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Strandpaviljoen
aan de Maas
Fietsers die gebruikmaken van het nieuwe fietspad langs de Maas kunnen vanaf maart een
pauzeplek inlassen op de Broekhuizense Loswal. Maar ook toeristen en inwoners kunnen er
terecht voor een drankje. Op de winterbedding van de Maas wordt strandpaviljoen Hoëg
geplaatst, een initiatief van Stef van Loo en zijn vrouw Annelies.

Horstenaren slachtoffer mishandeling
Twee jongemannen uit Horst zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag
gewond geraakt tijdens een vechtpartij in café De Rooijerie in Venray. De
politie is op zoek naar getuigen van deze mishandeling.
De twee Horstenaren van 20
en 22 jaar gingen vrijdagavond 18
januari uit op de Grote Markt in
Venray. Zij raakten verwikkeld in een
vechtpartij, die werd beëindigd door
de portiers van de uitgaansgelegenheid. De politie kreeg rond 02.15 uur
een melding. Toen zij bij het café aankwamen, was de vechtpartij al voorbij.
Het slachtoffer van 22 was nog in het
café. Hij werd met een ambulance
naar het ziekenhuis vervoerd, omdat

hij onder andere letsel aan zijn oog
heeft opgelopen. Volgens de politie
moet hij hieraan geopereerd worden.
Het slachtoffer van 20 jaar liep bij de
vechtpartij een gebroken kaak op. De
politie is dringend op zoek naar mensen die meer informatie hebben over
deze vechtpartij. Heeft u iets gezien of
gehoord dat de politie kan helpen duidelijk te krijgen wat er is gebeurd, bel
dan naar 0900 88 44 of bel via Meld
Misdaad Anoniem via 0800 70 00.

“Hoëg, want we komen na hoog
water”, lacht Stef. Zijn strandpaviljoen
zal tussen maart en oktober zeven
dagen per week open zijn en “de
betere koffie en thee schenken.” Het
idee voor een strandpaviljoen is niet
zomaar opgekomen. Stef en zijn vrouw
Annelies zijn er al jaren mee bezig.
Het idee ontstond om een strandpaviljoen op te richten waar toeristen
en voornamelijk fietstoeristen kunnen
genieten van een kopje koffie tijdens
de reis. Het paviljoen wordt tussen
de Loswal en de passantenhaven
geplaatst. Aan het paviljoen is plek om
terrasmeubilair te plaatsen.
“We richten ons op koffie en thee
als beleving”, vertelt Van Loo over
de invulling van het strandpaviljoen.
“Annelies en ik hebben een baristacursus (cursus koffiebereiding, red.)
gevolgd. In het begin zullen we zelf
meedraaien. Ik heb dan ook ‘stage’
gelopen bij het Centrum in Horst”, lacht

Van Loo. “Ook hopen we mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt een
plek te kunnen bieden.” Daarnaast wil
Van Loo in samenwerking met lokale
horeca wandel- en cultuurroutes op
gaan zetten. “Broekhuizen heeft veel
cultuur, we willen het weer op de kaart
zetten.”

Vanwege de locatie moeten de
exploitanten creatief omgaan met
afvalstoffen, zoals het spoelwater.
“We moeten hier duurzaam te werk
gaan. Mijn droom is om uiteindelijk
zelf stroom op te wekken uit de Maas.
Dat lijkt me leuk, maar dat is wel een
meerjarenproject.”

Zelf stroom opwekken Iedereen wil aan het
Het paviljoen komt op een plek
raam zitten
waar eigenlijk niet gebouwd mag
worden. De gemeente heeft echter
aangegeven medewerking te willen
verlenen aan een buitenplanse
afwijking, mede omdat de locatie
gunstig ligt in een knooppunt voor
toeristen. Volgens een woordvoerder
van de gemeente geeft Rijkswaterstaat
toestemming om te bouwen in de
uiterwaarden van de Maas, omdat het
pand binnen 24 uur af te breken is.
“Rijkswaterstaat heeft een visie om
burgers meer naar de oevers te krijgen.
Ze zijn enthousiast maar stelden wel
een voorwaarde, dat we bij hoog water
weg moeten”, zegt Van Loo. In de
winter wordt het paviljoen naar een
stalling verplaatst.

Het strandpaviljoen krijgt een
open karakter: de wanden bestaan
voornamelijk uit glaspanelen. Aan het
hoofdgebouw wordt een bijgebouw
gekoppeld wat dienst zal doen als
toiletruimte en berging. Wie goed kijkt,
herkent wellicht een bekend Horster
bouwwerk in het paviljoen. “De constructie en het dak komen van de kiosk
die op het Lambertusplein in Horst
heeft gestaan”, vertelt Stef.
“We maken de wanden zoveel
mogelijk van glas, met dunne kozijnen.” Bedoeling hiervan is dat het
gebouw opgaat in de omgeving. “En je
komt hier voor het uitzicht”, lacht Stef.
“Iedereen wil aan het raam zitten.”
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Oppositiepartijen niet eens met gang van zaken

Rekenkamer onderzoekt relatie raad
en college
De gemeenteraad van Horst aan de Maas laat zich te veel leiden door het
College van B&W. Dat is althans de mening van de rekenkamercommissie. Zij
deed onderzoek naar dualisme: het onafhankelijk opereren van het college
en de gemeenteraad. Het duale stelsel werd in 2002 ingevoerd. Sindsdien
zijn de wethouders bijvoorbeeld geen lid meer van de raad. Hierdoor hoopt
men dat er een duidelijkere scheiding tussen de gemeenteraad en het
College van B&W zou komen.
De rekenkamercommissie
concludeert dat de raad van Horst
aan de Maas te sterk gericht is op
consumeren (reageren op het college)
en te weinig op voeden (initiëren).
“De gemeenteraad heeft drie rollen:
zij vertegenwoordigt het volk en
dient daarnaast kaders te stellen en
het college te controleren,” geeft
Jos van Hout, voorzitter van de
rekenkamercommissie, aan. “Zoals
het nu gaat, gaat het niet verkeerd,
maar er zijn wel verbeterpunten. Dit
rapport is bedoeld als instrument voor
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de gemeenteraad. Het is aan haar
om er iets mee te doen. Maar dat is
een afweging die de raad maakt. De
rekenkamercommissie is geen politiek
orgaan. Wij zijn in elk geval van mening
dat de gemeenteraad niet achter het
college aan dient te lopen, maar aan de
voorkant kaders moet stellen. Zo komt
het dualisme beter tot zijn recht.”

Goede relaties om
zaken te bereiken
De meeste politieke partijen geven
in het onderzoek van de commissie aan
de opmerkingen niet als problematisch
te zien. “Onze fractie in de gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan
van Essentie”, aldus Bram Hendrix, fractievoorzitter van Essentie. “Daarnaast
vinden wij het heel belangrijk om ook
in het College van B&W een vertegenwoordiger van Essentie te hebben.
Zo kunnen we onze ideeën voor de
gemeente namelijk veel beter verwezenlijken. En dat is waar het om gaat:
je verkiezingsbeloften waarmaken. Om
dit te doen, zijn goede relaties tussen
raadsfracties onderling en met het college belangrijk. Alleen kun je namelijk
niks bereiken. Iedere partij heeft een
eigen identiteit en specifieke speerpunten, maar standpunten liggen vaak niet

zo ver uit elkaar als bijvoorbeeld in de
landelijke politiek.” Over de verbeterpunten zegt hij: “Daar gaan we mee
aan de slag, in de raadsvergadering van
februari wordt het rapport besproken en
worden de actiepunten vastgesteld.”

Controlerende rol in
gevaar
De oppositiepartijen zijn het niet
met de conclusie van Essentie eens.
Henk Kemperman, fractievoorzitter van
D66: “Er zou een duidelijke scheiding
moeten zijn tussen de raad en het
college en dat is in Horst aan de Maas

Weer pinautomaat
in Hegelsom
De pinautomaat in Hegelsom keert terug. De geldautomaat krijgt een
plekje in het verbouwde Jeugdhuis.
De pinautomaat was voorheen
gevestigd aan de Pastoor Debijestraat,
maar werd vorig jaar mei door een
plofkraak vernield. In eerste instantie
besloot de Rabobank, tot teleurstelling
van de inwoners van Hegelsom, de
automaat niet terug te plaatsen. Reden
voor de dorpsraad om er bij de bank

voor te pleiten de pinautomaat toch
weer een plek in het dorp te geven. De
directie van de bank heeft het eerdere
besluit nu teruggedraaid en besloten
een geldautomaat te faciliteren in
het Jeugdhuis, nadat dit is verbouwd.
De automaat wordt ’s nachts, tussen
23.00 en 07.00 uur, wel afgesloten.

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

niet het geval. De wethouders van
de coalitiepartijen nemen deel aan
de vergaderingen van de fracties. De
raad weet dat men in strijd handelt
met het dualisme, maar de meerderheid vindt dat prima.” Hij zegt dat het
voor oppositiepartijen lastig is om de
besluitvorming te volgen omdat er veel
vertrouwelijke contacten zijn. “Wij zijn
van mening dat de relatie tussen college en raad veel te close is en dat de
raad haar controlerende rol in gevaar
brengt door te dicht aan te schurken
tegen het college.”

Van buitenaf moeilijk
oordelen
Rudy Tegels, fractievoorzitter van
het CDA, zegt het goed te vinden dat
het onderzoek nu door de rekenkamercommissie is behandeld. “We
delen de conclusies. In de volgende
raadsvergadering worden de aanbevelingen besproken.” Hij geeft aan
dat een aantal van de aanbevelingen
door de tijd zijn ingehaald en dus niet
worden meegenomen door de raad. “In
de tussentijd hebben we bijvoorbeeld
de vergaderstructuur al aangepast.”
Volgens Tegels is de raad kritisch
genoeg. “Ja, we zijn ons bewust van
onze rol als kaderstellend en controlerend orgaan. We vullen dit goed in.” Op
de kritiek van de oppositiepartijen dat
er teveel overleg is tussen fracties en

hun wethouders, zegt hij: “Dat is maar
hoe je het bekijkt. Dat is van buitenaf
moeilijk te beoordelen. Ik denk dat we
ons bewust zijn van de taken tijdens
die overleggen, dus het gaat goed.”
Anthony van Baal, fractievoorzitter
SP, heeft moeite met de manier waarop
de raad en het college in Horst aan de
Maas met elkaar omgaan. “Idealiter
hoort daarbij dat de raad, ook de regerende partijen, zich kritisch en onafhankelijk opstellen jegens het college. Dat
laatste gebeurt in Horst aan de Maas
zelden tot niet. Het college stemt vooraf
met de coalitiepartijen af waardoor het
openbare debat bij ons weinig betekenis heeft. Bij voorbereidingen en tijdens
schorsingen van de raadsvergaderingen
zien we in Horst aan de Maas (te) vaak
wethouders in dezelfde ruimtes als hun
politieke partij.”
Of dat snel verandert? Van Baal
denkt van niet: “Er heerst zo nog te
veel het beeld van achterkamertjespolitiek. De vrees is echter dat dit zo
nog lang voort zal blijven bestaan.
Dat is de cultuur, die zit er ingebakken.
Zo erg zelfs, dat men het zelf al niet
meer herkent. Vandaar dat men desgevraagd aan de rekenkamercommissie
laat weten het niet bezwaarlijk te
vinden zoals het nu loopt.”
De gemeenteraad behandelt het
rapport en de aanbevelingen van de
rekenkamercommissie tijdens de raadsvergadering van 5 februari.

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.
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Bomenbeleid gemeente aangepast

Majestueuze treurwilg
viert 75e verjaardag
Op de binnenplaats van de historische kasteelboerderij ’t Kasteelke in Meerlo prijkt een bijzondere treurwilg.
Deze boom werd 75 jaar geleden geplant vanwege de geboorte van prinses Beatrix op 31 januari 1938. Het is een
voorbeeld van de bijzondere en monumentale bomen die onze gemeente rijk is.

Bretonse krakelingen,
een heerlijk hartig
Carnavalsbroodje
HORST • GRUBBENVORST

De treurwilg op de binnenplaats van ’t Kasteelke in Meerlo in winters landschap
In het nieuwe Beleidsplan boombeheer dat het College van B&W heeft
opgesteld, staat dat bomen als de
treurwilg in Meerlo extra aandacht
krijgen. Met een tegemoetkomingsregeling wil de gemeente particuliere
eigenaren van bijzondere bomen
(bomen ouder dan 50 jaar) en monumentale bomen (bomen ouder dan 80
jaar) ondersteunen bij het beheer.
De boom in Meerlo werd in 1938
geplant door de toen 25-jarige Bertus
Poels, zoon van Reinier Poels die ’t
Kasteelke in 1919 kocht. Bertus, de
latere gemeenteopzichter van MeerloWanssum, had toen niet kunnen
inschatten dat zijn plantje zou uitgroeien tot zo’n majestueuze boom. De

boom is nu ruim veertien meter hoog.
De stamomtrek is 432 centimeter. Met
zijn omvang geeft deze wilg zomer en
winter cachet aan de omgeving van het
in 1619 gebouwde Kasteelke.
De treurwilg is wellicht een van
de meest gefotografeerde bomen
van Meerlo. De boom staat langs het
Pieterpad, het langste wandelpad in
Nederland van Pieterburen naar de Sint
Pietersberg in Maastricht. De vele wandelaars die er langs lopen blijven vaak
even stilstaan: de ene keer om even
in de schaduw te kunnen uitrusten, de
andere keer om de boom te bewonderen.
De boom is nog in redelijk goede
conditie. Enkele jaren geleden heeft de

toenmalige eigenaar van het complex,
Stichting Nieuwland, boomchirurgen
opdracht gegeven de treurwilg onder
handen te nemen.
Naast de steun voor bijzondere
bomen, gaat de gemeente de vergunningsaanvraag voor het kappen van
bomen ook vereenvoudigen. Voor het
kappen van ‘gewone’ bomen is geen
vergunning meer nodig. Voor het kappen van bijzondere en monumentale
bomen krijgt men alleen een vergunning als dit nodig is om veiligheidsredenen of bij zwaarwegende maatschappelijke redenen.
De plannen van het college worden
op 5 februari in de gemeenteraad
besproken.

L

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

Flessenactie voor
KWF Kankerbestrijding
De kinderen van groep 5 van basisschool Onder de Wieken in Meterik hebben onlangs een flessenactie gehouden. Met deze actie wilden de kinderen geld inzamelen voor KWF Kankerbestrijding.
Afgelopen vrijdag hebben alle kinderen geholpen om de flessen in te leveren bij een plaatselijke
supermarkt in Overloon. Aanleiding van de flessenactie was het feit dat meester Jules in juni mee gaat
doen aan de Alpe d’HuZes. Dit is een wielerevenement dat jaarlijks plaatsvindt op de Alpe d’Huez,
waarbij de deelnemers proberen een aantal keer de berg op te fietsen. In totaal hebben de kinderen zo’n
600 euro opgehaald.

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.
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Bewonersinitiatief We gaan het anders doen succesvol van start

‘Er zijn genoeg mensen die een ander
kunnen helpen’
We gaan het anders doen is de naam van het plan dat vorig jaar in Grubbenvorst werd opgestart. Het is een
initiatief voor en door inwoners van het dorp. Intussen zijn er drie concrete projecten uit voortgekomen, waaronder
dagbesteding Kom er bij.

inloopochtend, afwisselend in zorgcentrum La Providence en ’t Haeren.
Daa worden dan diverse activiteiten
georganiseerd, zoals koersballen.
Daarnaast is er een klus- en hulpdienst
in het leven geroepen. Deze is bedoeld
voor mensen die kleine klussen in huis,
zoals het repareren van een lekkende
kraan of rookmelder ophangen, niet
meer zelf kunnen of durven. Deze
twee vallen onder het projectteam
van We gaan het anders doen, voor de
dagbesteding is een aparte stichting

opgericht. Vooralsnog zijn er projecten
opgestart die zich richten op ouderen.
Volgens Servaas Huys is dat echter
toevallig. “Een jaar geleden hebben we
een enquête onder de bewoners van
Grubbenvorst gehouden. Daaruit zijn
deze drie initiatieven gekomen.
We richten ons echter op een brede
doelgroep, op iedereen die een hand in
de rug nodig heeft. We kunnen mensen
niet van de rand laten vallen, wanneer
er genoeg vitale krachten in het dorp
zijn die een ander kunnen helpen.”

Zorggroep huisvest
personeel op derde
etage Berkele Heem
De Zorggroep gaat haar personeel, dat na de sloop van verpleeghuis
Elzenhorst geen werkplek meer heeft, definitief vestigen op de derde
etage van verzorgingshuis Berkele Heem en niet op de begane grond. Dit
besluit is genomen na protesten van bewoners op het eerste plan.

Drie weken is de dagbesteding
inmiddels actief. Elke dinsdag komt
een groepje dorpsbewoners bij elkaar
in een ruimte van De Baersdonck, om
samen een spelletje te doen, een kopje
koffie te drinken en tussen de middag
gezamenlijk te eten.
“De dagbesteding is heel succesvol begonnen,” beaamt Servaas
Huys namens We gaan het anders
doen. “Een oproepje begin oktober

leverde twintig vrijwilligers op. We zijn
voorzichtig opgestart met een groepje
van zes gasten. We willen tot maximaal
twaalf personen gaan. Dichterbij, eigenaar van De Baersdonck, heeft stichting
Kom er bij deze ruimte beschikbaar
gesteld. Deze wordt gehuurd door
Gemeente Horst aan de Maas die het
initiatief subsidieert. De inventaris is
nu ook nog van Dichterbij , we willen
beetje bij beetje eigen spullen gaan

aanschaffen. Wat wel nodig is, is een
nieuwe keuken. Daarvoor is al een
tweetal sponsors gevonden en ook de
gemeente draagt een steentje bij.” Het
team bestaat geheel uit vrijwilligers,
aan de gasten wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Naast de dagbesteding zijn
er nog twee initiatieven van de
grond gekomen. Eenmaal in de
twee weken is er op woensdag een

Starterswoningen in oude
boerderij Meterik
De voormalige levensmiddelenwinkel aan de St. Jansstraat 20 in Meterik wordt verbouwd tot vier starterswoningen. In de tuin van het monumentale pand komen nog eens twee vrijstaande woningen.

De initiatiefnemer van het project
Bekkershoaf wil in de oude winkel
vier starterswoningen realiseren:
twee woningen op de begane grond

en twee appartementen. Ten behoeve
van de twee nieuwe, vrijstaande
woningen komt er een ontsluitingsweg
tussen de huizen op Donkstraat 7 en 9.

Voordat er met de verbouwing en de
bouw gestart kan worden, moet nog
eerst het bestemmingsplan worden
aangepast.

In december maakte
De Zorggroep bekend dat zij personeelsleden wilde gaan vestigen in
appartementen op de begane grond
van Berkele Heem. Daarmee hoopt zij
verwachte leegstand in de toekomst
in te kunnen vullen. Bovendien is er
in het nieuwbouwplan Hof te Berkel
niet voldoende werkplek voor al
het kantoorpersoneel. Gevolg van
het besluit was dat de bewoners
zouden moeten verhuizen naar
een andere woning. Tijdens een
informatiebijeenkomst bleek dat de
bewoners dit helemaal niet zagen
zitten. De Zorggroep besloot daarom
nogmaals met de Cliëntenraad rond
de tafel te gaan. Afgelopen maandag

werden de bewoners geïnformeerd
over de uitkomst van deze bespreking. De beslissing is genomen om
het kantoorpersoneel te huisvesten
op de derde etage. Het gaat daarbij om achttien appartementen.
“De Cliëntenraad heeft ingestemd
met deze keuze en daarmee is
het besluit definitief,” aldus een
woordvoerster van De Zorggroep.
“Op de derde etage zijn er nog meer
appartementen die we, mocht dat
nodig zijn, extra kunnen betrekken.”
Ook dit besluit heeft tot gevolg dat er
mensen naar een andere plek binnen
Berkele Heem moeten verhuizen,
maar dat is onvermijdelijk aldus
De Zorggroep.
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Fietsen voor het goede doel

Marlies gaat met haar ligﬁets Nederland
rond in 1.300 kilometer
Een vrouw met veel levenslust. Marlies Schreurs (52) uit Grubbenvorst heeft de erfelijke spierziekte Hereditair
Spastische Parapase (HSP) en overleefde kanker. Nu ze stabiel is, wil ze haar eigen grens opzoeken. Ze gaat voor het
Kinder Oncologisch Centrum (KOC) in Nijmegen langs de landgrens van Nederland fietsen.

“Doordat ik het niet kon accepteren,
ben ik sterker geworden. Ik kan het
niet vaak genoeg zeggen”, lacht ze.
‘Leef nu’, is haar nieuwe levensmotto.
Terwijl Marlies alle kracht bijeen
raapt om te herstellen, heeft haar man
grote plannen met haar. “We zeiden
vroeger altijd tegen elkaar dat we
zouden gaan fietsen als de kinderen
oud genoeg waren. Toen er bij mij HSP
werd geconstateerd, leek mijn droom
in duigen te vallen.” Haar man hield
een actie, Fiets voor Marlies, om zo een
speciale ligfiets voor haar te kopen.
Met de ligfiets die haar man met
de opbrengst van zijn actie voor haar
heeft gekocht, gaat Marlies nu haar
droom verwezenlijken. “Het is voor
mij een afsluiting van een vervelende

periode. Ik ga genieten van de natuur
in Nederland. Als ik de wind langs mijn
huid voel, weet ik tenminste weer dat
ik leef.”
De reden dat ze fietst voor het
KOC is haar ervaring bij deze afdeling.
“De kinderen die daar zitten, vechten
zo hard voor hun leven”, bedenkt ze.
“Het is hartverscheurend. Ik wilde er
vrijwilligerswerk gaan doen, maar ik
kan het gewoon niet aan zien. Ik kon
niet langer helpen, maar ik heb altijd
gezegd dat als ik iets kon doen voor ze
dat ik het zou doen en daar is het nu
tijd voor”, besluit ze.
Voor meer informatie over de actie
van Marlies of om haar steunen, kijk op
www.vriendenkocnijmegen.nl of mail
naar mschreurs@ziggo.nl

Elzenweg 60kilometerzone
Marlies vertrekt dinsdag 5 maart
om vervolgens in vier weken tijd
1.300 kilometer met haar speciale
ligfiets afleggen. Een hele uitdaging
zou je zeggen en niets is minder
waar. “Het is de eerste keer na de
constatering van mijn ziekte dat ik
alleen wegga”, vertelt ze.

Leef nu
In 2003 kreeg Marlies te horen dat
ze aan de spierziekte HSP leed. “Vroeger
liep ik altijd al moeilijk, maar de link

met de ziekte van mijn vader werd pas
gelegd toen ik verlamd raakte”, bedenkt
ze. Als vrijwilliger bij de plaatselijke
voetbalvereniging en als fulltime
secretaresse vond ze het verschrikkelijk.
Ze moest ermee stoppen. “Ik kon niet
meer zomaar overal naar toe.” Vijf jaar
lang bleef ze thuis binnen zitten. “Ik
kon niet meer echt leven en was overal
afhankelijk van.” Bijna iedere dag was
ze bezig met haar revalidatie. Eenmaal
weer op de been werd het Marlies niet
makkelijker gemaakt. In 2007 werd

er kanker bij haar ontdekt. “Ik wilde
het niet accepteren. Dit was niet mijn
leven”, vervolgt ze.

De wind voelen, dan
weet ik dat ik leef
“Ik ging van alles naar helemaal
niets. De spierziekte was nog niet het
ergste van allemaal. Door de kanker
verloor ik mijn eigen identiteit.” Nu
draagt ze nog steeds iedere dag de
littekens van vele operaties mee.

50-75% korting
Rolluikband vervangen

op alle
carnavalskleding

De dorpsraad van Hegelsom
krijgt regelmatig klachten over
vrachtverkeer dat deze wegen
als sluiproute gebruikt naar het
kassengebied Californië. De smalle
wegen en wegkanten zijn daar
echter niet op ingericht. Reden voor
de dorpsraad om haar zorgen te uiten
aan Gemeente Horst aan de Maas.
Tijdens de dorpsraadvergadering

van afgelopen dinsdag liet voorzitter
Hay Arts weten dat de gemeente
nu maatregelen gaat nemen. In
het gebied geldt vanaf maart een
maximumsnelheid van 60 kilometer.
Volgens een woordvoerder van
de gemeente wordt op meerdere
wegen in het gebied rondom
Californië de maximumsnelheid
aangepast.

50%
OP ONZE PRACHTIGE
NAJAARSCOLLECTIE!

vanaf E 25,-

*Tenzij anders aangegeven.

Ron van Gool 06 202 88 600

Jacks
Blazers
Pantalons
en rokken
Vesten en truien
Gilets
Blouses en shirts

T 077 398 64 66, www.kapperscompanyhorst.nl

n :
va nd
ijn aa
W m
de

In het gebied rondom de Elzenweg en de St. Jorisweg in Hegelsom
wordt met ingang van maart een snelheidsbeperking ingevoerd. Vanaf
dan mag er niet harder dan 60 kilometer per uur gereden worden.

v.a. €20,00
v.a. €15,00
v.a. €10,00
v.a. € 7,50
v.a. € 7,50
v.a. € 7,50

mooi haar

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 fles

€ 29,99

Per

JANUARI
ACTIE:
ALLE STILLE
WIJNEN
6 HALEN =
5 BETALEN

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

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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Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotseling overlijden van onze buurtgenoot

Rob Nabben
Wij wensen Marion, Joyce, Aemey en familie
heel veel sterkte toe.
Buurtbewoners Pastoorsveld / Campsveld

Dankbetuiging

De belangstelling die wij mochten ondervinden
na het overlijden van mijn man, pap en opa

Jan Jeurissen
heeft ons ontroerd.
De blijk van medeleven, in welke vorm dan ook,
zijn ons tot steun in het dragen van dit verlies.
Wij voelen ons hierdoor getroost en zijn u erg dankbaar.
Doortje Jeurissen-Weijs, kinderen en kleinkinderen
Melderslo, 24 januari 2013

Pêche à la carpe,
c’est ma vie
‘’Karpervissen,
dat is mijn leven!’’

Bjorn van Lipzig
‘’Fliep’’
Wij willen iedereen bedanken
die ons gesteund heeft tijdens de
ziekte en het afscheid van Bjorn.
Een speciale dankbetuiging aan
‘De Berging’ en ‘De Keet’, die
bijgedragen hebben aan dit
bijzondere en waardevolle afscheid.
Just the way he was...
Het overhandigen van de donatie
en het uitzetten van de karper
zal plaatsvinden op zijn verjaardag,
9 februari, bij de KB,
mits het weer het toelaat.
Anneke, Martin,
Mitchell en Malou

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.
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tafels, tv-meubels, dressoirs, kasten.
Maatwerk en gratis bezorgd.
Voor binnen en buiten.
06 51 93 18 38 Melderslo.
Taoistisch gezondheid Praktijk
Dauwtrappen in de sneeuw
a.s. zaterdag 10.00 uur 06 19 58 59 04.

Grafmonumenten
en restauratie

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

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.
Te huur zomerhuis Mallorca,
tot 8 pers., 150 m tot het strand.
Vanaf € 490 p/w www.huisbertcati.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.
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)
Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241.
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
Klei je blij!
Vanaf 14-02 5x om de week op doavond ontspannen d.m.v. een korte
meditate, daarna een cadeau voor
jezelf maken van keramiek. € 110,- all
in. Vanaf 6-2 ook op woe-avond vrij
kleien. Info: Mariel.theeuwen@live.nl
Te koop gevraagd loop-, sloop- en
schade-auto’s en bussen.
Correcte afhandeling met vrijwaring.
Eigen ophaalservice. Tel. 06 10 58 14 70.
www.fitnessdans.nl
Kijk op de website voor ons actuele
sportaanbod!
Oude videobanden op dvd.
Graag zetten wij uw oude videobanden
en (mini) dv tapes om naar dvd. Bel 06
12 42 89 42 voor meer informatie of ga
naar www.darkrainbowproductions.com

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.

Gevraagd administratieve kracht,
voor alle voorkomende werkzaamheden.
Enige kennis van Excel en Word is
verreist. Voor 9 uur verdeeld over de
morgens. Sollicitatie richten aan
severensbeveiliging@home.nl

Is er meer?
Kennismakingsavond Alphacursus 29
januari 19.00u. Inlichtingen Wiek & Nell
Brugmans Tel. 077 366 21 98.

Te Koop Miele wasautomaat 1600
toeren, Miele droger, condens e.v.t.
ook afvoer. Beide in zeer goede staat.
E.v.t. ook reparaties, alleen Miele.
Voor info bel 06 52 03 53 66.

Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
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.
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.

Budget carnavalskleding.
Ze verdwijnen als sneeuw voor de
zon! Haast u naar ‘t Winkeltje voor
2e hands (in prima conditie) carnavalskledij! Alsmede (nieuwe) accessoires!
Geld overhouden voor een x-tra pilsje?
Herstraat 44.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Te huur gevraagd landbouwgrond,
voor eenjarige teelt. Goede betaling,
indien gewenst mag eigenaar zelf
mest rijden en/of opgave doen
gecombineerde opgave.
Bel 06 47 73 08 95.

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 Praktijk Constance in Horst.
Gezonde voeten, daar loop je mee weg!
of mail: m_goumans@hotmail.com
Info: www.bijconstance.nl
Ik hoor graag van u.

Geboren

Esmee
16 januari 2013

Dochter van
Jantine Driessen en
Koen van Lipzig
Bemmelstraat 10
5961 HN Horst
Kinderdagverblijf Bambino
biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar

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

T 088-2088208
www.spring-kinderopvang.nl

Kinderdagverblijf

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

Gezocht! Gemotiveerde mensen met
ambitie en goede sociale vaardigheden,
die graag vanuit huis willen werken.
Info: www.welzijnspraktijkvitanova.nl
of bel: 06 27 02 17 83.
Te koop champignoncel deuren,
2 stuks. Maten: 300x430 cm. Tevens
rails en frame om de deur mee op te
tillen. Tel. 06 54 36 44 84.
Engelse conversatie op alle mogelijke niveaus of bijles Engels voor
scholieren en studenten?
Bel Madeleine Goedhart, ervaren
docente Engels! 06 48 75 53 47 of
mail naar info@mathein.com
Biedt zich aan hulp in de huishouding,
1x in de 14 dagen op woensdagmiddag
in Horst. Tel. 06 51 13 49 35.
Jas kwijt. Zaterdagavond 19-01 is
mijn jas zoekgeraakt bij cafe de Beurs.
Donkergrijze stoffen jas met lichtgrijze
binnenvoering. Donkerbruine lederen
handschoenen in zak.
Tel. 06 46 33 14 70.
MBO 2 Helpende Zorg en Welzijn
Een officiëel diploma in 10 weken tijd?
MBO 2 Helpende Zorg en Welzijn,
tijdelijk voor slechts € 99,00.
Tel. 077 374 5149 of
info@roodkapjehorstaandemaas.nl.
Valise Atelier & Natuur. Gezellige,
creatieve workshops schilderen of
bijzondere bloemobjecten maken
voor groepen, families, bedrijven en
vrienden. Een dagdeel van 3 uur naar
keuze. Meer info www.valise.nl of
tel. 06 12 69 79 35.
Linders Interieur.
Van een kleine aanpassing in huis tot
een compleet winkelinterieur! Van tafel
tot keuken! Linders Interieur & Fijn
Timmerwerk krijgt het klaar!! Voor een
vrijblijvend gesprek! Stationsstr. 127.
Tel. 06 13 81 79 31.
Opslag te huur. Goed geisoleerde
ruimte van 100 vierkante meter met
grote deur, 3 meter hoog.
Prijs op aanvraag. Tel.nr. 077 467 18 74.

Ben jij de
enthousiaste,
flexibele (wijk)
verpleegkundige
die wij zoeken?
Bel of mail: 06-13941014
venray@buurtzorgnederland.com

Autobedrijf

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

Vers
van het
gs
Limbur
land

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.

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

Culinair genieten van
streekproducten!
T (077) 398 70 99
info@theoarts.com

www.theoarts.com

di t/m zo 10.00-18.00 uur
T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl

Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu

v
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500 euro opgehaald

nieuws 07

Website Inhorst.nl verdwijnt

Kinderen Spring zamelen Professionele
geld in voor Voedselbank ambities Reindonk
Kinderen van de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang van Spring in Horst, zamelden afgelopen kerst
geld in voor een goed doel. Ze verkochten zelfgemaakte spulletjes en hielden een flessenactie. Met de opbrengst
werd eten gekocht voor de Voedselbank Limburg-Noord.

In totaal werd er 500 euro
opgehaald door de jeugd. Daarvan
werd door enkele leidsters houdbare
levensmiddelen gekocht. Afgelopen
maandag werden deze overhandigd
aan twee vrijwilligers van de
Voedelbank.

Kinderen laten
beseffen
“Vorig jaar hebben we geld
ingezameld voor Stichting de

Peelkabouters”, vertelt manager
Nel Sanders. “Ook deze kerstperiode
wilden we ons inzetten voor een goed
doel. Zo willen we de kinderen laten
beseffen hoe goed we het eigenlijk
hebben.”

Applausje verdiend
Vrijwilligers Nellie Jacobs en Pierre
van der Velden zijn erg blij met de
schenking van Spring Kinderopvang.
“In ons verzorgingsgebied maken
zo’n 165 gezinnen gebruik van de

Voedselbank. Dit aantal groeit nog
elke week. We krijgen subsidie
van de gemeenten en zijn voor
de rest afhankelijk van donaties
van winkeliers en bedrijven.
Nu komen er bijvoorbeeld veel
overtollige kerstpakketten binnen.
De levensmiddelen die we van
Spring hebben gekregen gaan we
verdelen over de voedselpakketten.
De kinderen van Spring hebben zeker
een applausje verdient voor het werk
dat zij hebben gedaan.”

Omroep Reindonk heeft de ambitie om in drie jaar tijd uit te groeien
tot het mediaplatform van Horst aan de Maas. Dat zegt voorzitter Arie
Stas van de omroep. “Om alles in goede banen te leiden gaan we een
professioneel aangestuurde organisatie neerzetten. De belangrijkste stap
is het aanstellen van een parttime directeur. Hiervoor willen we op
termijn een extra omzet behalen van 70.000 euro”, aldus Stas.
De nieuwe directeur gaat de
organisatie professioneel aansturen, maar ook de 58 vrijwilligers
begeleiden en faciliteren. Om hun
ambities op internet kracht bij te
zetten is Omroep Reindonk in gesprek
gegaan met meerdere mediapartners,
waaronder website Inhorst.nl. Daarbij
is overeengekomen dat beide hun
websites gaan integreren tot één
enkele website onder de vleugels
van Reindonk. “Dit zal in stappen
plaats vinden, zodat de bezoekers
van Inhorst niet meteen verrast zullen zijn”, zegt interimdirecteur Bert
van Valburg. Omroep Reindonk wil
eveneens samenwerken met andere
mediapartners, waaronder nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas. “De
samenwerking met HALLO gaat niet
online. Dat mogen wij niet volgens de
spelregels van het Commissariaat van
de Media. Maar het elkaar versterken
gaat zeker gebeuren. De gesprekken

hierover zijn nog in volle gang”, aldus
Van Valburg.
Ook de gemeente wil volgens
Reindonk samenwerken met de
omroep, zodat bijvoorbeeld langdurig
werklozen via vrijwilligerswerk bij
Omroep Reindonk ervaring kunnen
opdoen. Om te zorgen dat niet iedere
enthousiaste vrijwilliger na een paar
maanden verdwijnt, wil de omroep
medewerkers beter gaan begeleiden.
“De eerste twee weken zijn belangrijk, dan stellen we een soort buddy
beschikbaar. Na die periode volgt een
gesprek met de directeur en daarna
besluiten we om er wel of niet mee
door te gaan”, zegt Bert van Valburg.
Ook inhoudelijk wil Omroep
Reindonk een slag maken, door vaker
nieuws uit te zenden. “Je kunt niet
alleen wekelijks nieuws brengen, je
zult er dagelijks moeten zijn. Radio
en TV willen we op een hoger niveau
tillen”, zegt Van Valburg.

Vooral onderhoudskosten
problematisch

Zorgen over
gemeenschapshuis
Griendtsveen
Het wordt steeds moeilijker om de exploitatie van het dorpshuis in
Griendtsveen rond te krijgen. Dat was de conclusie die dorpsraad
Griendtsveen onlangs trok. Ook voor klein onderhoud is eigenlijk geen
budget vanuit Stichting Jeugdhuis Griendtsveen.
Frans Maas, penningmeester van
Stichting Jeugdhuis Griendtsveen, ziet
de exploitatie niet als het grootste
probleem. “In de twintig jaren dat ik
penningmeester ben, hebben we nog
altijd quitte gespeeld. Maar we hebben
geen reserveruimte meer voor bijvoorbeeld klein onderhoud, wat nu aan de
orde is.”

Geen fondsen voor
onderhoud

Horster huwelijk in Nieuw-Zeeland
Ivo Rongen uit Horst en Martha Camps uit Melderslo traden op 4 januari in het huwelijk. Dat is op
zich niet zo bijzonder. Wel bijzonder was hun trouwlocatie: het strand van Scandrett Regional Park in
Nieuw-Zeeland. Op de foto het kersverse echtpaar met nieuwsblad HALLO.

Schilderwerk en wellicht een
nieuwe cv-ketel zijn op korte termijn
nodig, volgens de Stichting. Maar daar
hebben ze zelf geen fondsen voor. “We
hebben de gemeente gevraagd om
geld voor onderhoud. Eerder hebben
ze dit toegezegd, maar nu we er een
beroep op doen, kan het niet”, zegt de
penningmeester. Huurverhogingen en
consumptieprijzen verhogen, ziet de
Stichting niet zitten.
“Dat draagt niet bij aan het
bestaansrecht van de verenigingen,
dan moeten ze weer meer contributie
betalen. En we zijn niet voornemens
schulden te nemen op het pand. Vooral

met het oog op de toekomst lijkt ons
dat niet verstandig.”

Gemeente:
zelfredzaamheid
De gemeente heeft bij de Stichting
aangegeven het principe van zelfredzaamheid toe te passen: ze zullen
zelf moeten gaan fondsenwerven of
met de verenigingen in overleg gaan.
Ook kunnen zij Spirato benaderen voor
hulp: een onderdeel van de Vereniging
Kleine Kernen Limburg dat informatie
heeft over bijvoorbeeld provinciale
subsidies voor renovaties. Daarnaast
biedt Spirato steun bij beheer en
exploitatie van gemeenschapshuizen.
Volgens de dorpsraad is het
probleem niet acuut. Dorpsraadslid
Ton Bukkems: “Er is al iets gedaan in
verband met exploitatie. De huurprijzen zijn al licht verhoogd. Voor wat
betreft onderhoud: uiteindelijk moet
er toch iets gebeuren. Als het niet
van de gemeente komt, dan moet
het wel uit een ander potje komen.
De dorpsraad kan voor dit onderhoud
nog bijspringen.”
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Valentino wordt
La Vita

Zilveren Schieter voor
Bakker Derix

Italiaans restaurant Valentino gaat verder onder de naam La Vita. Het
restaurant opende haar deuren in september 2011 maar moest ruim een
jaar later tijdelijk weer dicht. Onder de nieuwe naam gaat het verder.

Derix, De Echte Bakker uit Horst, heeft onlangs de Zilveren Schieter voor de Beste Kwaliteit van alle
Echte Bakkers van Nederland gewonnen. Op woensdag 16 januari werden de Schieters uitgereikt tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst in Wageningen.

In oktober 2012 werd er
ingebroken in het pand van
Italiaanse ristorante Valentino aan de
Schoolstraat in Horst. Het interieur
werd hierbij flink vernield. Het

restaurant blijft op dezelfde locatie en
zal binnenkort onder de naam La Vita
weer in bedrijf gaan. Wanneer het
restaurant precies opengaat, is nog
niet bekend.

Francis op Fashion
Week
Naast de bekende modenamen zal ook Horster hairdesigner Francis
Schroembges haar creaties mag tonen tijdens de Amsterdam Fashion
Week. Op zondag 27 januari verzorgt zij met twee anderen de L’Oréal
Professionel catwalk hairshow.
Met zo’n 35 ontwerpers en
20.000 bezoekers is de Amsterdam
Fashion Week het meest prestigieuze
mode-evenement in Nederland.
De haarstylisten van L’Oréal gaan
backstage het haar van modellen

die shows lopen voor Nederlandse
ontwerpers verzorgen.
Op zondag 27 januari om
13.00 uur zijn creaties van onder
anderen Schroembges te zien in de
Westergasfabriek in Amsterdam.

Starters in de regio
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BuroNick Interieurarchitect
Bedrijf

BuroNick
Interieurarchitect
Eigenaar Nick Herraets
Van Schaesbergstraat 17
Adres
Plaats
Horst
Telefoon 06 81 88 00 63
Email
nick@nickherraets.nl
Website www.buronick.nl
Sector
Interieur architectuur
Start
1 november 2011
Activiteiten
De wensen en eisen die zijn
opgesteld tijdens het eerste
gesprek worden vertaald in een
ontwerp. Materialen, kleuren en
een schatting van de bouwkosten worden met de klant
doorgenomen. Hierna volgt een
vervolgtraject. Het maken van de
eventuele werktekeningen, een
planning en het plaatsen van
bestellingen. In samenwerking
met de eigen meubelmakers kan
de verbouwing of maatwerk

Deze prijzen zijn beschikbaar
voor de Beste Echte Bakker, De Beste
Kwaliteit en De Beste Winkel. De winnaars van de tweede en derde plaatsen
ontvingen een Zilveren en een Bronzen
Schieter. Marc Derix reageert blij: “Ik
vind het natuurlijk geweldig dat we
met de kwaliteit weer een stapje hoger
scoren dan vorig jaar. Hulde aan mijn

vanaf de voorbereiding tot en
met de uitvoering gerealiseerd
worden. BuroNick kan dus een
plan aan bieden waarbij het van
stap a tot z in zijn geheel naar
wens wordt gerealiseerd.
Doelgroep
Een totaalontwerp, advies,
begeleiding, maatwerk voor
nieuwbouw, verbouwing of
verkoop van woning, publieke
ruimte of commerciële ruimte.
Onderscheidend vermogen
BuroNick is een onafhankelijk
en toonaangevend ontwerpbureau voor interieurarchitectuur
en levert inspirerende en
duurzame oplossingen voor
uiteenlopende ontwerpopgaven.
Interieurarchitect Nick Herraets
heeft het genoegen ruimtes te
ontwerpen waarin mensen zich
prettig voelen.

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

twee bakkers Rozé en Roy die ik speciaal bij de prijsuitreiking mee naar voren
heb genomen. Ik ben heel competitief
ingesteld. Niet om de beker te winnen
maar om mezelf en m’n team te testen
en het allerbeste uit de grondstoffen te
halen. Ik vind dat we iedere dag moeten
gaan voor topkwaliteit en niet alleen als
er een keuring gedaan wordt.” De pro-

ducten die voor Beste Kwaliteit worden
beoordeeld, worden acht keer per jaar
onaangekondigd uit de winkels gehaald.
De score van de winkelbeoordeling
was voor Derix ook dik voor elkaar. Dit
samen maakte dat hij ook de Bronzen
Schieter van de overallcompetitie Beste
17
Echte Bakker van
Nederland mee naar
01
Horst nam.

winkel&bedrijf
nieuws
Ad ve rtorial

anco lifestyle centre

De balans tussen bewegen,
ontspannen en genieten
Goede voornemens in het nieuwe jaar zijn gemaakt, sommigen hebben ze inmiddels laten varen, terwijl
anderen fanatiek aan de slag willen. Meer en intensiever bewegen of minder en verantwoorder eten: de
voornemens zijn divers, toch blijkt na een tijdje de motivatie minder. “Begeleiding is het sleutelwoord”,
zegt Patrick Bierens, directeur van anco lifestyle centre in Horst. “Wij hebben vier speerpunten: voeding,
bewegen, ontspanning en gedrag”, aldus Patrick.
Gewichtsconsulente Eveline: “Een gezond en
verantwoord voedingspatroon is afhankelijk van het
doel en de sporter zelf. Afvallen, aankomen of juist meer
energie om de sportieve prestaties te bevorderen.
Ik adviseer daarover.”
“Iedere sporter krijgt een V-check, een geavanceerde
en wetenschappelijk bewezen leefstijltest, waarbij we
een beeld krijgen wie de nieuwe sporter is.
Wij adviseren vervolgens over een programma, waarbij
we rekening houden met de wensen en mogelijkheden
van de sporter. We adviseren bijvoorbeeld meer
ontspanning of een bezoek aan een medisch specialist.
Wij nemen geen enkel risico”, zegt lifestylecoach Hans.

Iedere sporter krijgt een V-check
DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

Magere speklapjes
Smulpizza

100 gram € 1,00

Zuurkoolburger

100 gram € 1,15

kip, shoarma, salami en hawaï

per stuk

€ 6,50

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

Terwijl de een houdt van individuele training, vindt
de ander het prettiger om groepslessen te volgen.
“We hebben verschillende groepslessen, sporten in de
fitnesszaal of squashen”, zegt lifestylecoach Mike.
“Samen stellen we een haalbaar programma op.”
“Een duik in het verwarmde zwembad of uitrusten in
de sauna. Ook omtrent ontspanning is alles mogelijk.
Wij hebben DVD films, die leden gratis mogen lenen.
Ook dat is een vorm van ontspanning”, zegt lifestylecoach
Linda. Anco lifestyle centre werkt met gekwalificeerde
lifestylecoaches en heeft een fysiotherapeut in huis,
die blessures behandelt of probeert door middel van
advies deze te voorkomen. “Bij ons kunnen sporters
alle kanten op, maar het belangrijkste blijft: je moet het
vooral zelf willen, dan pas kun je je gedrag veranderen”,
aldus Patrick.

Lifestylecoaches Mike, Linda, Hans
en gewichtsconsulente Eveline

Venrayseweg 114, 5961 AJ Horst, tel. 077 - 398 35 53
www.ancolifestylecentre.nl
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Horstenaar vierde in
MTB wintercompetitie

HZPC zwemt
persoonlijke records

Horstenaar Dave Vermazeren is afgelopen zondag als vierde geëindigd in het algemeen eindklassement van de
MTB heren wintercompetitie 2012/2013. In het totaal klassement moet Dave alleen Sjef Klerken uit Baarlo, Gijs
Dohmen uit Swalmen en Noud Nijssen uit Baarlo voor zich dulden, terwijl Lex van Enckevort uit Sevenum als vijfde is
geëindigd.

Door: Bram Becks
Voor de zwemmers van HZPC stond er zondag 20 januari weer een
zwemcompetitie op het programma. Ditmaal voor de derde keer achtereen en tevens de laatste keer in zwembad de Dousburg in Maastricht.

De FietsSportief.NL wintercompetitie is een reeks van veertien wedstrijden voor cyclocrossers en mountainbikers verdeeld over Limburg en een
stukje Zuid-oost Brabant in de periode
van oktober 2012 tot en met januari
2013. Ondanks een mindere laatste
wedstrijd, verreden onder extreem
koude winterse omstandigheden in

Reuver, stelde Dave (18) op deze wijze
zijn eindklassering bij de MTB heren
veilig. Dave, rijdend voor het X-trail
team van FietsSportief uit Maashees,
was de afgelopen zomerperiode nog
junior en maakte deze winter de overstap naar de amateurs.
Vooraf was het verwachtingspatroon voor de jonge MTB’er niet al te

hoog, maar al in de tweede wedstrijd
op zijn eigen thuiscircuit De Reulsberg
te Horst werd hij vierde.
Dit resultaat was een extra
motivatie om er nog harder tegen aan
te gaan en de trainingsintensiteit bij te
stellen, wat later in de competitie zelfs
resulteerde in een derde podiumplaats
in Meijel.

Hovoc heren stunten
thuis tegen Nuvoc

Vanwege de weersvoorspellingen
was het twijfelachtig of de wedstrijd
door zou gaan. Maar toch, een bus vol
enthousiaste zwemmers reisde af naar
het zuiden waar ze de concurrenten
(Hellas-Glana, Nimo en Eijsden)
konden verslaan. Met wat vertraging
op de wegen en in het zwembad werd
een kwartier later met goede moed de
wedstrijd begonnen. Op de 100 meter
rugslag zwom Imke van den Hoef een
Nederlandse limiet voor de junioren
kampioenschappen (1.17.55). De
grootste verbetering kwam van Sjoerd
Spee op de 50 meter rugslag. Hij had

56.14 staan en zwom een tijd van
47.13. Martijn Zwart en Anna van Kuijk
zwommen van de drie afstanden ook
drie hele mooie persoonlijke records.
Sophie Cleuren hield de eer hoog bij
de ouderen door twee persoonlijke
records te zwemmen. Op de 100 meter
vrije en de 50 meter vlinderslag zwom
ze er een paar tienden vanaf. In totaal
werden 6.835,43 punten gehaald, wat
tot nu toe resulteert in een 18de plaats
in de landelijke zwemcompetitie A.
HZPC bewees ook ditmaal weer het
ultieme clubgevoel. Met plezier voorop
komen de goede resultaten vanzelf.

Door: Volleybalvereniging Hovoc
De Horster volleyballers van het eerste herenteam van Hovoc hebben in hun eigen Dendronsporthal voor een
kleine stunt gezorgd door met maximale cijfers van Nuvo ’68 HS 1 te winnen. Een welkome opsteker voor de Horster
mannen, die een moeizame eerste competitiehelft kenden.
Het hing al weken in de lucht, want
de ploeg die onder leiding staat van
de - sinds deze week gediplomeerd
VT3-coach en trainer Bob Soberjé is
sterk groeiende en het was nog slechts
een kwestie van tijd voor alle trainingsarbeid zich in wedstrijdpunten zou
gaan uitbetalen. De thuiswedstrijd
werd gespeeld met hulp van oudgediende Hovoc-speler Niek Jans, die
kan leunen op ervaring in de B-League
(tegenwoordig Topdivisie) en die de
nodige ballen met geweld bij Nuenen
op de vloer sloeg. Met name de eerste
set werd spannend. Tot aan het einde
bleven de twee teams uit de onderste
regionen van de promotieklasse gelijk

opgaan. Maar Hovoc HS 1 maakte
de minste fouten en won met 25-23.
Daarna was het ijs gebroken, speelden
de Horstenaren vrijuit en verloor Hovoc
nooit meer de controle over de wedstrijd: 25-12, 25-21 en 25-17. De 4-0
overwinning en de bijbehorende vijf
punten werden in Horst dan ook met
gejuich ontvangen.
De vrouwenhoofdmacht van Hovoc
was afgereisd naar Eindhoven. Daar
legden de Horster dames het nipt af
tegen Hajraa DS 1. De eerste set kwam
Hovoc DS 1 te laat op gang, waarna
de tweede set met een ongelukkige
opstellingsfout werd begonnen. In het
derde bedrijf bleken teveel persoonlijke

fouten en discutabele beslissingen van
het scheidsrechtersduo de spelbrekers,
die ervoor zorgen dat de eerste drie
sets met een klein verschil in Eindhoven
bleven: 25-21, 25-23 en 25-21. De
Hovoc-dames wisten zich echter te
herpakken en wilden hoe dan ook de
laatste set winnen. Na een goede start,
bleef het team de Eindhovense vrouwen de hele set voor en nam het met
22-25 verdiend het laatste punt mee
naar Horst: 3-1.
Komende zaterdag staat in de derde
divisie de thuiswedstrijd van Hovoc DS
1 tegen Maastricht op het programma,
terwijl de Horster mannen voor hun
wedstrijd naar Heerlen afzakken.

Koersdag Wittenhorst
RKsv Wittenhorst hield afgelopen zaterdag een succesvolle
Koersdag voor haar trainers en leiders. Zij kregen onder andere tips
van trainer Marcel Lucassen.

Gezellig tafelen
aan de Maas
op zon
d
de hele ag
dag
geope
nd
vanaf
12:00
uur

Open van dinsdag t/m zondag
voor lunch & diner

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

Uw radiator roestvrij
en in een nieuwe frisse kleur?
Handelstraat 9 Horst • T (077) 397 86 00 • www.autoschadehorst.nl

BEKIJK HET VOLLEDIGE AANBOD OP ONZE WEBSITE
SEVENUM
MGR. VERSTRAELENSTRAAT 7

NIEUW
Zeer ruime nieuw te bouwen patiowoning met royale
vertrekken gelegen in het centrum van Sevenum.
Geheel v.v. vloerverwarming. Achtertuin met vrije
achterom. Nadere indeling mogelijk en naar eigen smaak
in te richten. Perceeloppervlakte 305 m². Inhoud 545 m³

KOOPSOM € 275.000,- v.o.n.

SEVENUM
MAASBREESEWEG 74

NIEUW
Goed onderhouden vrijstaande boerderijwoning met fraaie
originele details. Ruime woonkamer, keuken, werkkamer, bijkeuken. 1e verd: 3 ruime slaapkamers (4 mogelijk), complete
badkamer. Inpandige garage / hobbyruimte met diepe tuin en
vrij uitzicht. Perceeloppervlakte 1460 m². Inhoud 780 m³

VRAAGPRIJS € 369.000,- k.k.

GRUBBENVORST
KOEKOEKLAAN 9

NIEUW
Zeer ruime exclusieve bungalow met garage gelegen op
royaal perceel. Ind: woonkamer, prachtige tuinkamer.
3 slaapkamers en badkamer. Masterbedroom met royale
ensuite badkamer. Ruim souterrain met o.a. wijnkelder, 2
slaapkamers. Perceeloppervlakte 1014 m². Inhoud 1175 m³

VRAAGPRIJS € 475.000,- k.k.

HORST
STUKSBEEMDEN 29

MET SUCCES
VERKOCHT!

GRUBBENVORST
DE PLAGGENHOUWER 20

STARTER

Ideale starterswoning gelegen aan rustig pleintje. Ind: ruime
woonkamer, open keuken, bijkeuken en tuinkamer. 1e verd:
3 slaapkamers en badkamer. 2e verd. via vaste trap. Onderhoudsvriendelijke achtertuin. Een woning met mogelijkheden
en scherp geprijsd. Perceeloppervlakte 177 m². Inhoud 350 m³.

Ruime halfvrijstaande woning met inpandige garage. Ind:
L-vormige woonkamer, half open keuken, bijkeuken. 1e verd.:
3 ruime slaapkamers, keurige badkamer. 2e verd.: via vaste
trap naar 4e slaapkamer. Keurig aangelegde tuin met voldoende privacy. Perceeloppervlakte 225 m². Inhoud 430 m³.

VRAAGPRIJS € 172.000,- k.k.

VRAAGPRIJS € 189.500,- k.k.

WWW.ERAMAASREGIO.NL

Poststraat 9, 5801 BC Venray
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De zestiende Open Noord-Limburgse Snelschaakkampioenschappen werden op zaterdag 19 januari
gehouden in De Leste Geulde in Horst. Schaakvereniging Horst ’76 organiseerde de wedstrijden.
Vanaf 10.30 uur trokken 44 deelnemers uit alle windstreken ten strijde om de titel. De oudste deelnemer
aan het toernooi was in de tachtig, de jongste pas tien jaar. Ook drie oud-winnaars streden mee om hun titel
weer te veroveren. Tijdens de wedstrijden snelschaken krijgt elke speler zeven minuten per partij. Joep
Nabuurs uit Venlo ging uiteindelijk als kampioen naar huis.
Voor meer foto’s van de schaakkampioenschappen, kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Raadhuisplein 3 | 5944 AH | Arcen

Wist u dat… u bij ons ook kunt lunchen en dineren
Gezellig tafelen vanaf 10 personen

Jongerenstichting onder leiding van Teun Winkelmolen

Bouten stopt als
voorzitter Mixx Beheer

Mark Nabben en Roy Bouten hebben hun bestuurslidmaatschap van stichting Mixx Beheer vorige week neergelegd.
Na twee intensieve jaren in het jeugd- en jongerenwerk in Horst draagt Bouten het stokje over aan Teun Winkelmolen.
cafÉ

F

terras

F

z alencent rum

Noordsingel 75, Horst, 077-398 41 90

www.delestegeulde.nl

DALSEM MUSHROOM PROJECTS b.v.
Postbus 6191, 5960 AD Horst, tel: 077 - 398 55 25
E-mail: info@dalsemmushroom.nl
Meer info op onze website:

www.dalsemmushroom.nl
Wij zoeken versterking:

PROJECTLEIDER m/v
Technische installaties en bouw

Op 1 november 2010 accepteerde
Bouten de vraag of hij de stichting Mixx
Beheer voor wilde zitten. Mixx Beheer
werd toen een stichting met twee
gebouwen en drie werkgroepen, M@
xx, Usee en OJC Niks, die invulling gingen geven aan het jeugd- en jongerenwerk in Horst. “Al snel bleek echter dat
de reorganisatie nog niet voltooid was.
Na twee intensieve jaren, ontzettend

hard werk van vele tientallen vrijwilligers en het nodige bloed, zweet en
tranen met als dieptepunt december
2011 waarin we met velen dagelijks
bezig waren het tij te keren hebben we
in 2012 de weg naar boven gevonden”,
zegt Bouten op zijn weblog. Na hulp
van Wonen Limburg en het afscheid
van De Vlies kon de reorganisatie doorgaan. Het jeugd- en jongerenwerk in

Horst zal vanaf nu bestaan uit OJC Niks
en USMA en zich concentreren in het
verbouwde gebouw van OJC Niks. Teun
Winkelmolen, voorzitter van OJC Niks,
gaat het werkgroepenoverleg voorzitten. Bouten en Nabben gaan nog niet
helemaal weg uit het jeugd- en jongerenwerk: ze onderzoeken de mogelijkheden tot het oprichten van Vrienden
van jeugd- en jongerenwerk Horst.

Cursus zelf wijn maken

Een technicus op HBO niveau die wil ontwerpen en
uitvoeren, over grenzen kijkt en breed is geïnteresseerd

Wie zelf wijn wil leren maken kan een cursus volgen bij het wijnmakersgilde Dionysos. Aan de hand van een
cursusboek worden de cursisten de eerste beginselen bijgebracht.

ELECTRONICUS /
SOFTWARE ENGINEER m/v

Na het volgen van deze beginnerscursus is de leerling in staat wijn te
maken van allerlei soorten vruchten. Er
wordt dit jaar slechts één cursus zelf wijn
maken gegeven en het aantal plaatsen

voor het ontwikkelen en configureren van onze
projectsoftware en het opstarten van systemen

is beperkt. De opleiding wordt gegeven
in de avonduren op zes opeenvolgende
dinsdagavonden, te beginnen op 19
maart in streekmuseum De Locht in
Melderslo.

Voor meer informatie, kijk op
www.gildedionysos.nl of neem contact
op met cursusleider Loek Faessen
via loekmh.faessen@home.nl of
06 13 20 26 34.

Hulp bij belastingen voor
60-plussers
Vrijwilligers van werkgroep de Papierkroam Horst van Synthese houden in februari en maart spreekuur over het
invullen van belastingformulieren. Ouderen die niet via de bestaande wegen hulp kunnen krijgen bij het invullen
van hun formulieren, kunnen ondersteuning van de vrijwilligers aanvragen.

0478 - 53 17 95

www.jacobsdak.nl

Ouderen kunnen vaak hulp
krijgen bij het invullen van het aangifteformulier voor de belastingen.
Ouderenorganisaties als de Katholieke
Bond van Ouderen (KBO) en Algemene
Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO)
bieden hulp. Leden van deze belangenverenigingen en ook die van een
vakbond kunnen een beroep doen op

de vrijwillige belastingadviseurs van
hun organisatie. Voor senioren van 60
jaar en ouder die geen beroep kunnen
doen op de belastingadviseurs van een
ouderenorganisatie of een vakbond,
komt Synthese met de vrijwilligers van
de Papierkroam Horst. De servicedienst
is voor senioren die niet in box 3 vallen:
die een dusdanig inkomen uit spaar-

gelden en beleggingen hebben, dat zij
daar belasting over moet betalen.
Wie 60 jaar of ouder is en woont in
de gemeente Horst aan de Maas, kan
gebruikmaken van deze dienstverlening
van Synthese. Aanmelden kan voor 11
februari bij Synthese via 077 397 85 00.
De spreekuren worden gehouden in het
kantoor van Synthese in Horst.
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Succes dansgarde Swolgen
De dansgarde van carnavalsvereniging D’n Bok uit Swolgen heeft op 6 januari deelgenomen aan het dansgardefestival in Velden. Zij dansten met vier groepen in drie categorieën en waren succesvol: met twee bekers voor een
eerste en een tweede plaats ging de touringcar weer richting Swolgen.

verenigingen 11
OJC Phoenix

Paprika Party
Vanwege de verbouwing van het Jeugdhuis Hegelsom, vindt de Paprika
Party van OJC Phoenix op 26 januari plaats in de kantine van het sportpark.
Het onderkomen van OJC Phoenix
wordt momenteel grondig verbouwd,
maar wat is carnaval zonder Paprika
Party? Inderdaad, net iets minder
leuk dan carnaval met Paprika Party.
Daarom is alles op alles gezet om
dit feest toch te kunnen houden.
Deze inspanningen zijn beloond.
De kantine op het sportpark van
Hegelsom aan de Hagelkruisweg
zal bij hoge uitzondering de naam
’seuske’ mogen dragen. Deze avond
wordt tevens de nieuwe soosprins

geheel in stijl gepresenteerd aan het
publiek. Deze nieuwe vaandeldrager
mag zich opmaken voor een uitputtingsslag, want niemand minder dan
de Gebroeders Rossig zullen acte
de presence geven. Deze eeneiige
vierling komt voor de tweede maal
optreden in Horst aan de Maas en niet
toevallig in het Hegelsomse Tuuteriek.
Daar vond namelijk ook hun eerste
show plaats en wel op de jongste
kermismaandag. De avond start om
21.00 uur.

Vogelcursus voor beginnende vogelaars

Vogelen voor ﬁtte
hersenen
Het is het vierde jaar dat deze
dansgardes met dit festival meedoen.
In deze vier jaar hebben ze maar
liefst acht bekers gewonnen. Zo’n

35 meiden uit het dorp trainen bijna
een jaar lang iedere week om tijdens
de carnavalsbals op te treden. Een
aantal groepen mag mee naar de

recepties buiten het dorp. Tijdens de
sleuteloverdracht in de Mèrthal in
Horst zal een van de vier groepen ook
optreden.

Vogelmarkt
Vogelvereniging De gevleugelde vrienden organiseert op zondag 27 januari haar maandelijkse vogelmarkt.
Op deze vogelmarkt kan een ieder vogels kopen maar ook zelf verkopen.
Op de markt zijn vogelhandelaren
aanwezig. Ook kan men hier terecht
voor alle vogelbenodigdheden zoals
vogelvoer of nestkastjes.

De vogelmarkt wordt gehouden in
sport- en feestzalencomplex ‘t Brugeind
in Meerlo en duurt van 9.30 tot en
met 12.00 uur.

Duiven en kwartels worden niet
toegelaten. Voor meer informatie,
neem contact op met M. van Osch op
0478 53 12 21.

Neuropsychologië-professor André Alemande gaf onlangs een tip voor
een stel fitte hersenen: volg een cursus. Daarbij zei hij: “Het beste is een
cursus vogels spotten, want dan kom je ook nog buiten.” IVN De
Maasdorpen werkt al jaren aan fitte hersenen. Op 16 februari gaat opnieuw
de vogelcursus voor beginnende vogelaars van start.
In de periode tot half mei maken
deelnemers zes wandelingen door
natuurgebied ’t Ham, net ten zuiden van
Horst. Deze wandelingen worden onder
begeleiding van een ervaren vogelaar
gemaakt. De cursisten leren de aanwezige vogels kennen door te luisteren en
te kijken. In februari zijn het vooral de
vogels die in de winter hier blijven, maar
naarmate het voorjaar zich ontwikkelt,
komen steeds meer trekvogels terug
uit hun winterverblijven. Half mei is de
vogelstand vrijwel compleet en eindigt

de cursus met een vroege ochtendwandeling. In april is er een theorieavond
om achtergrondkennis over vogels op
te doen. De wandelingen vinden plaats
op zaterdagmorgen 16 februari, 9 en 30
maart, en 13 en 27 april om 9.00 uur en
op 11 mei om 5.00 uur. De theorieavond
is op dinsdag 9 april om 20.00 uur.
Omdat de deelnemers in kleine groepjes
wandelen, is het aantal deelnemers
beperkt. Bel voor meer informatie
en aanmelding naar Henny Grouls,
077 398 29 71.

'Crisis!?'
Dichtbij en maatschappelijk betrokken. Vanuit die
rol draagt Rabobank Horst Venray graag een
steentje bij om jongeren te leren omgaan met
AUTOBEDRIJF

geld.
Denk aan Theatervoorstelling 'Crisis'. Ook in 2013 is

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

deze voor leerlingen van het Raayland College,
Dendron College en Citaverde College te zien.

Rabobank. Een bank met ideeën.

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

Jongeren op een ludieke en interactieve
manier leren omgaan met geld.

www.rabobank.nl/horstvenray
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Acties Citaverde College brengen 15.500 euro op

Leerlingen zetten zich in
voor millenniumdoelen

Het Citaverde College in Horst heeft zich dit jaar weer ingezet voor de kinderen van mama België op Flores.
De goede doelenacties van het Citaverde College en Stichting Nativitas leveren jaarlijks een bijdrage aan het
bereiken van de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Voorleesdagen
van start
De nationale voorleesdagen werden dit jaar geopend door
voorleeskampioenen. Op woensdag 23 januari om 08.45 uur werd
op bijna alle basisscholen in de gemeente Horst aan de Maas
voorgelezen. In Lottum las Mara Geurts voor aan groep 3 van
De Klimboom.
De voorleesdagen worden georganiseerd voor kinderen tot 6 jaar.
Dit jaar hebben de scholen hun eigen voorleeskampioenen gekozen
om voor te lezen aan jongere kinderen. De voorleeskampioenen
komen uit groep 7 of 8 van de basisscholen. Omdat zij in voorrondes in
de regio en de provincie en uiteindelijk misschien in de landelijke
finale strijden om de nationale voorleeskampioen te worden, kunnen
ze alle oefening gebruiken. Daarom lazen ze een top tien-prentenboek
voor aan een jongere groep leerlingen.

In september gaf wethouder
Paul Driessen het startsein voor de
Speculaasactie 2012. De actie is
bedoeld voor de renovatie van een van
de kindertehuizen van mama België op
Flores. Hoewel de verkoop in het begin
wat stroefjes liep, vlogen de pakken
speculaas net voor Sinterklaas de deur
uit.
In totaal zijn er door het Citaverde
College en Stichting Nativitas maar
liefst 7.467 pakken speculaas
verkocht. Dit is meer dan het vorige
jaar. Isabeau Bierman en Nikita van

Leeuwen verkochten voor 240 euro aan
speculaas. Sid Driessen verkocht voor
241 euro en Sam Driessen was met
353 euro de absolute topper.
Naast de renovatie van het
kindertehuis wil het Citaverde College
ook een bijdrage leveren aan de
scholing van de kinderen van mama
België. De basisschool is in Indonesië in
principe gratis maar de scholen vragen
allerlei bijdragen voor bijvoorbeeld
inschrijving of uniformen. Dat kunnen
maar weinig Florenezen betalen.
Daarom was op 19 december de aula

van de school omgetoverd tot een echt
restaurant waarin aan 150 gasten een
Indonesische maaltijd werd geserveerd
onder het motto Eten voor weten. Het
serveren was de taak van de leerlingen.
De opbrengst van beide acties wordt
door Stichting de Wilde Ganzen met
55 procent verhoogd.
Op 16 januari kon de cheque
uitgereikt worden. Uit handen van
de vijf actiefste verkopers ontving
Stichting Nativitas, namens mama
België, een cheque ter waarde van
15.500 euro.

wat is
het beste
toestel van
dit moment?

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

*afhankelijk van je abonnement wordt de snelheid na 1250/1500/1750 MB teruggebracht.
**actievoorwaarden: samsung.com/promotion

www.mathpeeters.nl

toestelprijs:

gratis

Samsung
Galaxy
SIII

NU MET

GRATVIESR
FLIPCO

**

abonnementskosten:

1e 9 maanden €50.33

€ 25.16/mnd
i.c.m. 2-jarig iSmart 200 min
+ onbeperkt sms + Onbeperkt
Internet Voordeelbundel*

keuze uit alle netwerken:

Horst
Venray
Venlo
Novocom

Kerkstraat 18 | 077 3987648
Schoutenstraatje 15 | 0478 512498
Klaasstraat 42 | 077 3518196

horst@novocom.nl

Wil je bij ons werken?
Op dit moment hebben
we enkele openstaande
vacatures!
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jongeren 13

15 VRAGEN aan Aik Verlinden

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Aik Verlinden
13 jaar
Horst
Dendron College

Waar sta jij over 10 jaar?
Ik hoop dat ik een leuke baan heb, waar
ik iedere dag met veel plezier naar toe
ga. Verder hoop ik op een leuke vrouw
en dat ik van het leven kan genieten,
genoeg tijd en geld heb om leuke
dingen te doen in mijn vrije tijd die ik
dan heb.
Op welke manier verdien je nu bij?
Ik breng op dit moment één keer per
week de krant in Hegelsom rond, maar
in februari wil ik ook nog bij Twinburg
gaan werken, daar kun je paprika’s
plukken. Verder krijg ik iedere week
zakgeld, voor bijvoorbeeld verjaardagen
of wat te drinken op feestjes.
Leukste feestje ooit?
Het feest wat ik samen met een vriend
van me hield toen we 13 jaar werden.
We hadden een oude schuur opgeknapt,
wat ontzettend veel tijd kostte. Maar dat
was het zeker waard. We hebben een
superleuk feest gehad met heel veel lol,
waarbij we veel mensen uitgenodigd

hadden. Maar een zaterdagavond naar
de keet in Castenray is ook altijd leuk.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Een heleboel geld en geluk. Daar zou
ik wat spellen voor de Playstation van
kopen en de rest van het geld zou ik op
mijn spaarrekening zetten, voor mijn
studie en eigen huis als ik ouder ben.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
Dan zou ik negen ton op mijn spaarrekening zetten voor later. Verder zou
ik iedereen flink trakteren in de keet,
de twee grootste televisies kopen die
er bestaan: één voor op mijn kamer en
de ander voor in de woonkamer, een
abonnement met onbeperkt internet en
sms’en kopen voor op mijn iPhone 5,
die ik dan ook zou kopen en veel geld
overhouden voor feesten zoals carnaval
en de kermis.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan en wat is je favoriet binnen
deze groep?
Handig en leuk om te lezen wat andere
mensen allemaal doen of willen doen in
hun leven. Het kan ook gebruikt worden
om mensen uit te schelden of belache-

lijk te maken, maar dat is denk ik niet
te voorkomen. Mijn favorieten zijn toch
wel Twitter en Facebook, deze twee
vind ik het leukst om te gebruiken.
Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Ik vind het erg fijn dat er genoeg
winkels en activiteiten zijn in onze
gemeente. Er wordt veel georganiseerd
voor jong en oud. Ik vind het gewoon
een fijne gemeente om in te wonen.
Als het allemaal kan, wil ik er ook zeker
blijven wonen.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Het afgelopen jaar heb ik niet heel veel
mensen leren kennen. De leukste personen zijn de leerlingen in mijn klas. Ik heb
niet met iedereen van de klas een goede
band, maar met de meerderheid kan ik
het goed vinden. Daar ga ik veel mee om
en ik kan altijd wel met ze lachen.
Als je iets overnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Dat zijn zeker de maanden mei en juni
vorig jaar. Ik kwam vóór die tijd elke
dag bij oma, maar ze kreeg kanker en
lag vanaf die tijd in het ziekenhuis in
Venlo. Ik ben er niet zo vaak geweest en

Integrale aanpak voor
uw woning
#duurzaam #comfortabel
KiesGroenLicht is door de gemeente Horst aan de Maas aangesteld om u te
helpen duurzaam en comfortabel te wonen. KiesGroenLicht maakt een integraal
plan voor uw woning, regelt alles en begeleid het verdere proces. Zo behaalt u
eenvoudig een comfortabele en duurzame woning! Meer info via onze
website of mail naar info@kiesgroenlicht.nl

www.kiesgroenlicht.nl

daar voel ik me nog vaak schuldig over.
Als ik het opnieuw mocht doen, had ik
ervoor gezorgd dat ik er meer naartoe
was gegaan.
Wat is het lekkerste gerecht wat je
moeder kan klaar maken? Heeft ze
een geheim ingrediënt?
Ik vind dat mijn moeder meestal heerlijk
kan koken. Zelf is ze daar altijd een
beetje bescheiden over. Het lekkerste
wat ze kan maken vind ik toch wel
macaroni, spaghetti en groentesoep.
Rijbewijs binnen, wat voor auto hoort
daarbij?
Doe mij maar een grote, maar wel zuinige auto, want de benzine is erg duur.
Wat voor een precies, dat maakt mij niet
zoveel uit, maar mijn voorkeur gaat toch
uit naar een Duitse auto, bijvoorbeeld
een Mercedes, BMW of Volkswagen.
Laatst behaalde cijfer op school? Voor
welk vak was dat?
Dat was een 9,3 voor Frans. Met de
talen op school heb ik eigenlijk geen
moeite, in tegenstelling tot wiskunde en
biologie. Gevoel voor muziek heb ik ook
totaal niet, dus muzikant zal ik zeker
niet worden.
Zon of sneeuw?
Zon, omdat ik dan veel meer buiten
kom en ook veel meer sport dan dat ik
in de winter doe als er sneeuw ligt. In
de zomer kan ik even lekker in de zon
gaan liggen, een potje voetbal spelen
en zonder jas ergens heen gaan. Dat
vind ik een stuk fijner dan een dikke
winterjas. De zon die lekker schijnt vind
ik heerlijk.
Avondmens of ochtendmens?
Ik ben een avondmens. ’s Ochtends ben
ik altijd heel erg moe, of ik nu uitslaap
of niet. Dan denk ik misschien moet ik
maar eens wat eerder naar bed gaan en
dan ga ik ’s avonds om 21.00 uur naar
bed, maar slapen lukt me dan gewoon
nog niet. Ik slaap nooit voor 24.00 uur,
hoe moe ik ook ben.
Stad of dorp?
Het heeft allebei z’n voor- en nadelen.
Ik zit er tussenin. Ik zou voor dorp met
genoeg faciliteiten kiezen, zoals bijvoorbeeld Horst, want een echte massale
stad is ook niet echt iets voor mij. Als ik
nou echt moet kiezen, ga ik toch voor
stad.

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

Banden - Accu’s - Carwash

WINTERBANDEN

voor concurrerende prijzen!
Tevens mogelijkheid tot opslag van uw zomerbanden.

www.bartseuren.nl
Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Mies
Column
Michardonnay
Vorige week ontving ik
tijdens mijn afscheidsfeestje
op stage een erg origineel
cadeau: een fles wijn.
Natuurlijk heb ik het niet over
zomaar een fles wijn, het was
een erg uitzonderlijke fles,
speciaal voor mij: een flesje
Michardonnay. Bijzonder, want
deze fles wijn is gebrouwen
tussen de pittoreske heuvels
van Limburg, in een klein
dorpje genaamd Horst aan de
Maas.
Michardonnay, een term die
ongeveer een half jaar geleden
geboren is, tijdens een eerste
ontmoeting met de gever van
deze fles. De eerste indruk die
ik, blijkbaar, uitstraalde ging
over bubbels, wijn en nou ja, ik
voeg daar zelf maar bruisend en
feest aan toe, als ik even zo vrij
mag zijn. Hoe ik dat tijdens een
eerste ontmoeting, ik heb het
over de formele, sollicitatieontmoeting, voor elkaar wist te
krijgen? Ik heb geen idee. En of
dit nou juist een goede of
helemaal niet zo’n goede
indruk was daar denk ik maar
gewoon niet over na.
Anyway, deze eerste indruk
gemixt met mijn naam die “iets
met een m en een ch was” gaf
Michardonnay. Een fijne
bubbelchampagne, geen brut of
sec zoals normaal, maar een
brutal: zo luidt de wikkel om de
fles. O jee, en ik maar denken
altijd netjes en beleefd te zijn,
in plaats van brutaal...
Het vervolg maakte veel
goed: een champagne vol
glimlachjes die in je keel
bruisen wanneer je ‘m drinkt.
Een unieke fruitsmaak, perfect
voor iedere gelegenheid of
feest. Ik heb zelf nog niet de
kans gehad om ‘m te proeven
maar deze omschrijving belooft
heel veel goeds.
Een Franse, Chileense of
Zuid-Afrikaanse wijn of
peperdure Moët Champagne?
Die hebben we helemaal niet
meer nodig. Een goede fles
champagne gewoon uit ons
eigen dorp Horst aan de Maas,
dat is nog eens luxe!
Mies

14

en zo
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GEPLUKT Piet Verhaegh

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.

Tijdens zijn drukke loopbaan is
Piet altijd nauw betrokken geweest bij
het Horster verenigingsleven. “Ik heb
40 jaar als vrijwilliger voor de kerk
gewerkt, in verschillende functies en
zelfs twaalf jaar in het kerkbestuur”,
zegt Piet. Maar het begon jaren eerder
als leider bij Jong Nederland, waarna hij
ook Gildeleider werd.

Koken met

Randy

Zelfs twaalf jaar in
het kerkbestuur

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.

Benodigdheden:
· 150 gram chocolademelk
· 160 gram pure chocolade
· 40 gram suiker

Bereiding:
• Verwarm de chocolademelk in
een pannetje tot ongeveer 70
graden;
• voeg de suiker toe en los deze op;
• voeg hierna de chocolade toe en
haal het pannetje van het vuur
zodat de chocolade niet verbrandt;
• los de chocolade op in de massa;
• stort de chocoladepasta nu in een
bakje of potje en laat dit één
nacht afkoelen op een koele
plaats.

Eet u smakelijk!

Randy

Piet (63) is getrouwd met Annemie
en samen hebben ze twee kinderen,
zoon Jos en dochter Janet. Beiden
wonen inmiddels niet meer thuis.
Piet is geboren en getogen in
Horst en komt uit een boerengezin
van negen kinderen. “Mijn vader
was een vooruitstrevende man en
zei tegen me, toen ik van de lagere
tuinbouwschool kwam: Ga ook maar
naar de middelbare, want dan kun je
het boerenbedrijf overnemen.”
Het verliep anders, want zijn
vader werd voortijdig ziek. “Na
mijn opleiding ben ik als assistent
bedrijfsleider aan de slag gegaan bij

De lokale banken
schreeuwden om hulp
“De lokale banken schreeuwden
om onze hulp”, aldus Piet. Zijn toenmalige directeur Piet van Schijndel,
later bestuursvoorzitter van een
grote Nederlandse bank, wilde de
club, die inmiddels was uitgegroeid
tot 50 medewerkers, graag inzetten
om verandertrajecten te begeleiden
bij vestigingen in heel Nederland.
“Toen werd ik interimmanager bij die
bank. Ik overnachtte veel in hotels en
kwam bij diverse vestigingen in het
land. Ik had een prachtige baan.”

Planten en bloemen
uit eigen tuin
Nu hij even afstand heeft
genomen, en er wat meer tijd voor
zijn gezin is, concentreert Piet zich op
zijn oude hobby fotografie of een van
zijn grootste passies: het tuinieren en
decoreren met planten en bloemen
uit eigen tuin. “Je zult bij ons geen
normaal bosje bloemen op tafel
zien.”

BONUS
PUZZEL
9
9
,
9
€
Nu

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

de coöperatieve werktuigenvereniging
in Horst. Met de toenemende
particuliere concurrentie ging ik
begin jaren ’80 aan de slag bij
verzekeringsmaatschappij Interpolis
om verzekeringen te verkopen aan
agrariërs in Limburg. Toen die markt
veranderde, ging ik op kantoor in
Tilburg werken, waar ik me bezig
hield met het ondersteunen van lokale
banken.”
Daar zette Piet met een aantal
collega’s uit andere regio’s een
assurantie service team op, waarmee
ze met hun ruim opgedane kennis en
ervaring de regio introkken.

Aanbieding geldig t/m zondag 27 januari 2013

Chocoladepasta

Samen met zijn vrouw zit hij in de serre, waar ze beiden genieten van een kop koffie en een zelfgebakken
wafel. Met het uitzicht op hun grote ruime tuin, vertelt hij uitvoerig over zijn loopbaan en betrokkenheid bij het
verenigingsleven in Horst, maar vooral geniet hij even van de rust nu hij sinds kort in de vut zit. Deze week wordt
Piet Verhaegh uit Horst geplukt.

In 1968 werd Piet prins bij het
jeugdcarnaval in Horst en is al die tijd
betrokken gebleven bij de vereniging.
“Ik ben vorst, bestuurslid en voorzitter
geweest. Toen ik dacht dat ik klaar
was, hebben ze me erevoorzitter
gemaakt en inmiddels ben ik al 44
jaar verbonden aan de vereniging.”
Bij het jeugdcarnaval kijkt Piet op dit
moment aan de zijkant mee.
“Als ze me nodig hebben, dan
weten ze me te vinden en komen
ze maar.” Piet doelt hiermee op zijn
filosofie dat als het stokje eenmaal is
overgedragen, je dan niet meer met
het huidige beleid moet bemoeien.
“Nieuw bloed, betekent ook nieuw
elan.” In 1980 heeft hij al de Alde
Knoeper gekregen voor zijn rol in en
rond het carnaval in het Dreumelriek.
Maar ook vele verenigingen en
commissies in Horst hebben in zijn
kwaliteiten mogen delen.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Krat Hertog Jan
Krat 24 flesjes
à 0.3 liter van € 14.19

steenstraat 11 Horst • 077-3982439 • www.ahhorst.nl

www.ah.nl/bonus
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/
wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Het vertrouwen in de politiek lijkt weer
een deuk op te lopen
Vertrouwen is hét toverwoord van politici in verkiezingstijd. Dan roepen
we om het hardst dat we het vertrouwen van de burgers in de politiek
moeten herwinnen door open en eerlijk te communiceren. Maar als er
donkere wolken dreigen, roepen bestuurders dat we toch vooral naar de
toekomst moeten kijken en zeker niet lang stil moeten staan bij de fouten
uit het verleden, want “dat doet afbreuk aan het imago van de regio!”
Alle signalen wijzen er op dat
dat laatste rond de Floriade weer zal
gebeuren. In de wandelgangen wordt
gesproken over “damagecontrol”
en hoe we de schade (voor onze
eigen partij en de regio) zo beperkt
mogelijk kunnen houden. Ik heb nog
geen bestuurders horen zeggen dat
we deze keer echt zullen zoeken naar
de oorzaken en feiten en wie hiervoor

verantwoordelijk zijn.
De SP heeft laten weten te streven
naar een raadsenquête. Wij zullen een
dergelijk voorstel steunen, als het niet
anders kan. Maar er kleven tenminste
drie nadelen aan zo’n enquête. Op
de eerste plaats is het duur (ook die
rekening moet de burger betalen), ten
tweede duurt het lang en ten derde
vergroot zo’n enquête de verschillen in

de raad. Maar het kan ook anders!
Voor ons is één ding, ook zonder
raadsenquête, duidelijk. Bij de voorbereiding, de opzet en de uitvoering
van het project zijn ernstige beoordelingsfouten gemaakt. Men is akkoord
gegaan met een constructie waarbij de
private sector zijn gang kon gaan en
de publieke sector voor de verliezen
opdraait, zonder dat de publieke sector
invloed of controle mocht uitoefenen.
Als we het daar over eens zijn in de
raad, kan dat aanleiding zijn voor
een openlijk “mea culpa.” Als alle
betrokkenen dat doen, hoeft voor ons
een raadsenquête niet. Het zou tijd en
geld sparen.

Het vereist politieke moed,
maar het zou het vertrouwen van de
burgers in de politiek zeker positief
beïnvloeden en dat vinden wij – ook
buiten de verkiezingstijd – van groot
belang. Bovendien levert dat een
positieve bijdrage aan het imago van
de regio.
Als u hierover en over andere
politieke kwesties met ons wilt
praten, dan kan dat. Wij zitten elke
eerste zaterdag van de maand en dus
ook zaterdag 2 februari van 11.00 tot
12.00 uur in de bibliotheek van Horst
klaar met een kopje koffie.
Henk Kemperman, fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

Bent u toe aan een nieuwe keuken?
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Meubelmakerij & Interieurbouw

Meubelmakerij
& Interieurbouw

Kreuzelweg 20 5961 NM - Horst
t 077 4641 998
m 06 5050 7799

Kwaliteit
kent
geen tijd

Bekijk onze op maat gemaakte producten

www.frankcox.nl
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Bespreking Poll week 2

De Mèrthal is een prima plek voor een tijdelijke supermarkt
Een overgrote meerderheid van de stemmers was het niet eens met
de stelling. Slechts 29% vindt de Mèrthal in Horst een prima plek voor
een tijdelijke supermarkt. Nu de plannen om het Kloosterhof in Horst
aan de pakken definitiever worden, zoekt supermarkt Jan Linders naar
mogelijkheden voor een tijdelijke supermarkt. Peter Rechsteiner krijgt bijval
van andere stemmers. Hij reageerde: “Dit is een ongeschikte plaats en ik ga
daar zeker niet winkelen. Er zijn andere supermarkten ,die beter bereikbaar
zijn. Gezien de buitentemperatuur om die tijd, zou ik Jan Linders adviseren

om eens naar de leegstaande kerk aan de Gebroeders van Doornelaan te
gaan kijken. Hier is ruimte en parkeerplaats.” Ook Jan Timmermans uit Horst
ziet hier wel iets in: “Jan Linders kan het beste tijdelijk naar de leegstaande
Norbertuskerk kan verhuizen. De Norbertusparochie is een grote wijk, die dan
tijdelijk een ‘eigen’ grote super met veel parkeergelegenheid heeft. Iedereen
blij, zou ik me kunnen voorstellen.” Wanneer supermarktconcern Jan Linders
bekendmaakt waar de tijdelijke supermarkt gevestigd gaat worden, is nog
niet duidelijk.

Ik voel me vertegenwoordigd door de gemeenteraad
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Een van de taken van de gemeenteraad is het volk vertegenwoordigen.
Zij hebben immers onze stem gekregen tijdens de verkiezingen en dienen
op te komen voor onze belangen. We moeten ze aan kunnen spreken op
hun beslissingen en zij dienen tegelijkertijd hun achterban te informeren en
raadplegen. Wie er zeker van wil zijn dat hij wordt gehoord, kan zelfs spreekecht
aanvragen tijdens een gemeenteraadsvergadering.
Niet iedereen voelt zich echter altijd vertegenwoordigd door de

gemeenteraad. Ja, in de verkiezingstijd weten ze ons wel te vinden, maar daarna
blijft het stil. In een onlangs verschenen rapport van de Rekenkamercommissie
staat dat er een afstand bestaat tussen raad en publiek. Mensen voelen zich niet
betrokken bij de politiek, snappen de beslissingen niet en dat komt deels door
een gebrek aan communicatie. Waarom zou je dan nog stemmen als er toch niet
wordt geluisterd?
Ik voel me vertegenwoordigd door de gemeenteraad. Wat vindt u?

BomenKop
knuffelen
Tekst

D!rk

Reacties:
Tijdens het lezen van het
www.hallohorstaandemaas.nl
Beleidsplan duurzaam en

integraal boombeheer van
gemeente Horst aan de Maas
(heeft u even?) viel mijn oog
op de zin: ‘Door deskundig
onderhoud worden bomen
begeleid in het vervullen van
hun functie.’ Ik kon niet
helpen het uit te proesten bij
het idee aan een boomgoeroe
die zijn best doet met lieve
woordjes een appelboom tot
bloei te laten komen.
Laat ik me voordat ik aan
een tirade begin even
indekken: ik hou van de natuur,
bomen zijn fantastisch. Een
zomeravond onder een grote
schaduw van een woudreus,
een schommel aan die ene
uitstekende tak: mijn
sentimentele zelf jubelt. Waar
ik niet zo goed tegen kan, is de
neiging van de mens om alles,
maar dan ook alles, te willen
reguleren. In een tijd waar al
het geld hard nodig blijkt te
zijn, waar onze zwakkere
medeburgers zelf voor hun
rollators of rolstoelen moeten
gaan sparen, wordt er meer
dan een ton uitgegeven aan
het onderhoud van mooie
bomen. Een ton!
Nogmaals: bomen zijn
belangrijk, bomen zijn
historisch, bomen zijn gezond.
Eens. Maar bomen hebben niet
het eeuwig leven, dat is de
natuur. In de achtertuin van
mijn ouderlijk huis stond een
schitterende kersenboom. Elk
jaar hingen daar mooie, volle,
zwarte kersen aan. Als ik op tijd
was en de mussen voor kon
blijven, dan had ik dagenlang
paarse lippen van het
kersensap. Maar die boom
werd oud, een beetje rot
misschien zelfs en op een
gegeven moment begeeft zo’n
boom het. Of het nou door
blikseminslag of ouderdom
komt: bomen gaan soms om.
Dat is jammer, ja, maar that’s
life. De neiging van mensen om
alles te willen bepalen leidt er
nu dus toe dat bomen die door
een natuurlijke bomenziekte
aangetast zouden worden een
geldinjectie krijgen waar menig
hulpbehoevende jaloers op zou
zijn.
What Else?

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 3) > Ik koop regelmatig tweedehands kleding > eens 40% oneens 60%

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
24 januari 2013
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Dinsdag 29 januari

Geen openbare
vergadering

Op 11 december
was het echtpaar
Peeters – Pauwels
65 jaar getrouwd.
Zij vierden deze
mijlpaal op de
dag van hun
kerkelijk huwelijk.
Burgemeester van
Rooij feliciteerde
de jubilarissen
persoonlijk en bood
hen de gebruikelijke
cadeau’s aan.

Op dinsdag 29 januari is er geen openbare vergadering van de raad.
De politieke partijen houden in deze week hun eigen fractieoverleg over
de raadsvoorstellen van de eerstvolgende raadsvergadering en de resultaten
van behandeling van deze voorstellen in de commissies van deze week.
Vergaderkalender
• Dinsdag 5 februari:
• Dinsdag 12 februari:
• Dinsdag 19 februari:
• Dinsdag 26 februari:
• Woensdag 27 februari:

Raadsvergadering
Geen openbare vergadering (Carnaval)
Openbare bijeenkomst gemeenteraad (voorbereiding Kadernota)
Commissie Samenleving
Commissie Ruimte

Informatie
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van
het gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Gladheidsbestrijding:

Wij staan voor u klaar,
helpt u ons een handje?
De afgelopen weken zijn wij volop bezig geweest om de wegen in Horst aan de Maas begaanbaar te houden. Het maakt ons daarbij niet uit op welk tijdstip van de dag of nacht dat is. Bij de
uitvoering van ons werk lopen we af en toe tegen zaken aan die ons werk bemoeilijken. Als u
ons een handje helpt, kunnen wij ons werk voor u beter doen!
Bij een normale optredende gladheid verlopen
onze werkzaamheden vrij onopgemerkt, omdat
we er meestal in slagen om de wegen tijdig te
strooien. Anders ligt het echter bij sneeuwval,
want de bestrijding van sneeuw is aanzienlijk
lastiger en geeft per definitie meer overlast. Zo
kan het voorkomen dat tijdens het sneeuwschuiven hinder ontstaat door opspattende sneeuw of
dat op enkele plekken sneeuwruggen ontstaan.
Omdat dit werk onder, soms extreem lastige
omstandigheden plaatsvindt, kan overlast helaas niet altijd worden voorkomen.
Ook komt het voor, dat tijdens het sneeuwruimen door derden, flinke bergen sneeuw op de
weg of het fietsgedeelte worden geschoven.
Omdat het verkeer hiervan hinder ondervindt,
moeten wij die extra sneeuw ook verwijderen,

waardoor vertraging in ons werk optreedt.
Wanneer u daarom zelf sneeuw ruimt, zorg er
dan voor dat u de sneeuw verzamelt op een
plaats waar anderen (vooral het verkeer) er
geen hinder van ondervinden. Op die manier
hebben we er allemaal plezier van.
Wij kunnen ons voorstellen dat u even schrikt,
als wij met zwaailichten en grote vrachtauto’s u
tegemoet komen of dat het voor automobilisten
als vervelend wordt ervaren. Wilt u ons toch
de ruimte geven, want wij zijn, zeker met een
sneeuwploeg, altijd minder wendbaar dan de
doorsnee weggebruiker. Het voorkomt gevaarlijke situaties in toch al moeilijke omstandigheden en het zorgt er voor dat de wegen zo snel
mogelijk veilig begaanbaar zijn.

Nieuws
Discozwemmen
Aanstaande vrijdag 25 januari is er weer discozwemmen van 19.00-21.00 uur.
Baby-/Peuterzwemmen!
Wij geven op woensdagochtend van 11.15 tot
12.00 uur Baby-/Peuterzwemmen.
Deze groep is bedoeld voor de baby’s vanaf 7
weken tot dat de kinderen kunnen lopen.
Ze leren watervrij te worden, onder water zwemmen van de zweminstructeur naar de ouders en
nog veel meer oefeningen.
Er zijn nog een aantal plaatsen vrij.
Vanaf dat uw kind kan lopen gaat hij/zij naar een
vervolggroep. Hier leren ze al kleine stukken
zelfstandig verplaatsen in het water, springen en
nog veel meer.

Wij werken met vaste groepen en de kinderen
werken doelgericht naar bepaalde doelen toe,
deze zijn verwerkt in een leuk certificaat.
Heb je zin om met ons mee te doen
geef je dan snel op!
Op maandagochtend geven wij ook Baby-/
Peuterzwemmen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met: Tel: (077) 477 97 25
of mail: receptiezwembad@horstaandemaas.nl

Openbare hoorzitting

Behandeling van
bezwaarschriften en klachten
Op dinsdag 29 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 besluit van het
college d.d. 20-09-2012 voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een
houtstookcentrale.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie,
mevr. P. Schrijver, tel. (077) 477 97 77.

Gezocht: mensen met praktische
ideeën over afvalinzameling
Een jaar geleden is de afvalinzameling in
Horst aan de Maas veranderd. In juni 2012
is via een bewonersonderzoek gevraagd
wat de inwoners van het nieuwe systeem
vinden.
De afvalinzameling in onze gemeente
werd toen met een 6,9 beoordeeld. Een
ruime voldoende, maar het kan altijd beter!
Het afgelopen jaar is gebleken dat er veel
inwoners zijn met praktische ideeën over de
afvalinzameling. Die inbreng wil de gemeente

graag gebruiken. Daarom zijn wij op zoek
naar inwoners die willen meedenken in een
Afvalpanel. Het Afvalpanel komt om de 2
maanden bij elkaar.
Lijkt het u leuk om met ons mee te denken of
heeft u ideeën over het onderwerp? Meldt u
dan aan als deelnemer van het Afvalpanel!
De eerste bijenkomst is op maandagavond
25 februari. Meer informatie staat op www.
horstaandemaas.nl. Aanmelden kan tot 2
februari via de website, of telefonisch via het
telefoonnummer (077) 477 97 77.
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Hondentoiletten in
Sevenum en Kronenberg

Bekendmakingen

Vanuit verschillende wijken in Sevenum komen
regelmatig klachten over hondenpoepoverlast. Om deze overlast tegen te gaan en de
hondenbezitters van dienst te zijn worden drie
hondentoiletten geplaatst.
De locaties zijn:
• Mulderstraat
• Hoek van Reiffenburgstraat/
Schenck van Nydeggenstraat
• Mgr. Verstraelenstraat

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.
Melderslo
St. Odastraat 32
Steegstraat 20
Konijnswarande 5

Griendtsveen
Hoefnagelsplein 1

De locaties voor deze voorzieningen zijn in
Sevenum in overleg met de dorpsraad vastgesteld.
Ook Kronenberg heeft een hondentoilet gekregen en wel op de Kempkesstraat. De hondentoiletten zijn te herkennen aan het bordje “Hier
wel”.
Het hondentoilet heeft een afmeting van 3 x 3
meter en wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in

de omgeving. De ondergrond is van dolomietsteen. Deze kalkhoudende grond heeft een
sterk neutraliserende werking op de urinegeur.
Daarnaast worden de hondentoiletten twee- tot
driemaal per week gereinigd.
In de overige kernen van de gemeente liggen
al zo’n vier jaar in totaal 36 hondentoiletten.
Hierover zijn tot nu toe geen klachten van stankoverlast bij de gemeente ontvangen.
Voor meer informatie: telefoon (077) 477 97 77.

Horst
Witveldweg
Bremweg 6
Fabrieksstraat 8e
Venrayseweg ongenummerd
De Kolk 20
Herstraat 53
Gebr. van Doornelaan 74
Most 8
Janssenweg ongenummerd

Sevenum
Molenstraat 10
Midden Peelweg 5d
Merwijckstraat 42
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende bestemming

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

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

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

...meer dan een Thuiszorgwinkel

Groene Kruis winkel Horst
is verhuisd en heeft een
nieuwe naam:

Graag iets ondernemen
met een ander...
Maak er dan nu werk van!

Medipoint l Groene Kruis!

Jonge man zoekt een maatje
Zou jij het leuk vinden om met een jongeman van 40 jaar die niet zelf initiatieven
neemt op stap te gaan, te ontdekken welke sporten hij leuk zou vinden en dit te gaan
opstarten? Denk aan wandelen, zwemmen, fitness en dans op muziek, samen tuinieren
of klussen in huis zou samen opgepakt kunnen worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thei Siebers 06 52669456.

SPECIALE OPENINGSAANBIEDING

Leuke activiteit samen ondernemen
Voor mensen met een verstandelijke beperking die wonen in een woonvorm in Horst zijn
wij op zoek naar vrijwilligers. Ga jij graag met iemand wandelen, naar de winkel, zwemmen of een leuke activiteit, dan zou dit iets voor je kunnen zijn.
Als jij degene bent die de klussen wil komen doen of koken voor een groep mensen,
vraag informatie of meld je dan nu aan bij De Zorgondersteuner 077 3231130.

Contactpersonen gezocht
Om nog meer hulpvragen te kunnen beantwoorden zijn wij op zoek naar een vrijwilliger
met coördinerende taken/contactpersoon t.b.v. “Hulp bij Dementie” en “mensen met een
verstandelijke beperking”. Contactpersonen fungeren ca. 4 uur per week (grotendeels
zelf in te delen), als motor voor de groep vrijwilligers binnen Horst aan de Maas.
Contactpersonen gaan op kennismakingsbezoek bij zowel hulpvragers als vrijwilligers en
koppelen de juiste vrijwilliger aan een hulpvrager zodat er een samenwerking tot stand
komt waarbij beide partijen zich goed voelen. Wij zoeken mensen met minimaal MBOniveau met bij voorkeur ervaring in organiseren en/of de zorgverlening en met goede
contactuele eigenschappen.
Voor meer informatie bel met Peggie Bos 06 52669100.

Voor meer informatie kijk op www.dezorgondersteuner.nl

Duidelijke cijfers en snel bellen of gebeld worden met de
Fysic FM-9700 mobiele telefoon
- duidelijk kleurendisplay
- een alarmtoets
- simlock vrij
van € 131,15

Nu voor € 89,95

Deze aanbieding is geldig van 24 januari t/m 9 februari 2013 bij Medipoint l Groene Kruis Horst.
Niet geldig i.c.m. andere ledenacties. Prijs- en zetwijzigingen voorbehouden.

Adresgegevens
Medipoint l Groene Kruis
Hoofdstraat 11
5961 EX Horst

Openingstijden
maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur
zaterdag van 10:00 tot 16:30 uur

Meer informatie vindt u op www.medipoint.nl
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Historische blik op oud pand aan Markt

‘Gertrud behoorde tot de Sevenumse adel’
Met de herontwikkeling van het centrum van Sevenum op stapel wordt regelmatig gerefereerd aan pand
Gertrud. Het is een van de panden aan de Markt van Sevenum die als knelpunt werd gezien en waar nu een
actieplan voor ligt. Pand Gertrud is een begrip. Maar waarom heet dit pand zo?

Roos genoemd. Het heeft tot 1916 als
brouwerij en herberg dienst gedaan.
Daarnaast heeft het pand tussen 1944
en de zomer van 1945 dienstgedaan
als gemeentehuis. Het oorspronkelijke
raadhuis was tijdens bombardementen
op de kerk beschadigd geraakt door de
omvallende kerktoren.

Tandarts Vullinghs
Tot eind van de 20e eeuw werd
het pand bewoond door ongetrouwde
kinderen van ‘Goers-Piet’, oftewel
Piet Raedts. De laatste bewoonster
was Tante Gertrud, die er tot op hoge
leeftijd met haar dienstmeid Wieske
de Hart woonde. Zij heeft een aantal

jaren ruimtes in het pand verhuurd. Ook
tandarts Vullinghs heeft tijdelijk praktijkruimte gehuurd bij tante Gertrud.
Het pand was de laatste jaren
erg vervallen. Nu er wat mee staat te
gebeuren, krijgen de heren er wel een
dubbel gevoel bij: “Het is heel fijn dat
er iets gaat gebeuren met het pand.
We zijn blij dat er in deze tijd invulling
aan gegeven wordt. Dat is erg knap van
de gemeente”, vinden de heren. “Maar
we hopen wel dat wat er ook komt,
in het aanzien van de Markt past. De
bebouwing is voor zo’n 60 of 70 procent historisch, we hopen op een harmonisch geheel”, aldus Mart Lenssen.
(Foto: Heemkundevereniging Sevenum)

Optreden
ﬁnalist beste
singer-songwriter
Het pand is vernoemd naar Tante
Gertrud, zoals ze bij velen bekendstond.
Volgens de leden van de heemkundevereniging Sevenum en de monumentencommissie van de voormalige
gemeente was ze een van de laatste
bewoners van het oude pand. “Gertrud
Raedts behoorde tot de Sevenumse
adel. Iedereen kende haar”, zeggen
Geert Janssen en Ruud Timmermans.
“Tante Gertrud, daar keek je tegenop.
Zij was ook zo’n oudere mevrouw die
over het trottoir mocht fietsen, dat
vond iedereen goed.”

Gertrud trok als chaperonne met
haar heeroom Poels mee naar Amerika,
waar hij pastoor was in Newark. Toen
ze terugkwam, heeft ze een tijdje in
Venray gewoond. Rond 1920 kwam ze
weer terug in het huis aan de Markt.
“Tante Gertrud zat aan het raam, daar
zat ze altijd veel te lezen. Ze was een
belezen vrouw. Sprak af en toe een
woordje Engels, vanuit haar reizen
denk ik”, herinnert Mart Lenssen zich.
“Bij mijn eerste bezoek vroeg ze of ik
katholiek was. Ze was ook een gelovige
vrouw. Ging elke dag naar de mis.”

Tijdelijk
gemeentehuis
Het huidige pand stamt uit 1902.
In 1774 lagen hier twee woningen
van de familie Nabben, ‘alias Raedts’.
Een van de huizen werd verkocht aan
familie Van de Goor uit Kronenberg.
Deze families bleven generaties lang
in bezit van de panden. In 1902 werd
het vervallen pand vervangen door het
gebouw dat nu bekend staat als pand
Gertrud. Het gebouw was een boerderij, brouwershuis en –café en werd De

Daniel Versteegh staat zondag 27 januari op het podium van
Cambrinus in Horst. Versteegh was vorig jaar finalist in het tv-programma
Beste singer-songwriter van Nederland van Giel Beelen. Daarvoor had hij
eigenlijk al een hele carrière als singer-songwriter achter de rug.
In 2002 won Daniel Versteegh
De Grote Prijs van Nederland en lag
de muziekwereld aan zijn voeten.
Daniel koos toen niet voor een eigen
carrière maar besloot om voor andere
muzikanten te schrijven. Hij schreef
onder anderen voor Jim, Maud, A
Silent Express en Nina June. Nu is
het zover dat Daniel uit de schaduw
treedt en voor zichzelf kiest en dus
muziek maakt onder zijn eigen naam.

Daniel Versteegh is een romantische singer-songwriter die met zijn
zeer herkenbare stem, gitaargeluid en
teksten menige zaal muisstil kreeg.
De liedjes die hij schreef tijdens
de opnamen van het Giel Beelenprogramma zijn uitgebracht op de
EP Tales from Television. Dit concert
begint om 16.00 uur.
Voor meer informatie, kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Winterdipje?

Je vrolijkt weer op in de

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

It’s Clean
maakt schoon op uw wensen

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

www.its-clean.nl
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Lezing over familie Esser

Voor deskundig en laagdrempelig adVies

LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 30 januari een lezing over de geschiedenis van de familie Esser.
De lezing wordt gegeven door Jan Min uit Venray.
Op 13 januari 1812 trouwde Pieter
Conraad Esser in Venray met Petronella
Driessen. Dit huwelijk is het begin van
een zich steeds verder ontwikkelend
geheel van bestuurlijke en financiële
macht in Noord-Limburg. Twee zonen
uit dit huwelijk werden achtereenvolgens burgemeester van Venray.
Ze werden opgevolgd door een neef,
die op zijn beurt in Horst en Meerlo
werd opgevolgd door zijn achterneef.
Huwelijksverbanden met bekende
families Hafmans, Steegh, Van Wylick,
Le Brun en Engels legden de basis voor
een uitgebreid netwerk van bestuurlijke

invloed. Op bestuurlijk vlak werden
vertegenwoordigers van de verschillende families gekozen in provinciale
en landelijke organen als de Tweede
en Eerste Kamer. Telgen uit de familie
kunnen worden gerekend tot de eerste
projectontwikkelaars in Limburg. Tegelijk
met het eerste huwelijk begon zich in
Venray en omgeving een handelsconglomeraat te ontwikkelen met internationale vertakkingen. De Venrayse
schaapscompagnie met deelnemers
uit Sevenum en Helden kende handelscontacten van de Baltische staten
tot in Argentinië. Lang hebben beide

‘kringen’ naast elkaar geopereerd. Pas
aan het einde van de negentiende
eeuw ontstond er een kruisbestuiving
door onderlinge huwelijken. Ook in
Horst had de familie Esser behoorlijk
wat invloed en bezittingen. Diverse
openbare functies werden door leden
van de familie Esser uitgeoefend. In de
lezing wordt ingegaan op het ontstaan,
het verloop en de ontwikkeling van de
beide kringen en hun betekenis voor
Noord-Limburg. De lezing van de heer
Min op 30 januari vindt plaats in zaal De
Leste Geulde in Horst. De lezing begint
om 20.00 uur.

Echtscheiding
Arbeidsrecht
Alimentatie
Letselschade
Omgangsregeling
Overeenkomstenrecht
GRATIS kennismakingsgesprek!
Venray

tel 0478 - 52 10 70

Positi nering
& Strategie

Ruilbeurs in Peelmuseum
Verzamelaars die hun collectie uit willen breiden en liefhebbers die graag eens snuffelen tussen het meest
uiteenlopende verzamelspul kunnen op zondag 27 januari terecht in het Peelmuseum in America.
Tijdens deze ruilbeurs is een
aantal standhouders present met
een grote variatie aan oude en jonge
verzamelobjecten zoals postzegels,
munten, ansichtkaarten, bidprentjes,

sigarenbandjes en balpennen.
De ruilbeurs wordt gehouden in
museumgebouw De Kamphut aan de
Griendtsveenseweg 69 in America. De
beurs wordt gehouden van 10.00 tot

De 7,5de editie van Niks Draait Door vindt plaats op vrijdag 25 januari. De deuren gaan open om 21.30 uur.
een presentator en een assistente de
zaal entertainen, is ondertussen een
begrip in de regio. Een rad bepaalt het
muziekgenre dat gespeeld zal worden.
Met behulp van (plastic) knommel en

het enthousiasme van het publiek zal
het feest vervolgens los gaan. Koning
feest Sleazy V en het fameuze dj-duo
Feestcrusher luiden het feest in.

Leerlingen Dendron bezoeken
Museum de Kantfabriek
Derdejaars leerlingen van het Dendron College, die in de eerste twee jaren lessen Beeldende Vorming volgden,
maken dit schooljaar kennis met kunst in al zijn facetten. Zo worden concerten en theaters bezocht of maken ze
kennis met architectuur, fotografie en muziek. Dinsdag bezochten zij Museum de Kantfabriek.

Fran Portal wil later een baan in
de drugsbestrijding of gaan werken bij
de politie. Maar voorlopig zit hij op het
Dendron College, VMBO-t-klas 3, en is
hij druk bezig met vilten.
Deze dinsdagochtend is hij samen
met zijn klasgenoten te vinden in
het bovenlokaal van Museum de
Kantfabriek. De leerlingen zijn druk in
de weer nadat ze onder leiding van

Tineke Geurts eerst de expositie van
Lidwina Charpnetier bekeken hebben.
Deze kunstenares heeft zich namelijk
gespecialiseerd in vilten; een techniek
waarbij van losse woldraden door middel van water, zeep en wrijving een
geheel gemaakt wordt. Een eeuwenoude techniek want op muurschilderingen in Pompeï zijn afbeeldingen te
vinden waar mensen ermee bezig zijn.

MARKETING & COMMUNICATIE

Kies voor focus, kies voor Viduro
www.viduro.nl/peter

12.00 uur. Voor reservering van een
tafel of voor meer informatie, bel
naar 06 20 70 21 73 of 077 464 16 26
of kijk op www.peelmuseum.nl

Niks Draait Door
Na een lange afwezigheid is het
feest weer terug op de plaats waar
het allemaal begon, de zaal van OJC
Niks. Het feest, waarbij een vierkoppig team bestaande uit twee dj’s,

www.julicher-meijer.nl

En het meest belangrijk is vilten bij
de Mongolen: zij wonen zelfs in een
“tent” van vilt, de “yurt”. De meisjes
en jongens van ‘t Dendron kiezen eerst
de mooiste kleuren wol uit en gaan dan
aan de slag. Het eindresultaat wordt
straks een bloem of voor sommigen
een etuitje voor de mobiel.
Voor meer info:
www.museumdekantfabriek.nl

Kunnen uw maandlasten in
2013 omlaag?
Neem contact met ons op
en hoor hoe u honderden
euro’s kunt besparen!

“Controle, overzicht
en overhouden.”

www.contractcoach.nl

Postbus 6003 • 5960 AA Horst • T 06 - 48 42 10 65
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Jeugdcarnaval D’n Dreumel

Dirk I 55e jeugdprins
De 55e jeugdprins van jeugdcarnaval D’n Dreumel werd zondag 20 januari geproclameerd en
geïnstalleerd. Dirk I (Jeurissen) werd in de Horster Mèrthal bijgestaan door zijn twee adjudanten Matt van
der Sterren en Vito Smedts. Ook werd het nieuwe gezelschap van de jeugdboorebrullef aan het publiek
gepresenteerd.
De jeugdzittingsmiddag
staat naast het uitkomen van
de prins in het teken van de
bekendmaking van het gezelschap
van de jeugdboorebrullef. Dit jaar
organiseren schutterij St. Lucia en
jeugdcarnaval D’n Dreumel samen de
boorebrullef.

Jeugdboorebrullef
De spelersgroep van de
jeugdboorebrullef bestaat uit
een pestoër (Hiske Hilgenga),
burgemeister (Beau Jenniskens), opa
Kuëb (Jules Schreurs), oma Netje
(Joyce Janssen), vader Bert (Stijn van
den Munckhof), mooder Wullemien
(Tessa Alaerds), kleinkiend Fientje
(Ilse Swinkels), vader Jeu (Youp
Maas), mooder Truuj (Zoë Linders) en
kleinkiend Song (Giel Arts).
De trouwerij vindt plaats op
zaterdag 9 februari vanaf 14.11 uur in
café De Leste Geulde.
Jeugdprins Dirk I recipieert op
zondag 3 februari in zaal De Lange
tussen 11.11 en 13.11 uur.
Voor meer foto’s kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Zomercarnaval Horst
Prins Michel I regeert deze zomer pas over het zomercarnaval
in Horst. Toch werd hij maandagavond 21 januari al
geproclameerd. Michel Zanders voert de zomercarnaval aan met
zijn prinses Marlies en zijn adjudanten Koen Gubbels en Johan
Peeters. Dansmarietjes zijn de dochters van prins Michel I, Linda
en Ellen. In het publiek waren ook wethouder Leon Litjens en
burgemeester Kees van Rooij. Een spontane actie van de heren
leidde ertoe dat Harrie Vissers werd uitgeroepen tot
nachtburgemeester van Horst.
Voor meer foto’s van de nieuwe zomerprins,
kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Euroveen B.V. is een vooraanstaande producent van potgronden, teeltsubstraten
en champignon-afdekaarde. Om een optimale kwaliteit van onze producten te
kunnen garanderen beschikken wij over de modernste productiefaciliteiten, een
eigen laboratorium, een eigen wagenpark en een team van gemotiveerde
medewerkers met ruime kennis en ervaring in de tuinbouw.
Wegens uitbreiding van onze activiteiten in zowel binnen- als buitenland zijn wij per direct op

Allround Onderhoudsmonteur
Op onze onderhoudsafdeling zijn 7 mensen werkzaam en de afdeling is uitgerust met
professioneel gereedschap en moderne instrumenten. De afdeling is verantwoordelijk voor
het technisch onderhoud en continuïteit van onze vrachtauto’s, gebouwen alsmede
productiemachines, zoals verpakkingslijnen, menginstallaties en transportsystemen.
Functie
Het verrichten van preventief, periodiek en correctief onderhoud aan onze
Jarenlange ervaring, moderne
productiefaciliteiten en drang
naar perfectionisme zorgen
ervoor dat BVB Substrates
voorop loopt in het vak.
Een betrouwbare partner
met specialisaties in
uiteenlopende markten zoals
professionele glastuinbouw,
natuurlijk en stedelijk groen,
hobbysector, champignon
en fruitteelt.
Bij BVB Substrates wordt
alleen het beste substraat
geproduceerd.
Geleverd volgens afspraak op
de juiste plaats en tijd.
Dat is wat wij noemen een
succesvolle basis voor groei.

www.bvb-substrates.nl

productiemachines, zoals verpakkingslijnen, menginstallaties en transportsystemen.
Het analyseren van technische knelpunten. Het uitvoeren van storingsanalyses en daaraan
gekoppeld de ontwikkeling en uitvoering van technische verbeteringen.
Functie-eisen
Kennis en ervaring op het gebied van aandrijftechniek en besturingstechniek zijn van
belang. Je hebt een technische opleiding werktuigbouwkunde, mechatronica of
vergelijkbaar. Je hebt een technische achtergrond en daarnaast is kennis van mechanica
hydroliek / pneumatiek een pré. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsbesef en daarnaast
ben je nauwkeurig, flexibel en stressbestendig.
Arbeidsvoorwaarden
Binnen een informeel werkklimaat bieden wij je prima arbeidsvoorwaarden, zoals een
passend salaris en deelname aan de collectieve pensioenregeling. Als je jezelf in
bovenstaande omschrijving herkent, dan biedt Euroveen een uitstekende basis om jezelf
verder te ontplooien in een prima werksfeer met enthousiaste collega’s. Een baan met veel
techniek, korte en directe lijnen en een behoorlijke verantwoordelijkheid.
Graag ontvangen wij een korte sollicitatiebrief met een overzicht van je opleiding(en) en je
werkervaring binnen 10 dagen. Je sollicitatie kun je richten aan de heer A. van der Meer.
Voor meer informatie kun je ook bellen: (077) 366 93 90.
BVB Substrates | Euroveen B.V., Postbus 8551, 5970 AB Grubbenvorst.
Email: vacature@bvb-substrates.nl. Website: www.bvb-substrates.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

At the foundation of growth

Comé bv verwerkt champignons tot half conserven
in grootverpakking voor de verwerkende industrie.
Comé bv behoort tot de Scelta Mushrooms groep.
Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Voorman
productie

Het doel van de functie
Het aansturen van de productie op de werkvloer, het verhelpen van kleine
storingen en het klaarmaken van orders voor verzending. Het onderhouden
van Product-registratie.
Het proﬁel
Je beschikt over mbo opleiding en denkniveau. Na een inwerkperiode zul je
zelfstandig kunnen werken en beslissingen kunnen nemen. Je bent ﬂexibel in
werktijden (geen 9-5 mentaliteit). Je beschikt over aﬃniteit en/of ervaring met
champignons is een pré.
Het aanbod
Een uitdagende en afwisselende functie binnen een groeiende onderneming,
waarin eigen initiatief en ﬂexibiliteit in hoge mate op prijs gesteld word.
Daar waar nodig kunnen cursussen gevolgd worden. Bij gebleken geschiktheid
behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden. Het salaris en de
arbeidsvoorwaarden zijn evenredig aan de zwaarte van de geboden functie.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een korte motivatiebrief of e-mail met je cv aan Comé bv
Transportstraat 8, 5961 PW Horst, t.a.v. Marc Spreuwenberg of mail naar
info@come bv .nl Je kunt ook telefonisch contact op nemen via 077-3982543.
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Melderslose bruid Lottumse vlag
Als goede traditie betaamt, werd afgelopen weekend het huis van de Melderslose boerenbruid versierd.
Het versieren van de huizen van prinsen, jeugdprinsen en boerenbruidsparen is op zich niks bijzonders, ware het
niet dat het huis van Monique Verheijen met zowel een Melderslose als Lottumse carnavalsvlag werd versierd.

Boerenbruidspaar
Hegelsom
Aansluitend aan de receptie van prins René I werd op zondag 20 januari
het nieuwe boerenbruidspaar van ‘t Tuuteriek in Hegelsom bekend. Ties en
Saar (Ton en Sandra van Rens-Prins) vormen dit jaar het boerenbruiloftkoppel.
Ties vaan Toën vaan Keijsers
Lambert is 44 jaar, geboren en getogen
in Hegelsom en heeft een installatieen loodgietersbedrijf in Hegelsom.
Verder is hij lid van dartclub Debije
Hegelsom. Saar vaan Leidse Jacobus
en Liesbeth is 41 jaar, geboren en
getogen in Leiden en heeft pedicurepraktijk Prinsheerlijk. Ze hebben samen
twee kinderen, Rick en Tim. Ook de
boerenfamilie werd bekendgemaakt.
Samen met prins René, prinses Lilian

en adjudanten Geert en Ben gaan Ties
en Saar voorop onder het motto: Weej
goan same fiëste, vaan ut spoar tot
aan de kerk en denke veurluûpig neet
aan os werk. Op carnavalsmaandag
11 februari worden Ties en Saar in de
onecht verbonden op de boerenbruiloft,
die dit jaar wordt georganiseerd door
buurtvereniging Ut Heijnenkuulke, met
als thema Vaan ut spoar tot aan de
kerk. (Fotografie: Stef Dekker, Hegelsom en

De bruid woont op de Horsterdijk.
Volgens de oude parochiegrenzen
hoort dat nog bij Melderslo. Echter,
volgens de gemeentegrenzen behoort
de Horsterdijk tot Lottum, en dat houdt
de Lottumse gekke maandagsvereni-

ging De Peg gekscherend aan. Deze
parochie grens en gemeentegrens
tussen de twee dorpen verschilt zo’n
honderd meter, waardoor Vlaskopbruid
Monique volgens de begrippen van de
Peg in Lottum woont. Het ‘Pegmegje’

kreeg dus ook een Lottumse vlag in
de tuin. Zaterdag werd het huis van de
bruid dus door haar Melderslose buren
(van de Lottumseweg) en door haar
Lottumse buren (van de Horsterdijk)
gezamenlijk versierd.

Jeugdprins Twan I Ût Ezelsköpke
De jeugdprins van ût Aezelsrieëk werd zondag 13 januari bekendgemaakt. Prins Twan I (van Lier) van jeugdcarnavalsverieëniging Ût Ezelsköpke uit Sevenum gaat de jeugd tijdens het carnaval voor, samen met zijn adjudanten
Stef Reinders en Martijn van Meijel.

Studio Sjaak van Wijlick en Hans Seweuster)

Carnaval begint
beej Janssen!

& kunststof kozijnen

Tijdens het carnaval wordt het
prinselijk trio bijgestaan door de raad
van elf en hun dansmariekes. Het
motto van jeugdprins Twan I is Met dit

joeksig trio wurd ût top, hieël Zaerum
op de kop. Op zondag 3 februari is
iedereen vanaf 15.11 uur uitgenodigd
om jeugdprins Twan I en zijn gevolg te

feliciteren in de Aezelsstal, De Wingerd.
Daarnaast is er een schuimparty op
zaterdag 26 januari vanaf 19.30 uur in
de zaal van café Metieske in Sevenum.

Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

EEN GREEP UIT ONZE
ENORME COLLECTIE
Ook voor groepen.

En talloze
aanbiedingen!

Aldere prins Grubbenvorst
Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur

GM De Plaggenhouders heeft op zondag 13 januari Sjaak Huijs uitgeroepen tot aldere prins in
Grubbenvorst. De receptie wordt op dinsdag 12 februari om 14.11 uur gehouden in De Vonkel.
Prins Sjaak I loopt de komenhet carnaval voorop bij de ouderen van Grubbenvorst. Dit doet hij samen
met zijn adjudanten Frans van Oyen en Jaak Hendriks.
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Jeugdprinsenbal Kreyepoëtjes
Nadat Broekhuizen en Broekhuizenvorst vorig jaar besloten om een gezamenlijke jeugdcarnaval te organiseren, vond op 13 januari het tweede jeugdprinsenbal plaats in het Maaspaviljoen
in Broekhuizen.

Gezien het afnemend aantal
kinderen in beide dorpen en de wens
vanuit de jeugd om gezamenlijk
carnaval te kunnen vieren, besloten
de verenigingen hun krachten te
bundelen. Prins Koen en zijn prinses
Isa, die vorige jaar aan de macht waren
bij de jeugd, hadden dit jaar de eer om

het logo en de nieuwe naam van de
vereniging bekend te maken.
Janne en Pleun Heldens kregen
een prijsje omdat zij de naam gekozen
hadden. Het logo, dat een carnavalvierende Krey met blauwe laarsjes
uitbeeldt, werd ontworpen door Marly
Clabbers. De Krey staat symbool voor

Broekhuizen en de blauwe laarsjes
voor Broekhuizenvorst. Daarna werden
de nieuwe prins en prinses bekendgemaakt, door middel van een schimmenspel. Prins Daan (Jonkers) en prinses Noëlle (van Dijk) zijn het tweede
prinselijk paar van de Kreyepoëtjes.
Ook de rest van de raad, de nar, de hof-

dames, de vorst en de adjudanten, Karl
en Nick, kwamen tevoorschijn. De prins
en prinses worden door de kinderen uit
de dorpen gekozen.
Ook het boerenbruidspaar werd
onthuld: de bruid is Isa vaan Wilhelmus
Mechtildus, Nicolaas en Daniëlle,
Frederica Martina. Ze woont aan de

Lottumseweg. De bruidegom is Giel
vaan Deborah Johanna Mathilda
Gerardus en Coenrad Aldegonda
Theodorus Gertruda Maria.
Prins Daan, Prinses Noëlle en het
boerengezelschap houden receptie op
11 februari om 14.11 uur in de feestzaal bij Van Leendert.

AANBIEDING

CHRISTOFFELVLAAI

10.15

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

8.95

30
januari

16.00 - 20.30 uur

HET ADRES VOOR HET
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www.fietsplusgeertrijs.nl
Venrayseweg 30 Horst tel. 077 - 397 07 66

Leunseweg 6 • 5802 CH Venray • T 0478-551155 • F 0478-551169 • E post@raayland.nl • www.raayland.nl
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11 vragen aan prins Luuk I

‘Carnaval brengt mensen in de
sombere maanden weer bij elkaar’
Wie ben je?
Ik ben Luuk Haenen, mijn bijnaam is Haenus. Ik sta in de
goal bij het 2e van RKSV Meterik, ik doe er altijd alles aan
om te winnen. Ook ben ik lid van HSV ‘t Bliekske in Horst. En
doe ik vrijwilligerswerk bij OJC Knor. Mijn familie, vrienden
en bekenden zijn allemaal heel blij voor me en wensen me
allemaal een geweldige carnaval. Hier zullen we dan ook
zeker voor zorgen.
Waar werk je?
Ik doe de opleiding MBO werktuigbouwkunde niveau 4
op het ROC Ter AA in Helmond. Ik werk bij Dinnissen in
Sevenum. Mijn collega’s hebben nu al zin in een groot feest
op mijn receptie.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins carnaval
te worden?
Nou, als je zo’n kans laat liggen ben je in mijn idee niet
goed wijs! Ik heb dus ook geen moment getwijfeld toen ze
mij de kans boden. Ik werd veel genoemd maar vond dat
ik het niet moest verwachten, anders zou het tegenvallen.
Ik kon het in eerste instantie niet geloven, maar toch was
het zo.
Wie staat je bij tijdens het carnaval?
Ik heb twee adjudanten aan mijn zij, dit zijn Kevin Alards en
Boi Geurts. Beide adjudanten zijn goede vrienden van me
en weten hoe je een feestje moet maken. We kunnen altijd
op elkaar rekenen.
Wat is het carnavalsgevoel volgens jou?
Carnaval is het feest wat mensen in de sombere maanden
weer bij elkaar brengt. Een jaar geen carnaval zou
voor mij een ramp zijn.
Wat wordt er verwacht van een prins
carnaval?
Je bent het gezicht van de vereniging. Dit betekent dat je voorop
moet gaan en er een onvergetelijk feest van moet maken samen
met je adjudanten. Je zult een
aantal verplichtingen moeten

CV De Meulewiekers Meterik

Kom oet de sleur,
carnaval stieut vur
de deur

nakomen, bijvoorbeeld ziekenbezoeken, maar daarmee kun
je deze mensen ook een glimlach bezorgen met carnaval.
Wat wens je alle carnavalsvierders toe?
Ik wens iedereen een geweldige vastenoavend toe, en dat
we er samen een geweldig feest van maken in Horst aan de
Maas. Maar vooral hier bij de Meulewiekers in Meterik.
Heb je een favoriete carnavalsactiviteit?
Natuurlijk carnavalsmaandag als in Meterik weer de optocht
is. Het blijft in je eigen dorp toch nog altijd het mooiste.
Hoeveel uren denk je te kunnen slapen tijdens carnaval?

AL

s Luuk I
Wej felicitiëre Prin
n
en zien adjudante
i Geurts
Kevin Alards en Bo

AA

F!

Heb je tijd vrij genomen om bij te komen?
Ik verwacht niet al te veel te slapen, maar ach, wij zijn nog
jong, dus dat lukt ons wel. Ik zit nog op school dus ik heb
na carnaval nog vakantie. Ik denk dat ik die week dus niet
meer ga werken om een beetje te kunnen bij komen.
Wat is je motto?
Kom oet de sleur, carnaval stieut vur de deur.
Welk advies zou je je opvolger mee willen geven?
Geniet ervan! Het is niet iedereen gegund dus maak er een
onvergetelijk feest van.
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11 vragen aan prins Teun I

CV Dun Ezelskop Sevenum

‘Het hele jaar door lopen we thuis
de polonaise’
Wie ben je?
Ik ben Teun Gommans. Bij de carnavalsvereniging sta ik
waarschijnlijk bekend als ‘Koen of Teun’ of als ‘ien van
die twieje van Gommans’. Dat komt natuurlijk omdat ik
volgens sommigen heel veel op mijn tweelingbroer lijk. Hij
is trouwens een van mijn adjudanten. Zelf heb ik er gelukkig minder moeite mee ons uit elkaar te houden. Ik woon
nu al ruim 1,5 jaar samen met Sharon (24). Als echte
carnavalsvierder vindt ze het ook keimooi dat ik dit jaar de
scepter mag dragen over het Ezelsriek. Als Dreumellineke
is ze gewend om in Horst vastelaovend te vieren, dus het
zal voor haar de eerste keer zijn dat ze in Sevenum viert.
Ik verwacht dat ze daarna niet meer anders wil.
Waar werk je?
Ik werk in Oirlo bij Summa Adviesgroep op de administratie. Dat doe ik al bijna drie jaar. Daarvoor heb ik mijn
tijd benut met leren en andere studentenzaken. Op het
moment dat ik deze vragen aan het beantwoorden ben,
weten er op mijn werk nog maar een paar dat ik prins ga
worden. Alleen mijn unitleider, Pauline, weet het en die
vindt het geweldig. Althans, ze heeft me met carnaval vrij
gegeven en dat vind ik in ieder geval geweldig.
Waarom heb je ja gezegd op de
vraag om prins carnaval te
worden?
Het was voor mij
geen moeilijke
vraag. Voor de
vorm heb ik nog
even overlegd
met Sharon,
maar een half
uur nadat vorst

Blief nit stoan,
Zaerum loat goan!

Joep me belde heb ik hem al terug kunnen bellen. En
hoewel ik echt uit een carnavalsgezin kom, is er bij ons
in de familie nog geen prins geweest. Een oom van me
is ooit adjudant geweest, maar daar houdt het op. Het
is voor mij echt een droom die uitkomt. Het gevoel om
gekozen te worden is niet te omschrijven. Ik kon het eerst
niet geloven. Sharon trouwens ook niet. Omdat we als
vriendengroep vaak voorop gaan in de vasteloavend, hoop
je stiekem wel dat je ooit gevraagd gaat worden. Maar dat
het nu al zou gebeuren, dat had ik nooit verwacht.
Wie staat je bij tijdens het carnaval?
Ik word bijgestaan door mijn prinsesje Sharon Duijkers uit
het Dreumelrijk en door mijn adjudanten Koen en Koen. De
ene Koen is mijn tweelingbroer en mijn beste vriendje. De
andere Koen is Koen Smits, een van mijn beste vrienden.
Daarnaast worden we bijgestaan door de meisjes van Koen
en Koen, Ankie en Mariëlle, en onze nieuwe vorst Joep en
ceremoniemeester Guus, onze dansmarietjes Femke en
Sigi en de hele raad van elf.
Wat is het carnavalsgevoel volgens jou?
Carnaval vieren is er bij ons thuis met de paplepel ingegoten. Al vanaf dat ik een klein jongetje was vierde ik elk
jaar carnaval. Vanaf de 11e van de 11e wordt de carnavalsmuziek gedraaid en het hele jaar door lopen we thuis de
polonaise. Ik vind de carnavalstijd de mooiste tijd van het
jaar. Samen vijf of zes dagen lang feesten met vrienden en
alleen maar joeks en plezeer maken!
Wat wordt er verwacht van een prins carnaval?
Als prins moet je voorop gaan met feest vieren. Af en toe
mag je de mensen toespreken en daarnaast heb je natuurlijk wel een voorbeeldfunctie, dus moet je je wel een
beetje gedragen. Maar goed dat ik twee superadjudanten
heb die mij daar hartstikke goed bij helpen. Vooral met het

voorop gaan met feesten. Een voorbeeld voor de jeugd zou
ik ze niet echt willen noemen, hahah…
Wat wens je alle carnavalsvierders toe?
Ik hoop dat de vasteloavend 2013 voor iedereen een
geweldig feest wordt, met veel joeks en plezeer. En omdat
wij in Sevenum de laatste jaren rond het carnaval best
wat slecht nieuws hebben gehad, hoop ik dat iedereen
carnaval in goede gezondheid doorkomt. Samen kunnen
we er een fantastisch feest van maken.
Heb je een favoriete carnavalsactiviteit?
Ik heb het eerste weekend er nou op zitten en dat waren
vier dagen met alleen maar hoogtepunten. Van het
Prinsduüpe op vrijdag naar het uitkomen op zaterdag en
het uitkomen van jeugdprins Twan op zondag tot ons open
huis op maandag. Ook de afterparty bij Metieske was briljant. Ik verwacht eigenlijk dat het de komende vier weken
nog een groot hoogtepunt wordt. Maar ook de voorpret
die we met z’n zessen al gehad hebben was absoluut de
moeite waard.
Hoeveel uren denk je te kunnen slapen tijdens carnaval?
Heb je tijd vrij genomen om bij te komen?
Dat is een goede vraag. Zo min mogelijk, slapen doe ik
wel weer na carnaval. Ik heb de week voor carnaval en
de week met carnaval vrij, dat zou genoeg moeten zij om
maandag na het carnaval weer aan het werk te gaan.
Wat is je motto?
Blief nit stoan, Zaerum loat goan!
Welk advies zou je je opvolger mee willen
geven?
Genieten, van elk moment. Vanaf het moment dat je
gevraagd wordt. Ik merk nu al dat de dagen voorblij vliegen, dus geniet en vergeet niet op tijd de keel te smeren
met een lekker pilske.

Restaurant Vitellius
Kerkstraat 11,

ezeer!!

Proficiat, en hiël veul pl

5975 BH Sevenum
T: 077 467 43 46

www.vitellius.nl

Wat een verrassing!
Proﬁciat!
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Expeditiestraat 3-B Ho

wij maken ruimte voor
de nieuwe voorjaarscollectie!
15% *
voordeel
100%
Auping

Warm Wintervoordeel
Winter. De dagen worden korter en kouder ... Toch ziet Auping
er de voordelen wel van in. Zo wordt het nóg lekkerder om
heerlijk in uw warme bed te liggen! Daarom tijdelijk
15% wintervoordeel* bij Auping. Kom dus snel kijken!
* Vraag naar de voorwaarden
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prins Teun I
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PAST schoenen
Hoofdstraat 14
5961 EZ Horst
www.pastschoenen.nl
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Receptie
prins Johan II
Carnavalsvereniging De Vlaskop uit Melderslo organiseert op zondag
27 januari een receptie voor prins Johan, prinses Bianca en hun adjudanten
Ron Thijssen en Paul Hermans in MFC de Zwingel in Melderslo.

Buutavond
CV de Krey
De carnavalsvereniging van
Broekhuizen organiseert op
1 februari een buutavond. Deze
vindt plaats in het Maaspaviljoen
in Broekhuizen. De deuren zijn om
19.00 uur geopend.
Tijdens de buutavond van CV
De Krey zijn onder andere optredens te zien van Berry Knapen,
Buutkampioen van dit jaar Fer Naus,
Bjorn Smits, Peter Vaassen, Andy
Marcellissen en Big Benny. Daarnaast
kan men kijken naar Gister ging ut
beter en de dansmarietjes.

Melderslo huldigt
boerenbruidspaar
Voetbalvereniging RKSV Melderslo organiseert op dinsdag 12 februari de
bekerfinale voor het boerenbruidspaar in MFC de Zwingel in Melderslo.

Klosoverdracht Horst

Johan van de Lisdonk is 43 jaar en
getrouwd met Bianca. Samen hebben
ze drie kinderen. Johan is eigenaar
van installatiebedrijf Van de Lisdonk in
Melderslo. Dit is een familiebedrijf dat al
meer dan 80 jaar bestaat. Zijn grootste

hobby’s zijn carnaval vieren, voetbal en
autocross. De spreuk van prins Johan
is ‘Al is ut waerm of kald, weej en de
ganse Melderse zûrge dát dees carnaval
knalt!’ De receptie begint om 14.11 uur.

Op 30 januari wordt carnavalskrant de Klos door de Kloscommissie van Horst overgedragen aan
prins Geert II, zijn prinses Jolijn en
zijn adjudanten Luc en Tom. De
avond vindt plaats in het Gasthoes.
Schrijvers van de Klos lezen
voor uit eigen en andermans werk,
er is muziek en op het eind van de
avond wordt de Hannes van 2012
bekendgemaakt. De zaal is open
om 19.30 uur, aanvang 20.11 uur.
De presentatie is in handen van
meisterklosjaar Ger Gubbels.

(Foto: Pieternel Clabbers fotografie)

Het Dendron College:

De activiteiten rondom de
boerenbruiloft beginnen om
15.11 uur. Bruidsparen Frank van
Gerven en Monique Verheijen en
Job Spreeuwenberg en Esmée
Cornelissen worden op carnavals-

dinsdag door de voetbalvereniging
gehuldigd. Zij mogen de beker in ontvangst nemen. Van 17.33 tot 19.00 uur
is iedereen uitgenodigd om de nieuwe
bruidsparen te feliciteren tijdens de
receptie.

Teelt Talent gezocht!

de persoonlijke school!

BioVerbeek BV is een biologisch en innovatief glastuinbouwbedrijf
dat vanuit Velden (L) komkommers, paprika’s en tomaten teelt en
verpakt voor de internationale markt.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Medewerker
teelt/klimaat komkommers (m/v)
De medewerker teelt/klimaat is samen met de bedrijfsleider verantwoordelijk voor het klimaat. Hij stelt de klimaatcomputer naar behoefte in. Hij
volgt vanuit de werkzaamheden in de kas het klimaat en optimaliseert de
omstandigheden.
Kerncompetenties: luisteren, samenwerken, prestatievermogen,
zelfontwikkeling.
Kerntaken:
• meewerken in het gewas;
• gewasstand beoordelen en vertalen naar computer instellingen
• watergeven bepalen.

Open Huis

Donderdag 31 januari 2013 van 16.30 - 20.30 uur

Wij vragen:
• minimaal mbo-niveau;
• ervaring in het werken met een klimaat computer;
• liefst ervaring in de komkommerteelt;
• de motivatie om het beste uit de planten te halen;
• teamplayerschap;
• geen 9-5 mentaliteit.

Aanmelden
Maandag 18 maart en dinsdag 19 maart 2013
van 16.30 - 19.00 uur

Gebroeders Van Doornelaan 124 | Horst
077-3970880 | www.dendron.nl

Weemen Drukwerk & Communicatie, Horst

Dendron College
Gymnasium • Atheneum • HAVO • VMBO

Wij bieden een:
• fulltime dienstverband (38 uur);
• marktconform salaris conform cao glastuinbouw i.o.m. met leeftijd
en ervaring;
• gezond en vitaal biologisch tuinbouwbedrijf om in te werken;
• mogelijkheid tot een vaste aanstelling bij goed functioneren;
• uitdagende baan met toekomstperspectief in een groeiend bedrijf.
Bij interesse kun je tot 8 februari schriftelijk solliciteren bij Hans Koopmans:
hans@bioverbeek.nl. Wij ontvangen graag je cv en motivatie.
Je kunt meer informatie opvragen bij Hans Koopmans 077 - 472 93 44,
Muldersweg 15, 5941 MX Velden (www.bioverbeek.nl).
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
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11 vragen aan prins Sander I

CV De Turftreiërs America

‘Lekker de zaal meekrijgen’
Wie ben je?
Mijn naam is Sander Derix. Ik ben 37 jaar en een echte
Americaan. Ik denk dat ik bekendsta als een echte carnavalsvierder. We zijn er elk jaar alle dagen bij en leven er
echt naar toe. Ik ben trouwe supporter en af toe grensrechter bij America dames I, waar mijn vrouw voetbalt. Ik ben
sinds 2005 getrouwd met Wendy. Zij komt van oorsprong
uit Melderslo maar is een echt ingeburgerd Turftreierinneke.
We hebben twee kinderen, Jonna van 7 en Stan van bijna 5
jaar. Ook zij houden heel erg van carnaval, vooral de optocht
en uiteraard het Kruumelkesbal. Ze vonden het prachtig dat
papa en mama prins en prinses werden.
Waar werk je?
Ik werk bij ShareOne B.V. in Sittard als SharePoint-architect.
Ik heb bedrijfskundige informatica gestudeerd. Mijn baas
en collega’s vonden het geweldig om een prins in het
bedrijf te hebben.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
carnaval te worden?
Omdat ik het een hele eer vind om hiervoor gevraagd te
worden. Ook omdat we echte carnavalsvierders zijn. Ik
had het totaal niet verwacht. Ik wist in eerste instantie
helemaal niets uit te brengen toen ze me vroegen. Een
half uur later belde ik hen terug, toen ik een beetje bij was
gekomen.
Wie staat je bij tijdens het carnaval?
Ik word bijgestaan door mijn prinses Wendy en mijn adjudanten François van Heijster en Frank Derks. Mijn vrouw is
ook een echte carnavalsgek en gaat door tot in de kleine
uurtjes. Samen maken we er altijd een feest van. François
en Frank zijn goede kameraden en houden van een feestje
bouwen.
Wat is het carnavalsgevoel volgens jou?
Carnaval is vier dagen lang je verstand op nul en lekker
feesten en drinken met vrienden en bekenden in America,
want carnaval vier je samen.
Wat wordt er verwacht van een prins carnaval?
Je moet er als prins carnaval voor zorgen dat je zelf voorop
gaat, samen met je prinses, adjudanten, raad van elf en
uiteraard de dansmarietjes en dat je lekker de zaal meekrijgt.
Wat wens je alle carnavalsvierders toe?
Een onvergetelijke en gezellige
carnaval.
Heb je een favoriete
carnavalsactiviteit?
Vooral het uitkomen
was erg spannend.
Het uitkomen zelf
was schitterend
opgezet en ik heb
geweldige reacties

Gen gezanik mar
met beer en een
portie metal zoë nou
r
en daan, goan weej du
deze carnaval duchtig
tegen aan

gekregen. Nu leef ik van het ene leuke weekend na het
andere weekend toe in aanloop naar het carnaval.
Hoeveel uren denk je te kunnen slapen tijdens
carnaval? Heb je tijd vrij genomen om bij te komen?
Geen idee, maar veel zal het waarschijnlijk niet zijn.
Ik heb de hele carnavalsweek vrij. Dat is tijd genoeg om
bij te komen... hoop ik.

ga
Wej wense ozze colle

prins

dy
Sander I, prinses Wen

en alle Turftreiërs
!
enne ﬁjne carnaval toe

Wat is je motto?
Gen gezanik mar met beer en een portie metal zoë
nou en daan, goan weej dur deze carnaval duchtig
tegen aan.
Welk advies zou je je opvolger mee willen geven?
Gewoon genieten en alles lekker over je heen laten
komen.

t!
aval gewenensdy
schonne casrn
Sander I en prinses W
Wij feliciteren Prin
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11 vragen aan prins René I

CV D’n Tuutekop Hegelsom

‘Dit jaar vier ik carnaval op een
hele speciale manier’

Wie ben je?
Ik ben René Clausen. Ik ben 45 jaar en al 18 jaar lid van
volleybalvereniging HVC. Ik speel zelf bij de recreanten,
wij hebben een gezellig team. Ik hou binnen HVC de
materialen bij. Als er iets kapot is of besteld moet worden,
dan zorg ik daarvoor. Elk jaar gaan we met de jeugd van
HVC op kamp. Ik woon nu zeven jaar met mijn gezin in
Hegelsom. Ik ben getrouwd met Lilian. Zij is geboren en
getogen in Hegelsom en heeft hier een kapsalon. Samen
hebben wij drie dochters: Demi is 14 jaar, Imke is 12 jaar
en Kayleigh is 9 jaar. De kinderen hebben al vaak gezegd:
“Papa, waarom word jij geen prins?” Dat
zouden ze wel leuk vinden. Toen
ik dan uiteindelijk uitkwam
stonden ze helemaal
perplex, daarna vonden ze het hartstikke
leuk.
Waar werk je?
Ik ben al 25 jaar
werkzaam als
timmerman en

Met enne
volleybal of hamer, is
j
meej um ut eave, wee
gaon same
enne schonne
carnaval beleave

voorman bij Raedts bouwbedrijf. Dit was voorheen gevestigd in Oostrum en sinds 2012 zitten wij in Venray op het
Keizersveld.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
carnaval te worden?
Het werd ons kort voor middernacht gevraagd. Ze over
vielen ons er enorm mee, maar het is natuurlijk een hele
eer als je ze komen vragen. Waarom ik ja gezegd heb? Wij
gaan carnaval nu eens vieren op een hele speciale manier.
Het voelde als een hele eer, vooral omdat wij ook nog niet
zo heel erg lang in Hegelsom wonen.
Wie staat je bij tijdens het carnaval?
Mijn prinses Lilian en de kinderen, mijn adjudanten
Geert Reijnders en Ben Kleuskens van vriendengoep de
Knammels, vorst Noël en de raad van elf.
Wat is het carnavalsgevoel volgens jou?
Carnaval is voor mij veel lol maken met jong en oud en
gezellig hossen en springen met iedereen.
Wat wordt er verwacht van een prins carnaval?
Sowieso voorop gaan in d’n Tuutetempel om iedereen het
geweldige carnavalsgevoel te geven en de volle 100 procent inzet te geven bij iedere activiteit van de carnavalsvereniging.

Wat wens je alle carnavalsvierders toe?
Ik wens iedereen een gezellige leuke en respectvolle
carnaval toe.
Heb je een favoriete carnavalsactiviteit?
Ik denk de optocht op carnavalsdinsdag met de
Hegelsomse kinderen, groepen, wagens en loslopende
gekken. Maar een groot succes is toch ook wel het themabal op zaterdag.
Hoeveel uren denk je te kunnen slapen tijdens
carnaval? Heb je tijd vrij genomen om bij te komen?
We laten het gaan zoals het gaat en slaap heb je met die
dagen toch tekort. Dat komt straks wel weer goed als het
Aswoensdag is geweest. Ik heb na Aswoensdag de hele
week vrij gevraagd aan mijn baas en dat zal ik ook wel
nodig hebben om dan weer maandag fit en voldaan op het
werk te verschijnen.
Wat is je motto?
Met enne volleybal of hamer, is meej um ut eave, weej
gaon same enne schonne carnaval beleave.
Welk advies zou je je opvolger mee willen geven?
Wat mij zelf ook veel gezegd is: geniet van elk moment
want het is zo voorbij.
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Thijssen en Co in ﬁnale LVK
Thijssen en Co uit Horst heeft een plek veroverd in de finale van het Limburgs Vastelaovensleedjes
Konkoer (LVK) 2013. Zussen Thea en Petra Thijssen, Thijs Kleeven en Paul Hanssen doen mee met hun
liedje Pappa mamma.

www.innovista.nu

Peter: 06 - 25 055 745
Twan: 06 - 53 227 906

ers.nl

info@hoeymakers-kellena

gefeliciteerd!
ins René en Prinses Lilian

Pr

) 581469
AN Venray - Tel. (0478
Keizersveld 28 - 5803
drijf.nl
www.raedts-bouwbe

Stationsstraat 142
5963 AC Hegelsom
T. 077 327 50 00

www.hotraco.com

Het kwartet is heel erg blij dat ze voor de tweede
keer in de finale staan, laat Thea Thijssen desgevraagd
weten. Vorig jaar wist Thijssen en Co de finale ook te
bereiken. Zij werden toen vijfde. “Vorig jaar waren
we voor de eerste keer finalist, toen kwam het echt
als een verrassing. We dachten toen wel: dat willen
we graag nog een keer meemaken.” Hun liedje werd
gekozen uit een lijst van zestig halve finalisten. Op
basis van het oordeel van een hoofdjury en ingezonden stemmen werden de negentien finalisten
geselecteerd. “Zelf hadden we een erg goed gevoel
na ons optreden. We vinden dit liedje zelf erg leuk en
hebben er ook positieve reacties op gekregen. Onze

kansen in de finale vind ik lastig in te schatten. Ik denk
dat iedereen zijn beste beentje voor zet. We blijven in
elk geval onszelf op het podium, zoals we zijn en ons
voelen. Overigens bestaan we dit jaar elf jaar, is Thijs
al 44 jaar in de carnavalsmuziek actief en de rest 33
jaar. Dus het zou wel leuk zijn als we het dit jaar gaan
halen.” De finale van het LVK vindt op 1 februari plaats
in de Jo Gerrishal in Maasniel. De organisatie is in handen van De Hopjlokkers uit Swalmen. Tijdens de finale
wordt er beoordeeld door een hoofdjury, vijf regiojury’s en door publieksstemmen via SMS. Inzendingen
van De Toddezèk en van Martijn en Marcel, beide uit
Grubbenvorst, behaalden de finale dit jaar niet.

Zwolligse Revue en Bokkeproat
Carnavalsvereniging D’n Bok uit Swolgen organiseert op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag
27 januari de Zwolligse Revue. De carnavalskrant De Bokkeproat wordt 2 februari aan de deur verkocht.

Weej wense Prins René,
Prinses Lilian en
adjudanten Ben en Geer t
veul plezeer!

AUTOBEDRIJF

Past. Debijestraat 95
m
5963 AE Horst-Hegelso
67
843
-39
Tel. 077
.nl
www.autobedrijfwilbers

De jeugdraad gaat samen met de grote raad van
elf in Swolgen vanaf 13.00 uur langs de deuren voor
de verkoop van de carnavalskrant. De revueavonden
beginnen op vrijdag en zaterdag om 19.30 uur en
op zondag om 17.30 uur in de Bokkenstal. Dit jaar
staan C&A, Die Zwei, De Volle Nève en een aantal
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nieuwe artiesten klaar om het podium te betreden.
Daarnaast geeft de dansgarde van de Swolgense
Bok een optreden weg. De voorbereidingen zijn al in
volle gang. Jong en oud zijn welkom op de revue.
Voor meer informatie of kaarten, bel
Ger de Swart op 06 22 41 44 60.

Doctoraten voor Van Wegberg en Frissen

Narrenuniversiteit viert
verjaardag
Renée van Wegberg haalde haar doctoraalexamen en oud-burgemeester en –gouverneur Léon
Frissen kreeg een eredoctoraat. Dat gebeurde tijdens de 48e Dies Natalis van de Narren Universiteit
Limburg (NUL) op 23 januari in Maastricht.
De NUL is in 1965 opgericht als protest tegen
het feit dat er in Limburg nog geen universiteit was.
Tijdens de jaarlijkse Dies Natalis (de NUL-zitting)
wordt de universiteit op een carnavaleske wijze
geparodieerd. De kandidaten, die op humoristische
wijze een examen afleggen kunnen promoveren
tot doctorandus humoris causa of gaan op voor de

titel van doctor of professor. Ze hebben zich onderscheiden of bijzondere prestaties geleverd op (volks)
cultureel of sociaal-cultureel gebied. De Dies Natalis
vindt traditiegetrouw plaats op de derde woensdag
voor Vastelaovend.
Voor meer informatie, kijk op
www.narrenuniversiteitlimburg.nl
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Geert II prins D’n Dreumel Boerenbruidspaar
Geert Rubie gaat dit jaar de Dreumels en Dreumelinnkes voor tijdens het carnaval in Horst. Hij werd afgelopen
zaterdag uitgeroepen tot prins Geert II. Hij wordt bijgestaan door zijn prinses Jolijn Seuren en adjudanten Luuk
Versleijen en Tom Joosten.

Meulewiekers

De Meulewiekers uit Meterik presenteerden tijdens het verlovingsbal
hun boerenbruidspaar. Op ludieke manier werd het gezelschap aan de
bezoekers gepresenteerd. Dirk van Rengs en Suzanne Gubbels vormen het
boerenbruidspaar.

Even werd het publiek tijdens de
proclamatie op een verkeerd spoor
gezet. De act vond plaats in een wassenbeeldenmuseum en Tommy Cooper
toverde oud-prins Guido I tevoorschijn.
Gelukkig werd dit al snel rechtgezet
en uiteindelijk was het Geert II die als
prins van de Dreumels geïnstalleerd
werd. Geert II (28 jaar) is in het dage-

lijks leven werkzaam als docent lichamelijke opvoeding op het Citaverde
College in Horst. Samen met zijn
adjudanten vormde hij al eerder het
prinselijk trio van de Horster zomercarnaval, al was het toen Luuk Versleijen
die de scepter zwaaide. De drie maken
deel uit van de vriendengroep 71%
en zijn actief bij Jong Nederland Horst,

voetbalclub Wittenhorst en maken
deel uit van de wagenbouwcommissie
van D’n Dreumel. Prins Geert II houdt
receptie op zaterdag 26 januari vanaf
20.00 uur in de Mèrthal.
(Foto: fotogroep Horst aan de Maas)

Voor foto’s van het uitkomen
van prins Geert II, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Naast de bruid en bruidegom
bestaat het gezelschap uit de moeder
en vader van de bruid. Zij worden
gespeeld door Ingrid van de Sterren
en Eric Tacken. De ouders van de
bruidegom zijn Geert Bouten en

Marion Verdellen. De missionaris, Sjak
Driessen, en twee backpackers, Silke
Driessen en Kris Cuppen, maken het
gezelschap compleet. De boerenbruiloft
staat onder leiding van Wiel Heldens.
(Foto: Ine Bouten)

Gekke Maondaag
Grubbenvorst
Gekke Maondaagsvereinging De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst viert
maandag 28 januari de jaarlijkse gekke maondaag. Heel Grubbenvorst staat
van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat op zijn kop staan.

KBO-prinses Melderslo
De KBO-prinses van Melderslo werd tijdens de zittingsavond op zondag 20 januari bekendgemaakt:
prinses Maria Verheijen-Seuren is dit jaar de nummer één in het Melderslose seniorencarnaval. Prinses
Maria wordt bijgestaan door haar adjudanten Lies Sanders en Nellie Custers.

Voorafgaande aan de gekke maondaag is er ook nog een vol programma
dat begint op zaterdag 26 januari met
het WA-WA bal in café ’t Stammineke.
Het carnavalsbal is de opwarmer voor de
gekke maondaag en begint om 20.00
uur. Dit jaar is het thema Aprèsskiparty.
Op gekke zôndaag wordt om 10.00 uur
een dialectmis gehouden met carnavalsmuziek. Maandag begint de gekke
moandaag met het ophalen van prins
Jeroen I. Hij wordt om 8.00 uur door
Grubbenvorst gereden. Daarna wordt

het boerenbruidspaar opgehaald. De
schutterij schiet de gekke maondaag om
9.00 uur in op het Pastoor Vullinghsplein.
Een uur later is de boerenbruiloft en
de sleuteloverdracht op het gemeentehuis. Het boerenbruidspaar houdt om
11.00 uur receptie in de residentie van
De Plaggenhouwers, café De Vonkel.
Om 14.30 uur trekt de optocht door
Grubbenvorst. Vanaf 16.00 uur is in alle
cafés in het dorp het grote gekke maondaagsfeest. Het kinder- en jeugdcarnaval
wordt gehouden in ’t Haeren.
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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

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

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

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

zondag

zondag
donderdag

zaterdag

OOK vanuit de LEER/ZORGBAKKERIJ
de gehele week LEUKE AANBIEDINGEN.
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl
w w w. b a k ke r i j g ewww.artvlaai.nl
rards.nl

Heilige mis

19.15

Heilige mis

09.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

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

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tienray

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

KEUZE uit: Ragoutbr./goulash/saucijzen/frikadel/kaasbr.

Meterik

vrijdag

T

CARNAVALS STICH 12,95 euro halve: 7 euro
8 gesorteerde MINI HARTIGE BROODJES + 2 GRATIS

Meerlo

Spoedgevallendienst
25 t/m 31 januari
Tandarts Bielen
Middelijk 26, Horst
T 077 398 34 18

112

www.coppens.keurslager.nl

Lottum

Tandarts

Brand, ongeval of misdrijf

077 398 37 94

Kronenberg

zaterdag
woensdag

CITAVERDE College

Open Dagen Horst
1 en 2 februari 2013

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

Zakkenactie hacheepakket, rookworst
en 4 saucijzen samen € 9,95

09.45

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

zaterdag
woensdag

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

Kant-en-klaar bakje hutspot
bakje hachee samen € 5,95

Verstand van lekker eten!
19.15

Grubbenvorst

Melderslo

Verloskundige zorg

Crist Coppens

Griendtsveen

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

(alleen na telefonische afspraak)
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

09.45

Broekhuizenvorst

Venlo

Venray

11.00

Broekhuizen

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

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

MBO
Vrijdag 1 februari
van 18.00 - 21.00 uur
VMBO
Zaterdag 2 februari
van 10.00 - 13.30 uur
Locatie Horst
Spoorweg 8

WWW.CITAVERDE.NL
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cultuur

AGENDA
America

Receptie jeugdprins en
jeugdprinses
za 26 januari 20.11 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

Optreden
Jimmy’s Licence
za 26 januari 22.00 uur
Locatie: café Station America

Ruilbeurs
zo 27 januari 10.00 – 12.00 uur
Locatie: Peelmuseum

24
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Grubbenvorst
WA-WA bal

za 26 januari 20.00 uur
Organisatie: GMV De
Plaggehouwers
Locatie: café ‘t Stammineke

Dialectmis
zo 27 januari 10.00 uur
Organisatie: GMV
De Plaggehouwers
Locatie: Kerk

Gekke Maondaag
ma 28 januari 08.00 uur
Organisatie: GMV De
Plaggehouwers
Locatie: Horeca

Wagenbouwﬁest
vr 25 januari 21.00 uur
Organisatie: VC Ieskald
Locatie: café De Beurs

Niks Draait Door
vr 25 januari
21.30 – 03.00 uur
Locatie: OJC Niks

Kronenberg
Bonte avond

vr 25 januari 20.00 uur
Organisatie:
CV Kroënekraan en Pieëlhaas
Locatie: Torrekoel

Ut Talent

Prinsreceptie
za 26 januari 20.00 uur
Organisatie: Cv D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal

zo 27 januari 14.11 uur
Organisatie: CV Kroënekraan
en Pieëlhaas
Locatie: Torrekoel

Lottum

Optreden
Daniel Versteegh

Prinsenreceptie

ma 28 januari 10.00 uur
Organisatie: Ald Prinse Convent
Locatie: De Vonkel

zo 27 januari 14.11 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Het Maaspaviljoen

Hegelsom
Seniorenmiddag

Broekhuizenvorst

za 26 januari 12.30 uur
Organisatie: CV De Tuutekop
Locatie: zaal Debije

za 26 januari 19.00 uur
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: Van Leendert

Phoenix Paprika Party

Buutavond

Evertsoord
Pieëlbal

za 26 januari 21.11 -02.00 uur
Organisatie: CV Kroënekraan en
Pieëlhaas
Locatie: De Smelentos

Griendtsveen
Receptie

zo 27 januari 14.11 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: De Zaal

za 26 januari 21.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: sportkantine Wienus

Receptie jeugdprins en
uitkomen jeugdboerenbruidspaar
zo 27 januari 14.11 uur
Organisatie: CV De Tuutekop
Locatie: zaal Debije

Horst

zo 27 januari 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Receptie prins
zo 27 januari 14.11 – 16.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC de Zwingel

Sevenum
Schuimparty

za 26 januari 19.30 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval
Sevenum
Locatie: zaal café Metieske

Prinsenreceptie

zo 27 januari 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

za 26 januari
Locatie: café-zaal Harmonie

Dansmiddag

Hiërezitting

di 29 januari 14.00 – 17.00 uur
Organisatie: KBO Horst
Locatie: zaal De Lange

zo 27 januari
Locatie: café-zaal D’n Hook

Boerenbruiloft

Broekhuizen

Broodbakdemonstratie

Kinderworkshop
carnavalsmasker maken
wo 30 januari
14.00 – 16.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Meerlo

Vogelmarkt
zo 27 januari 09.30 – 12.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging
De Gevleugelde Vrienden
Locatie: ‘t Brugeind

Voorleesvoorstelling
wo 30 januari 15.00 uur
Organisatie: Stichting
Kinderspel
Locatie: BiblioNu

Lezing
familie Esser
wo 30 januari 20.00 uur
Organisatie:
LGOG Kring ter Horst
Locatie: De Leste Geulde

Keepershousen Vol. 2.0
za 26 januari 20.00 – 03.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Mejzingmiddig
zo 27 januari 15.00 – 19.00 uur
Organisatie: Joeksig Galdere
Locatie: De Wingerd

Swolgen

Revueavonden
vr 25 en za 26 januari 19.30 en
zo 27 januari 17.30 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Jeugdprinsenreceptie
zo 27 januari 15.11 – 16.30 uur
Locatie: café Oud Meerlo

Tienray

Dorpsraadvergadering

Melderslo

do 31 januari 20.00 uur
Locatie: ‘t Zonnehof

Hengstenbal

vr 25 januari 21.00 uur
Locatie: café-zaal ‘t Paradijs

Hummelkesbal

Borduurcafé

Klosoverdracht

vr 25 januari 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

wo 30 januari 20.11 uur
Locatie: ‘t Gasthoes

za 26 januari 15.11 – 18.00 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

”Mit 71% is d’r aaltiêd fiëst in de tent”
‘t Besteur vá carnavalsveriëniging
”D’n Dreumel” zui ‘t schon vinge,
ás geej preens Geert II kwaomt liëre
kenne óp zien recepsie die

zaoterdág 26 jannewari 2013
gehalde wuurdt in de Mèrthal,
aan de Gasthoêsstraot,
tusse 20.11 en 22.11 oor.
á-sloêtend is d’r groët fiëst in
de Mèrthal.
Kómde ok?

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

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

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

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

euren
Prinses: Jolijn S
ie
b
u
R
osten
Preens: Geert
Adjudânt: Tom Jo
n
je
ei
sl
er
V
Adjudânt: Luuk

gratis wegen

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

