Adviescentrum Venray | Schouwburgplein 12 | ma: 11.00-17.00 uur,
di t/m do 09.00-17.00 uur, vr 09.00-19.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur

www.twitter.com/rabohorstvenray

Bent u op tijd klaar voor SEPA?
Doe de Rabo SEPA-Check.

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 uu
Wanssum | Pastoorstraat 23 | ma: 13.00-17.00 uur,
di t/m vr 09.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur

www.rabobank.nl/horstvenray

Rabobank Horst Venray voor al uw vragen
Particulieren | (077) 397 92 22
Bedrijven | (077) 397 93 33
Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34

Rabobank. Een bank met ideeën.
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15 VRAGEN aan Boy Hofmans 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.

Boy Hofmans
14 jaar
Meterik
Dendron College

Wat was je favoriete spel als kind?
Monopoly, omdat je er uren mee bezig
kunt zijn. Je kunt het dagen op tafel
laten liggen en er ieder moment mee
verder gaan. Vroeger deed ik dat op
deze manier, nu doe ik eigenlijk geen
bordspellen meer. Ik heb nu andere
dingen te doen, zoals huiswerk maken,
gamen en voetballen.
Wie is jouw grootste held?
Mijn kat Guus, omdat hij me altijd en
overal achterna loopt en meteen komt
als ik hem roep. Hij is trouwens niet de
kat op deze foto, op het moment van
de foto ging hij er ineens tussenuit.
Waar sta jij over 10 jaar?
Ik heb wel een idee over mijn toekomst. Nadat ik klaar ben met het vwo
op het Dendron College wil ik naar de
Koninklijke Militaire Academie in Breda.
Ik wil officier worden bij de landmacht
en omdat er maar één Koninklijke

Militaire Academie is, moet ik daarvoor
naar Breda.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was een 1 voor Nederlands, omdat
de verzorging ‘niet atheneumwaardig’
was, vond de lerares. Dit is nog wel
opgelost nadat we er over gepraat hebben en ik krijg nu alsnog gewoon mijn
eigen cijfer, met één punt aftrek.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Eerst een lange wereldreis maken naar
het Caribisch gebied en de VS. Ik ben
al twee keer in Mexico geweest en zou
graag nog een keer voor een langere
periode terug willen. Verder zou ik
natuurlijk alles kopen wat ik maar wil
en pap en mam krijgen ook nog wat.
De rest zou ik sparen.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaar maken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Varkenshaas met gefrituurde aardappeltjes, groentesoep, appeltaart. Mijn
moeder kan eigenlijk alles wel lekker
maken, behalve lasagne, bah. Mijn

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

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.
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25
jaar

lievelingsgerecht blijft eigenlijk toch
wel altijd friet.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Een hoop geld. Zo kan ik later beslissen
wat ik er mee wil doen, het komt altijd
wel van pas. Op dit moment zou ik
dan een nieuwe televisie voor op mijn
kamer kopen. Dan kan ik lekker in bed
liggen en zo fatsoenlijk televisie kijken.
Het is ook fijn voor als ik wil gamen.
Waar word je blij van in
Horst aan de Maas?
Van de voorzieningen die er zijn, zoals
Wittenhorst. En het feit dat mijn vrienden in de buurt wonen, de Kasteelse
Bossen in de zomer, dat mijn school
dichtbij is en dat ik overal makkelijk
met de fiets naartoe kan. Ik vind Horst
aan de Maas een gezellig dorp. Zou er
later denk ik niet willen wonen, ik wil
namelijk meer van de wereld zien dan
alleen Horst aan de Maas.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
In het eerste schooljaar op het Dendron
College heb ik een paar nieuwe

Winteraanbieding

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

vrienden leren kennen. Daar trek ik nu
nog steeds mee op. Ik hoop dat het
vrienden voor het leven zijn.
Wat is de leukste dag in het jaar?
De dag dat ik mijn boeken in mag leveren, voor de zomervakantie. Vanaf dan
ben ik een paar weken vrij van al het
gezeik dat met school te maken heeft.
Sociale netwerken, wat vind jij daarvan?
Wat is je favoriet binnen deze groep?
Het is handig, maar aan de andere kant
kunnen mensen er ook misbruik van
maken. Als je bijvoorbeeld alles online
zet, wat je allemaal gaat doen, zoals op
vakantie gaan bijvoorbeeld, dan kunnen inbrekers hier gebruik van maken.
Twitter is mijn favoriet, ik vind Facebook
niet zo geweldig. Twitter is sneller en er
zitten dagelijks meer mensen op. Ik heb
ook al langer een Twitter-account dan
een Facebook-account.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk bij Welles in America. Maar we
kunnen eigenlijk nooit werken daar,
dus ik leef nu van cadeau- en zakgeld.
Ik kom er wel van rond, maar ik kan
niet altijd uitgaan, want carnaval komt
er bijna aan en daar gaat ook veel geld
aan op.
Alpha of Beta?
Ik ben altijd heel slecht geweest in
vakken zoals wiskunde, natuurkunde
en dat soort vakken. Talen vind ik makkelijk, als ik ze eenmaal ken dan ken ik
ze ook echt, daar haal ik dus gemakkelijk goede cijfers voor. Alpha past dus
beter bij mij.
Zon of sneeuw?
Zon, maar het moet ook weer niet te
heet zijn. Rond de 30 graden is perfect
voor mij. Sneeuw vind ik ook wel leuk,
maar je wordt er zo nat van. Ik ben ook
alleen maar op vakantie geweest naar
plaatsen waar veel zon is en het warm
is. Maar ik zou zeker ook een keer op
wintersport willen gaan, dat lijkt me
echt leuk.
Online of offline?
Online is wel fijn, maar als je offline
met mensen spreekt, leer je ze wel
echt kennen. Dan zie je hoe die
persoon in werkelijkheid is en dat zie
je niet als je die persoon van achter
een schermpje leert kennen.
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Nagerec
van € 28,50
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€ 21,50
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Nagerecht
van € 34,-
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€ 24,95

Van maandag
t/m donderdag
tot 1 april 2013
(m.u.v. feestdagen
en niet i.c.m.
andere acties)

Juist omdat het er
zo gewoon is, is deze plek
zo markant…
en!
elke dag op
St. Barbarastraat 35
Griendtsveen
Tel. 0493 - 529 251

www.herbergdemorgenstond.nl

Column

Mannelijke
directheid
Over het algemeen
handelen mannen, in
bepaalde situaties, op een
geheel andere wijze dan
vrouwen. Ik denk dat dit bij
iedereen wel een bekend
gegeven is. Hoe vaak ik
mannelijke conclusies, grapjes
of onbeschaamde directheid
niet begrijp. Nou ja goed, ik
denk dat mannen ons als
ingewikkelde vrouwen ook
erg vaak niet begrijpen of
kunnen volgen.
Hoe harder wij vrouwen
“nee” roepen, des te meer we
“ja” bedoelen. Zo is het toch?
Mannen zeggen gewoon “nee”
en dan bedoelen ze ook “nee”.
Tenminste, dat denk ik.
Anyway, wij vrouwen denken
na over wat we zeggen. Ik
vertel gerust iemand, subtiel en
zachtjes, dat er nog een stukje
spinazie tussen de tanden is
blijven hangen, dat er nog een
druppeltje slasaus op de kin zit
of dat de gulp op de tocht staat.
Zo’n dingen wil ik zelf ook
weten, sleep liever niet nog
eens een avond een stuk
wc-papier mee onder m’n voet.
Toch, moet ik eerlijk toegeven,
vind ik het melden van een
slechte adem of een zweetlucht
dan weer moeilijker. Zo zijn er
ook ongeschreven regels voor
de garderobe van ons vrouwen.
Zeg ik tijdens het winkelen
gerust dat dit jurkje mijn
vriendin echt niet staat. Als het
al betaald en afgerekend is en
ze trots een rondje draait om
het me te showen, zeg ik dat
natuurlijk niet meer. Mannen
daarentegen zijn hier duidelijk
een stuk gemakkelijker in.
Zo kwam ik afgelopen weekend
bij mijn vriendje thuis en
hoorde ik vanuit de
woonkamer: “Zeg schat, heb je
morgen wat te doen? Nee? Dan
steek dat jurkje maar eens
aan.” Eh… Tja, dat is wel erg
direct.
Direct, maar blijkbaar
doodnormaal voor het
mannelijke geslacht. Dit deed
me namelijk weer denken aan
die ene keer, dat ik ook trots en
blij thuis kwam met nieuwe
laarzen en ze aan mijn
lieftallige vriendje showde:
“Goh”, reageerde hij, “Heb je
het bonnetje nog?” Bedankt…
Mies
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Hovoc presenteert
nieuwe website
Volleybalvereniging Hovoc uit Horst heeft haar nieuwe website gelanceerd. Voorzitter Wim Freriks: “Ik ben blij
verrast met het eindresultaat zoals dat te zien is op www.hovoc.nl De nieuwe site is informatief en duidelijk, zowel
voor onze 350 leden als alle andere volleyballers en geïnteresseerden.”

Fanclub Wout Poels
weer in startblokken
De fanclub van Wout Poels is klaar voor het nieuwe seizoen van de
Vacansoleil-DCM profwielrenner. Donderdag 3 januari kwam het bestuur
van de fanclub bijeen. Aan het einde van de bijeenkomst schoof Poels
zelf ook even aan om bij te praten en zijn plannen voor 2013 toe te
lichten.
De afgelopen weken heeft hij er
zo’n 3.000 trainingskilometers opzitten. Voorzitter Jos Waals hoopt dat de
opgeknapte Poels het publiek weer
kan laten genieten van de wielersport. “Daar waar mogelijk zullen
fans langs het parkoers staan”, aldus
Waals. Mogelijk gaat een delegatie
naar de Ronde van Algarve en er
komt weer een bustocht naar Huy

waar de Waalse Pijl wordt verreden.
Bovendien zijn er plannen om de
nachtaankomst van de Tour de France
in Parijs bij te wonen en wordt onderzocht of ze per vliegtuig met de fanclub naar het WK wielrennen in Italië
kunnen gaan. De Wout Poels fanclub
telt inmiddels zo’n driehonderd betalende fans en dertig sponsoren.

Hovoc HS 1 met hun shirtsponsors
Volgens de voorzitter geeft de site
naast informatie ook de Hovoc-sfeer
goed weer: “Het belangrijkste is het
warme Hovoc-gevoel dat internetbureau Forwart perfect heeft weten te
vangen in de nieuwe uitstraling en de
prachtige volleybalfoto’s. De website is
precies hetgeen we voor ogen hadden,

en zelfs meer.”
In 2005 heeft Forwart voor Hovoc
een website met een beheeromgeving
gerealiseerd, die inmiddels toe was aan
vervanging. Het bureau werd afgelopen
jaar ook al shirtsponsor van het eerste
herenteam. Bestuurslid Erna Joosten en
webbeheerder Niels Hendrix hebben

het project namens Hovoc begeleid.
“De nieuwe website oogt fris en doet
mijn Hovoc-hart sneller kloppen”,
aldus de laatste. “Hier ga ik met veel
enthousiasme mee aan de slag en ik
ben ervan overtuigd dat alle bezoekers van Hovoc.nl dat positief zullen
waarderen.”

Whiplash, je zal het maar hebben!

In Venray heeft
Van der Putt Advocaten een
letselschade afdeling met
letselschade advocaten die lid zijn
van de LSA en ASP.

Iedereen heeft er wel eens van gehoord. Whiplash. Veel mensen hebben er ook een mening over. Het is zeer lastig, zo niet
onmogelijk, om bij mensen die last hebben van, zoals dat vaak genoemd wordt, whiplash-achtige klachten, een beschadiging in of
aan het lichaam zichtbaar te maken die de klachten kan verklaren. Wel kunnen whiplashachtige klachten een grote invloed hebben
op de levensvreugde en ook tot een aanzienlijke schade leiden. Meestal staan nekklachten en hoofdpijn op de voorgrond, maar ook
concentratieproblemen, geheugenproblemen, slaapproblemen en ernstige vermoeidheid komen vaak voor.

Deze advocaten houden zich
louter en alleen bezig met de
belangenbehartiging voor
slachtoffers van ongevallen en
medische missers. De drempel
om contact op te nemen met een
advocaat is voor veel mensen
echter hoog.

Whiplashslachtoffers stuiten regelmatig op onbegrip bij hun omgeving. Kreten als “je ziet er goed uit, waarom ben je nog niet aan
het werk?” en “kom op, even doorbijten, hoofdpijn heb ik ook wel eens” worden heel veel gehoord.
Als er ook een verzekeraar bij de kwestie betrokken is, bijvoorbeeld als de whiplash een gevolg is van een ongeval, wordt het vaak
nog vervelender. Veel verzekeraars hebben als beleid dat zij langdurige whiplashklachten niet als ongevalsgevolg erkennen. Die
verzekeraars schakelen dan hun medisch adviseur in die stelt dat er geen lichamelijke afwijkingen zichtbaar zijn, dus kan er geen
sprake zijn van letsel als gevolg van het ongeval. De voor de verzekeraars optredende schaderegelaars volgen dat advies en geven
dan aan het slachtoffer aan dat de zaak “pragmatisch” geregeld kan worden. Dat houdt in dat de verzekeraar een bedrag(je) betaalt
en de zaak daarmee als afgehandeld beschouwt. Het slachtoffer blijft achter met forse klachten en beperkingen, maar is niet in staat
om de benodigde hulp te financieren, omdat de afkoopsom niet toereikend is.
Helaas zijn er zelfs belangenbehartigers en rechtsbijstandsverzekeraars die er ook heel snel voor kiezen om de zaak pragmatisch af
te doen. Van een verzekeraar valt dat nog te begrijpen, maar een belangenbehartiger zou beter moeten weten!
De rechtspraak is immers duidelijk: als de klachten van het slachtoffer reëel, niet ingebeeld en niet voorgewend zijn, komen ze
voor rekening van de verzekeraar, ook als er geen aantoonbaar letsel is. Dat is toch wat anders dan “we zien niks, dus is er niks”.
De vraag is, hoe je dit aantoont. Veelal kijk je dan eerst naar de medische voorgeschiedenis. Heeft het slachtoffer nooit eerder
vergelijkbare klachten gehad en nemen de huidige behandelaars, zoals de huisarts of een fysiotherapeut, de klachten serieus? Dan
is aannemelijk dat de klachten door het ongeval veroorzaakt zijn. Als er wel eerder vergelijkbare klachten zijn geweest, ga je verder
kijken. Waren dat dezelfde soort klachten? Waardoor werden deze klachten veroorzaakt? Welke behandelingen zijn er geweest en
wat was het resultaat? Ook als er al eerder vergelijkbare klachten waren, kan het zijn dat de huidige klachten door het ongeval
veroorzaakt zijn. Enkel als er kort voor het ongeval dezelfde klachten waren, zal het moeilijk worden om de klachten na het ongeval
als ongevalsgevolg te benoemen. Dan kan een pragmatische oplossing de beste keuze zijn. In alle andere gevallen: niet te snel
de moed verliezen en doorvechten voor je recht op schadevergoeding!
In een aantal zaken moet er, nadat het medisch dossier beoordeeld is, nog verder onderzoek gedaan worden, omdat de verzekeraar
door een onafhankelijke arts vastgesteld wil hebben dat er echt geen andere oorzaak voor de klachten is. Omdat het klachtenpatroon
lijkt op klachten die bij een aantal neurologische ziektebeelden voorkomen, wordt dan vaak een neuroloog ingeschakeld. Niet iedere
neuroloog is even overtuigd van het feit dat whiplashletsel ook echt letsel is. Laat je je onderzoeken door een neuroloog die niet in
whiplashletsel gelooft, dan is de uitkomst van het onderzoek voorspelbaar. Verzekeraars zullen natuurlijk aandringen op onderzoek
door een hen welgevallige neuroloog. Ga niet akkoord met zo’n onderzoek als je geen belangenbehartiger hebt die ter zake deskundig is en weet welke neuroloog wel en welke niet gevraagd zou moeten worden voor het onderzoek.
Met behulp van een ter zake deskundige belangenbehartiger kan ook een whiplash letsel naar tevredenheid van het slachtoffer
worden geregeld. Helaas zit er ook bij belangenbehartigers nogal wat kaf onder het koren. Kies dus voor een gespecialiseerde
belangenbehartiger. De letselschadeadvocaten van Van der Putt Advocaten zijn dat. Ons kantoor heeft het keurmerk van de Stichting
Keurmerk Letselschade en de letselschadeadvocaten van ons kantoor zijn aangesloten bij de LSA (de vereniging van letselschade
advocaten), de ASP (de vereniging van letselschadeadvocaten die alleen optreden namens slachtoffers) en de WAA (de werkgroep
artsen en advocaten, een overlegorgaan van artsen en advocaten die slachtoffers bijstaan bij de afwikkeling van letselschadezaken).
Neem gerust vrijblijvend contact op voor een gratis kennismakingsgesprek of kom langs op ons gratis inloopspreekuur, ook als
u al een belangenbehartiger heeft!

Vandaar dat de
letselschadeadvocaten van
Van der Putt Advocaten een
inloopspreekuur hebben.
Elke maandag van 12.00 tot 14.00
en woensdag van 17.00 tot 18.00
kunt u zonder afspraak binnenlopen
voor een geheel vrijblijvend en
kosteloos adviesgesprek met een
van de letselschadeadvocaten
van Van der Putt Advocaten. In
dit gesprek zal uitgelegd worden
wat uw mogelijkheden zijn om
uw schade zo volledig mogelijk
vergoed te krijgen.
Ook als u al een andere
belangenbehartiger heeft kunt u
van het spreekuur gebruik maken.
Overstappen naar een andere
belangenbehartiger is immers altijd
mogelijk.
Van der Putt Advocaten is
gevestigd aan de Patersstraat 15-17
te Venray. Telefonisch overleg is ook
altijd mogelijk. Bel daarvoor met
nummer 04 78-55 66 77.
Van der Putt Advocaten is
overigens ook op internet
bereikbaar. Surf eens naar
www.putt.nl voor meer informatie
of neem per mail contact met ons
op via ons e-mailadres
info@putt.nl.
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Trainer wisselt van voetbalclubs

Ummenthun
naar Meterik

RKSV Meterik heeft in Gé Ummenthun de nieuwe hoofdtrainer voor
het seizoen 2013-2014 gevonden. Dit liet de voetbalclub via haar website
weten. Ummenthun volgt Rick Bonten op die na twee seizoenen stopt.
Ummenthun vertrekt na dit seizoen bij Melderslo.

Bixiewedstrijd De Dravertjes
Ponyclub De Dravertjes Melderslo houdt zondag 13 januari een Bixiewedstrijd in de manege
Wieneshof in Hegelsom. Deze wedstrijden zijn van 10.00 tot ongeveer 17.30 uur. De Bixievaardigheidsproeven zijn speciaal voor kinderen tussen 6 en 13 jaar die graag wedstrijden willen
rijden, maar nog niet klaar zijn voor de regulieren klassen B-dressuur of B-springen.

Van sporttalent naar
sporter
Het Sportgala Horst aan de Maas wordt op vrijdag 22 maart in ’t Gasthoes in Horst gehouden. Sportclubs en
inwoners kunnen nog tot 18 januari kandidaten opgeven om genomineerd te worden. Bijvoorbeeld voor de
categorie ’sporttalent van het jaar’, de prijs die springruiter Teun Vestjens vorig jaar won. “Ik vond het al een eer
dat ik genomineerd werd. Laat staan dat ik de prijs uiteindelijk ook nog won.”

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst
van voetbalvereniging RKSV Meterik
maakte de voorzitter bekend dat Gé
Ummenthun de nieuwe hoofdtrainer voor het komende seizoen gaat
worden. Hij gaat de selectie vanaf het
begin van seizoen 2013-2014 trainen.
Ummenthun was eerder hoofdtrainer bij de eerste elftallen van
de voetbalclubs Top’27 uit Tienray
en RKSV Melderslo. Na de fusie met
Swolgen was er in Tienray geen plek
meer voor trainer Ummenthun. Hij
begon daarop bij voetbalvereniging
RKSV Melderslo. Na een aantal successen, zoals een promotie naar de
vierde klasse, besloot de trainer zijn
afgelopende contract bij Melderslo
niet te verlengen.
Het bestuur van de Melderslose
voetbalclub laat weten: “Ondanks het
feit dat Ummenthun het goed naar
zijn zin had in Melderslo, heeft hij in

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

Sevenummer Teun Vestjens kijkt
met plezier terug op het Sportgala.
“Het kwam voor mij zeker als een
verrassing. Ik vond het al mooi om
genomineerd te worden, dus dat ik
de prijs won was helemaal geweldig.
Ik vond de voorbereiding ook leuk,
bijvoorbeeld het opnemen van het
presentatiefilmpje. Het was mooi om
mee te maken. Ook de avond zelf was
erg leuk, er was veel werk ingestoken
om er een feest van te maken.”
“Toen de nominaties bekend

werden gemaakt in de HALLO vroegen
mensen me al of ik gewonnen had. Na
afloop werd ik dan ook vaak aangesproken op de verkiezing. Het motiveert je om nog betere prestaties te
leveren. Dit is toch een extra beloning
voor je inzet”, aldus Vestjens.

Aandacht motiveert je
Teun is dit jaar overgegaan naar de
paarden en dat is boven verwachting
goed gegaan. “Ik had niet verwacht
dat het meteen al zo goed zou gaan.

Ik ben dit jaar kampioen van Limburg
geworden in het Z-springen. En op de
Nederlandse Kampioenschappen was
mijn broer Freek tweede en haalde ik
de derde prijs. Samen op het podium,
dat was een unieke prestatie.”
Voor het nieuwe sporttalent van
het jaar heeft Teun alvast een wens:
“Ik wens de komende winnaar toe, dat
hij of zij net zo van zijn uitverkiezing
mag genieten als ik dat heb gedaan.”
Voor aanmelden van kandidaten, kijk
op ww.sportgalahadm.nl

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATI

INSPECTIE
S HOUTWORM

06-22605746

●

w w w. t r a a s . n l

Blitterswijck

het belang van het team besloten
om zijn contract niet te verlengen.
Volgens hem is het goed als er weer
een nieuw gezicht voor de groep
komt te staan. Het bestuur van RKSV
Melderslo betreurt, maar respecteert
deze beslissing. Hiermee komt na drie
jaar een einde aan de goede en plezierige samenwerking tussen trainer
en club.”
RKSV Melderslo heeft in Roeland
van Oudenhoven ondertussen een
opvolger gevonden. van Oudenhoven
komt uit Tegelen en is op het moment
trainer van Rksvn uit Neer. In het
verleden heeft hij voornamelijk bij
verenigingen uit een dorp gewerkt,
daarom verwacht het bestuur van
RKSV Melderslo dat van Oudenhoven
ook goed binnen de Melderse clubcultuur zal passen. Van Oudenhoven
heeft voor een seizoen getekend.

Te huur!
Vanaf januari 2013
hebben wij te huur een

ruimte à 80 m2

in omgeving Horst.
Voor info:
077 398 52 41 na 19.00 uur,
of 06 39 88 53 36

Uw specialist in garagedeuren
077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

www.mathpeeters.nl
DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Kronenberger scholieren naar
ﬁnale BSK Tafeltennis
Basisschool De Kroevert uit Kronenberg was vrijdag 4 januari zeer succesvol tijdens de voorronde
voor het Basisscholen Kampioenschap Tafeltennis (BSK) in de zaal van tafeltennisvereniging Seta.
Naast vele finaleplaatsen in diverse leeftijdsgroepen, wist de school ook de plaatselijke schoolprijs te
winnen: als school met de meeste deelnemers ontving ze van de organisatie een pakket van acht
batjes en een gros ballen. Van de veertig deelnemers uit Sevenum en Kronenberg, kwamen er achttien
van De Kroevert.

Gehakt half om half
Karbonadelapjes
Winterbollen

500 gram

€ 3,50

€ 1,25
100 gram € 1,15
100 gram

Wij zijn op zoek naar een

enthousiaste medewerker m/v
voor in ons team. Ben jij op zoek naar een fulltime uitdaging?
En ben jij maximaal 18 jaar?
Mail dan jouw sollicitatie naar info@slagerijjoosten.nl

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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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.

Tilla Minten

Tilla Minten is een van de eerste vrouwen die toneel speelde in America.
Deze week wordt de 98-jarige dame geplukt.

Koken met

Randy

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

zelfs een keer aardappelen schillen
op het toneel, dat was wel grappig.
We hebben het toneelstuk De Zwarte
Plak twaalf keer opgevoerd en het zat
steeds vol. Ik heb daarna nog in een
stuk gespeeld over het Zeeuwse platteland, de Zondvloed. Daarna werd ik ziek
en kon ik niet meer in de opvolger De
Haven spelen. Ze deden toen net alsof
mijn karakter was overleden.”
De tijd als toneelspeelster ligt
nu ver achter Tilla. Nu houdt ze zich
bezig met het maken van kaarten. Dat
is een hobby van haar. “Ik houd van
kaarten maken. Jammer genoeg kan
ik nu niet meer zo goed zien, maar ik
doe het nog steeds erg graag. Ik ben
ook creatief aangelegd. Vroeger was
ik coupeuse en maakte ik vooral voor
mezelf kleding. Het creatieve zit wel
bij ons in de familie. Ik denk dat ik het
van mijn vader heb. Hij werkte bij het
spoor, hij moest de slagbomen open
en dicht doen. In de tussentijd had hij
niets te doen. Toen ging hij altijd sokken voor ons breien. Dat was erg leuk”,
lacht ze.
Op haar hoge leeftijd weet de
98-jarige Tilla nog veel. “Hoe ouder je
wordt, hoe meer de dingen van vroeger terug komen. Die kleine onnozele
dingen van vroeger die komen zo nu en
dan terug. Zo weet ik nog dat mijn oom

mij een keer met een paar anderen op
de trein naar huis zette. Ik was toen
ongeveer vier jaar. Toen de conducteur
onze kaartjes kwam controleren, zag hij
dat wij in de verkeerde trein zaten.
We moesten naar Horst, maar we zaten
in de trein naar Weert. De conducteur
stopte de trein en we werden bij een
wachtpost afgezet. We kregen daar een
heel dik plak peperkoek met dik de
boter erop. Dat vond ik toen geweldig,
want zo dik sneed mijn moeder de
peperkoek nooit”, vertelt ze vrolijk.
“In Weert pakten we weer de trein naar
Eindhoven en daar stapten we in de
goede trein naar Horst. Het is zo leuk
dat ik dit nu nog kan vertellen. Dat kan
niemand zich nu voorstellen. Door
zulke dingen te herinneren, heb ik toch
plezier aan de dingen die ik vroeger
heb meegemaakt. Ik kan er nu nog
vaak om lachen.”
Tilla vindt het heel belangrijk dat ze
gezond blijft. Zelf woont ze in Berkele
Heem in Horst. “Vroeger waren de
mensen heel afhankelijk van familie.
Tegenwoordig zijn daar andere mensen
voor in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen. Ik ben er erg dankbaar voor,
maar ik hoop wel nog dat lang voor
mezelf kan zorgen. Het is fijn dat wij
als ouderen nu vaak hulp krijgen, maar
wat als het vijftig jaar later is?”

It’s Clean

Yoghurtijs

maakt schoon op uw wensen

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
Benodigdheden:

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

www.its-clean.nl

· 1 liter room
· 1 liter yoghurt
· 300 gram eigeel
· 500 gram suiker
· 2 citroenen

Bereiding:
• Zet de room met de suiker op het
vuur en roer tot de suiker is
opgelost;
• voeg het citroensap en de yoghurt
toe;
• laat deze massa koken;
• voeg daarna al roerende het
eigeel toe en verwarm de massa
weer tot ongeveer 80 graden,
zodat de ijsmassa opstijft tot een
sausachtige substantie;
• laat nu de massa afkoelen en
draai er dan ijs van in een
ijsmachine.

Met vier andere meisjes en voor
de rest allemaal mannen speelde Tilla
eind jaren 40 in het toneelstuk De
Zwarte Plak. Het stuk speelde zich af
in de Tweede Wereldoorlog, die toen
een aantal jaren voorbij was. Veel
kan de nu in Horst woonachtige Tilla
zich niet meer herinneren van haar
tijd als toneelspeelster. “Het is al zo

lang geleden. Wat ik wel nog weet,
is dat ik altijd tussen het tweede en
derde bedrijf door mijn moeder in bed
stopte. Ik ging toen snel even naar
huis, want ik woonde dichtbij. Mijn
moeder was ziek en had veel hulp
nodig. Ik was altijd op tijd terug, al had
ik maar vijf minuten. Ik speelde een
boerin, een echte huismoeder. Ik moest

PUZZEL

Sudoku

De Kruisweide Sevenum

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.

Eet u smakelijk!

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

Zoals u wellicht heeft vernomen is de gemeente Horst a/d Maas per
1 januari 2013, eigenaar geworden van Sportcentrum de Kruisweide.
De lopende contracten die voor dit seizoen zijn afgesloten zullen
uiteraard worden uitgediend.
Indien u na 1 januari 2013 vragen heeft over de huurmogelijkheden van
het sportcentrum, kunt u terecht bij verhuur@horstaandemaas.nl of
telefonisch via 077-4779777.

Oplossing vorige week:
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Tenslotte willen wij iedereen bedanken voor het
in ons gestelde vertrouwen, en wensen wij u
alle goeds en een sportief 2013.
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Bespreking Poll week 52

Vuurwerk mag alleen door professionals worden afgestoken
Oud en Nieuw dat vieren we met oliebollen, champagne en vuurwerk.
Ettelijke miljoenen euro’s werden vorige week in tien minuten tijd de lucht
ingeschoten. Maar ook in de aanloop ernaar toe vliegen de rotjes en pijlen je
om de oren. Leuk, vuurwerk. Maar het kost ons niet alleen geld, wie er niet
voorzichtig mee omgaat heeft grote kans het nieuwe jaar in het ziekenhuis
te vieren. Minder consumentenvuurwerk en meer professionele shows, dat is
volgens bijna driekwart van de stemmer een veel beter idee. Ongelukken met
vuurwerk worden zo beperkt en men kan er zo veilig van genieten. Lezer Jan
Huys reageerde als volgt: “Laat de gemeente ieder jaar een mooi vuurwerk

centraal organiseren. Eventueel wisselend in de verschillende kerkdorpen.
Gemiddeld wordt er voor 4,- euro per inwoner gekocht. Dit is voor Horst een
bedrag van rond 160.000 euro. Kun je een mooi vuurwerk voor maken. Het geld
hiervoor binnen krijgen moet ook op een of andere manier lukken.”
Iets meer dan een kwart van de stemmers is het daar niet mee eens.
Zo’n professionele show moet ook worden betaald, waarschijnlijk door de
gemeenschap. Waarom zou je daarvoor op moeten draaien als je eigenlijk
sowieso geen vuurwerk wilt zien? Bovendien werk je door vuurwerk voor
particulieren te verbieden, illegaliteit in de hand.

Prins carnaval
De Mèrthal is een prima plek
voor een tijdelijke supermarkt
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Nu de plannen om het tweede deel van het centrum van Horst op te schop
te nemen steeds definitiever worden, beginnen ondernemers tijdelijk andere
onderkomens te zoeken. Zo denkt supermarkt Jan Linders er bijvoorbeeld over
na om naar de Mèrthal in Horst te verhuizen. Zij zouden het pand dan tijdens de
verbouwing van het Kloosterhof in gebruik nemen. Een goed idee?
Het levert de Mèrthal natuurlijk veel geld op: er is opeens bijna doorlopende
bezetting van het gebouw. Dat geld kan later weer besteed worden in het onderhoud van het gebouw. Daarnaast wordt een belangrijke speler in Horst-centrum
tevreden gehouden. Aan de andere kant moeten veel verenigingen, die normaal

gesproken activiteiten in de Mèrthal ontplooien, hun plannen dan omgooien en
uitwijken naar andere locaties.
Moeten verenigingen de dupe worden van de plannen van bedrijven en de
gemeente? En denk eens aan de parkeergelegenheid: die is rondom de Mèrthal
veel beperkter dan bij de huidige locatie. Dat kan natuurlijk ook voor overlast
zorgen.
Een flinke financiële injectie voor Stichting de Mèrthal en een tijdelijk
onderkomen voor een grote supermarkt uit Horst-centrum, of een extra last voor
verenigingen en het in de hand spelen van een parkeerprobleem: wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 01) > Medische klachten zoek ik eerst via internet op > eens 70% oneens 30%

DANSEN BIJ FROXX

SPORTEN BIJ FROXX

HIPHOP & KINDERDANS

BODY-FIT & ZUMBA

Dansen in Horst doe je bij Froxx. Al vanaf
4 jaar kunnen de kinderen bij ons terecht.
En voor professionele HipHop lessen vanaf
10 jaar. Bent u al wat ouder, geen probleem.
U kunt terecht bij de Youth en de Adults
lessen.

Kom gewoon kosteloos een keertje
meedraaien op proef. Je hoeft je
hiervoor niet aan te melden.

Maandag 14 januari
16:00 Hip Hop Kids
16:45 Zumba For Kids
Dinsdag 15 januari
19:00 Hip Hop Teens/Youth
21:00 Hip Hop Flow (Youth/Adults)
Woensdag 16 januari
16:15 X-mini Kids (gr. 1/2 v/d basisschool)
16:45 Mini Kids (gr. 3/4 v/d basisschool)
17:15 Modi Kids (gr. 5/6 v/d basisschool)
18:00 Hip Hop Teens
18:45 Hip Hop Youth/Adults
Donderdag 17 januari
16:00 Hip Hop Kids
17:30 Zumba For Kids
Hip Hop Kids = 10 t/m 12 jr.
Hip Hop Teens = 12 t/m 15 jr.
Hip Hop Youth = 16 t/m 22 jr.

KOSTEN VAN DE CURSUS
Een danscursus bestaat uit 15 lessen
(X-)Mini Kids (30 min.)
Modi Kids (45 min.)
Hip Hop (45 min.)
Zumba For Kids (45 min.)

€ 55,€ 70,€ 75,€ 70,- / € 100,-

Géén instapkosten, géén inschrijfgeld, géén
verplichte maandelijkse incasso’s. Ook geen
vaste avond, maar allemaal open inloopuren!
Je komt sporten wanneer het jou uitkomt!
Maandag (vanaf 21 jan)
09:15 Body-Fit M
18:30 Body-Fit M
19:30 Body-Fit C
20:30 ZUMBA Fitness
Dinsdag (vanaf 22 jan)
20:00 ZUMBA Fitness
Woensdag (vanaf 23 januari)
09:15 Body-Fit M
10:15 ZUMBA Fitness
19:30 Body-Fit C
20:30 ZUMBA Fitness
Donderdag (vanaf 24 januari)
09:15 ZUMBA Fitness
18:30 ZUMBA Fitness
19:30 Body-Fit M
Zondag (vanaf 27 januari)
10:00 ZUMBA Fitness

KOSTEN VAN DE CURSUS

Seizoen van 20 weken (t/m zondag 30 juni 2013)
Per les
10-ritten kaart
20-ritten kaart
Onbeperkt sporten

€ 7,00
€ 60,00 = € 6,00/les
€ 100,00 = € 5,00/les
€ 125,00

TEL: 077-4770111
WWW.FROXX.NL

Voor versterking van haar team is Jan Arts transporten BV
op zoek naar enthousiaste medewerkers voor het verzorgen
van zowel dag- als avond/nachttransporten.

chauffeurs fulltime
Gewenst profiel
- Vaardigheden: flexibiliteit, zelfstandigheid en betrokkenheid
- In bezit van rijbewijs B-C-E
- In bezit van chauffeursdiploma CCV-B/code 95
Ons aanbod
- Een transportfunctie in een bedrijf met een informele werkomgeving
- Een passend pakket van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Wanneer bovenstaande je interesse heeft gewekt, reageer dan door een
sollicitatiebrief met Curriculum Vitae te richten aan Anne v. Horen-Arts op
het onderstaande adres of per e-mail. Voor vragen kun je tevens contact
opnemen met Anne v. Horen-Arts op onderstaand telefoonnummer.

Jan Arts transporten BV
Soemeersingel 47, 5759 RB Helenaveen
0493-539436 . info@arts-transporten.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.

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.

Gerd Leers bezoekt Peel en Maas
Op vrijdag 18 januari organiseert het CDJA Noord-Limburg een bijeenkomst waar Gerd Leers te gast zal zijn. Alle jongeren uit het noorden van
Limburg zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen en hem het
hemd van het lijf te vragen.

De voormalige burgemeester van
Maastricht en voorheen Minister van
Immigratie, Integratie en Asiel zal zelf
een woordje doen en alle vragen van
het publiek beantwoorden. Dus ben
jij tussen de 15 en 35 jaar en ben je

geïnteresseerd in politiek? Dan is dit de
kans voor jou! De avond zal plaatsvinden in DOK6 te Panningen, vanaf 19.30
uur. Graag zien we jou daar terug.
Renée van Enckevort,
Bestuur CDA Horst aan de Maas

De officiële datum is
natuurlijk de elfde van de
elfde, maar nu de feestdagen
voorbij zijn en het nieuwe jaar
is begonnen, barst het echte
feestgedruis los. Horst aan de
Maas staat de komende weken
volop in het teken van carnaval.
Nieuwsblad HALLO Horst aan
de Maas geeft alle prinsen uit
onze gemeente een podium om
zichzelf voor te stellen, door
middel van elf vragen en een
bijbehorende foto. Aan de prins
en vereniging gerelateerde
bedrijven hebben de mogelijkheid om hun kersverse prins te
feliciteren met zijn benoeming.
Deze week bijten de prinsen van
Lottum, Melderslo,
Broekhuizenvorst en Swolgen de
spits af. De aankomende weken
volgt de rest. Zelf ben ik opgegroeid in Zuid-Limburg en ook
daar vierde ik carnaval.
Weliswaar niet in verenigingsverband, maar samen met vrienden
vierden we het eerst op school,
om vervolgens de stad in te
gaan. Gedurende de carnavalsdagen werd Maastricht namelijk
overspoeld door carnavalsvierders uit de eigen stad en uit de
provincie. Ik keek mijn ogen uit!
Toen ik ging studeren in NoordBrabant verwaterden de uitstapjes naar het zuiden van het land.
Als je Limburg bent gewend, dan
voelt het vreemd om carnaval in
Tilburg en in Eindhoven te vieren.
Daar vindt het vooral in de
kroegen plaats, terwijl ik meer
straatcarnaval was gewend.
Tegenwoordig sluiten mijn
vriendin, mijn dochter en ik ons
aan bij een groep vrienden.
Zij zijn een aantal weken
geleden heel enthousiast aan de
slag gegaan. In vorige edities
van carnaval gingen ze, toen
mijn dochter en ik nog niet in
beeld waren, verkleed als een
groep kaketoes, als vrolijk
versierde windmolens of gingen
de heren verkleed als Jan
Klaassen en de dames als Katrijn.
Het is mooi om te zien dat echte
carnavalsverenigingen en
-vierders zoveel tijd en energie
steken in het maken van
bijvoorbeeld kleding of gezamenlijk werken aan een carnavalswagen. Zoiets moet volgens
mij in je bloed zitten of je in
ieder geval met de paplepel
ingegoten zijn. Ik kijk graag
vanaf de zijlijn toe en geniet.
Veel plezier allemaal!
Herman
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Spaar bij Albert Heijn voor

C a r n a va l !
Met de GRATIS Wilhelminazegels.
Van januari t/m februari ontvangt u bij iedere besteding van € 15,- een GRATIS
Wilhelminazegel. Een volle spaarkaart met 5 zegels is € 5,- waard. Volgeplakte
kaarten kunt u t/m 30 juni 2013 [ook tijdens Carnaval, Koninginnedag, etc.]
besteden bij de onderstaande deelnemers.

Volle
spaa
rkaa
rt
is

€ 5,-

waa
rd

!

Albert Heijn
De Lange
Horst
www.delangehorst.nl

Horst aan de Maas

Speciaalbier en whisky café, Wilhelminaplein 13

Tot snel bij uw Albert Heijn.
Ma. t/m Wo. 08:00 - 20:00 uur
Do. t/m Vrij. 08:00 - 21:00 uur
Za.

08:00 - 20:00 uur

Zo.

Gesloten

www.ahhorst.nl
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Behoeftes beter in beeld door
Zwemles voor kinderen
vraagverhelderingsgesprek
bij De Berkel in 2013
Sinds 1 juli jl. krijgen inwoners van Horst aan de Maas die aangeven belemmeringen tegen
te komen in het maatschappelijke leven, een uitnodiging voor een zogenoemd vraagverhelderingsgesprek. Dit gesprek vormt het startpunt voor alle vormen van ondersteuning op het
gebied van wonen, zorg en welzijn. In het afgelopen half jaar zijn maar liefst 250 van deze gesprekken gevoerd. De eerste analyseresultaten van deze gesprekken zijn positief. Inwoners
ervaren de gesprekken als prettig. Daarnaast blijkt dat door de gesprekken een breder palet
aan oplossingen voor een hulpvraag in beeld komen.
De vraag achter de vraag
“In een vraagverhelderingsgesprek gaan we
met elkaar op zoek naar de vraag achter de
vraag en zoeken we allereerst naar oplossingen
binnen de eigen (ﬁnanciële) situatie en omgeving. Dit is geen nieuw fenomeen in de zorg.
Ook huisartsen, ergotherapeuten en andere
zorgverleners gaan zo te werk. Wel nieuw is dat
we dit doen naar aanleiding van aanvragen van
burgers voor individuele voorzieningen zoals
een rolstoel of een vervoerspas. Voorheen werd
zo’n aanvraag in behandeling genomen en al
dan niet gehonoreerd. Daarbij keken we vooral
naar de beperking die iemand had en minder
naar wat mensen nog konden”, vertelt Mirjam
Linssen van de gemeente Horst aan de Maas.
Op dit moment voeren medewerkers van drie
organisaties het ‘vraagverhelderingsgesprek’ uit.
Naast de gemeente Horst aan de Maas zijn dit:
MEE en Synthese.
Positieve reacties
Uit de terugkoppeling van mensen die met de
nieuwe werkwijze te maken kregen, blijkt dat
zij deze als positief ervaren. Ze geven aan het
prettig te vinden dat er verder gekeken wordt
dan de aanvraag zelf. Marijke Wissink van
MEE: “We krijgen terug dat de gesprekken
informatief en leerzaam zijn. Mensen ervaren
het als positief dat we meedenken in en over
hun thuissituatie. Ook krijgen de inwoners door
de gesprekken meer inzicht in de kosten van
voorzieningen en gaan daardoor anders tegen
zaken aan kijken. Zo zijn er mensen die een
pas voor de regiotaxi aanvragen en weten dat
ze deze hoogstwaarschijnlijk maar een paar
keer per jaar gaan gebruiken. Als ze horen dat
de gemeente toch het volle tarief moet betalen,
blijkt dat ze bereid zijn om andere oplossingen
te zoeken.”
Bredere kijk
“Hoe eenvoudig een vraag ook lijkt te zijn, in het
vraagverhelderingsgesprek kijken we steeds
naar het totaalplaatje”, aldus Mirjam Linssen.
“Wat is de persoonlijke situatie van de mensen?
Hoe wonen ze en hoe is het gesteld met hun
lichamelijke en geestelijke gezondheid?

Ook betrekken we de sociale omgeving en
ﬁnanciële situatie van mensen erbij. Hierdoor
wordt duidelijker wat de daadwerkelijke behoefte is en komen soms nieuwe oplossingsmogelijkheden in beeld.” De eerste analyseresultaten
van de gevoerde gesprekken laten zien dat een
ruime meerderheid van de hulpvragen op een
andere manier is opgelost dan de burger in eerste instantie beoogde. Hier kan gedacht worden
aan een aanvraag voor huishoudelijke hulp, die
is opgelost door inzet en hulp van familieleden.
Maar er zijn ook situaties waarin de oorspronkelijke aanvraag wordt gehonoreerd en mensen
aanvullend gebruik gaan maken van een lokale
was- en strijkservice of klussendienst waarvan
ze eerder niet op de hoogte waren.
Volop nieuwe initiatieven, ook voor en door
burgers
De reacties van inwoners op de nieuwe werkwijze met vraagverheldering stemmen verantwoordelijk wethouder Op de Laak positief. “De
vraagverhelderingsgesprekken zijn een belangrijk startpunt waarmee wij als gemeente samen
met zorgpartners invulling geven aan onze visie
‘iedereen zolang mogelijk mee laten doen in
Horst aan de Maas nu en in de toekomst’. Maar
ik word ook erg blij van alle initiatieven die op dit
vlak in onze gemeenschap ontstaan. Dan denk
ik bijvoorbeeld aan het dienstencentrum beej
Mooren waar mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt de mogelijkheid krijgen werkervaring op te doen door, begeleid, als vrijwilligers
aan de slag te gaan, de klus- en hulpdienst in
Grubbenvorst of de dagvoorziening Kronenberg.
Stuk voor stuk mooie voorbeelden uit de praktijk
die laten zien waartoe we in staat zijn als we samen ergens de schouders onder zetten. WIJ…
zo doen wij dat in Horst aan de Maas!”
Meer informatie
Meer informatie over wat het vraagverhelderingsgesprek inhoudt, wie het voert en hoe u het
kunt aanvragen is te vinden op www.horstaandemaas.nl onder het kopje zorg&welzijn.
U kunt ook contact opnemen met de gemeente
Horst aan de Maas, tel. 077 - 477 97 77;
e-mail gemeente@horstaandemaas.nl

Openbare hoorzitting

Behandeling van
bezwaarschriften en klachten
Op dinsdag 15 januari 2013 wordt een
vergadering 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 in Horst (ingang via
hoofdingang).
Om 18.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen het besluit inzake een be-

zwaar gericht tegen het besluit van het college
d.d. 29-10-2012 op het verzoek tot vergoeding
van planschade.
Om 19.00 uur komt aan de orde een bezwaarschrift tegen het besluit inzake een bezwaar
gericht tegen het besluit van college d.d.
04-10-2012 inzake een last onder dwangsom.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. P. Schrijver, tel. 077 - 477 97 77.

Wij leiden kinderen vanaf 4 jaar op voor het
Zwem ABC waarbij u de keuze kunt maken uit:
Nieuw! ! Zwemles in een vaste kleine groep
Vanaf januari 2013 starten we met lessen in
kleine groepjes van maximaal 6 leerlingen
waarbij de leerlingen gezamenlijk zullen
doorstomen naar het volgende niveau en het
hele zwemlestraject bij dezelfde onderwijzer
blijven zwemmen.
Op donderdag om 17.45 uur.
Reguliere zwemles
Hier werken we met 5 verschillende niveaus
waarbij de leerlingen per niveau een vaste
zwemonderwijzer hebben. Bij doorstroming

naar het volgende niveau is er een wisseling
van zwemonderwijzer. De groepsgrootte
varieert met een gemiddelde van 10 leerlingen. Op meerdere dagen op diverse tijden.
MEA zwemles (Met Extra Aandacht)
Voor kinderen die om uiteenlopende reden
moeite hebben met de reguliere zwemles.
Als ouder mag u altijd bij de les aanwezig
zijn. Deze groepen bestaan uit maximaal
5 leerlingen per zwemonderwijzer.
Op vrijdag om 17.45 uur.
Voor meer informatie kunt u bellen
Tel: 077 - 477 97 25 of mail:
receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Themabijeenkomst 15 januari

Zelfredzaamheid
Regelmatig vinden er themabijeenkomsten
voor de gemeenteraad van Horst aan de
Maas plaats. Doel daarvan is dat de gemeenteraad achtergrondinformatie ontvangt over
diverse uiteenlopende onderwerpen.
Dinsdag 15 januari 2013 is er een themabijeenkomst over Zelfredzaamheid. Deze avond vindt
plaats in MFC De Meulewiek, St. Jansstraat 2 in
Meterik en begint om 20.00 uur. De themabijeenkomst wordt geleid door de heer Ben van Essen.
De avond ziet er als volgt uit:
Programma
• Opening en doel bijeenkomst door de voorzitter
van de gemeenteraad, de heer Van Rooij.
• Gesprek onder begeleiding van de heer Jan
Custers, projektleider proeftuin zelfsturing over
verantwoordelijkheden (burger(s), overheid,
maatschappelijke instelling(en).
• De Raad heeft in oktober 2011 de visie
leefbaarheid en zelfredzaamheid vastgesteld.
Wethouders Loes Wijnhoven informeert de
raad over de stappen die tot nu toe gezet zijn.

• Inleiding over zelfredzaamheid
door de heer Ben van Essen.
• Terugblik op het gesprek met de heer Jan
Custers en discussie.
• Verdieping aan de hand van een casus in
groepsverband.
• Gezamenlijke terugkoppeling.
• Conclusies en afsluiting.
Welkom
Wilt u weten en zien hoe raadsleden zich een
beeld vormen? Kom dan luisteren op dinsdag 15 januari 2013 om 20.00 uur in MFC
De Meulewiek in Meterik. U bent van harte
welkom!
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.

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.
America
Zwarte Plakweg 48a
Saarweg 13
Griendtsveen
Hoefnagelsplein 1
Grubbenvorst
Burg. van Leentstraat 44
Aartserfweg
Spoorstraat 8

Horst
Molengatweg-Gortmolenweg
Molengatweg 8
Nieuwstraat 88
Dr. van de Meerendonckstraat
Lottum
Wielder 11
Melderslo
Boomsweg 12
Jaegerweg 18

Sevenum
Steeg 27
Renkensstraat 19
Horst aan de Maas
Vaststelling diverse belastingen legesverordeningen 2013
Vaststelling Verordening
kwijtschelding gemeentelijke
hefﬁngen
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Ontspan.

Voor extra
ontspanning

Deze rustgevende advertentie is voor alle Ziggo abonnees.
Op dit moment wordt in de gemeente Horst aan de Maas veel gesproken over glasvezel. Volgens de
aanbieders hét product van de toekomst. Maar is dat wel zo? En betekent dit dat uw huidige kabelaansluiting
niet meer voldoet? De Consumentenbond onderzocht het voor u. En wat blijkt? Met kabel bent u even goed
voorbereid op de toekomst. U kunt dus heerlijk ontspannen. Want bij Ziggo zit u goed. Nu én in de toekomst.
Lees zelf de belangrijkste conclusies uit het onderzoek op ziggo.nl/ontspan
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BMV Kronenberg Evertsoord

Samenwerkingsovereenkomst
ondertekend
De Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Kronenberg ondertekende onlangs een samenwerkingsovereenkomst
met basisschool De Kroevert. Zij maken beide gebruik van de BMV Kronenberg Evertsoord.

Museum de Kantfabriek

Foto-expositie

In Museum de Kantfabriek is tot en met 17 februari een
foto-expositie te zien van Wil van de Ven, student aan de fotoacademie Amsterdam. Zij exposeert een selectie beelden uit de serie
DELIGHT. Ze liet zich voor dit project inspireren door thema’s die op
dit moment centraal staan in haar leven. Een kanten jurkje staat
symbool voor hoe mooi het leven kan zijn en hoe fragiel het
tegelijkertijd is.

No Man’s Valley naar
Paradiso
De band No Man’s Valley uit Horst is winnaar geworden van de 2-minutenshow op Pinguin Radio. Ze hebben hiermee een plek op de line-up van
het het 30x20 minuten-festival gewonnen. Op zondag 20 januari sluiten ze
het festival af in de hoofdzaal van Paradiso in Amsterdam.

Op 2 juni 2012 werd tijdens
een feestelijke bijeenkomst de BMV
Kronenberg Evertsoord geopend.
In deze Brede Maatschappelijke
Voorziening werken basisschool
De Kroevert en de Stichting
Gemeenschapsvoorzieningen
Kronenberg samen. Deze laatste
fungeert als beheerder en exploitant
van gemeenschapshuis en gymzaal
De Torrekoel. Beide organisaties
hebben hun eigen taken en
verantwoordelijkheden en werken
waar mogelijk zoveel mogelijk
samen. Om een goede samenwerking
mogelijk te maken en te bevorderen
is een apart overleg, het zogenoemde
Platform, in het leven geroepen
waarin twee vertegenwoordigers
van elke organisatie zitting hebben.

Georgette Poppelier, directeur
Basisschool de Kroevert en Piet Selen
Marcella Dings uit Grubbenvorst
fungeert als onafhankelijk voorzitter.
Tijdens het laatste overleg van

dit platform in december is een
samenwerkingsovereenkomst officieel
ondertekend.

Tapzingen Sevenum
De Balkers uit Sevenum organiseren zondagmiddag 13 januari weer een meezingmiddag in de Sevewaeg in Sevenum.
Tijdens het tapzingen komen
bekende Nederlandse, Limburgse en
buitenlandse liedjes langs. Na de pauze

brengen De Balkers een speciaal blok
met liedjes die te maken hebben met
rozen. De muzikale middag begint om

14.30 uur en de entree is gratis.

Folk en beatbox in Cambrinus
Muziekcafé Cambrinus in Horst ontvangt op zondag 13 januari het Engelse duo Phillip Henry en Hannah Martin
op haar podium. Hun muziek wordt omschreven als authentieke en beklijvende rootsmuziek.
Phillip Henry en Hannah Martin
combineren Engelse folk met Americana
en invloeden uit de klassieke Indiase
muziek. Het duo bespeelt slidegitaren,
viool, banjo en harmonica en vult de
instrumenten aan met zang en beatbox:
het in de mondholte nabootsen van
allerlei percussiegeluiden. Henry en
Martin creëren een sound die omschreven wordt als gelaagd en hypnotisch.
Hun lovend ontvangen debuut Singing
The Bones bracht dit duo al in Amerika
en op grootse Engelse festivals als
Glastonbury en Sidmouth. Het concert
begint om 16.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

Beatles-tribute in Horst
Beatles-tributeband The Magical History Tour laat The Beatles herleven op vrijdag 11 januari in muziekcafé De
Buun in Horst.

No Man’s Valley is anderhalf jaar
geleden begonnen met het schrijven
van eigen werk en heeft zich laten
inspireren door onder andere de jaren
60-nostalgie van The Kinks, The Doors
en de blues. De band heeft vorig jaar
de zelf opgenomen EP Mirror Image
gemaakt. De band bestaat uit frontman
Jasper Hesselink, gitaristen en zangers
Christian Keijsers en Rob Perree, organist, pianoman en achtergrondzanger
Ruud van den Munckhof en drummer

Ruud Jacobs. De band besloot na het
uitbrengen van hun EP een aantal nummers op te sturen naar Pinguin Radio.
Enkelen werden gedraaid. Het radiostation had een actie, waarbij men het
hele jaar kon stemmen op bands die
in deze show gedraaid zijn. No Man’s
Valley heeft uiteindelijk de meeste
stemmen weten te bemachtigen en
mag daarom spelen in de poptempel
van Nederland. Een bus met fans reist
20 januari naar Amsterdam.

The Magical History Tour houdt de
Beatles-geschiedenis levend door het
Beatlesrepertoire in deze tijd te plaatsen, met rockende gitaren en drums en
met de oorspronkelijke meerstemmige
zang. The Magical History Tour speelt
de composities van Lennon, McCartney
en George Harrison uit de vroege jaren
zestig maar speelt ook werk uit latere
periodes. Tijdens het programma van
bijna drie uur komen meer dan vijftig
Beatles-nummers voorbij. The Magical
History Tour wordt gevormd door zanger Jan van Riet, zanger en slaggitarist
Tinus Boer, zanger en sologitarist Bart
van Oort, zanger en basgitarist Han
Verbakel en drummer Jacques Boer.
Het optreden begint om 22.00 uur
en entree is gratis.
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’Carnavalsvieren zit in mijn bloed’
Wie ben je?
Mijn naam is Joris Cox. In de vereniging en bij mijn vrienden
word ik ook wel Kuk genoemd, afgeleid van mijn achternaam. Ik woon nu een jaar samen met mijn vriendin Lida
Meijers die uit het Meulewiekersrijk komt maar het hier ook
prima naar haar zin heeft. We hebben nog geen kinderen.
Waar werk je?
Ik werk sinds twee jaar bij Bouwbedrijf John van Gestel in
Oirlo, als timmerman. Dat bevalt zeer goed. Ik heb de opleiding bouwkunde in Venlo gedaan.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins carnaval
te worden?
Na een kort overleg met Lida heb ik meteen ja gezegd. Het
is natuurlijk een hele eer om hiervoor gekozen te worden.
In mijn familie is mijn broer mij voorgegaan als prins in
2007. Zelf ben ik net als mijn andere broer ook jeugdprins
geweest, dus het carnaval vieren zit ons wel in het bloed.
In eerste instantie had ik niet verwacht dat ik zou worden
gevraagd aangezien ik twee jaar geleden adjudant ben
geweest. Natuurlijk vond ik het wel erg leuk om gevraagd
te worden. Mijn ouders en de ouders van Lida hebben we
het enkele weken van tevoren laten weten. In het dorp
werd de naam wel al vaker genoemd, maar niemand wist
het uiteindelijk zeker.
Wie staat jou bij tijdens de carnaval?
Tijdens de carnaval word ik bijgestaan door mijn vriendin
Lida en mijn adjudanten Bart Tissen (bijnaam Meurf) en Rick
Vousten (bijnaam Peuk). Dit zijn twee goede vrienden waar
ik al menig pilsjes mee gedronken heb en op vele feestjes
ben geweest, dus dit was een logisch keuze.
Wat is het carnavalsgevoel volgens jou?
Het carnavalsgevoel is voor mij het samen vieren van een
prachtig feest. Vooral de combinatie van jong en oud maakt
het bij ons in het dorp altijd zo gezellig.
Wat wordt er verwacht van een prins carnaval?
Ik zit zelf vanaf 2007 bij de raad van elf dus ik weet wel wat
er verwacht wordt van de prins bij ons in het dorp. Als prins
zul je de hele carnaval voorop moeten gaan in het feest en
je voor de volle 100% moeten geven om er voor iedereen
een supercarnaval van te maken.
Wat wens je alle carnavalsvierders toe?
Ik wens alle carnavalsvierders een

supercarnaval toe met veel lol en plezier.
Heb je een favoriete carnavalsactiviteit?
Voor mij is de gehele carnaval een hoogtepunt van het jaar
dus eigenlijk geen echte favoriete activiteit. Maar nu ik prins
ben van d’n Blauwpoët kijk ik wel uit naar mijn receptie op 3
februari. Daar zullen we een geweldige dag van gaan maken.
Hoeveel uren denk je te kunnen slapen tijdens carnaval?
Heb je tijd vrij genomen om bij te komen?
Tijdens carnaval verwacht ik niet zo heel veel uren te
slapen, maar dat is geen probleem. Ik ben nog jong dus laat

CV De Blauwpoët
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Wij feliciteren prins Joris

de carnaval maar komen! Na de carnaval heb ik de rest van
de week nog vrij. Tijd genoeg om de maandag erop weer fit
naar het werk te gaan.
Wat is je motto?
Fiëste en beer drinken hoefde os nimer te liere, durum goan
weej mit jullie enne super carnaval viere!
Welk advies zou je je opvolger mee willen geven?
Wat de prins van vorig jaar ook tegen mij heeft gezegd en
dat is vooral genieten van je jaar als prins zijnde en voorop
gaan in het feest.
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’Eer om gekozen te worden in
het jubileumjaar’
Wie ben je?
Ik ben Niek Wagemans en ik ben 30 jaar. Voorgaande
jaren stond ik tijdens de carnaval beter bekend als
ceremoniemeester Niek. Drie jaar heb ik die functie tot
nu toe vervuld. Dit jaar in augustus willen mijn vriendin
Christa en ik in het huwelijksbootje stappen. We hebben
geen kinderen.
Waar werk je?
Ik werk in Koningslust op Savelberg. De officiële naam van
mijn functie is begeleider crisisopvang en intensieve zorg.
Makkelijker gezegd: ik werk op een dagactiviteitencentrum
voor mensen met een beperking. Toen ik mijn baas op de
hoogte bracht zei ze dat ze trots was en dat ze eindelijk
een echte prins kende.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins carnaval
te worden?
Als ceremoniemeester maakte ik al van dichtbij mee wat
een prins allemaal beleeft. Het is zo mooi allemaal, dat
je zelf ook de gedachte wel eens hebt dat je dat ook wel
een keer wilt. Dus dan zeg je ja. Het voelt als een hele
eer om gekozen te worden, vooral in het jubileumjaar
dat onze gekke maondigverieniging tegemoet gaat, het
5x11-jubileum.
Wie staat jou bij tijdens de carnaval?
In Lottum word je bijgestaan door de voorzitter en de ceremoniemeester, maar natuurlijk ook door je eigen prinses
en de raad van elf.
Wat is het carnavalsgevoel volgens jou?
Carnaval betekent voor mij plezier hebben, feesten en
vooral veel flauwekul maken in welke vorm dan ook.
Wat wordt er verwacht van een prins carnaval?
Er wordt verwacht dat je voorop gaat in het feestgedruis.
Wat wens je alle carnavalsvierders toe?
Ik wens iedereen een plezierige en lollige tijd toe.
Iedereen moet op zijn eigen manier zijn eigen feestje
kunnen bouwen tijdens de carnaval.

Heb je een favoriete carnavalsactiviteit?
Ik kijk uit naar meerdere activiteiten, bijvoorbeeld naar
mijn receptie, onze mooiste gekke maondig van allemaal
maar ook naar het jubileumweekend op 22, 23 en 24
november dit jaar.
Hoeveel uren denk je te kunnen slapen tijdens carnaval?
Heb je tijd vrij genomen om bij te komen?
Ik slaap tijdens de carnaval net zoveel als dat gaat lukken. Maar als prins krijg je energie genoeg van het op
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stap gaan met de hele bubs. Tijd vrij genomen heb ik
niet zo veel eigenlijk. Wel heb ik tussendoor het een
en ander aan vrije dagen opgenomen om even bij te
tanken.
Wat is je motto?
Daar doen we in Lottum niet aan.
Welk advies zou je je opvolger mee willen geven?
Geniet van al het moois dat komt.
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’Het herstel zal binnen een dag moete

CV De Vlaskop
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Café De Lange uit Horst roept zondag 13 januari haar eerste officiële
Lange Preens uit. Het café roept haar eigen prins uit naar aanleiding van
vragen van bezoekers.
prins inclusief adjudanten gekozen. Wie
deze Lange Preens gaat worden, wordt
zondag om 19.00 uur onder begeleiding van dj’s Buurman en Buurman
bekendgemaakt.

Jeugdprinsenbal
Den Bok Swolgen
Het Rad van Fortuin jeugdprinsenbal vindt plaats op zondag 13
januari in café zaal Wilhelmina in Swolgen om 14.11 uur. Op deze dag
wordt er afscheid genomen van jeugdprins Sem, jeugdprinses Lisa,
jeugdvorstin Kim, jeugdnarrin Tamara en de rest van de jeugdraad 2012.
De nieuwe jeugdraad wordt tijdens het Rad van den Bok jeugdprinsenbal aan de bezoekers voorgesteld.
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Volgens De Lange verdient een
horecagelegenheid waar carnaval zo
intensief gevierd wordt, een eigen
prins. Om dit te verwezenlijken richtte
het café een bestuur op en werd een
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Dan wordt ook bekend wie de nieuwe
jeugdprins- en prinses, jeugdvorst(in)
en jeugdnar(rin) van 2013 zijn.

Horster Boorebrullef

Akondiging ván
de Jaormaert
Door: organisatie van de Horster Boorebrullef
We gaon terug in d’n tiêd. ’t Waor zoor waer en beej ’t misselijke ván de maon begóste de maertkels en
vrouwluuj eure kraom óp te bouwe. Ok Kuëb is ván de parteej. Heej schrávelt wát door ziêne kraom en leet ’t leste
fruit netjes in de kiste zoëdát alles d’r wèr schón beej leet.
Brândbaere, stekbaere, booremós, “hûlle strakke kousen” en
‘n lekker bekske schóttelwater, ge
kunt ‘t allemaol kriêge tiejes de
maert op ‘t Lambertusplein. In d’n
tussentiêd ziên d’r miêr meense op
de maert kome kiêke. Nel mákt dao
krek gebroêk vaan um de jaormaert
à te kondigen en dát wil zegge
dát ’t keuningsschete d’r ok wèr à
keumpt.
D’r weurdt wát âfgezwetst en
gemisselijkt óp de maert en án joeks
is gen gebrek. Ma wát iederiën zich
âfvrugt, is: Hoe zuj ‘t mit Wum ziên.’t
Woj neet echt vlotte en däörum is ie

d’r ok neet. Heej waor d’r knats vánâf
en leet alles oet zien hand valle. Is ie
zeek? Giët ‘t eum dun dór de bóks?
Wát d’r á schilt, wet niemus, má heej
waor d’r in ieder gevâl neet mit ziene
kop beej.

Ziede geej ok net zò
neejschirrig?
Kuëb ment d’r ‘t zien vá en
hopt dát Wum zich driëj wer baeter
vult. Hanna daorentaêge is biëstig
nuëtelik. “Álzelaeve ’t zelfde mit die
kèls” zaet Hanna. “Ik stáj heer te
waerke umdát di Wum d’r wèr neet

is.” Ma ál gauw weurdt dudelijk dát
d’r wát ânders án de hând is mit di
Wum. Breve schriêve, loëpe in d’n
Moelbaerenbos, schravele óp d’n
oêtlegger. Meense geej raojt wál wát
d’r á schilt beej di Wum. ‘t Zuut d’r
nà oêt dát Wum ‘n mátje án d’n haok
geslage haet. Ma dao is neet iederiën
zao bliej mej. ‘t Guft ‘n hiël spektakel
óp de maert, zelfs gezag ván hoëger
hând mót d’r á te pas kome.
Hoe dit allemaol âf giët loëpe?
Ziede geej ok net zò neejschirrig?
Kóm dá zaoterdág 12 jannewari nao
‘t verloëvingsbâl in OJC Niks um ós
spel te áschouwe.
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Wie staat je bij tijdens de carnaval?
Bianca en de kinderen en mijn adjudanten Ron Thijssen en Paul
Hermans met hun vrouwen Christel en Linda. Daarnaast vorst Rik,
het bestuur en raad van elf met hun dames, dansmarietjes en narren. Maar ook worden we bijgestaan door heel veel vrijwilligers die
ervoor zorgen dat wij met het hele dorp een fantastische carnaval
kunnen vieren.
Wat is het carnavalsgevoel volgens jou?
Naast ons gezin en bedrijf speelt carnaval het hele jaar door een
grote rol in ons leven. Het is een geweldig leuk feest van tradities
dat het hele dorp bij elkaar brengt. Het ultieme carnavalsgevoel
krijg ik dan ook als de hele zaal ‘Heej in de Melderse’ zingt.
Wat wordt er verwacht van een prins carnaval?
Ik zal als prins samen met mijn gevolg voorop gaan om er met alle
carnavalsvierders een fantastische carnaval van te maken. De jeugd
verdient daarbij extra aandacht, zij zijn het tenslotte die de carnaval
in de toekomst voort gaan zetten.
Wat wens je alle carnavalsvierders toe?
Ik wens alle carnavalsvierders een ‘warme’ carnaval toe.

Heb je een favoriete carnavalsactiviteit?
Het uitkomen was een geweldig spektakel waarvoor dank aan de
bouwers, bedenkers en spelers van het prinsenbal. Ik kijk uit naar
de receptie op zondag 27 januari van 14.11 tot 16.11 uur in MFC De
Zwingel. Verder verwacht ik dat de carnavalsperiode een aaneenschakeling van hoogtepunten wordt.
Hoeveel uren denk je te kunnen slapen tijdens carnaval? Heb je
tijd vrij genomen om bij te komen?
Slapen doen we na de carnaval wel, het prinsschap is eenmalig
en daar willen we niks van missen. Het herstel zal binnen een dag
moeten gebeuren: donderdag na de carnaval moet er gewoon weer
gewerkt worden.
Wat is je motto?
Al is ut waerm of kald, weej en de gânse Melderse zûrge dát dees
carnaval knalt!
Welk advies zou je je opvolger mee willen geven?
Geniet van elke minuut.

en gebeuren’
Wie ben je?
Mijn naam is Johan van de Lisdonk, maar vaak word ik Smid
genoemd. Sinds 2006 ben ik bestuurslid van carnavalsvereniging
De Vlaskop en het afgelopen jaar ben ik tot voorzitter gekozen. Ik
ben getrouwd met Bianca en wij hebben drie kinderen: Jessie (14),
Jenny (12) en Roy (11). De kinderen wisten van niks dus het was
prachtig om hun eerste reactie na het uitkomen te zien en te horen.
Zij kunnen het, gezien hun leeftijd, alledrie heel bewust met ons
mee maken.
Waar werk je ?
Ik ben eigenaar van installatiebedrijf Van de Lisdonk in Melderslo,
een familiebedrijf dat al meer dan tachtig jaar bestaat.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins carnaval te
worden?
Al jaren word ik genoemd bij het prinsenraden en als je dan
gevraagd wordt, zeg je meteen ja. Het is een grote eer om prins te
mogen zijn van mijn eigen dorp. Toen de vorst na overleg met de
prinsencommissie de vraag stelde of ik prins wilde worden, kwam
dat voor mij onverwacht, vooral omdat ik het voorzitterschap net op
me genomen had. Maar ik kan zeggen dat het een heerlijk gevoel
geeft om als prins gevraagd te worden.
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Jeugdcarnaval Horst

Preens(ver)raoje diël 2
Door: Jeugdcarnaval d’n Dreumel
Nao hiel waat slaopeloze nachte, beejtieds enne kier prakkedaenke en zenuwachtig op en neer geiesbeer, is d’n tiëd
riep gewaore jullie wer ’n stepke vuroet te haelpe um ’t groëtste geheim oet os prachtige jubileumjaor te ontciefere.
‘De miëste droëme zien bedrog.’
Tenminste, ás we ozze neeje jeugdige
hiërser motte geluuve. Ás ge nou al
wakker het gelaege umdaat ge aan ’t

piekere geslage ziet, wurt ’t allien ma
lastiger um ow oëge aope te halde en
‘m in de smieze te kriege. Ozze neeje
preens is enne echte cultuursnoever:

of ge nou blond, donker of rossig haor
het, ’t maakt ‘m echt niks oet. Al mot
heer wal beej gezag waere, daat ‘m die
laatste kleur ’t best astiët…

Zittingsmiddag KBO
Melderslo
De zittingsmiddag van KBO Melderslo is op zondag 20 januari. Hier wordt bekendgemaakt wie de nieuwe prins
of prinses van de KBO wordt.
De prins en zijn gevolg zijn
aanwezig. Op het programma staan
onder andere optredens van Neet te
Proeme, de groep van Ron Thijssen,
de Cornetto’s en dansgroep All for You.

Prins Jeu I zal aftreden en zijn opvolger
wordt bekendgemaakt. Aansluitend
is de receptie van de nieuwe prins of
prinses met koffie en gebak.
Na de pauze treden Neppie Kraft

en het duo Gert & Truus nog op.
Buuttereedner Pierre van Helden zal
de middag afsluiten. De middag is voor
leden en niet-leden toegankelijk. De
zaal is open vanaf 13.30 uur.

The John Henry Orchestra
The John Henry Orchestra staat zaterdag 12 januari op het podium van
Blok 10 in Horst. Dit optreden begint om 22.00 uur.
The John Henry Orchestra is
afkomstig uit België. Dit duo kan
worden omschreven als echte
podiumbeesten. Samen creëren
ze een full-band-sound met een
tamelijke nieuwe benadering van
de muziek van John Lee Hooker,The

Beatles,Cream,CCR,The Stones. Twee
muzikanten die gebruik maken van
alle activa die ze bezitten: twee stemmen, twee zielen, vier armen,vier
benen en 20 vingers in combinatie
met een grote verscheidenheid aan
instrumenten.

Nieuwjaarsconcert
De Koninklijke Harmonie van Horst houdt op 13 januari haar traditionele Nieuwjaarsconcert. Dit vindt plaats vanaf 14.30 uur in ’t Gasthoes.
De slagwerkgroep, het
jeugdorkest en het harmonieorkest
brengen, ieder op hun eigen wijze,
diverse muziekwerken ten gehore.
Luisteraars krijgen een muzikale
ruimtereis met filmfragmenten,
wervelende Armeense dansen, zang
van Marloes Nogarede, gitaarspel

van Bas van Rengs, de blazersgroep,
rockmuziek, het muzikale verhaal
van Harry Potter, de première van het
klarinetconcert van Ger de Mulder en
als afsluiting door alle muzikanten
van slagwerkgroep, grootorkest en
jeugdorkest samen de Carribean
Sunrise.
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morgen wel horen”, was mijn eerste reactie.
Wie staat je bij tijdens de carnaval?
Tijdens de carnaval wordt ik bijgestaan door adjudanten Gerd van
den Brandt en Kay Groenen (Karel Kras) en de prinses. Gerd is mijn
schoonbroer en Kay is een vriend van me.
Wat is het carnavalsgevoel volgens jou?
Carnaval is veel feesten met natuurlijk een biertje erbij, en veel lol en
plezier maken met alle carnavalsvierders, groot en klein.
Wat wordt er verwacht van een prins carnaval?
Van prins carnaval wordt verwacht dat hij voorop gaat met het feesten en veel lol en plezier maken. Hij is de regeerder over alle Bokken
en Bokkinnen. Ik bereid me maar per dag voor, dan zien we het wel.
Ik hou rekening met leuke dingen, zoals de sleuteloverdracht en
minder leuke dingen als ziekenbezoeken.
Wat wens je alle carnavalsvierders toe?
Ik wens alle heersers en vierders een geweldige carnaval toe. We zien
elkaar op tien februari in de Merthal tijdens de sleuteloverdracht, die

dit jaar in handen is van carnavalsvereniging Dn Bok.
Heb je een favoriete carnavalsactiviteit?
Het uitkomen was geweldig. De geheimzinnige gesprekken die
hebben plaatsgevonden waren erg spannend. Het uitkomen van de
jeugdraad wordt leuk, de receptie, de revue, de sleuteloverdracht, de
optocht, de boerenbruiloft, aangezien het boerenbruidspaar uit de
vriendengroep komt: het zal een te gek feest gaan worden.
Hoeveel uren denk je te kunnen slapen tijdens carnaval? Heb je
tijd vrij genomen om bij te komen?
Hoeveel uren ik slaap? Voor jullie een vraag, maar voor mij ook. We
zullen wel zien.
Wat is je motto?
Ok zonder klömp en overal, gût ut dak d’r af ien de Bokkenstal.
Welk advies zou je je opvolger mee willen geven?
Ik zal hem vast bellen, dan bespreek ik deze zaken alvast met hem.
Misschien blijf ik in 2014 ook nog wel een jaar prins, dat is weer eens
iets nieuws.

l een jaar prins’
Wie ben je?
Ik ben Mark Elbers, tijdens de carnaval sta ik bekend als prins Mark
dun Urste. Mijn bijnaam is Lange. Ik woon samen en heb twee kinderen: Jop van 10 jaar en Frouke van 4 jaar. De kinderen vinden het
geweldig dat ik prins ben.
Waar werk je?
Ik werk bij Sulzer Pumps Wastewater bv als Field service engineer.
Ik heb binnen het bedrijf interne opleidingen hiervoor gevolgd. Mijn
baas vond het geweldig toen hij hoorde dat ik prins carnaval werd.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins carnaval te
worden?
Waarom zeg je ja? Het is toch een eer om gevraagd te worden.
Binnen ons gezin ben ik de eerste die prins carnaval wordt, maar ik
heb wel enkele ooms die me zijn voorgegaan: ome Lei en ome Jos.
Ome Lei was de allereerste prins van Swolgen in 1955. Hij heette
toen prins Sigbold de Urste. Ik had mijn benoeming niet verwacht, en
toen ze belden heb ik er eerst even over nagedacht. “Ik laat het jullie
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St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Bij een onderhoudsbeurt

gratis wegen

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

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

Gezellig tafelen
aan de Maas
Open van dinsdag t/m zondag
voor lunch & diner

op zon
d
de hele ag
dag
geope
nd
vanaf
12:00
uur

Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14
www.maashotel.nl
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René I van ’t Tuuteriek

Jeugdprinsenbal
Hegelsom

De nieuwe prins van het
Tuuteriek verscheen op zondag 6
januari. Na een toneelstuk waarin
ook de nieuwe raadsleden en
Ook in Hegelsom wordt gespeculeerd over de nieuwe jeugdprins. Zondag
nieuwe dansmarietjes zich voor het
13 januari wordt de nieuwe heerser over de Kuukes bekendgemaakt in zaal
eerst lieten zien, kwam René Clausen Debije in Hegelsom.
het podium op als prins René d’n
Iërste van Hegelsom.
Prins René I is 45 jaar en heeft
samen met zijn prinses Lilian drie
kinderen. In het dagelijks leven is René
werkzaam als timmerman voorwerker
bij bouwbedrijf Raedts in Oostrum. Zijn
grootste hobby is volleybalvereniging
HVC in Hegelsom. Hij is daar ieder jaar
actief bij het jeugdkamp en speelt zelf
in heren recreanten 2.

Weej gaon same
enne schone carnaval
beleave
De lijfspreuk van de prins is Met
enne volleybal of hamer is meej um
ut eave, weej gaon same enne schone
carnaval beleave. Op zondag 20
januari houden prins René en prinses
Lilian receptie van 14.11 tot 16.11 uur
in D’n Tuutetempel, zaal Debije, in
Hegelsom. Aansluitend wordt dan het
nieuwe boerenbruidspaar bekendgemaakt. De organisatie van de boerenbruiloft op maandag 11 februari is dit
jaar in handen van buurtvereniging
’t Heijnenkuulke.

Ruud & Bram
Tijdens het jeugdprinsenbal
wordt afscheid genomen van jeugdprins Guus en adjudanten Bas en
Freek. Guus wordt opgenomen in het
Ald-jeugdpreensekorps. Ook wordt
afscheid genomen van jeugdvorst
Jasper. Hij wordt opnieuw opgenomen
in het jeugdvôrstekorps. Daarna wordt

bekendgemaakt wie de nieuwe
jeugdprins en -vorst van jeugdcarnaval
Hegelsom zijn. De middag wordt
muzikaal omlijst met een liveoptreden
van Ruud & Bram uit Venlo. Zij zijn
bezig met een afscheidstournee. De
zaal is open vanaf 14.30 uur. Voor meer
informatie, kijk op www.jchegelsom.nl
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Jeroen van Dijk
prins Grubbenvorst
Jeroen van Dijk (35) uit Grubbenvorst is zaterdagavond 5 januari beëdigd als prins Jeroen I van gekke maondaagsvereiniging De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst.
Zijn adjudanten zijn Pim van de
Pasch en Geert-Jan Hegger. Ze blijken een

muzikaal trio, want de drie heren zijn
actief bij de harmonie in Grubbenvorst.

Jeroen is getrouwd met Floor en hij is
vader van twee kinderen. (Foto: Mat Steegh)

Jeugdprins
Plaggenhouwers
Luc Janssen is zondag 6 januari uitgeroepen als jeugdprins Luc I
van GMV de Plaggenhouwers uit Grubbenvorst. Zijn adjudanten zijn
Ilse Belga en Pim Obers. Het jeugdtrio 2013 houdt receptie op
zaterdag 19 januari bij café ’t Stammineke in Grubbenvorst.

Boerenbruiloft op losse schroeven
Door: GMV De Plaggenhouwers
De boerenbruiloft in Grubbenvorst wordt dit jaar georganiseerd door het Ald Prinsen Convent. Op zaterdag 12 januari moet het aanstaande bruidspaar tijdens het verlovingsbal om 20.00
uur in café ‘t Stammineke bekend worden gemaakt.
Nadat aanvankelijk alles volgens
plan is verlopen, dreigt er toch nog
een kink in de kabel te komen. De
aanstaande bruidegom kan maar
niet tot een keuze komen en heeft

n :
va nd
ijn aa
W m
de

z’n oog op meerdere bereidwillige dames laten vallen. Binnen het
convent leidt dit inmiddels tot grote
onrust en er is een crisisteam op de
zaak gezet.

De voorzitter van dit team, Piet
Straten, is dag en nacht in de weer en
ziet nog kansen om het tij te keren.
Wie weet zal dit zaterdagavond alsnog
tot de gewenste ontknoping leiden.

Cape Roca uit Portugal
Met ruime meerderheid door de topSlijters gekozen
tot jaarwijn 2013. En dat is niet toevallig.
Een schitterend glas rode wijn van de
Portugese druivensoorten Aragonez
en Touriga Nacional. Vol van smaak
doosprijs
met een lichte kruidigheid.
Dit moet u proeven.

€ 5,99

€ 29,99

Per
fles

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

Praktijk

jaar, dat voortkwam uit de harmonie
van Grubbenvorst, zal komen laten
zien dat het ook goed kan gaan.
Dat bruidspaar komt met trots het
kiendje laten kijken.

PLUSWEKEN

JANUARI
ACTIE:
ALLE STILLE
WIJNEN
6 HALEN =
5 BETALEN

DRANKENHANDEL/SLIJTERIJ WEIJS Herstraat 58 Horst • www.slijterijweijs.nl

Autobedrijf

Het Convent zet alles op alles om
tussen 20.00 en 21.00 uur het aanstaande bruidspaar te kunnen presenteren en een eind te maken aan deze
soap. Het bruidspaar van het vorig

want december was al duur genoeg!

Bij besteding van 10 euro of meer

1 suikerbrood

Brood- en Banketbakkerij
Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

GRATIS

Hoe kun jij beter en met meer inzicht omgaan met je familieen andere relaties? Wil je meer begrip en (zelf)respect?
Een gezonder leven, ook geestelijk? Meer visie?
Een ‘opstelling’ opent vaak deuren die
lang gesloten zijn geweest.
Maak nu een einde aan steeds weer
terugkerende vragen, onzekerheden en
problemen, van welke aard dan ook.
Ga naar www.praktijkmoonlodge.nl
voor meer info en meld je aan voor de
opstellingendag in Meerlo op zaterdag
2 februari of bel 077 4000480.

Vrijwilliger gezocht m/v
voor het uitleenpunt van de bibliotheek in Sevenum.
Aantal uren in overleg op de maandag en de woensdag. Startdatum 4 februari 2013.
Meer informatie verkrijgbaar via mvanleth@biblionu.nl, tel. 077-3982339.
Schriftelijke reacties kunt u binnen 14 dagen na het verschijnen van
deze advertentie richten aan:
Marian van Leth-Claassen, directeur BiblioNu, Librije 60, 5961 VG Horst
of via mvanleth@biblionu.nl.
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Alex Disveld prins De Vöskes
Tijdens het prinsenbal van zaterdag 5 januari is Alex Disveld uitgeroepen tot prins carnaval 2013 van carnavalsvereniging De Vöskes uit Meerlo. Alex is de 66e prins van CV de Vöskes. Prins
Alex d’n Urste wordt tijdens zijn regeerperiode bijgestaan door zijn prinses Heidi.

Tijdens het prinsenbal werd de
prins onthuld na een optreden met
monniken en slaven. De prins kwam
echter gewoon door een gordijn
tevoorschijn. Prins Alex d’n Urste is 40
jaar en is geboren en getogen op de
Julianastraat in Meerlo. Hij werkt bij

Holten van de Wal in Deurne en heeft
als hobby’s voetballen bij United4 en
darten bij ’t Brugeind. Het prinselijk
paar houdt zondag 20 januari receptie in sport- en feestzalencentrum
’t Brugeind in Meerlo, van 14.11 tot
16.11 uur.

Ook werd door buurt ‘t Dörp het
boerenbruidspaar gepresenteerd.
Dit zijn Eric van Wienhove Gerrit
en Tonnie van de Wiendbuul en
Dorine van Martens Ton en Mariet
uut ut Dreumelriek (Eric en Dorine
Wijnhoven). Hun getuigen zijn

Annemiek van Lensen Toeën van de
Wiendbuul En Doortje van Jos van
Poelse Sjang en Lina (Annemiek
Poels en Doortje Poels). Zij gaan
zich verloven op carnavalsmaandag
in café Oud Meerlo en worden op
het pleintje bij het gemeentehuis

in het onecht verbonden op
carnavalsdinsdag, waarna de bruiloft
in zaal ’t Brugeind is.
De carnavalsschlager 2013 werd
gewonnen door d’n Huushald met
hun nummer 1-2-3-daag lang.
(Foto: Aerts Foto Leunen)

Jeugdprins- en prinses Turftreiërs
De Jeugdcarnaval van de Turftreiërs trapt het carnavalseizoen af met twee playbackshows. Op zondag 13 januari worden ook de jeugdprins- en prinses bekend gemaakt. De activiteiten
vinden plaats in de Bondszaal in America.
De Grote Playbackshow vindt plaats
op zaterdag 12 januari. De zaal gaat
open om 20.30 uur. Om 21.00 uur laten

de eerste artiesten hun playbacktalent
zien. Zondag 13 januari staat in het teken
van de Jeugd Playbackshow. De zaal

gaat open om 14.30 uur. Om 15.00 uur
gaan de eerste kids het podium op.
Na de Jeugd Playbackshow loopt het

Prins Sander I van de
Turftreiërs
In het Turftreiërsriêk vonden afgelopen zondag het prinsenbal en het verlovingsbal plaats en werd het carnavalsseizoen feestelijk geopend. In een westernlandschap kwam bij café Saloëns Jeu prins Sander I (Derix) tevoorschijn als de 50e prins van de carnavalsvereniging uit America.

Sander I en zijn prinses Wendy worden tijdens de carnaval bijgestaan door
hun adjudanten Frank Derks en François
van Heijster. Sander gaat de carnaval in
met zijn lijfspreuk “Gèn gezanik, mar
met beer en een portie metal zoë nou en

daan, goan wej dur met deze carnaval
duchtig teage aan.” In het dagelijks
leven is Sander werkzaam als SharePointarchitect bij ShareOne. In zijn vrije tijd is
Sander een trouwe fan en grensrechter
van het damesteam van voetbalclub AVV.

Daarnaast houdt hij van heavy metal en
van carnaval. In 2005 was hij al eens lid
van het boerenbruiloftsgezelschap. Het
prinselijk gezelschap houdt op zaterdag
19 januari om 20.11 uur een receptie in
de Bondszaal van America.

programma door met het uitkomen van
de jeugdprins en jeugdprinses van de
Turftreiërs 2013, samen hun adjudanten

en raad van 11. De bekendmaking
vindt plaats om 18.00 uur, daarna volgt
de prijsuitreiking van de playbackshow.

Nieuw boerenbruidspaar America
Na een spannend Westernverhaal kwam zondagmiddag 6 januari het
nieuwe boerenbruidspaar van America tevoorschijn. Dit zijn Lody van Jeu van
Pouwels Chris en Mariet van Külkes Jan en Mieke van Chrit van Békker ziene
Sjeng en José van de Mulder ziene Jac.

Lody en Mieke Pouwels zijn dit
jaar het boerenbruidspaar. Zij worden
op carnavalszondag 10 februari om
15.30 uur in de onecht verbonden

op de kiosk. Daarna is de receptie in
de Bondszaal met aansluitend een
ouderwets boerenfeest. Iedereen is van
harte welkom.
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Optreden Stunning Suzy

Nieuwjaarstreffen

vr 11 januari 21.30 uur
Locatie: café De Beurs

zo 13 januari 14.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht
Locatie: De Speulplats

Optreden The Magical
History Tour

Playbackshow
za 12 januari 20.30 uur
Organisatie: Jeugdcomité
Locatie: Bondszaal

vr 11 januari 22.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

Verlovingsbal
Jeugdplaybackshow en
uitkomen jeugdprins(es)
zo 13 januari 14.30 uur
Organisatie: Jeugdcomité
Locatie: Bondszaal

Openbare
dorpsraadvergadering
wo 15 januari 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

za 12 januari 20.11 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval D’n
Dreumel en Schutterij St. Lucia
Locatie: OJC Niks

Optreden The John Henry
Orchestra
za 12 januari 22.00 uur
Locatie: Blok10

Melderslo

Mega Verlovingsbal
za 12 januari 19.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

Prins Goof I in
Broekhuizen
Prins Goof d’n Urste werd zondag 6 januari bekendgemaakt als de 56e
prins van carnavalsvereniging De Krey uit Broekhuizen. Goof Hermans wordt
tijdens zijn regeerperiode bijgestaan door adjudant Henri Verhaeg.

Demonstratie ambachten
zo 13 januari 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik
Prinsenbal

za 12 januari 20.30 uur
Organisatie: JCM
Locatie: MFC Meulewiek

Hiërezitting

Broekhuizen
Jeugdprinsenbal

zo 13 januari
Organisatie: CV De Krey en CV
D’n Blauwpoët
Locatie: Kreyennest

Griendtsveen
Buutavond

za 12 januari 20.00 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: De Zaal

Grubbenvorst
Verlovingsbal

za 12 januari 20.11 uur
Organisatie: GMV De
Plaggenhouwers
Locatie: café ‘t Stammineke

zo 13 januari 10.30-14 .00 uur
Organisatie: CV d’n Dreumel
Locatie: Parkhotel

Nieuwjaarsconcert
zo 13 januari 14.30 uur
Organisatie: Koninklijke
Harmonie Horst
Locatie: ’t Gasthoes

Optreden Phillip Henry en
Hannah Martin
zo 13 januari 16.00 uur
Locatie: muziekcafé Cambrinus

zo 13 januari 19.00 uur
Locatie: café De Lange

Bijeenkomst respijtzorg
di 15 januari 10.00-12.00 uur
Org: Steunpunt Mantelzorg
Locatie: Synthese

Start lezingencyclus
Tweede Wereldoorlog

Hegelsom
Jeugdprinsenbal
zo 13 januari 14.30 uur
Org: Jeugdcarnaval Hegelsom
Locatie: zaal Debije

Horst

zo 13 januari 11.00 uur
Organisatie: DC Um ‘t Hukske
Locatie: café ‘t Hukske

Sevenum
Prinsenbal

za 12 januari 19.30 uur
Organisatie: Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Tapzingen
zo 13 januari 14.30 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: De Sevewaeg

Uitroepen eigen prins

Aldere-middig
zo 13 januari 14.11 uur
Organisatie: GMV De
Plaggenhouwers
Locatie: De Vonkel

Dartstoernooi

Jeugdprinsenbal
zo 13 januari 15.11 uur
Organisatie: Ut Ezelskopke
Locatie: De Wingerd

Open Coffee
ma 14 januari 10.30 uur
Locatie: Verhaag Parketvloeren
en Afbouwprojecten

di 15 januari 19.30-21.30 uur
Org: LGOG Kring Ter Horst
Locatie: Museum de Kantfabriek

Lezing Bruiloft in Kana

Meerlo

Swolgen

za 12 januari 15.00-17.00 uur
Locatie: zaal ‘t Brugeind

zo 13 januari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Afscheidsreceptie huisarts
Van Arensbergen

di 15 januari 20.00 uur
Locatie: het Parochiehuis

Jeugdprinsenbal

Prins Goof is 22 jaar en werkzaam als planner voor Van Leendert
Transport in Broekhuizenvorst. In zijn
vrije tijd voetbalt Goof in het vierde
elftal van SVEB. Hij is actief lid van
fanfare St. Nicolaas en bassist bij joekskapel Gister ging het beter. Adjudant

Henri, een goede vriend van de prins,
staat hem dit jaar bij. Henri werkt bij
Oerlemans in Broekhuizenvorst.
Prins Goof I en adjudant Henri
houden op zondag 27 januari een
receptie vanaf 14.11 uur in restaurant
Het Maaspaviljoen in Broekhuizen.

Jeugdprins en
-prinses Lottum
Naast de prins werd bij gekke maondigverieniging De Peg uit Lottum
ook het jeugdprinsenpaar afgelopen weekend bekendgemaakt. Jeugdprins
en –prinses zijn Joep I (Joep van de Pasch) en Robin I (Robin Appeldoorn).

Jeugdprinsenbal

Breicafé

vr 11 januari 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

za 12 januari 15.11 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Kijk voor meer agendapunten
en voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

Energiezuinig wonen
tegen een duurzame
en lage rente…
KiesGroenLicht is door de gemeente Horst aan de Maas aangesteld om u te helpen
energiezuinig en comfortabel te wonen. KiesGroenLicht regelt alles, vraagt
beschikbare subsidies aan en helpt u met de Duurzame Lening van de provincie.
Zo behaalt u eenvoudig uw groene voornemens en woont u binnenkort zuinig en
warm! Meer info via onze website of mail naar info@kiesgroenlicht.nl

www.kiesgroenlicht.nl

Het prinsenpaar gaat dit jaar
samen met prins Niek II de Lottumse
Pegge en Pegginne voor in de
carnavalsactiviteiten. Zij krijgen ter
gelegenheid van hun uitverkiezing
een receptie aangeboden. Deze

vindt plaats op vrijdag 18 januari van
19.11 tot 20.30 in OJC Canix in Lottum.
Het hoogtepunt van de Lottumse
carnaval is de gekke maondig op
4 februari.
(Foto: Fotografie van Dooren, Grubbenvorst)
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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.
Als u met spoed een recept en medicijn
nodig heeft buiten de kantooruren
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

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

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

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

Huisartsenpost

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

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

Spoedgevallendienst
11 t/m 17 januari
Tandarts Eijkemans
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

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

09.45

19.15

09.45

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

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

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

zaterdag
woensdag

Tandarts

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Wie dit jaar de nieuwe prins van
Disco ’t Trefpunt zou worden, was een
goed bewaard geheim. Dit bleek onder
andere uit het feit dat bij de prijsvraag:
Wie wordt het nieuwe prinsenpaar
van disco ’t Trefpunt, Maud Cuijpers de

enige was die het goed geraden had.
Prins Wout woont in Leunen en
werkt in Venlo bij de Genuujerie. De
lijfspreuk van prins Wout is deze carnaval: Met Wout voorop wordt carnaval
helemaal top!

Weekend aanbieding
Tulpen per bos e 3,95 2 bossen e 6,95

Meterik

Amaryllis snijbloem 5 voor
Germini’s 10 stuks

e 3,95
e 1,95

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Alarmnummer
Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.00 - 17.00 uur

De eerste prins dit jaar werd al op vrijdag 4 januari bekend: Wout op
’t Veld is uitgeroepen tot nieuwe prins van Disco ’t Trefpunt. Hij gaat
carnaval vieren onder de naam prins Wout II. In The Shuffle in Horst kwam
de nieuwe prins na de proclamatie tevoorschijn.

Griendtsveen

Melderslo

(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
ma t/m vr 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

Wout II
prins ‘t Trefpunt

Broekhuizenvorst

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

Venray

11.00

Broekhuizen

Venlo

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

zondag

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

Kronenberg

America

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

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

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

Kerkdiensten

service 31

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

Hoofdstraat 10, Horst
077-3986577

www.villafleur.nl

Mertens is dé toeleverancier voor de professionele tuinbouw, de
tuinvakhandel, hoveniers, openbaar groen en totaalleverancier in
persoonlijke bescherming.

Op korte termijn zoeken wij:

Seizoenmedewerkers
voor het verrichten van alle voorkomende magazijnwerkzaamheden in het seizoen
dat loopt van februari tot juni 2013.
Ben je
Gemotiveerd, secuur, flexibel, tussen de 16 en 30 jaar oud en woonachtig in Horst
of omgeving;
Stuur je sollicitatie dan
Vóór 21 januari 2013 naar mevr. A. Janssen-Vermeer, HR manager, bij voorkeur via
e-mail: solliciteren@mertens-groep.nl. Informatie over de functie: Sander Hermans,
Business operations manager, tel.nr. +31 (0)77 3999 111.
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.mertens-groep.nl
Mertens, Postbus 6128, 5960 AC HORST

nieuws

Meubels en Tuinmeubelen
Verrassend lage prijzen, xl kwaliteit!

DE GROOTSTE, GOEDKOOPSTE
EN NIEUWSTE COLLECTIE
VAN Z.O. BRABANT
Industrielaan 4
5721 BC Asten

T: 0493 670910
E: info@wiegersxl.nl

www.wiegersxl.nl

DE MEUBELSHOWROOM IS GEWOON OPEN
Vol met leuke acties!

De goedkoopste en beste
teak meubelen. Eigen

import, Uw voordeel!

Complete woonprogramma’s

Nu: Hoekbank

en toch

€999,-

de laagste
prijzen.

Norbo

Uit voorraad in 3 kleuren leverbaar

Ook voor al uw maatwerk.
Voor zowel meubels als
bankstellen. En natuurlijk
de laagste prijs!

Kom kijk en vergelijk de prijs en kwaliteit! Industrielaan 4 Asten T 0493 67 09 10 www.wiegersxl.nl
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