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’Je moet geen dombo zijn’
De snelschakers zitten gefocust aan hun tafeltje. De
concentratie is duidelijk merkbaar in de zaal van café De
Leste Geulde in Horst. Hier vond zaterdag 25 januari het
jaarlijkse snelschaaktoernooi plaats.

Snelschaken is, in tegenstelling
tot het reguliere schaken, gericht op
tijd. Eén ronde duurt welgeteld zeven
minuten. Guido Boots, voorzitter van

College houdt vast aan besluit

5.50

Geen subsidie jeugdgebouw
Kronenberg
Het College van B&W van Horst aan de Maas ziet geen mogelijkheid om Stichting Jeugdgebouw Kronenberg
ﬁnancieel te ondersteunen. Dat liet wethouder Ger van Rensch dinsdag 28 januari tijdens de vergadering van de
Commissie Samenleving desgevraagd weten.
In mei vorig jaar diende de
stichting bij de gemeente een
subsidieverzoek van 19.000 euro in.
Dit bedrag heeft ze nodig voor
onderhoud van het gebouw, dat geen
eigendom van gemeente Horst aan
de Maas is.
Het college wees het verzoek af
omdat het niet past in het accommodatiebeleid van de gemeente. Van
Rensch: “In de voormalige gemeente

Sevenum bestond er een exploitatiesubsidie. In de gemeente Horst aan de
Maas kennen we zo’n regeling niet. Het
is ons al langer bekend dat onder meer
Stichting Jeugdgebouw Kronenberg
zonder die subsidie in ﬁnanciële problemen komt. We hebben diverse keren
met de vereniging contact gehad om te
kijken of er andere mogelijkheden zijn
om hen te ondersteunen. Het nadeel
is echter dat je dan precedenten gaat

schaakvereniging Horst ’76 vertelt.
“In die zeven minuten wordt alles
beslist. Je maakt sneller fouten en
tijd is je ergste vijand. Door deze

scheppen. Er zijn namelijk meerdere
clubs die bij ons aangeklopt hebben.
Het is niet de bedoeling dat wij als
gemeente die accommodaties in de
lucht gaan houden.” Het voorstel van
D66-lid Van Driel om een renteloze lening te verstrekken, vond de
wethouder geen goed idee. “Dat lijkt
mij niet verstandig. We moeten als
gemeente niet gaan bankieren.”
Lees verder op pagina 02

4.50
AH
verse pizza’s

tijdsdruk onderscheidt een goede
snelschaker zich van een minder goede
snelschaker”, stelt Boots.
Lees verder op pagina 19
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Minder of geen bussen meer in kleine dorpen

Kronenberg en Evertsoord starten pilot
met wensbus
Veel kleine dorpen in Horst aan de Maas zullen het vanaf 2017 zonder de nu vertrouwde busverbinding moeten doen. In het nieuwe plan van de
provincie verdwijnen veel schaars bezochte haltes. Een alternatief kan volgens Provincie Limburg een wensbus zijn. Een proefproject met deze busjes start
11 februari onder andere in Kronenberg en Evertsoord.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Boerenbond Sevenum
ﬂyer, niet in Broekhuizen(vorst),
Lottum, Meerlo, Swolgen en
Tienray
Bakkerij Derix
ﬂyer, niet in Sevenum,
Kronenberg en Evertsoord

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Rick van Gasteren
Eva Janssen
Michelle van Kempen
Cleo Schatorjé
Lieke Sijbers
Nicky Willemsen
Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Aanlevertijden
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.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Vanaf 2017 gaat een nieuwe
vervoerder het openbaar vervoer in
Limburg verzorgen. De provincie is nu
op zoek naar die vervoerder en heeft
daarvoor een eisenpakket bedacht:
Limburgnet. In dit netwerk worden
snelle OV-lijnen afgewisseld met
maatwerkvervoer. Volgens provincie
Limburg gebruikt vijf procent van de
Limburgse bevolking 25 procent van
de ov-netwerken. Zij wil voor die
vijf procent maatwerkoplossingen
bieden en zo efﬁciënter kunnen werken.
Voor dorpen waar ongeveer
twintig mensen per dag opstappen
wordt een vraagafhankelijke
route gerealiseerd. Dorpen waar
meer dan vijftig mensen per dag
gebruik maken van de bus, kunnen
daarnaast rekenen op spitsritten.
Wanneer minder dan twintig mensen
gebruik maken van het ov, hoeft
de nieuwe vervoerder geen buslijn
te garanderen. Dat betekent dat in
ongeveer vijftig dorpen in Limburg
de bus wegvalt. Probleemgebieden
in Horst aan de Maas zijn volgens
het plan onder andere Melderslo,
Meterik, America en Kronenberg.

De bewoners gaan
het zelf inrichten
Gedeputeerde Patrick van den
Broeck: “Vraag en aanbod moeten
veel meer in overeenstemming zijn:

als in een kleine dorpskern alleen in
de ochtend- en avondspits behoefte is
aan een vaste dienstregeling, kan in
de periode daartussen het openbaar
vervoer zeer ﬂexibel worden ingezet.
Dat gaan de bewoners nu zelf inrichten
en uitvoeren. Zij coördineren samen de
behoefte, regelen een chauffeur en zorgen dus zelf voor de lokale mobiliteit.”
Een voorbeeld van maatwerk is
de combinatie van vraagafhankelijke
ritten en vaste ritten in de spitsuren,
de zogenaamde ﬂexlijnen. Daarnaast
biedt de provincie de mogelijkheid
aan bewoners van de kleinste kernen
om lokale initiatieven te ontplooien,
zoals een wensbus. De provincie stelt
dan een busje ter beschikking aan een
(buurt)vereniging, waarmee reizigers
binnen het gebied vervoerd kunnen
worden. Deze busjes worden bestuurd
door vrijwilligers, die de buurt zelf
moet werven.

Een unieke kans voor
kleine dorpen
Piet Selen, bestuurslid van Stichting
Welzijn Kronenberg en Evertsoord,
legt uit dat de vraag al langer in de
dorpen speelde, bijvoorbeeld rondom
leerlingenvervoer. “Voor de binding van
kinderen in Evertsoord is het belangrijk
dat ze gezamenlijk naar school gaan.
Daarnaast is vorig jaar in Kronenberg
De Kompeniej, de dorpsdagvoorziening,
geopend. Ouderen moeten we er nu
zelf met de auto heenbrengen. Eind
vorig jaar kwam de oproep voor een
wensbus. Dit was een unieke kans.” De
stichting heeft al nagedacht over inzet
van de bus. “We willen vaste ritten
gaan aanbieden voor het vervoer van
de schoolkinderen uit Evertsoord en de
ouderen naar De Kompeniej. Daarnaast
is de bus geschikt voor mensen die
geen eigen vervoer hebben. Zo kunnen
ze gebruik maken van de bus om boodschappen te doen, langs het gemeentehuis te gaan of het ziekenhuis te
bezoeken. Vooral ouderen kunnen op
deze manier langer zelfstandig wonen.”
Omdat het dorp betrokken is bij de
pilot, kunnen ze nog veel experimenteren. “Er zullen bepaalde regels en
afspraken gemaakt moeten worden”,
stelt Piet. Eventuele samenwerking met
Grashoek wordt nog bekeken. “Tijdens
de proefperiode zullen we in ieder
geval een kleine vergoeding aan de
gebruikers vragen. Daarnaast hebben
we enkele vrijwillige chauffeurs nodig.
Veolia zal hen instrueren. Zowel de
provincie als Veolia helpen ons mooi op
weg. Wat wel en niet kan, zullen we
vanzelf zien. In het begin is het toch
nog een kwestie van grenzen aftasten.
We moeten het samen waarmaken.”

Maatschappelijk
belang van openbaar
vervoer
FNV Bondgenoten is niet blij met
dit plan. Volgens hen gaat de investering in bijvoorbeeld een treinstation
in Grubbenvorst ten koste van het openbaar vervoer in landelijke gebieden. De
vakbond vindt “dat het openbaar vervoer in dunbevolkte gebieden in stand

Vervolg voorpagina

Geen subsidie jeugdgebouw Kronenberg
De stichting tekende tegen het
eerste besluit van het college bezwaar
aan. De commissie Bezwaar en
Beroep van de gemeente bepaalde
dat het college geen besluit over het
subsidieverzoek had mogen nemen,
omdat het om een zogenaamde

moet worden gehouden. Nu worden
veel onrendabele lijnen wegbezuinigd.
Hierdoor gaat de politiek geheel voorbij
aan het maatschappelijke en sociale
belang van ov en dus de leefbaarheid
van het platteland.” Zij vreest daarnaast
“dat de banen van honderden bus- en
taxichauffeurs op het spel komen te
staan als de politiek deze ov-visie
uitvoert.” De pilot met wensbussen
start op 11 februari. In de testperiode
wordt het busvervoer in een aantal
kleine Limburgse kernen georganiseerd met busjes voor maximaal acht
personen, waarvan de inzet door de
bewoners zelf wordt georganiseerd.
De wensbus gaat onder andere in de
omgeving Kronenberg en Evertsoord

rijden op voorstel van Stichting Welzijn
Kronenberg en Evertsoord.

investeringssubsidie gaat, waar alleen
de gemeenteraad een beslissing over
mag nemen. Zij geeft daarnaast aan
dat de afwijzing niet onterecht was.
De gemeenteraad neemt op
dinsdag 11 februari een besluit over
het voorstel.

Uitgebreid vleespakket
van de keurslager uit
Sevenum

10x zwemmen
en/of spelen

€70,00

€35,00

€31,50

€15,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Geen Meister
Rongenplein in America
Het verzoek van toneelvereniging De Vrije Spelers uit America om het plein voor de kerk in America om te
dopen tot het Meister Rongenplein, is door gemeente Horst aan de Maas afgewezen. Het kerkplein behoudt de
naam Pastoor Jeukenstraat.

Bretonse
krakelingen

betekenis geweest, hij zette zich ook in
voor de fanfare en voor het onderwijs.
Hij stond midden in de gemeenschap
en is America op alle fronten van dienst
geweest. Daarom wilden wij Meister
Rongen graag eren door het kerksplein
naar hem te vernoemen.”

Lekker hartig

Gemeente: wijzigen
van namen vermijden

Toneelvereniging De Vrije Spelers,
die dit jaar haar honderdjarig bestaan
viert, deed het verzoek om Meister
Rongen te eren door zijn naam aan
een openbare ruimte te verbinden.
Meister Rongen heet ofﬁcieel Martin
Rongen en was basisschoolleraar in
America. Hij overleed in 1987. Anita

Rongen, voorzitter van toneelvereniging De Vrije Spelers en echtgenote
van een kleinzoon van Meister Rongen,
vertelt: “Hij is 64 jaar lid geweest
van de toneelvereniging en heeft de
vereniging echt gemaakt tot wat deze
nu is. Maar Meister Rongen is niet
alleen voor het toneel in America van

De gemeente ziet het plan echter
niet zitten en heeft het verzoek van
de toneelvereniging afgewezen.
De gemeente wil het wijzigen van al
bestaande straatnamen zoveel mogelijk
vermijden, omdat dan ook alle registraties voor bijvoorbeeld hulpdiensten
aangepast moeten worden. Ook het
kerkbestuur is volgens de gemeente
tegen de naamswijziging van het plein,
omdat het plein een herkenningspunt
is in het dorp en een verandering van
naam dus voor verwarring zou kunnen
zorgen. De gemeente heeft wel het
plan om de naam Meester Rongen te
verbinden aan de eventuele uitbreiding
van woningbouw aan de Wouterstraat
in America.
Toneelvereniging De Vrije Spelers
is teleurgesteld met het besluit van de
gemeente. Anita Rongen: “We vinden
dit ontzettend jammer. Het was een
prachtige kroon op ons honderdjarig
jubileum geweest.” Volgens de voorzitter kwam het nieuws van de afwijzing
als een verrassing. “We zijn al een jaar
bezig met de aanvraag en we hoorden
ook alleen maar positieve geluiden
van de gemeente. We hadden nooit
verwacht dat het verzoek afgewezen
zou worden, maar we kunnen ons er nu
alleen nog maar bij neerleggen.”

15%
KORTING
VOOR KBO-LEDEN
St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl

BOXMEER HORST VENRAY

Weer subsidieaanvraag multifunctionele jeu de bouleshal
Jeu de Boulesclub Horst zet haar strijd voor een multifunctionele jeu de bouleshal voort. Eerdere versies van
hun subsidieverzoek werden afgewezen door gemeente Horst aan de Maas. Dat weerhoudt de club er echter niet
van een nieuwe poging te wagen, die dit keer breder ondersteund wordt.
In een brief aan gemeente Horst
aan de Maas vraagt Jeu de Boulesclub
Horst om een subsidie van 28.000
euro. Een jeu de bouleshal binnen
de gemeente Horst aan de Maas
is volgens de vereniging hoogst
noodzakelijk door het gestaag
toenemend aantal leden en de
behoefte om ook in de winter, bij
regen en bij te heet weer te kunnen
boulen of andere sporten uit te
oefenen. De club is al meer dan vier
jaar bezig met het plan om de jeu de
bouleshal te bouwen.
Eerder maakte de gemeente
bezwaar tegen het plan, omdat de
hal niet multifunctioneel zou zijn.
Voorzitter van Jeu de Boulesclub
Horst, Toon Rops, legt uit wat de club
heeft veranderd aan het voorstel
om aan de eisen van de gemeente
tegemoet te komen: “In de hal kan

zowel jeu de boules worden gespeeld,
als volleybal en minivoetbal. Ook willen
we samenwerken met onder andere
Service Point Meterik en Sun Power
voor het aanbieden en begeleiden van
sport voor buitenlandse werknemers en
met zorgondersteuners en bewoners
van verzorgingshuis Berkele Heem.”
Ruim dertig KBO-afdelingen,
jeu de boulesclubs en andere
verenigingen uit de regio hebben nu
een ondersteunende intentieverklaring
getekend, waarin ze aangeven de
bouw van de hal te steunen. De KBO’s
en de jeu de boulesclubs zeggen
daarbij ook gebruik te willen maken
van de nieuwe hal. Toon Rops: “Het
is dus eigenlijk dezelfde aanvraag als
die we eerder gedaan hebben, maar
nu wordt die breder ondersteund. We
vinden het prachtig dat we zoveel
steunbetuigingen hebben gekregen.”

Jeu de Boulesclub Horst is
teleurgesteld dat de gemeente tot nu
toe nog geen subsidie heeft willen
verlenen. “We zijn een redelijk grote
club en we dienen een groot deel
van de gemeenschap in de regio.
De gemeente wil meer bewegen
onder ouderen stimuleren, maar
dan moeten ze daar wel naar
handelen. De jeu de bouleshal komt
er niet alleen om jeu de boules te
kunnen spelen, de hal gaat ook een
belangrijke maatschappelijke rol
spelen, bijvoorbeeld voor ouderen.
We hopen dus dat de gemeente er
dit keer positief naar gaat kijken en
vooral naar gaat handelen”, aldus de
voorzitter.
Wethouder Ger van Rensch laat
weten dat het verzoek van de jeu de
boulesvereniging opnieuw zal worden
behandeld.
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Crist Coppens
Alleen dinsdag 21 januari:

half-om-half gehakt
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

APK-actie € 24,95 all-in
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Verhalen van de straat
10/16

Familie von Fürstenberg Sevenum

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de
bekende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd zijn in de
geschiedenis van een dorp. HALLO Horst aan de Maas dook de archieven in en zocht het verhaal achter de
Fürstenbergstraat in Sevenum.

De Fürstenbergstraat in
Sevenum ligt in een wijk waarvan
meerdere straatnamen verwijzen
naar oude adellijke families die op
een of andere manier met Horst
aan de Maas verbonden zijn. Naast
het geslacht Von Fürstenberg zijn
ondere andere ook verwijzingen
te vinden naar de adellijke
families Schenck van Nijdeggen
(uit Blerick), Gyssenberg (uit het
westen van Duitsland), Van der
Donck, Van Renesse (uit Zeeland)
en Van Stepraeth. In 1738 kwam
het kasteel van Horst, ook wel Huys
ter Horst genoemd, via vererving
in handen van Maria Alexandrina
von Fürstenberg. Na haar overlijden

Hij zou hierom hebben beloofd “noch
te zaaien, noch te maaien en niets te
herstellen aan het kasteel.”
Over heer Von Fürstenberg, ook
wel eens ‘de gekke graaf’ genoemd,
doen vele verhalen de ronde. De man
schijnt een zeer zonderlinge ﬁguur te
zijn geweest. Zo zonderling, dat zijn
vrouw Sophia van Ascheberg en zijn
enige dochter Charlotte hem ontvluchtten. Volgens de overlevering ging dat
niet volgens slag of stoot. Stichting
Geschiedenis Melderslo stelt in een
beschrijving van de wandelroute
Melders Ommetje bij Huys ter Horst:
“Hij (Frans Clemens, red.) woonde er
nog met zijn dochter. Deze vluchtte op
zekere dag over de Maas naar familie
in Duitsland. Von Fürstenberg achtervolgde haar nog, schoot zijn jachtgeweer leeg over de Maas, maar ze was
gelukkig al te ver weg, hij kon ze niet
meer raken.” Ook veel inwoners van

Horst vonden hem vreemd en er
werden talloze verhalen verteld over
de bijzondere kasteelheer.
Het kasteel raakte steeds
verder in verval onder leiding van
Frans Clemens von Fürstenberg.
Toen het onbewoonbaar raakte,
is hij gaan wonen bij een van zijn
pachters op boerderij Campsplaats,
die dicht bij het kasteel lag. Daar
overleed hij op 24 februari 1828
op 73-jarige leeftijd. Dochter
Charlotte von Fürstenberg trouwde
met graaf Willem van Westerholt
Gijsenberg. Zij erfde het kasteel met
bijbehorende hoeven, landerijen en
bossen na de dood van haar vader.
Zij besloten het vervallen slot te
verkopen voor afbraak. Dit gebeurde
vanaf ongeveer 1840.
(Bronnen onder andere: GeneaNet,
LGOG Kring ter Horst, Stichting Geschiedenis
Melderslo)

ging het kasteel over naar haar broer
Clemens Lotharius. Hij liet het kasteel
bewonen door een beheerder. De
laatste adellijke bewoner van Huys ter
Horst was de ietwat bijzondere heer
Frans Clemens von Fürstenberg.
Frans Clemens werd geboren in
1755 en was de oudste zoon van
Clemens Lotharius von Fürstenberg
en zijn vrouw Sophie Charlotte, gravin
von und zu Hoensbroech. Op zijn 29e
trouwde hij met Sophie von Ascheberg.
In 1791 kreeg hij Huys ter Horst en
werd hij ingehuldigd als heer van Horst.
Volgens historici was Frans Clemens
echter niet blij met Horst: hij had als
oudste zoon graag Schloss Herdringen
gekregen, dat zijn broer echter kreeg.

Zeventig kilo hennep in Hegelsom Diefstal reclameborden
De politie heeft donderdagmiddag 23 januari in een bijgebouw op het erf van een woning aan de Stationsstraat
in Hegelsom een hennepdrogerij aangetroffen. Ter plaatse werd zeventig kilo henneptoppen gevonden.
Bij een controle op het adres
trof de politiek in totaal zeventig kilo
henneptoppen en apparatuur om de
planten te drogen aan. Hierbij werden
de hennep en de apparatuur, zoals
ventilatoren en afzuiging in beslag

genomen en vernietigd.
De politie kwam op het spoor
van de drogerij nadat zij gedurende
de dagen voorafgaand aan de
controle diverse meldingen van een
sterke hennepgeur binnen kreeg.

In het gebouw bij de betreffende
woning was een compleet ingerichte
hennepdrogerij aanwezig. Beide
bewoners, een 32-jarige man en een
42-jarige vrouw zijn na de vondst
aangehouden.

Kapel Kronenberg doelwit
van vandalisme
De Roodbeenkapel in de bossen van Kronenberg is afgelopen weken meerdere malen doelwit geweest van
vandalisme. Op zaterdag 11 januari en dinsdag 14 januari werden glaasjes, vazen en kaarsen kapot gegooid.
Bij de kapel, die ook wel de
Antoniuskapel genoemd wordt, werd
volgens de eigenaars half januari een
gedachtenklapper verbrand. Ook werden leuzen op de muur gekladderd. Een
derde geval van vandalisme vond plaats

op vrijdag 24 januari. Toen zijn struiken
rondom de kapel uit de grond getrokken en is een raam vernield. Op die
avond zijn rond 17.30 uur twee jongens
op heterdaad betrapt. Een voorbijganger alarmeerde de politie. Volgens een

woordvoerder van de politie komen zijn
de jongens beiden 14 jaar en woonachtig in Brabant. Het is niet duidelijk of dit
dezelfde daders zijn die zich de voorgaande keren schuldig hebben gemaakt
aan het vandalisme bij de kapel.

Geit verloren en gevonden
De politie heeft op zaterdag 25 januari een geit gevonden op de Californischeweg in Grubbenvorst.
Nadat de politie via sociale media
een oproep had geplaatst om de her-

komst van het beestje te achterhalen,
werd diezelfde middag gemeld dat het

baasje van het dier gevonden was en
de geit weer teruggebracht was.

Twee reclameborden van het bedrijf Veldpaus Tuinen zijn verdwenen.
De eigenaar van het bedrijf kreeg een tip dat de borden in de sloot naast
de rotonde zouden liggen, maar dat was niet het geval.
In totaal stonden drie
reclameborden op de rotonde op
de kruising van de Venloseweg en
de Steinhagenstraat in Sevenum.
De eigenaar van het bedrijf
geeft aan dat het al eerder is
voorgekomen dat de borden uit de
grond zijn getrokken. Deze waren
toen terug te vinden in de struiken
op de rotonde. Hij is zelf ditmaal

naar aanleiding van tips weer op
onderzoek uitgaan maar heeft de
borden niet aangetroffen in de
omgeving van de rotonde.
De eigenaar laat weten dat
de borden ongeveer 100 euro per
stuk kosten en dat hij denkt dat het
een handeling uit baldadigheid. Hij
heeft geen aangifte gedaan van het
vandalisme.

Gaslek bij supermarkt
De brandweer van Horst aan de Maas werd op vrijdag 24 januari net
voor de middag gealarmeerd over een gaslekkage in een koelinstallatie
in het magazijn van supermarkt Jan Linders in Sevenum.
De winkel werd door bedrijfshulpverleners van de supermarkt zelf
ontruimd. In totaal werden dertig
personen geëvacueerd. Vijf personeelsleden van de winkel meldden
last te hebben van branderige ogen
en keelklachten. Ze zijn door het
aanwezige ambulancepersoneel
onderzocht en hadden geen verdere

medische zorg nodig. Door metingen
heeft de brandweer kunnen achterhalen dat er een lekkage was een
koelinstallatie in het magazijn van de
winkel. Hierbij was koelgas
vrijgekomen. Er is een gespecialiseerd
bedrijf ingeschakeld om het lek te
dichten. Even voor half twee werd de
winkel weer geopend.
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Junior Ondernemerprijs Horst aan de Maas

‘Laat je niet afschrikken door een pak en
een stropdas’
De Industriële Club Horst (ICH) en het Citaverde College in Hegelsom gaan samen met Stichting
Ondernemersprijs Horst aan de Maas (OHM) in november voor het eerst de Junior Ondernemersprijs uitreiken. De
winnaar krijgt zijn of haar onderscheiding tijdens de uitreiking van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas in de
Mèrthal in Horst.

kleden, bezoekers uitnodigen en hun
product presenteren.”
De Boer: “Het is een mooie winwinsituatie. Soms zijn de eerste ideeën
niet de meest innovatieve, maar na
een gesprek met hun coach krijgen ze
inspiratie, ideeën voor alternatieven en
vooral meer motivatie. De coach is dan
trots, net zoals de leerlingen.”
Tom Roefs: “Volgend jaar willen we
hier ook leerlingen van het Dendron
College bij betrekken. Zij starten dan
met een International Business Course
(IBC) waarbij 25 leerlingen bedrijven

gaan opzetten.” De initiatiefnemers van
het project vinden het belangrijk dat de
leerlingen een kijkje achter de voordeur
krijgen van de deelnemende bedrijven. Tom Roefs: “Een boodschap voor
de leerlingen? Laat je niet afschrikken
door een pak en een stropdas. Ze zijn
net zoveel geïnteresseerd in jou als jij
in hen.” Johan Janssen: “Grijp die kans.
Horst aan de Maas staat voor je klaar.”
Marlies Scheres: “Sommige oud-leerlingen zijn nu lid van ICH. Het draait bij dit
project vooral om op het proces. En het
succes bepaal je zelf.”

=LY^HYTPUN
Q

Het podium in de Mèrthal waar in november
ook de winnaar van Junior Ondernemersprijs 2014 staat
Tom Roefs, voorzitter ICH: “Eén van
onze speerpunten is dat de ICH aansluiting wil bij het onderwijs in Horst aan
de Maas. In de eerste plaats omdat het
de kinderen van onze leden zijn, maar
daarnaast omdat de leerlingen de klanten en medewerkers van de toekomst
zijn. Wellicht dat er goede ondernemers
tussen zitten, die ooit lid worden van
de ICH.”
Roefs vervolgt: “Het initiatief van
Junior Ondernemersprijs Horst aan de
Maas kwam tot stand omdat we een
impuls wilden geven aan de bestaande
samenwerking met het Citaverde
College. Marlies Scheres en Gonnie de
Boer van de school zijn bezig met het
project rondom miniondernemingen.”
Een aantal leden van de ICH gaat de
jongeren coachen en een enkeling
is verantwoordelijk voor de jurering.
“Het is leuk om daar, net zoals bij de
ondernemersprijs, een prijs voor de
winnaar te bedenken en deze ook op

het podium in de schijnwerpers te zetten”, aldus Roefs.
Gonnie de Boer, docente bij het
Citaverde College, begeleidt het project
minionderneming. “In het derde jaar
gaan vijftig leerlingen, verdeeld over
tien groepen aan de slag met het
project, waarbij ze bezig zijn met de
ontwikkeling en verkoop van een zelfbedacht product. De leerlingen bekijken
ook of hun product levensvatbaar is,
onderzoeken de afzetmarkt en zorgen
voor een ﬁnanciële onderbouwing. Half
april bepaalt de jury wie de winnaar
is.”
Marlies Scheres, adjunct-directeur
van het Citaverde College: “De jury
bestaat uit vijf leden. Dit zijn twee
leden van de ICH, een afgevaardigde
van Rabobank en twee docenten van
onze opleiding.”
Johan Janssen, voorzitter Stichting
Ondernemersprijs Horst aan de Maas:
“Vorig jaar stond dit initiatief nog in

Q

de kinderschoenen. We wilden dit nog
even aanzien, maar dit het sluit goed
aan op wat wij willen en voor ogen
hebben. De jeugd heeft de toekomst en
wij bieden hen een podium.”
Gonnie de Boer: “De leerlingen vinden de samenwerking met de coaches
fantastisch. Dat is echt een meerwaarde voor ze. Ze gaan op bezoek bij
bedrijven, worden daar heel serieus
ontvangen en krijgen het bedrijf te
zien. Dat is prachtig.”
Tom Roefs: “Tijdens de uitreiking
wordt de winnaar bekendgemaakt
en deze geeft een korte toelichting
over zijn minionderneming. Het is
voor hen heel spannend om daar voor
vijfhonderd mensen te staan.” Marlies
Scheres: “De eerste presentatie van
de leerlingen is tijdens de open dag
op vrijdag 31 januari en zaterdag
1 februari op onze school, waarbij alle
deelnemers een kraampje hebben
gekregen. Ze moeten het zelf aan-

Toch koopzondag supermarkten
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CV-ketels
BOSCH / NEFIT
Vervanging en onderhoud

BEKRO B.V. Installatietechniek
Noordsingel 35, Horst QTel. 077- 398 18 27

Fax 077- 398 72 45
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Oplossing voor uw huidprobleem
t oedeem en steunkousen t acné t couperose t rosacea t
t pigment t eczeem t littekens t ongewenste haargroei t

Berkelstraat 12 Horst
info@huidzorghorst.nl

Evelien Minten: 06-42153023
Wendy Kuunders: 06-34948419

www.huidzorghorst.nl

SCHEIDING ͻOMGANG
ALIMENTATIE ͻGEZAG ͻ
MEDIATION

mr. Stéphanie Hoppers
advocaat

Nancy Hermans
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Supermarkten in Horst aan de Maas mogen tot eind maart elke zondag geopend zijn. Dat heeft het College van
B&W van gemeente Horst aan de Maas dinsdag 28 januari besloten.
Eind december stelde het college
aan de gemeenteraad voor om de
ondernemers in de gemeente Horst aan
de Maas de keuzevrijheid te geven voor
wat betreft de opening van winkels op
zon- en feestdagen. Dit voorstel stuitte
op weerstand van CDA en SP, waardoor

het van tafel werd geveegd. De partijen
verzochten wethouder Paul Driessen
met een nieuw plan te komen.
Enkele supermarkten in Horst aan
de Maas besloten desondanks toch
op zondag hun deuren te openen. Het
College van B&W heeft nu besloten

de supermarkten voorlopig tegemoet
te komen. Wethouder Driessen: “Tot
eind maart mogen de supermarkten
elke zondag geopend zijn. Op 11 maart
komt er een nieuwe verordening,
die dan in de gemeenteraad wordt
besproken.”

Weer drugsafval gevonden
Een bewoner van de Kreuzelweg in Horst vond maandagavond 27 januari een vat van tweehonderd liter en
negen kleinere vaten met chemische stof in zijn straat. Hij alarmeerde de hulpdiensten, die snel ter plaatse waren.
De vaten, waarin waarschijnlijk
drugsafval zit, werden in het buitengebied van Horst aangetroffen. Ze zijn
door een gespecialiseerd bedrijf, dat
door de gemeente werd ingeschakeld,
opgeruimd. Een controle van de brandweer wees uit dat de vaten nog geheel
afgesloten waren en er dus geen

gevaar voor de omgeving was.
De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO), een
onderdeel van de nationale recherche, heeft bij het bedrijf dat de vaten
afvoerde, een steekproef genomen
voor verder onderzoek. Dit is de derde
vondst van chemisch afval dat vrijkomt

bij de productie van xtc in korte tijd
in Horst aan de Maas. Ook in omliggende gemeenten zijn de afgelopen
weken regelmatig vaten gevonden.
De gemeentewoordvoerder geeft
aan dat de regiogemeenten denken
aan een regionaal protocol voor de
afhandeling van deze problematiek.

AMBACHTELIJK

BUFFET
T 077 464 04 20
www.henkaarts.com
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Dankbetuiging

Ons thuis is niet meer, na het overlijden van mam en oma

Helma Verstappen-Heijligers
Het was ﬁjn om te horen en te zien wat mam en oma voor velen
betekend heeft. Ze heeft het afscheid gekregen dat ze verdiende.
Veel mensen en bloemen op haar laatste pad, onze dank hiervoor.
Ook danken wij eenieder die mam en oma vreugde
en geluk heeft geschonken.
De zeswekendienst zal plaatsvinden op 8 februari 2014
om 19.00 uur in de kerk van St. Jan Evangelist te Meterik.

Ons gouden huwelijksfeest was geweldig,
de bloemen héél ﬁjn.
De kaarten die kwamen die mochten er zijn.
Het waren er vele, groot en klein.
Bedankt iedereen “’t waas hiéél ﬁjn”.

Thijs en Mia Seuren-van Kuijck
Connie † (Australië, 1965)
Connie
Wendy en Peter Lisan, Menno, Rowey

Kinderen en kleinkinderen Verstappen
Langstraat 7, 5863 BG Blitterswijck

Dankbetuiging

De kaarten, bloemen, woorden en het ‘er zijn’ van
familie en vrienden, dokter van Weeghel en het Groene Kruis
heeft ons de steun gegeven om het afscheid van
mijn lieve vrouw, mam en onze oma

Betsie van Enckevort-van Overbeek
een plaats te geven.
Theo van Enckevort
Jolanda, Theo en kinderen

Valise Atelier & Natuur
Creatieve workshops als onderdeel van
een groepsuitje. De programma’s worden
naar uw voorkeuren samengesteld.
www.valise.nl, 06 12 69 79 35.
Woensdag 5-12-19 feb. workshop
maskers versieren. Zie facebook.
Overwin je faalangst! Een unieke
training om je faalangst te overwinnen. We werken volgens een bewezen
methode en vullen dit aan met sessies
met Victor het paard. Voor alle leeftijden. Meer info: tel. 06 50 27 19 73
info@reachup.nl
Te huur in Broekhuizenvorst: vrijstaande woning met 3 slaapkamers.
Huren via de leegstandswet.
Voor meer info 077 398 57 57
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.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
Rits stuk? vdwijstkleinvak.nl
Loopt de rits open van uw broek, rok,
jas, tas of laars? Wij kunnen deze in
veel gevallen repareren. Klaar terwijl
u wacht! Ook voor drukkers en inslagknopen. Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.
Ambulant Pedicure Dorothé.
De pedicure bij u thuis. Het nieuwe
jaar is weer aangebroken, tijd om uw
voeten vakkundig te laten verzorgen.
Complete voetbehandeling (max 45
min) voor maar € 23,50. Bel voor een
afspraak 06 11 88 61 38.
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.
Huiskamercafé als feestlocatie.
Café Cambrinus te reserveren voor
een feest of jubileum: van 40 tot 120
personen. Info www.cafe-cambrinus.nl
of informeer naar de mogelijkheden:
077 398 30 09 of
cambrinushorst@home.nl
Gevonden sleutelbos op parkeerplaats
bij Plantencentrum van den Beuken.
Tel. 077 398 26 81.
Fiets- en bromﬁetsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
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)
Wiel Beckers Rijwielservice
Voor reparatie en onderhoud van uw
ﬁets. van Merwijckstraat 47, Horst
tel. 077 398 63 32
openingstijden: maandag t/m vrijdag
19.00 – 20.00 uur
www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Gratis advies/offerte aan huis! Tel. 06
53 88 61 01 (Pascal van Kempen).
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Op 1 februari a.s.
zijn onze ouders en
grootouders

Wiel Coenders
en

Mia Coenders-Hesen
50 jaar getrouwd
Kinderen en kleinkinderen

Twedde Kans Kringloop, alles voor
de helft! Wij hebben te veel voorraad
dus 50% actie tot 2 febr.
Open wo+do 12-17, vrij 12-20 en
zat 10-16 uur. Noordsingel 43 Horst.
De mooiste kringloop v/h zuiden.
Agenda Xtra4people. Nieuwe agenda
van Xtra4people, ga naar Personal en
Agenda. Voor coaching en begeleiding
en tal van nieuwe trainingen/activiteiten, bel met Maryse 06 51 78 70 32.
Te Koop aardappelen in zakken van
3, 5 en 10 kg, zelfbediening!
Bosstraat 63 Hegelsom.
Voor al uw tuin-timmerwerken en
tuinmeubelen van steigerbuis en
steigerplanken. Alles op maat en
wens. De goedkoopste van het zuiden.
Info: Twedde Kans 06 21 23 88 89
Noordsingel 43 Horst.
Training en begeleiding.
Start training weerbaarheid dinsdag
18 februari leeftijd 9-12 jaar.
Individuele en ouder-kindbegeleiding
en therapie. Vergoedingen zorgverzekeraars. www.praktijkdansendhart.nl
06 18 11 24 42.
Yoga proeﬂessen. Nu 5 lessen
Ha-Tha of power yoga voor € 32,50.
Info/aanmelding Yogacentrum L’Espoir
tel. 077 398 51 36 Almeweg 11 Horst.
Te huur in Winterberg
4 persoons appartement.
Inl.: jeanne.verdellen@hotmail.com of
facebookpagina Winterberg Appartement
Te huur: werk/opslagruimte
± 380 m2, ± 78 m2. Kantoor/kantine
± 96 m2. Ruim verhard buitenterrein.
Gunstige ligging nabij A73 te Melderslo.
Voor diverse doeleinden geschikt.
077 398 28 96 / 06 30 83 78 52.
Zondag 19-01-2014 verloren, zwarte
hoed met erop een witte zonnebril
t.h.v. Wilhelminaplein Horst.
Heb er een vindersloon voor over.
Bvd 06 46 56 66 25.

Marco Martens
&
Yvonne Huijs
Op 7 februari 2014
geven wij elkaar het ja-woord.
U kunt ons feliciteren
tijdens onze receptie
van 19.00 tot 20.00 uur
in Zaal ’t Anker,
Grootdorp 73 in Merselo.
Te pacht gevraagd landbouwgrond
voor de teelt van boomkwekerijgewassen. Den Mulder Boomteelt
Sevenumseweg 4 Grubbenvorst
06 13 46 77 18.
Te huur opslag/bedrijfsruimte.
Locatie bedrijventerrein Berghem
te Sevenum. Info 06 33 83 74 87.
Te huur in Horst hoekwoning
met tuin, 3 slaapkamers. Huren via
de leegstandswet. Voor meer info:
077 398 57 57.
Praktijk Constance in Horst.
Pedicurezorg vanuit de basisverzekering.
Simm’s 1 met med. indicatie.
Meld u nu aan. Simm’s 1, 2 zonder
vergoeding bij VGZ, tegen vaste lage
prijs. Tel. 398 59 04.
‘t Winkeltje, Herstraat 44.
De traditionele (rood/geel/groen)
sjaal, waar is die het goedkoopste in
Horst? Wij hebben de “gekste” dingen
voor carnaval: combineer & fantaseer’
naar hartelust. Uw voordeel is oprecht
ons plezier.
Gevonden bij de ijsbaan op vrijdag
03-01-2014 ﬁetssleutel met gele
hanger. Tel. 077 398 81 12.
Jeeptour? Reserveer tijdig voor het
nieuwe seizoen april - oktober 2014
en voorkom teleurstelling!
Cadeaubon altijd raak! Voor informatie:
www.jeeptour.nl of 06 34 76 87 49.
Te huur: per 1 mei a.s. knusse
vrijstaande woning in Horst.
3 slaapkamers. Tel 077 398 55 20.
Wekelijks de nieuwste ﬁlms en nu
te huur voor slechts € 2,50 p.s.!
Of je huurt 10 weekﬁlms voor 2 weken
voor € 10. Géén abonnementskosten
en keuze uit 10.000 ﬁlms!
Ster Videotheek Venloseweg 2 Horst.
Te huur: vrijstaande woning in Horst.
Veld Oostenrijk 24 informatie
tel. 077 398 55 36.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

Geboren
22 januari 2014
Dochter van
Geoffrey en Renee
Snippe-Bouweriks
Michelslaan 13
5963 HB Hegelsom

Loevestraat 87, 5961 TW Horst

Dag en nacht bereikbaar

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

Noa

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

www.theoarts.com

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

Lars
Geboren
28 januari 2014
Zoon van
Hayke en Lian Pouwels
Slooyerbroek 15
5961 LX Horst

Bokstraining voor mannen
van Energetic bokstraining in Horst
in het Gasthoes, iedere dinsdag van
20.15 uur tot 21.30 uur. Interesse mail
w.verdellen@gmail.com of bel
06 38 31 77 81.
Gevonden brillenglas op wandelroute
in de Schadijkse bossen in de buurt van
de Lorbaan. Tel. 06 44 99 04 49.
Te koop kleine pakjes hooi à € 3,50.
Tel. 077 398 49 77/06 11 70 84 42.
Cursus inrichten met Feng Shui. In
februari start weer een cursus
“Door je inrichting naar je levensrichting - het huis als spiegel van jouw
ziel”. 5 bijeenkomsten vol inspiratie.
Voor info kijk op www.citavital.nl of
bel 06 21 62 01 38.
Werken vanuit huis! Wij zijn op zoek
naar gemotiveerde mensen met
ambitie en goede sociale vaardigheden.
Diverse mogelijkheden voor part- of
fulltimers. Voor info bel:
06 27 02 17 83 of kijk op:
www.welzijnspraktijkvitanova.nl
Geslaagd. Ruben Logister is afgestudeerd aan de faculteit Technische
Aardwetenschappen van de TU Delft
voor zijn master diploma petroleum
engineering.
Te huur in Winterberg
4 persoons appartement, er ligt sneeuw,
februari nog 1 weekend en wat dagen
door de week vrij. kijk op facebook
pagina Winterberg Appartement of
inlichtingen mail
jeanne.verdellen@hotmail.com
Harpmeditatie
Geleidemeditatie met live harpmuziek,
voor rust en ontspanning.
Maandagavond 3 februari van
19.30-20.30 uur. Bel 06-41586264 of
kijk op www.marietweijs.nl
Foto’s direct klaar bij Ster!
Nu kwaliteits-foto’s afdrukken in onze
direct klaar Fotoservice. Of bestel via
www.fotoquelle.nl: fotofun artikelen,
canvas, posters, fotoboeken etc.
Foto Geurts/Ster Videotheek,
Venloseweg 2, Horst.
Gevraagd complete slaapkamer met
twee persoonsbed 200x180m. of langer
en kleine huurwoning of appartement. Te
koop goede dvd-speler,16 pakken houtvezel 20 L. 4000 zwarte kunststof potten
17 cm.Tel. 06 30 67 02 74.
Cursus Mindfulness op aanvraag.
Helemaal tot rust komen in het hier en
nu. Door de week of in de weekenden.
Info www.marietweijs.nl of
www.via-rosa.nl
Valise Atelier & Natuur. Creatieve workshops als onderdeel van een groepsuitje.
De programma’s worden naar uw
voorkeuren samengesteld. www.valise.nl
06 12 69 79 35. Woensdag 5 -12-19 feb
workshop maskers maken. Zie facebook.
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GEPLUKT Mary Redda

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.

gelegenheden. “In Eritrea maken de
huisvrouwen de kofﬁe wel drie keer per
dag op deze manier,” lacht Mary.

Koken met

Randy

Onderdrukt
Mary legt uit dat Eritrea wordt
geregeerd door een zeer onderdrukkend
bewind. Zo is iedereen van 18 tot
45 jaar verplicht om in militaire dienst
te treden. Mary: “Ze zeggen dat het
voor zes maanden is, maar dat gebeurt
niet. Sommige zitten wel zes jaar in
het leger. Omdat ik een dochtertje
had, was ik vrij van dienstplicht. Mijn
broer zit nu nog steeds in het leger.”
Sinds 2002 is er ook een nieuwe regel
betreft religie. “Vroeger was iedereen
gelijk, maar sindsdien mogen alleen
moslims en katholieke en orthodoxe
christenen hun geloof aanhangen.
Ik heb zelf de Pinkstergemeente
gevolgd. Onze kerken werden gesloten
en ik belandde in de gevangenis.
Mijn dochtertje kon ik gelukkig bij mijn
zus achterlaten. Met zestien personen
zaten we in één container. Het was een
moeilijke tijd. Na twee maanden werd
ik vrijgesproken. Onze pastoor zit nu nog
steeds vast.”

Dessertpizza
Ingrediënten vlaaideeg
wITCODNQGO
wITCODQVGT
w\CMLGIGFTQQIFGIKUV
wONOGNM
wGNUWKMGT
wOGURWPVLG\QWV
wGKFQQKGT
Ingrediënten
COCPFGNDCPMGVDCMMGTUTQQO
wONOGNM
wITCOUWKMGT
wGKFQQKGT
wVNDNQGO
wITCOCOCPFGNURKLU
+PITGFK«PVGPVQRRKPI
wITCOCPCPCU
wOCPIQ
wCRRGN
wRNCMLGUECMG
wITCOYKVVGOCTUJOCNNQYU
wVNTKGVUWKMGT
wITCOFKGRXTKGUDQUDGUUGP
wTGGRYKVVGEJQEQNCFG
wVCMLGUOWPV

Bereidingswijze vlaaideeg:
AYb[XYV`cYa VchYf []gh aY`_ 
suiker, zout en de eidooier;
_bYYXX]hhchYYbgcYdY`XYY[/
`UUh\YhXYY[]bYYb_caUZ[YXY_h
aYhd`Ugh]WZc`]Y'$a]bihYbf]^nYb"
Bereidingswijze room:
6fYb[]bYYbdUbXYaY`_YbXY
\Y`ZhjUbXYgi]_YfUUbXY_cc_/
fcYfXYY]Xcc]YfaYhXYfYghjUbXY
suiker los en roer de bloem erdoor;
aYb[YYbgW\Yih^YaY`_Xccf\Yh
Y]aYb[gY` gW\Yb_hYfi[]bXYdUb
en roer goed door;
VfYb[XYVUb_YhVU__YfgfccaUUb
XY_cc_cd`UU[jiif )a]bihYb/
aYb[XYgd]^gaYhXYVUb_YhVU_!
_YfgfccahchYYb[`UXXYji``]b["
Bereidingswijze topping:
JYfkUfaXYcjYbjccfcd%-$7/
fc`\YhXYY[i]hhchYYbW]f_Y`Yb
jYfXYY`XYUaUbXY`VUb_YhVU__Yfg!
room erover;
gb]^XXYUbUbUg]bghi_^Yg gW\]`XY
aUb[cYbXYUddY`Ybgb]^X\Yh
jfiW\hj`YYg]bV`c_^Yg/
gb]^XXYWU_Y]bV`c_^Yg jYfXYY`
samen met de marshmallows over
de bodem;
VYghfcc]aYhXYf]Yhgi]_YfYbXY
bosbessen;
VU_XYd]nnU]b&$a]bihYb[UUf/
fUgdjccf\YhgYfjYfYbk]hhY
W\cWc`UXYcjYfXYd]nnUYb[UfbYYf
aYhXYaibh"
Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.

Gevlucht naar
buurland Soedan
Mary Redda (30) houdt van koken en wandelen. Een aantal jaar geleden
is daar ook ﬁetsen bijgekomen. Tijdens haar asielverblijf in Venlo heeft ze
ﬂink geoefend om dat onder de knie te krijgen. Tien jaar geleden is ze uit
haar geboorteland Eritrea gevlucht. Deze week wordt Mary Redda uit
Sevenum geplukt.
“Eritrea is een arm land in
Noordoost-Afrika. Ik woonde er in een
grote stad met mijn ouders, broer en
zus. Mijn vader had een eigen groentewinkel. Na school hielp ik daar vaak
mee,” vertelt Mary. Terwijl ze vertelt,
maakt ze een kopje echte Eritrese kofﬁe.
De kofﬁebonen brandt ze in een panne-

tje en water brengt ze in een djebena,
een aardewerken kruik, aan de kook.
Eenmaal gemalen worden de bonen
aan het water toegevoegd. Vervolgens
moet de kofﬁe nog even pruttelen op
het vuur. Het is een tijdrovende klus.
Niet verwonderlijk dat de Sevenumse
de kofﬁe alleen drinkt bij speciale

Na haar middelbare schooltijd is
Mary in haar eentje naar buurland
Soedan gevlucht. “Hier heb ik vier à
vijf maanden gewoond. Via via heb ik
eind 2004 een visum naar Nederland
gekregen. Ik wilde graag in London
wonen. In Hoek van Holland ben
ik echter door de politie opgepakt,

omdat ik een vals paspoort bij me
had. Toen heb ik in Nederland asiel
aangevraagd. Hier had ik nog nooit
eerder van gehoord.” Ze belandde in
het asielzoekerscentrum in Venlo. Twee
jaar lang mocht ze niet leren of werken.
“In die tijd heb ik wel leren ﬁetsen. En
de medewerkers van het COA (Centraal
Orgaan opvang asielzoekers, red.) waren
goede mensen. Ze begrepen ons.”

Helemaal gewend
“In 2006 is mijn dochtertje op
zesjarige leeftijd naar Nederland
gekomen. Al die tijd heeft ze bij mijn
zus gewoond. Dat was de zwaarste tijd
uit mijn leven.” Na het verkrijgen van de
verblijfsvergunning zijn ze via het COA in
Sevenum beland. Mary: “We kwamen in
een klein dorp terecht, waarin niemand
uit Eritrea woonde. Er was één vrouw uit
Somalië.” De eerste jaren waren lastig.
Alles was nieuw. Ze kende niemand en
de taal begreep ze niet. In 2007 startte
Mary met de inburgeringcursus, waar
ze al na zes maanden voor slaagde.
“Ik wilde verder.”
In 2010 begon ze met de opleiding
tot kok aan de Gilde Opleidingen in
Venlo. “Ik wilde altijd al kok worden.
Op internet zoek ik graag naar lekkere
recepten. Mijn specialiteit is Italiaans.”
Vanwege de taal was de opleiding
moeilijker dan gedacht, maar na twee
jaar had ze het papiertje toch te pakken.
Ondanks het feit dat Mary momenteel
geen baan heeft, vindt ze het hartstikke
leuk in Sevenum. “Ik heb veel contact
met de buren en mijn dochtertje heeft
veel vriendjes en vriendinnetjes. Ik ben
helemaal gewend hier.”

PUZZEL

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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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Kipﬁlet

v/d scharrelkip

100 gram € 1,25

Gehakt half-om-half

hele kilo

€ 6,50

Roomschijven

4 stuks

€ 5,00

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Jongeren over nieuwe alcoholleeftijd

‘Overheid kan niet verwachten dat iedereen
ineens stopt met drinken’
De drank- en horecawet is vanaf 1 januari gewijzigd. Dit betekent dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol
meer mogen nuttigen. In de aanloop naar een debat op 4 februari in café De Lange in Horst dat namens Lekker
Friz!, een initiatief van gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, wordt georganiseerd, bezoekt Synthese verschillende jongeren. Deze keer bezocht jongerenwerker Bram Jacobs een keet in America.

Na de wetswijziging in de Dranken Horecawet mogen jongeren onder
de 18 jaar geen alcohol meer drinken.

Nicole Aarts, Joep Geurts, Rob van den
Homberg, Eva Jansen, Niels Duijkers,
Tessa Peeters (allen 19 jaar) en Chiem

Jacobs (18 jaar) zitten aan de zelfgemaakte bar in hun keet in een
achtertuin van één van hun ouders in

America. Hier komen ze vrijwel elk
weekend bij elkaar.
Op de vraag wat vriendengroep
‘V-snoar auto joh!’ van de nieuwe
wet vindt, antwoordt Chiem: “Het
interesseert ons niks. We hebben er
toch niets mee te maken.” Nicole
is van mening dat de wetswijziging
het alcoholprobleem zo juist groter
maakt: “Nu zal er meer gedronken
worden in keten, omdat jongeren
niet meer kunnen drinken in cafés.”
Eva stelt voor om het anders aan te
pakken: “De overheid kan beter een
overgangsregeling invoeren, zodat
jongeren die nu 16 of 17 zijn toch
kunnen drinken.”
De vriendengroep uit America is de
keet gestart toen ze ongeveer 15 jaar
waren. Vóór deze wetswijziging was
het voor 15-jarigen ook niet geoorloofd
om te drinken. Toch werd er alcohol
genuttigd. Jongerenwerker Bram Jacobs
van Synthese vraagt hen hoe ze toen
aan alcohol kwamen. Niels: “Via via
kwamen we aan bier.” Familieleden
zorgden bijvoorbeeld wel eens voor
een kratje bier.
“De overheid kan niet verwachten
dat iedereen onder de achttien in een
keer stopt met drinken”, vindt Nicole.
Als er een 17-jarige de keet binnenkomt, krijgt deze ook een biertje. Meer
jongeren zullen zich in de toekomst
bij een keet aansluiten, denken de

Americanen. Er is dan minder controle
over het drinkgedrag. Niels: “Pas over
een paar jaar zal de wet echt werken.
Dan is het normaal geworden.”
In deze keet is toezicht van ouders.
Nicole: “Pap komt wel eens kijken of
alles goed gaat.” Toen ze net begonnen
met de keet, was het toezicht strenger:
“Onze ouders hebben zelfs een tijd het
toezicht afgewisseld. Gewoon buiten
op een stoel”, vertelt Nicole. En om
hun ouders toch een kijkje in de keet
te geven, hebben ze een ‘eldersﬁeust’
georganiseerd. Eva: “Dit was voor
onze ouders, zodat we hen konden
laten zien hoe wij onze weekenden
doorbrengen.”
V-snoar auto joh! ziet hun keet als
vervanging van de kroeg. Vanuit de
keet gaan ze wel eens naar een café,
maar vaak blijft de groep in de keet.
De lage consumptieprijzen zijn ook een
reden om te blijven. Hier betalen ze
namelijk zeventig cent per consumptie.
Bram: “Als een café consumpties van
zeventig cent aanbiedt, zouden jullie
dan eerder naar een café gaan?” De
jongeren zijn het er over eens dat ze
dan niet eerder zouden gaan, maar de
drempel wel lager ligt. Nicole: “De keet
is gewoon dicht bij huis.”
De vriendengroep is van plan om
nog lang bij elkaar te komen in hun
keet. Joep: “Pas als ik in de midlifecrisis
zit, kom ik niet meer.”

Verantwoordelijkheid ook bij jongeren

BOA controleert leeftijdsgrenzen alcohol
De handhaving van de nieuwe Drank- en Horecawet wordt voortaan gecontroleerd door een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente. De BOA gaat cafés, supermarkten,
sozen, clubhuizen en andere plekken waar alcohol verkocht wordt af ter controle.
BOA’s in Horst aan de Maas gaan
altijd met twee personen op pad. Een
van de BOA’s vertelt: “Wij hebben
hier een opleiding voor gehad, waarbij wij wetkennis hebben opgedaan
en hebben leren inschatten hoe oud
iemand is. Wij gaan controleren of

mensen zich aan de spelregels houden,
wij hebben ze niet bedacht. Wij hebben
al geoefend in Venray en Venlo. Als wij
vermoeden dat iemand onder de 18
jaar alcohol heeft gekocht, dan vragen
wij om het identiteitsbewijs. Het kan
zijn dat wij dan een waarschuwing

geven, maar wij kunnen ook een boete
opleggen. De hoogte van de boete ligt
tussen de 45 en 90 euro. Dat zijn veel
belminuten.”
Martin Vries is beleidsmedewerker
integrale veiligheid bij gemeente Horst
aan de Maas. Hij vindt dat door de

wetswijziging de verantwoordelijkheid
niet meer alleen bij de ondernemer
ligt, maar ook bij de jongeren zelf.
“Toen de oude wetgeving nog
van kracht was, controleerde de
Voedsel- en Warenautoriteit. Nu
kunnen gemeenten dit zelf doen

je kent altijd mensen
“ je komt er toch wel aan,
n halen”
die 18 zijn en voor je wille

op je GEZONDHEID
Documentaire en open-debat over jongeren en alcohol
Praat mee op 4 februari, 19:30 in De Lange Horst
Bekijk de trailer op lekkerfriz.nl

in samenwerking met de BOA’s.”
De BOA controleert niet alleen of de
leeftijdsgrens wordt nageleefd. Er
gaat ook gecontroleerd worden op
schenktijden bij sportverenigingen,
prijsacties van de horeca en op
vergunningen van ondernemers.
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Casper Jans-Beken
15 jaar
Horst
Dendron College

Waar sta jij over tien jaar?
Ik hoop dat ik dan afgestudeerd ben
als fysiotherapeut, want dat wil ik heel
graag worden. Ik ben zelf jaren bij de
fysiotherapeut geweest, omdat ik heel
veel blessures heb gehad en ik vond
het altijd heel interessant hoe ze mij
behandelde.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Rowwen Hèze vorig jaar. Ik ben toen
tijdens de ﬁetstocht met mijn arm in
glas gevallen. Daar heb ik nu een heel
lelijk litteken aan over gehouden en
van Rowwen Hèze heb ik toen niet zo
veel meegekregen. Dat zou ik dus wel
graag overdoen.
Wat is uniek aan jou?
Dat ik altijd mezelf blijf. Ik ben aardig
voor andere mensen en ook ik ben best

wel zorgzaam. Ik leef heel snel mee
met mensen als er wat aan de hand is.
Als iemand wil praten over iets ergs dat
gebeurd is bijvoorbeeld, dan sta ik wel
altijd klaar.
Je ideale verjaardagscadeau,
wat zou dat zijn?
Keepershandschoenen. Ik keep al jaren
en mijn handschoenen gaan om het
seizoen kapot. De handschoenen die
ik nu heb, zijn ook alweer kapot aan
het gaan, dus dat zou wel een ideaal
verjaardagscadeau zijn.
Wat is het lekkerste gerecht dat je
moeder kan klaarmaken? Gebruikt
ze een geheim ingrediënt?
Risotto, dat maakt mijn moeder
gewoon heel erg lekker, met groenten
ertussen. Ik houd daar heel erg van.
Ze maakt dat zeker wel een keer per
week, maar dan maakt ze wel altijd
een variatie op risotto.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen? Wat zou je dan doen?
In de huid van profkeeper Van der Sar.

Verras je geliefde met een etentje

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl

aan
Casper Jans-Beken Mies
voetbalvelden die hier liggen. Ik
voetbal elke zondag samen met
mijn vrienden. Of ja, voetballen...
keepen bedoel ik eigenlijk. Ik keep
nu ongeveer vijf jaar, maar ik heb
eerst nog gevoetbald. Ik kon echt niet
voetballen, dus toen ben ik keepen
gaan proberen en dat vond ik wel
leuk en het ging ook best wel goed.
Op welke manier verdien jij bij?
Ik werk bij de tomaten, dat vind ik
best wel leuk werk. Mijn vrienden
werken daar ook dus dat is altijd
gezellig en het verdient best wel
goed. Ik werk daar nu drie jaar, maar
ik wil ook wel graag iets anders weer
proberen. Ik zou bijvoorbeeld ook
wel graag in de supermarkt willen
werken.
Leukste feestje ooit?
Ik denk dat het feest van Sill, Jannes,
Job en Luuk. Zij werden zestien en
zeventien en gaven een heel groot
feest, met een dj en zo. Dat was
gewoon heel erg gezellig.
Wat is de leukste dag in het jaar?
Dat is voor mij denk ik Kerstmis. Ik vier
altijd eerste en tweede kerstdag. Dan
Dan zou ik door de stad gaan lopen en
ben ik met de hele familie thuis, komt
kijken hoe mensen reageren. Ik zou wel mijn oma ook altijd en dan gaan we
eens willen meemaken en weten hoe
gourmetten. Dat is gewoon altijd heel
dat zou zijn.
gezellig.
Stel je wint een miljoen,
Zon of sneeuw?
wat zou je dan doen?
Zon, dan denk ik aan warme
Ik zou dan eerst op vakantie gaan,
temperaturen, zwemmen en veel
samen met het gezin. Dan zou ik een
buiten zijn. Ik ga liever op vakantie
paar weekjes naar Brazilië of zo gaan,
naar de zon, dan dat ik op wintersport
daar is het best wel mooi en het is er
ga.
ook lekker warm. Het lijkt me gewoon
Discotheek of kroeg?
heel erg leuk daar. Na die paar weken
Dan ga ik voor een discotheek, want
zou ik gewoon wat luxer door leven
in de kroeg zit je toch maar een beetje
gaan.
aan de bar. In een discotheek heb je
Origineelste plek om iemand ten
ook goede muziek, dat is gewoon
huwelijk te vragen?
leuker. Ik ga niet iedere week uit,
Ik denk op het strand in het buitenland maar we gaan wel regelmatig. Dan
als de zon net ondergaat. Dat lijkt me
gaan we met vrienden uit in Horst.
mooi, aan het water, op het strand. Op
Avondmens of ochtendmens?
het strand in Spanje bijvoorbeeld, daar
Ik ben een avondmens, want in de
is het altijd warm en ik vind het ook
ochtend wil ik graag uitslapen. Dan heb
best wel mooi daar.
ik echt moeite met opstaan. ’s Avonds
Waar word je blij van in
is er ook veel meer te doen, uitgaan en
Horst aan de Maas?
zo. Ik vind het ’s avonds gewoon veel
Ik denk dat ik blij word van de
leuker dan ’s ochtends.
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Banden - Accu’s - Carwash

Het adres voor alle
banden en accu’s.
www.bartseuren.nl
Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Column

Studentenpindakaas of
luxe runderrookvlees
Op jezelf wonen, ver weg
van Horst aan de Maas, heeft zo
z’n voordelen. In het weekend
lekker terug naar Horst: even
alle vreselijk perfecte en
creatieve poppetjes uit de
mode-industrie ontvluchten en
genieten van alle verwennerij
door familie om me heen voelt
als een minivakantie. Gelukkig
kan ik tegenwoordig bijna
iedere terugreis naar mijn
studentenpaleisje dat heerlijke
gevoel om verwend te worden
meenemen. In een plastic bakje
weliswaar.
Als ik heel eerlijk ben, heb ik
XccfU``YXfi_hYYb\YWh]Y_
fcbXcagW\cc`U`nc»bXf]Y{j]Yf
kY_Ybb]YhaYYf[Y_cc_h"A]^b
gezonde maaltijden maakten
d`UUhgjccfUZ\UU`YbgbY``Y\Ud
Vi]hYbXYXYif"<Ufhgh]__Y
ongezond, arm aan vitamientjes
Ybgh]Y_Ya\Y`YaUU`b]Yh`Y__Yf"
Gelukkig maakten mijn twee
`]YjYcaU»g acYXYfYbgW\ccb!
acYXYfXUUfgbY`YYbY]bXUUb"
JUbi]hU``Y_UbhYbkYfXYbnU_^Yg
en bakjes vol voedsel, rijk aan
vitaminen en hartstikke vers in
a]^b\UbX[YXfi_h.¸Jccf]b
5aghYfXUa"¹;Y`ccZ\YhcZb]Yh 
jUbUZXUhacaYbh`YYZXY]_]b
`ilY.hkYYkUfaY jYfgYaUU`h]^!
XYbcdbXU[ aYh]bXYUjcbX
YYbjYfg[YaUU_hY gidYf[YncbXY
gcYdU`gjccf[YfYW\h"
=YXYfYcW\hYbXUh]_jYfgY
VfccX^Yg.k]hhY aYhncbbY!
V`cYad]hhYbcZfcn]^bYbVc``Yb 
hcY[Yghcdh[Y_fY[YbXccfcaU"
Cc_\UX]_jUbUZXUhacaYbh
_YinY]bVY`Y["5h]_jccf\YYb
altijd een hele week de meest
[cYX_cdYYbcb[YncbXY
ghiXYbhYbd]bXU_UUgaYhWfibW\m
nootjes, kon ik nu kiezen uit
fibXYffcc_j`YYg _]d _ca_ca!
mersalade, koolsalade, je kon het
nc[Y_b]YhVYXYb_YbcZ\Yh`U[
]ba]^b_cY`_Ugh"KUhYYb`ilY
jccfnc»bUfaYghiXYbhU`g]_"
Even wennen is het hoor, dat
cd»^YnY`ZkcbYb¶aUUfXUb
UbXYfg»"AUUf[cYX `ilYkYbh
gbY` XUhkYYh]YXYfYYb"<Yh
VYjU`haYdYfZYWhnc"9f[Yf]gU`g
ik over een tijdje weer terug
acYhbUUfXYciXY»cd^YnY`Z
kcbYb»!g]hiUh]Y kUbbYYf]_kYYf
acYhjYfhfcikYbcda]^bY][Yb
kookkunsten en mijn ontbijt weer
bestaat uit een bruine boterham
aYhghiXYbhYbd]bXU_UUg"
Mies
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‘Ik gooi ook wel eens restafval bij het plasticafval’

Gemeente controleert plasticafvalcontainers

Gemeente Horst aan de Maas is van plan de containers voor plasticafval te controleren op
restafval. Wie regelmatig restafval in de verkeerde container aanbiedt, kan een boete verwachten.
Een prima idee, vindt 83 procent van de inwoners van Horst aan de Maas. Dat blijkt uit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
doen”, laat een ander weten. Als het al
Tachtig procent van de inwoners
gebeurt, dan is dit per ongeluk. “Af en
geeft aan dat zij nooit restafval
toe een snoepbij ander
“Ik gooi alles bij het juiste afval” papiertje.”
afval gooit.
Hoewel de
“Wij proberen
“Het is er niet goedkoper
ruime meerderalles zo goed
op geworden”
heid de controles
mogelijk te
scheiden,
“Controleren is tijdrovend en op niet scheiden
anders heeft
kostbaar en levert weinig op” toejuicht, zijn
er ook mensen
het geen nut”,
die dit juist een slecht idee vinden.
zegt één van de stemmers. “Als je
Diversen vinden dat in verband met
doet scheiden, moet je dit ook echt

de korven voor tuinafval
te controleren.
“Want vaak zien
we in de grote
groencontainers
plastic liggen.”
Gemeente
Horst aan de
Maas geeft aan
dat de controles
in eerste instantie
op aangeven
van de inzamelaars
gebeurt. Overtreders krijgen een waarschuwing. “We gaan
ervan uit dat dat in eerste instantie de
zaak afhandelt”, zegt de woordvoerder.

Eens
KYYh %'
niet
& Neutraal
6%

privacy de
gemeente
de containers
niet mag
controleren.
Daarnaast maken
sommigen zich
zorgen wat er gebeurt
als iemand anders restafval in je container, die aan de
straat staat, dumpt. Iemand doet daarbij de suggestie om bijvoorbeeld ook

Oneens
,$

Of het afvalsysteem wat oplevert,
dat betwijfelen veel inwoners. Slechts
47 procent van de inwoners denkt dat
meer scheiden leidt tot een goedkoper afvalsysteem. “Scheiden wordt
nu beloond met hogere kosten. Met
andere woorden: goed gedrag wordt
ontmoedigd door de ophaalprijzen te
laten stijgen. Slecht beleid dus”, aldus
een stemmer.
Voor meer resultaten of
aanmelden voor de volgende
enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 300 woorden. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een
racistische en/of grievende inhoud hebben. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectiﬁcatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

In politiek geïnteresseerd? Integriteit van de bestuurders in geding?
Er zijn vele deﬁnities van het woord integriteit. Als het gaat om
volksvertegenwoordigers zijn mijns inziens geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en transparantie een juiste typering van het begrip. Dat de
Horster kiezers een andere raad willen, staat buiten kijf.
Een pakkend voorbeeld is te lezen
in het voorstellen van jonge kandidaten. Een van de kandidaten van CDAhuize zegt het goed: “Het gemeenschapsdenken wordt door het CDA het
beste verwoord.” Dan volgt impliciet

het NGB. De bio-industrie, die nu al
zoveel gezondheidsschadende effecten
heeft op de inwoners, terwijl de
meerderheid in Horst dit niet wil. Wat
zegt de nieuwkomer dan, vrij vertaald:
Ik ben tegen het NGB, maar het CDA is

meer dan het NGB. De nieuwe CDA-er
is dus transparant, zegt wat hij eigenlijk
denkt, maar wil toch wel in de politiek
voor het CDA. Keert hij derhalve terug
naar de deﬁnitie? Is dit betrouwbaar en
geloofwaardige taal voor de komende
raadsverkiezingen?
Uit de peiling onder het inwonerspanel blijkt dat het CDA een derde
van zijn zetels verliest. De PvdA zou
het aantal zetels in Horst behouden. Ze

ZORG

was in gesprek met 4.000 inwoners.
De partij zou echter voor de bewoners
van Horst in de bres moeten springen,
zeker als zij in de raad zitten. Integriteit
is onder andere geloofwaardigheid en
betrouwbaarheid. Geloven de kiezers
in Horst dit werkelijk van een partij
die zich niets aantrekt van de wensen die werkelijk leven bij de Horster
bevolking? Volgens Roy Bouten ‘een
ijzersterk team’?

De kiezer kan gelukkig in
maart oordelen of een nieuwe
gemeenteraad weer moet bestaan uit
een wethouder, die het te druk heeft
met haar eigen bedrijf thuis en een
wethouder die het woord ouderen
niet in haar woordenboek heeft staan
en de vuilnis, de vuilnis laat.
Peter Rechsteiner,
Horst

RESIDENTIE

Schildersbedrijf Van Well
Korverstraat 5, 5961 KL Horst

Wij zoeken op korte termijn een

allround schilder
Kwalitatieve zorg hoeft
niet onbetaalbaar te zijn

Doel van de functie
Je bent als Allround Schilder verantwoordelijk voor het opleveren
van duurzaam en kwalitatief hoogwaardig schilderwerk volgens
afgesproken speciﬁcaties. Je werkt volgens de instructies en
werkmethoden van de onderneming. Deze vacature heeft de
insteek van een langdurig dienstverband.

BENT U OP ZOEK NAAR DESKUNDIGE ZORG BIJ DEMENTIE?
MAAK DAN KENNIS MET ZORGRESIDENTIE SMAKT, WANT
DAAR VINDT U BETAALBARE ZORG ZONDER CONCESSIES
AAN KWALITEIT.
Zorgresidentie Smakt (vlakbij Venray) geeft haar bewoners
de zorg en aandacht die zij verdienen. We nemen de tijd voor
leuke dagbesteding, persoonlijke hygiëne en individuele aandacht. Ondanks alle bezuinigingen van de overheid doen wij
geen concessies aan de kwaliteit van onze zorg. Iedere bewoner heeft zijn eigen wensen en dat vraagt om maatwerk, met
zoveel mogelijk vrijheid: bewoners kunnen dagelijks douchen,
wij assisteren bij toiletgebruik naar behoefte. En uw bezoek en
familie zijn en blijven voor ons gasten, geen mantelzorgers.

Ontdek dat kwalitatieve zorg niet
onbetaalbaar hoeft te zijn
WWW.ZORGRESIDENTIEWONEN.NL

Betaalt u bij uw huidige zorginstelling minstens 1.200 euro
eigen bijdrage? Dan is Zorgresidentie Smakt een interessant
alternatief. U kunt altijd een afspraak maken om te komen
kijken. Ook houden wij elke eerste zaterdag van de maand
Open Dag van 14.00 tot 17.00 uur. Neemt u deze bon mee,
dan krijgt u een gratis rondleiding en een kopje koffie.
St. Jozeflaan 56, Smakt (bij Venray), Tel: (0486) 479 500
Zorgresidentie Smakt is onderdeel van de Zorgresidentie
Groep, die naast Zorg bij Dementie ook Wonen met Zorg en
Zorghotel Grave onder haar beheer heeft.
Bezoek ook onze vernieuwde websites:

WWW.ZORGHOTELGRAVE.NL

WWW.ZORGRESIDENTIEDEMENTIE.NL

Wij vragen:
• Kennis van schilderen op MBO niveau (MBO 3).
• Kennis van alle relevante verftechnieken en kennis van wet en
regelgeving over milieu en veiligheid.
• Kennis van instructies en werkmethoden van de onderneming.
• Sociale vaardigheid om effectief met klanten en collega’s te
communiceren.
• Uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen rapportages.
• Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van schilderwerk.
Heb je interesse?
Mail je sollicitatie en CV dan naar Twan van Well:
vanwellschilder@live.nl of bel naar 06 51 57 68 04.
Aquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Bespreking Poll week 3

Ook verkeersovertreders zijn criminelen
Verkeersovertreders zijn geen criminelen. Althans, dat vindt 67
procent van de stemmers op deze poll. Zij vinden dat de politie veel beter
haar tijd kan besteden aan het bestrijden van echte criminaliteit zoals
inbraak, wietplantages en overvallen. Aanleiding voor deze poll was
de snelheidscontrole die de politie enkele weken geleden hield op de
Stationsstraat in Horst. Ruim achthonderd automobilisten reden die dag te
hard. De maximumsnelheid daar is 50 kilometer per uur. De hoogst gemeten

snelheid deze dag was 80 kilometer per uur. Volgens de politie zijn er
813 boetes uitgeschreven. Het merendeel van de stemmers vraagt zich af of
enkele kilometers te hard rijden wel zo’n zwaar vergrijp is. De hoge boete staat
niet in verhouding tot de overtreding.
De overige 33 procent vindt het logisch dat er boetes worden uitgedeeld
als er te hard wordt gereden. Als je te hard rijdt, overtreed je de wet en ben je
in feite dus een crimineel.

Appen op
het werk

Poll ’deze week’
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 4) > Veilige honken zijn te snel afgeschreven > eens 49% oneens 51%

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
BEDMODE

BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk

HE

IS BINNEN!
EL
N
A
FL
NNEN!
GO
BE
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EN
M
T OPRUI

TIJN EN
ALLE DEKBEDOVERTREKKEN IN SA
FLANEL OF KATOEN TEGEN BODEMPRIJZEN!

DIT IS GOEDKOOP!
ZACHT BELEGEN
De beste kwaliteit jong
belegen en dat proef je!

per kilo

7,95

DIT IS GOEDKOOP!

Toos en Rob
Wagenaar
Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

Een weekendverslaggever
jUbX]hb]YikgV`UX\UXUZ[Y`c!
dYbkYY_YbXYYb]bhYfj]YkaYh
YYbGYjYbiaaYfX]YacaYb!
hYY`]b=hU`]YYb\chY`fibh"9Yb
XYf[Y`]^_[YgdfY_kUgYYbUUbhU`
jaren geleden alleen mogelijk
j]UYYbUbU`c[YhY`YZccb`]^b"
HY[YbkccfX][jYf`ccdhXUh
X][]hUU`Yb]g\YhVY[f]dhY`YZc!
b]gW\U``Ub[UW\hYf\UU`X"6Y`^Y
over de grenzen, dan gebruik je
G_mdYcZ:UWYh]aY"
G_mdY]gYYbcb`]bYdfc!
gramma waarmee je onder
andere kunt bellen met andere
[YVfi]_YfgjUb\Yhdfc[fUaaU"
Een goede vriend van me
Wcaaib]WYYfhnY`ZgghUbXUUfX
aYhU`n]^bUWWcibhaUbU[Yfgj]U
X]hdfc[fUaaU"
G_mdY 5dd`Y ;cc[`Y 
:UWYVcc_ Hk]hhYfYbK\Uhg5dd.
XYdfcXiWhYbYbX]YbghYbjUb
XYnYYbUbXYfYhYW\bc`c[]YVY!
drijven zijn onderdeel van onze
gUaYb`Yj]b["5`g\Yh[UUhca
dYfgccb`]^_YcZnU_Y`]^_Y
WcbhUWhYb.V]^bU]YXYfYYb\YYZh
YfaYYhYaU_Yb"=bcbgjU_]g
\YhnY`ZgYYbaighcafY[Y`aU!
h][cd]bhYfbYhhY_]^_Ybca
WcbhUWhYbhYcbXYf\ciXYb 
]bZcfaUh]YhYjYfgW\UZZYbcZYYb
VccXgW\UdhYjYfgdfY]XYb"
Ook bekende inwoners uit
<cfghUUbXYAUUgn]^bYf[
handig met deze moderne
hYW\b]Y_Yb"NYnYhhYbn]W\nY`Z
regelmatig in de kijker door iets
hYhk]hhYfYbcZYYb
:UWYVcc_dU[]bUhY`]_Yb"
Burgemeester Kees van Rooij is
daar een goed voorbeeld van en
wij volgen deze bewegingen
UUbXUW\h]["AUUfcc_XY
VYf]W\hYbjUbdc`]h]YaYXYkYf!
_YfgYbdc`]h]W]\ciXYbkY[cYX
]bXY[UhYb"
K\Uhg5dd]gYYbcb`]bY
VYf]W\hYbgYfj]WYdfc[fUaaUkUUf!
mee je online smsjes kunt
jYfghifYb"JfcY[YfVYhUU`XY^Y^Y
XUUfgW\YY`UUb hY[YbkccfX][
_cghXUhb]YhgaYYf"9bXUhaYf_
^Ycc_]bXYVYf]W\h[Yj]b["<Yh
dfc[fUaaU]gb]YhU``YYbbihh][ 
aUUfcc_XcakY[[fUdd]["A]^b
`UUhghYk\UhgUdd_fYY[]_bYhjUb
YYb[cYXYjf]YbX"<YhkUgYYb
ZchcaYhXUUfcdYYbnc[YbUUaXY
X]YfYb`]YZ\YVVYf X]YYYbUUdUUb
YYbhcikh^Y\YYZh"HYfYW\hXUh\]^
YYb_`Ud]bn]^b[Yn]W\h_f]^[hjUb
XYUUdYbXYhcYjcY[]b[jUbXY
vriend maakt het alleen maar
`Yi_Yf.KUhg5Ud"
Herman
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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.

?Ybb]gaU_]b[aYhU``YXcfdYbYb_YfbYb
Nog zo’n zeven weken en dan staan weer de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Het verkiezingsprogramma van het CDA is inmiddels
vastgesteld en draagt de titel Wonen, werken, welzijn. In de periode tot 19
maart zal het CDA zich via verschillende activiteiten en bijeenkomsten
presenteren.
Tijdens deze bijeenkomsten
gaan we graag met u in gesprek
over ons verkiezingsprogramma
en vertellen we graag wat onze
visie is op de toekomst van de
gemeente Horst aan de Maas.

Uiteraard bent u van harte welkom
om kennis te maken en verdere
input te leveren. Via onze Facebookpagina en website houden we u op
de hoogte van wanneer we waar te
vinden zijn. Zelf ben ik inmiddels op

kennismakingstocht langs alle mooie
dorpen van de gemeente. In de
dorpen die ik al bezocht heb, heb ik
kennis mogen maken met vrijwilligers
en betrokkenen die zich vol overgave
inzetten voor hun gemeenschap. Ook
heb ik een kijkje mogen nemen in de
verschillende gemeenschapshuizen en
(sport)voorzieningen. Het is heel mooi
om te zien hoeveel betrokken mensen
er actief zijn om hun dorp levendig te
houden.

Naast gesprekken met inwoners
heb ik met verschillende ondernemers
gesproken. Wat mij opvalt is dat onze
gemeente veel (familie)bedrijven
herbergt waar veelal mensen uit onze
gemeente of omliggende gemeenten
werken. Dit is van groot belang voor
onze lokale economie. Het is belangrijk
dat we deze bedrijven de ruimte blijven
bieden om te ondernemen zodat er
voldoende werkgelegenheid in onze
gemeente beschikbaar is.

Tot slot, indien u een plek of
locatie in de gemeente kent waar
u van vindt dat ik die als lijsttrekker
absoluut gezien moet hebben, dan ga
ik hier graag samen met u op bezoek.
Een afspraak via de mail is dan snel
gemaakt. Ik zie u graag op een van
onze bijeenkomsten of misschien kom
ik u wel tegen in uw dorp tijdens een
wandeling of ﬁetstocht.
Bob Vostermans,
lijsttrekker CDA Horst aan de Maas

toezicht houdt. Veel gemeenten zijn
individueel onvoldoende groot, zo ook
Horst aan de Maas, om de volledige
decentralisatie in eigen beheer uit te
voeren. Dit leidt tot samenwerking(en).
Deze samenwerkingen mogen er niet
toe leiden dat straks niemand meer
politiek aanspreekbaar is. D66 wil dat
de samenloop van de verschillende
decentralisaties op gemeentelijk niveau
met name in de uitvoering goed in de
gaten wordt gehouden. Wij staan voor
een goede, deugdelijke en transparante

ﬁnanciële boekhouding met beheersbare ﬁnanciële risico’s. D66 streeft
ernaar dat in de eerste periode,
waarin de budgetten en taken naar
de gemeente overgedragen worden,
gewerkt wordt binnen de overgedragen budgetten. Maar gezien de nog
vele onzekerheden kan het mogelijk
zijn, dat tijdelijk kleine overschrijden moeten worden toegestaan. De
kwetsbare groepen mogen geen kind
van de rekening worden.
Han van Driel, raadslid D66

8**YbXYXYWYbhfU`]gUh]Y
De overheveling van de taken op het terrein van de langdurige zorg, de
jeugdzorg en de verantwoordelijkheid voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt van het Rijk en Provincies naar de gemeenten, vormen een
grote uitdaging. Dit biedt ook kansen om de zorg beter te maken, meer
maatwerk, minder bureaucratie en nieuwe manieren van invullen van deze
taken op lokaal niveau. Dus in onze kernen.
Daarom is D66 op hoofdlijnen al
geruime tijd voorstander van deze
decentralisatie. De overheveling van
deze taken door het kabinet gaat
gepaard met een ﬁkse korting ten
opzichte van het huidige budget. Deze

MYSTERIE
OPGELOST?
In Horst zijn op allerlei plekken
mysterieuze stickers opgedoken.
“96” is te lezen. Mensen vragen
zich af: “Wat is hier aan de
hand?. “Kennelijk roept het getal
of de cijfercombinatie vraagtekens op.
Een tipje van de sluier werd
opgelicht in de HALLO van
23 januari jl., toen een advertentie op pagina 17 verscheen:
“96 Plannen voor een Sociaal
Horst aan de Maas”. Er wordt
geraden wat het zou kunnen
zijn. Sommige mensen - die de
politiek goed volgen - komen in
de buurt: “Zijn hier wat overijverige vrijwilligers van de SP aan
de slag gegaan?”
Komende vrijdag - 31 januari
- wordt een en ander duidelijker. Alle mensen kunnen dan
tussen 10.00 en 10.30 uur naar
het Gemeentehuis van Horst
komen. Daar krijgen ze te zien
en te horen, wat er precies aan
de hand is.
In ieder geval lijkt het er op
dat - op ludieke wijze - het
verkiezingsprogramma van de
SP wordt gepresenteerd bij het
gemeentehuis in Horst. U bent
van harte welkom.

kortingen door het PvdA-VVD-kabinet
zullen gevolgen hebben. Het is van
belang dat de gemeenteraad bij het
opstellen van raadsvoorstellen steeds
voor ogen heeft, wat het betekent voor
de meest kwetsbare groepen.

Voor D66 staat de zorgvrager centraal. Te vaak wordt er gesproken over
mensen, in plaats van met mensen.
Voor 1 januari 2015 moet geïnvesteerd
worden in kennisopbouw. Er komt een
omvangrijk en complex takenpakket
op de gemeente af. Dit vraagt om
een professionaliseringslag en een
versterking van de bestuurskracht
bij de ambtelijke diensten, bestuurders en alle gemeenteraadsleden.
D66 wil een heldere toezichtstructuur. Duidelijk moet zijn wie waarop

VERBOUWINGS
OPRUIMING!!!
FINALE!
Heel veel
superaanbiedingen
op de afdeling
wintermode en
nachtkleding!
Damesschoenen en laarsjes tot

50% korting
avalskleding!
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Mooie carn
20,- € 25,o.a. € 10,- € 15,- €
inderen.
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Nu nergens go Graag tot ziens bij Mariëtte Mode!

Bosstraat 41

Hegelsom







Bouwjaar: 1960
Inhoud: ca. 412 m3
Perceelsopp: 4.440 m2
Slaapkamers: 3
Zeer ruim perceel
Privacybiedende
ligging

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.
In het buitengebied van Hegelsom,
op loopafstand van het dorp, is deze
voormalige tuinderswoning gelegen.
De woning beschikt over drie slaapkamers en een badkamer op de eerste
verdieping. Op de begane grond treft
u een ruime woonkamer, een woonkeuken en diverse bijruimtes aan.
Het geheel is gelegen op een grote
kavel van ruim 4.440 m2. Er mag
100 m2 bijgebouw geplaatst worden.
Kortom: ideaal voor een gezin met
kinderen.

Prachtig
perceel!

WWW.BERKKERKHOF.NL
Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
%
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Kantoor Aarle-Rixtel
Tel.: 0492 - 38 66 00
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Even voorstellen: Ruud Megens uit Grubbenvorst
Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De kandidaten van
Essentie zijn inmiddels bekend. Naast gevestigde namen staan er ook veel
nieuwkomers op de lijst. Hierbij stellen we één van die nieuwkomers voor:
Ruud Megens uit Grubbenvorst.
Ik ben Ruud, 25 jaar en met
nog anderhalf jaar te gaan bijna
afgestudeerd aan de Fontys
Hogeschool in Venlo. Naast mijn
studie was ik al langer op zoek naar
een mogelijkheid om mijzelf verder
te ontwikkelen. Deze mogelijkheid
kwam er toen mij de vraag gesteld

werd: “Is de politiek niet iets voor jou?”
Met de verkiezingen in zicht
was het een vraag om serieus over
na te denken. Zeker als ik ambities
had om verkiesbaar te zijn voor de
gemeenteraad. Gelukkig was de kogel
snel door de kerk. Ik zie het als een
mooie kans om wat te betekenen voor

mijn regio. Ik ben geboren en getogen
in Grubbenvorst en na een paar keer op
kamers te hebben gezeten, ben ik tot
de conclusie gekomen dat dit toch echt
mijn thuis is. Vandaar dat het dus extra
mooi is om voor je eigen thuis wat te
doen.
Naast mijn studie ben ik actief
verenigingslid bij volleybalvereniging
SV Aspargos. Tevens ben ik werkzaam
bij IJssalon Clevers en T&T van
Leeuwen. Het mooie aan Essentie
is dat er geen binding is met een

landelijke politiek partij. Dit geeft
voor mijn gevoel een bepaalde
vrijheid in de gedachtegang. Iets
wat mij erg aanspreekt. Ook het
‘no-nonsense karakter’ van Essentie
kan ik erg waarderen. Ik ben politiek
onervaren, maar wil die ervaring
graag gaan opdoen. Daarvoor heb ik
jouw stem nodig. Want jouw stem is
essentieel.
Ruud Megens,
kandidaat Essentie

8YGD_]YghjccfghYf_YXcfdYb
Voorzieningen zijn belangrijk voor een dorp. Een school, kinderopvang,
een dorpshuis, een winkel en een pinautomaat zijn belangrijk voor de
leefbaarheid. In de kleine dorpen vormt de school de basis van het dorp.
De SP wil dat per dorp wordt bekeken op welke manier de school kan
worden ingezet om nieuwe voorzieningen en functies aan te trekken.
Gedacht kan worden aan
klaslokalen die na schooltijd
als vergaderruimte dienen, een
spreekuur van het Centrum voor

Jeugd en Gezin en een uitvalsbasis van
verenigingen. Om dorpen aantrekkelijk
te houden voor gezinnen met jonge
kinderen vindt de SP het belangrijk

dat ieder dorp moet kunnen blijven
beschikken over een peuterspeelzaal
en kinderopvang.
Naast een school zijn voldoende
betaalbare woningen ook van
levensbelang voor de dorpen in Horst
aan de Maas. Veel jongeren willen
graag in hun eigen dorp blijven wonen,
maar kunnen geen betaalbare huur- of
koopwoning vinden. Dit moet anders

als het aan de SP ligt. Als er geen
woningcorporatie is die wil bouwen
terwijl er wel vraag is, moet de
gemeente het initiatief nemen voor
de bouw van betaalbare woningen
of het ombouwen van bedrijfs- en
kantoorpanden tot woningen.
Niet alleen jongeren, maar ook
ouderen die zorg nodig hebben,
moeten de kans krijgen om, als ze dat

willen, in hun eigen dorp te blijven
wonen. Dit kan door in samenwerking
met woningcorporaties en zorgorganisaties in dorpen met meer dan
duizend inwoners groepswoningen te
bouwen voor mensen die extra zorg
nodig hebben.
Thijs Coppus,
SP Horst aan de Maas

NcbXU[gcdYbghY``]b[.[YYZcbXYfbYaYfgXYfi]ahY
Zondagsopenstelling. Sinds kort een volledige verantwoordelijkheid
van de gemeente en in de raad van Horst aan de Maas een heet hangijzer.
Zo heet, dat de beslissing om ondernemers de ruimte te geven is
uitgesteld, waardoor de ondernemers nog steeds in onduidelijkheid leven.
De laatste weken lijkt het er
eerder op dat de ondernemers die
wel open willen en ook gaan, en de
ondernemers die twijfelen alleen
maar verder uit elkaar komen te
staan. Wat de Partij van de Arbeid

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

betreft moet aan alle onzekerheid zo
snel mogelijk een einde komen en
moeten we de ondernemers de ruimte
geven.
Als Partij van de Arbeid Horst aan
de Maas hebben we ondernemers-

belang hoog in het vaandel staan.
Mede daarom hebben we de laatste
maanden en jaren veel met ondernemers gesproken. Van de buurtsuper of
de bakker tot de meubelzaak en de
grote supermarkt, van de kleine kern,
tot in Horst, Sevenum en Grubbenvorst.
Stuk voor stuk ondernemers waar we
trots op mogen zijn en die op hun
beurt uitstralen trots en verantwoordelijk te willen zijn voor onze centra en

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese t nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Tandprotheticus P.C. van Kuijk in samenwerking met

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

r
Al mee ar
a
j
dan 20 st!
in Hor

gemeente. Wat we in deze gesprekken
proeven is een groot maatschappelijk
besef voor de leefbaarheid in onze
kleine kernen en de grote wens om als
ondernemers zelf verantwoordelijk te
willen zijn voor het aanbod van koopzondagen. Als Partij van de Arbeid, een
partij die minder regels erg belangrijk
vindt, kunnen wij ons daar helemaal in
vinden. Ondernemers hoeven wat ons
betreft niet elke zondag open, maar

mógen elke zondag open. Als Partij
van de Arbeid hebben we vertrouwen in onze ondernemers en willen
we hen de ruimte geven om samen
invulling te geven aan het aanbod
van koopzondagen in Horst. Wat ons
betreft laten we ondernemers doen
waar ze goed in zijn, ondernemen. En
het liefst zo snel mogelijk.
Roy Bouten,
Partij van de Arbeid

TE HUUR GEVRAAGD
1 ha. containerveld
0,5 ha. kas
Schrijnwerkers Plants BV
Tel. nr. 06 - 51 61 44 98
leon@schrijnwerkers.nl

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst Tel. 077 398 78 01
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Wij zoeken
een kapster
www.kapperscompanyhorst.nl

ldcZc!lZao^_cZcodg\

lll#egdiZ^dc#ca

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
KEUKENS | WONEN | OPBERGEN
De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl
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Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op
www.horstaandemaas.nl. De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:
7XLQGHUVODDQ 3ODQGH$IKDQJ,,+RUVW
=DQGHUVZHJ 3ODQGH$IKDQJ,,+RUVW

Locatie bevolkingsonderzoek
borstkanker Meerlo gewijzigd
Vorige week is vermeld dat de onderzoekswagen in Meerlo tot medio februari staat opgesteld
aan de Beatrixstraat in Meerlo. Er is met ingang van 2014 voor een andere locatie gekozen.
Voortaan staat de onderzoekswagen bij Sporthal Brugeind, Leeuwerik 33 in Meerlo.

Thema-avond

“Hoe overleeft een sportvereniging tot en na 2020”?
Op donderdag 6 februari a.s. wordt in de raadszaal van het gemeentehuis in Horst de
thema-avond “Hoe overleeft een sportvereniging tot en na 2020” gehouden?
Aanleiding voor de bijeenkomst is het onderzoek dat namens de gemeente Horst aan de
Maas gehouden is onder meer dan 60 sportverenigingen. De resultaten van dit onderzoek, dat
zich richtte op de maatschappelijke functie van
verenigingen en de behoefte aan ondersteuning, zullen aan het begin van de avond door
ZHWKRXGHU3DXO'ULHVVHQZRUGHQWRHJHOLFKW
Aansluitend spreken de heren Ben van Essen
3URYLQFLH/LPEXUJ HQ5HPFR+RHNPDQ 0XOLHU
Instituut) over “de gevolgen van krimp voor
sportverenigingen”.
Na de pauze is er uitgebreid ruimte om met
HONDDUGHEHHOGHQWHGHOHQHQWHGLVFXVVLsUHQ
over zowel de onderzoeksresultaten als de presentaties van de heren van Essen en Hoekman.
)UDQV3ROOX[]DOGDDUELMDOVJHVSUHNVOHLGHU
optreden.
Het programma ziet er als volgt uit:
XXU LQORRSHQNRI¿HWKHH

Griendtsveen
St. Barbarastraat 39

Wilt u aanwezig zijn tijdens deze thema-avond,
dan vragen wij u, in verband met de organisatie,
vóór 1 februari door te geven of u op 6 februari
aanwezig bent via f.verhaag@horstaandemaas.
QO PD[LPDDOSHUVRQHQSHUYHUHQLJLQJ 

Grubbenvorst
Meerlosebaan 1
Lavendelheide 15
Meerlosebaan 1

Horst
Herstraat 45
Gebr. van Doornelaan 15 en 15a
Handelstraat 6 en
Transportstraat 2-4
Bemmelstraat 12
Songertweg 17
Steenstraat 3
Kreuzelweg 23
Kronenberg
Blaktdijk 45
Lottum
Grimmelsweg 1b

WIJ is tevens een herkenbaar teken dat u vanaf nu op informatie van de gemeente terugvindt als
dit gaat over samen leven, (zelfstandig) wonen, zorg, opvoeden en opgroeien, werk en inkomen.

‘Eigenlijk zou iedereen
iets voor anderen
moeten doen’
“Ik vind dat je altijd goed met elkaar moet omgaan en dat je vooral dingen samen en
voor een ander moet doen. Ja, dat maakt me inderdaad tot een ‘mensen-mens’. Maar ik
haal daar ook heel veel plezier uit. Ik ben jong begonnen met iets doen voor anderen, in
mijn geval voor mijn sportvereniging. En dat kwam voort uit een maatschappelijke stage
van mijn school. Maar eigenlijk zou iedereen dat moeten doen. Er kunnen gewoon nooit
genoeg mensen zijn die zich voor anderen inzetten.”

Vanzelfsprekend zijn de tijden “bij benadering”.

'HRI¿FLsOHEHNHQGPDNLQJHQYDQGHJHPHHQWH+RUVWDDQGH0DDVZRUGHQJHSXEOLFHHUGLQKHW
elektronisch gemeenteblad dat te raadplagen is op www.horstaandemaas.nl.
3XEOLFDWLHVLQKHWHOHNWURQLVFKJHPHHQWHEODGYDQGH]HZHHNKHEEHQEHWUHNNLQJRSKHWYROJHQGH

Broekhuizen
Mr. Bergerstraat 7

In deze rubriek die elke twee weken verschijnt zet de gemeente Horst aan de Maas iemand in
het zonnetje die veel betekent voor WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas. WIJ gaat over
mensen. Dit kunnen vrijwilligers, werknemers, werkgevers, ondernemers, ambtenaren, buren zijn,
een mix hiervan, noem maar op. Waar het omgaat is dat deze mensen elkaar op een of andere
manier helpen, er voor elkaar zijn en er voor zorgen dat anderen mee kunnen blijven doen in
Horst aan de Maas. WIJ dient ter inspiratie en als mooie aanleiding voor een goed gesprek over
wat u zelf kunt bijdragen.

19.30 uur welkomstwoord en presentatie

RQGHU]RHNGRRU3DXO'ULHVVHQ
wethouder sport van de gemeente
Horst aan de Maas. Aansluitend

SUHVHQWDWLHGRRU3URYLQFLH/LPEXUJ
(Ben van Essen), presentatie door
Mulier Instituut (Remco Hoekman)
XXU SDX]HPHWNRI¿HWKHH
20.45 uur discussie over presentatie onderzoek
en gevolgen van de krimp voor

VSRUWYHUHQLJLQJHQROY)UDQV3ROOX[
22.00 uur afsluiting van de bijeenkomst onder

KHWJHQRWYDQHHQFRQVXPSWLH
“netwerken” met elkaar

Bekendmakingen

America
Lorbaan 19
Dorperpeelweg ongenummerd

WIJ… zo doen wij dat in Horst aan de Maas

Meerlo
De Cocq van Haeftenstraat 7
'H3DWULMV
'H3DWULMV
Melderslo
Konijnenweg 73
St. Odastraat 11
Meterik
Crommentuynstraat 59
Sevenum
Steeg 5

Giel Muysers (16) was een van de drie jonge
inwoners van Horst aan de Maas die eind
2013 een jeugdlintje kreeg opgespeld. En
terecht: ondanks zijn nog jonge leeftijd, is de
MBO’er uit Meterik een schoolvoorbeeld van
sociale betrokkenheid. “Het was een grote
maar erg leuke verrassing. Erg mooi. Ik wist
nergens van. Mijn vader en moeder hadden
me meegenomen en ik dacht dat mijn vader
een onderscheiding zou krijgen. Zelfs toen
ik het bordje met mijn naam erop zag in de
raadzaal, dacht ik dat het allemaal bij het
complot rond mijn vader hoorde.”
Giel werd al heel jong lid van RKsv Meterik.
Al tien jaar is hij een actieve speler voor zijn
club, tegenwoordig als voorstopper van het
B1-elftal. Toen hij als 12-jarige brugklasser van Citaverde een maatschappelijke
stage moest kiezen, klopte hij bij zijn eigen
voetbalvereniging aan. Hij mocht vervolgens
dat seizoen de F’jes gaan trainen. Sindsdien
heeft hij niet anders gedaan. “Eerst de F’jes,
toen de E’tjes, vorig seizoen de D’tjes en nu
dan weer de E’tjes.”
Daarnaast doet Giel als vrijwilliger ook nog
allerlei dingen voor de vereniging, zoals de
winteractiviteiten voor de pupillen, toernooien
en het F-weekend. Aan stoppen met al die
activiteiten voor zijn club, moet hij ook niet

denken. “Ik vind het veel te leuk om met
kinderen te werken. Ik ben zelf erg fanatiek:
ik wil altijd winnen. Dat probeer ik ook over te
dragen op de kinderen, dat je altijd kunt winnen als je dat echt wilt. Ik heb daar heel veel
plezier in, om met die jongere kinderen bezig
te zijn. Ik weet dat ik daarin anders ben. Mijn
vrienden zijn zo niet: zij zouden hun vrije tijd
daar niet zomaar aan opofferen.”
Niet dat hij er zijn werk van wil maken: hij is
vast van plan om in de glastuinbouw aan de
slag te gaan. En het gaat Giel ook niet alleen
om kinderen: als hij ouder is, ziet hij zichzelf
wel volwassenen begeleiden en trainen. Het
overbrengen van kennis en enthousiasme
zit gewoonweg diep in zijn systeem. “De
waardering die ik van de vereniging voel
en krijg, dat is geweldig. Gisteren kreeg ik
bijvoorbeeld nog te horen dat mijn oude team
mij graag terug zou hebben als jeugdtrainer.
Dat is toch geweldig?”
Het feit dat zijn vereniging hem ook heeft
voorgedragen voor de onderscheiding die de
burgemeester hem eind vorig jaar opspelde,
geeft Giel een bijzonder goed gevoel. “De
waardering van een club krijg je ook wel
zonder dat er lintje aan te pas komt. En daar
GRHMHKHWYRRU'DWLVHHQKHHO¿MQJHYRHO,N
kan het iedereen aanraden.”
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Buurtsportcoach ouderen

Samen in beweging!
Sport en bewegen is ook voor ouderen belangrijk. Een buurtsportcoach gaat ouderen via een
persoonlijke benadering stimuleren om ’in beweging’ te komen. De gemeente heeft ingestemd
met een plan voor deze aanpak.
Samen in beweging
Sport en bewegen is gezond. Het draagt bij aan
de vitaliteit van ouderen en bevordert zelfstandigheid. Maar ook kan hiermee eenzaamheid
tegengegaan worden. De organisatie Samen In
Beweging uit Horst ontwikkelde samen met de
gemeente een aanpak om ouderen in beweging
te krijgen. Uitgangspunt hierbij is dat een zogenaamde buurtsportcoach via een persoonlijke
benadering inactieve ouderen stimuleert om deel
te nemen aan sport- en beweegactiviteiten en hen
daarbij begeleidt.

en signaleren de wenselijkheid van sport- en
beweegactiviteiten. Het is de bedoeling dat de
hulpverleners de buurtsportcoach informeren zodat deze vervolgens samen met de ouderen gaat
kijken naar passende sport- of beweegactiviteiten.

Samenwerking
De samenwerking met hulpverleners uit de 1e lijn,
zoals wijkverpleegkundigen, WMO-consulenten
en fysiotherapeuten, is van belang bij deze
aanpak. Zij hebben het contact met de ouderen

Meer Informatie
Hebt u vragen over de buurtsportcoach? Neem
contact op met het cluster Welzijn (Frans Verhaag,
tel. 077 477 97 77 of
f.verhaag@horstaandemaas.nl.)

Start project
Inmiddels is Susan Houwen aan de slag gegaan
in haar functie als buurtsportcoach. De komende
tijd informeert zij de 1e lijnszorg over dit initiatief.
Ook wordt het sport- en beweegaanbod voor
ouderen in Horst aan de Maas ‘in kaart’ gebracht.

Onlangs openden Ellen en Nicole aan de Kerkstraat 20 in Broekhuizenvorst een heren- en dameskapsalon. Namens de gemeente Horst aan de Maas overhandigde wethouder Paul Driessen een
felicitatieboeket.

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 balies gemeentehuis
De balies burgerzaken, WIZ, vergunningen en belastingen zijn voor vrije inloop geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. De balie
burgerzaken is op maandag geopend van 09.00
tot 20.00 uur. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/ID-kaart of rijbewijs) nodig hebt.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken
op www.horstaandemaas.nl of bellen naar
077 - 477 97 77. U kunt dan ook gelijk een afspraak
plannen. Als u een afspraak heeft gemaakt, wordt
u met voorrang geholpen.

Telefonische bereikbaarheid
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch
bereikbaar. Op maandagavond is de gemeente tot
20.00 uur bereikbaar.

Openingstijden gemeentewerken
Gemeentewerken aan de Americaanseweg 43 in
Horst is dagelijks geopend van 07.30 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur.

Openingstijden receptie/snelbalie
Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kan
van 8.00 tot 17.00 uur bij de snelbalie afgehaald
worden.

OUTLET ACTIEKNALLERS*
* acties de gehele maand februari geldig
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Bekijk ook onze webshop www.tegel-outlet.com
Zondag 9 februari koopzondag van 11:00 tot 17:00 uur

Uw specialist in A-merken voor Outlet-prijzen
6SRRUVWUDDW7LHQUD\7HO
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-18.00u | zaterdag 10.00-15.00u
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Portret nieuwkomer CDA

‘Ik wil een stem zijn vanuit de jongeren’
Danny van Hees (23) uit Horst staat als nieuwkomer op de kandidatenlijst van CDA Horst aan de Maas voor de
gemeenteraadsverkiezingen. De jonge politicus neemt een vijftiende plek in. “Zeg wat je op je lever hebt. Bel me
gerust op of stuur een berichtje via Facebook. De drempel hoeft niet zo hoog te zijn.”

“Ik heb de lerarenopleiding maatschappijleer in Tilburg gevolgd. Vanuit
daar begon mijn interesse voor de
politiek. Helaas kwam ik een fractie van
de verplichte studiepunten voor mijn
propedeuse tekort. In het derde semester van mijn tweede jaar ben ik daarom
uitgevallen. De vrije tijd in het overige
semester heb ik benut om enkele doelen

voor mezelf te stellen. Zo streefde ik
onder andere het lidmaatschap van
een politieke partij en een plekje op de
kandidatenlijst na,” aldus Danny.
De Horstenaar voegde de daad bij
het woord en ging met verschillende
politieke partijen in Horst aan de Maas in
gesprek. “Bij het CDA kreeg ik zo’n warm
onthaal. Bovendien kan ik me goed

vinden in haar visie. De partij denkt echt
vanuit de gemeenschap. We zijn begaan
met de inwoners van de gemeente.”
Danny is ook bestuurslid van het CDJA
Noord-Limburg, de jongerenorganisatie
van de partij. Hier deelt hij politieke
gedachtes met leeftijdsgenoten. “Het
CDJA zet beleid in beweging. Zo vinden
we een geëlektriﬁceerde Maaslijn met

dubbel spoor noodzakelijk. De treinen
die nu van Roermond naar Nijmegen
rijden, zijn veel te vol.”
Hoewel de politicus momenteel een
verkort traject van de lerarenopleiding
maatschappijleer in Rotterdam volgt,
woont hij wel in Horst. “Dit is uiteraard
een vereiste als ik gemeenteraadslid zou
worden, maar daarnaast heb ik ook een
sterke binding met Horst aan de Maas.
Zo ga ik geregeld uit in Horst, voetbal ik
in Hegelsom en ga ik graag naar de keet
van mijn vriendengroep in America.”
Danny’s belangrijkste speerpunten
komen voort uit datgene wat hij opvangt
in zijn omgeving. “Ik wil me echt in gaan
zetten voor jongeren tussen 18 en 26
jaar. Zo ben ik met de sozen in gesprek
gegaan. Waar lopen ze tegenaan? Door
het nieuwe alcoholbeleid verwacht ik
dat er meer keten zullen ontstaan en de
leegloop van sozen zal toenemen. De
doorstroom wordt lastig. Dit leg ik de
gemeenteraad voor. Jongeren moeten weten dat hun signalen opgepikt
worden. Neem contact met me op en
dan kijken we samen wat we kunnen
bereiken.”
Als lid van de commissie Ruimte
heeft Danny ook extra aandacht voor
wonen in Horst aan de Maas. “De
gemeente en de woningcorporaties hebben prestatieafspraken over woningbouw gemaakt. In de overeenkomst

is onder andere afgesproken dat de
komende twee jaar zo’n 128 huurwoningen worden bijgebouwd. Vanuit mijn
omgeving hoor ik echter dat hier veel
meer vraag naar is. Hier maak ik me
hard voor.”
Danny gaat de verkiezingen vol
enthousiasme tegemoet. “Ik heb er ontzettend veel zin in. Omdat ik de jeugd
representeer, is mijn drive nog groter.
Natuurlijk vormt het ook een uitdaging.
De meeste kandidaten zijn 30 jaar of
ouder en hebben dus veel ervaring. Het
zou mooi zijn als de raad een afspiegeling van de samenleving vormt. Ik wil
een stem zijn vanuit de jongeren.”
Uiteraard trommelt de Horstenaar
al zijn vrienden en kennissen op om
op hem te stemmen. Maar hoe krijgt
hij de jeugd in Horst aan de Maas zo
ver? “Misschien ga ik wel met een taxi
rond om de jongeren op te halen en
af te zetten bij stembureaus. Het is erg
belangrijk om je stem uit te brengen. In
de gemeenteraad wordt zoveel beslist
over de regionale politiek.”
Wat gaat de jonge politicus doen als
hij geen zetel krijgt? “Ik blijf me op de
commissie Ruimte richten. En doordat
ik in een commissie zit, kan ik toch nog
een stukje invloed uitoefenen. Al zou
ik met een plek in de gemeenteraad
natuurlijk meer kunnen betekenen,” sluit
Danny af.

SOS Meerlo-Wanssum
bouwt een speciale
school voor dove
kinderen in Jiboro
(Gambia).
Helpt u mee?

Bankrekening: 13.25.91.189

www.sos-meerlowanssum.nl

ZONDAG 2 FEBR 2014

11.00-16.00 UUR

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

KEIZERIN MARIALAAN 2
NIEUWVELD 59 + 61
JULIANALAAN 2

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

SALE
23732/2

WWW.ROC-TERAA.NL

LAAT JE
ZIEN
Kerkstraat 1 Horst
077 398 26 61
www.kruytzeropt iek.nl

1 artikel 50%
2 artikelen 60%
3 artikelen
of meer 70%

*geldig op artikelen met oranje sticker.

gasthuisstraat 22
5961 GB horst
www.heerenstraat.nl
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NaoberzorgPunt Meerlo krijgt
eigen kantoor
De initiatiefgroep van NaoberZorgpunt Meerlo heeft 3.000 euro toegezegd gekregen van gemeente Horst aan
de Maas om haar organisatie op te zetten en NaoberZorgPunt verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd laat de
gemeente weten dat het punt een ruimte krijgt in gezondheidscentrum ‘t Raadhuis in Meerlo.
voor NaoberzorgPunt Meerlo aan het
werk te gaan. De gemeente heeft nu
een ruimte op de eerste verdieping
van het gezondheidscentrum ter
beschikking gesteld. De initiatiefgroep
krijgt binnenkort ook een eigen

Gemeente Horst aan de Maas
omarmt het burgerinitiatief om
Naoberzorg te organiseren met
vrijwilligers in Meerlo. Inmiddels
hebben zo’n honderd inwoners
zich gemeld om als vrijwilliger

Bouw belevingskas
De Naobere gestart
De eerste spade is de grond in gegaan en inmiddels ligt de fundering al
klaar. Na een voorbereiding van ruim een jaar met fundraising- en sponsoracties, waarbij 37.000 euro bij elkaar werd gebracht, gaat de droom van de
mensen van Stichting De Naobere in Grubbenvorst in vervulling: er komt een
belevingskas.
Met de hulp van Kiwanis Horst
aan de Maas, de Nederlandse
Stichting voor het Gehandicapte Kind
(NSGK) en vele sponsoren wordt de
komende maanden hard gebouwd
aan een belevingskas voor kinderen
en jongvolwassenen met een
meervoudige beperking die dagelijks
te gast zijn bij De Naobere.
Een van de ‘dromen’ van Stichting
De Naobere is uitbreiding van de
activiteiten van de dagbesteding
door de bouw van een kweekkas
met teeltgedeelte en belevings- of
rustruimte. Bezig zijn met potgrond,
zaden, stekken en de tomaten rood

zien worden aan de struik, het zelf
oogsten van groenten en fruit en het
verwerken hiervan of in de rustruimte
genieten onder het glazen dak van een
regenbui of mooie Hollandse luchten:
dat was het idee. De stichting vroeg de
hulp van Kiwanis Horst aan de Maas om
dit project te helpen realiseren.
Serviceclub Kiwanis heeft als motto
‘Serving the children of the world’. Met
dit project helpen zij een speciale groep
kinderen om een zinvolle dagbesteding
te hebben. Als alles verder volgens plan
gebeurt en het weer de komende drie
maanden meezit, wordt de kas begin
april geopend.

telefoonnummer zodat mensen
die hulp nodig hebben, rechtsreeks
kunnen bellen. Tot die tijd, bel
voor vragen naar Lei Beterams
op 0478 69 20 18 of mail naar
naobermeerlo@gmail.com

Beneﬁet in Swolgen voor
droomdag
Edith Campman en Anette Beurskens uit Swolgen organiseerden op zaterdag 25 januari een beneﬁetbijeenkomst voor Dream4Kids, een vrijwilligersorganisatie die voor kinderen met een traumatische ervaring een
droomdag organiseert.
Op de informatieavond van
Dream4Kids, die Edith en Anette in
december bezochten, werden ze
geraakt door het besef dat achter
de glimlach van een kind soms
verborgen leed schuilt. Dream4Kids
wil de kinderen weer laten lachen en
durven dromen door het realiseren

Meterikseweg 42, 5961 CW Horst

van één droom om deze kinderen
weer moed en energie te geven.
Edith en Anette meldden zich aan
als vrijwilligers en kregen droomkind
Joey onder hun hoede. Om de
droomdag te kunnen ﬁnancieren
is geld nodig. Het idee van een
bijzondere bijeenkomst met lekkere

Telefoon 06-10692992

hapjes, drankjes, livemuziek, een
workshop voor de kids en een
veiling was geboren.
De opbrengst van deze beneﬁet
bedraagt 5.000 euro. Half februari
is de droomdag voor Joey. Daarna
zullen meer droomdagen voor
andere kinderen volgen.

info@astridtacken.nl

Informatieavond psychomotorische therapie
dinsdag 18 februari 2014
Kinderdienstencentrum Twinkeling, Westsingel 200, Horst
19.30 - 21.00 (inloop vanaf 19.00 uur) gratis entree
Boosheid, (faal)angst, (v)echtscheiding, negatief zelfbeeld, onrustig,
moeite met contact leggen, vaak ruzie...
Ook uw kind kan hier last van hebben of er problemen door ervaren.
Psychomotorische therapie is een vorm van behandeling waarbij je door
middel van bewegen aan je problemen werkt. Psychomotorische therapie
heeft als doel haperende of vastgelopen ontwikkelingen weer op gang te
brengen. Psychomotorische therapie onderscheidt zich van andere therapievormen door de koppeling tussen geest en lichaam en de aanpak van
eventuele (gedrags)stoornissen door middel van fysieke beweging.
Tijdens deze avond zullen o.a. ervaringsdeskundigen vertellen wat psychomotorische therapie voor hun betekent heeft. Daarnaast is er voldoende tijd
om vragen te stellen of een afspraak te maken voor een vrijblijvende en
kosteloos intakegesprek.
We hopen U te mogen begroeten. Aanmelden kan via : info@astridtacken.nl
Els Heger en Astrid Tacken
www.astridtacken.nl

Jubilarissen
TC Grubbenvorst
<YhVYghiifjUbH7;fiVVYbjcfgh\YYZhh]^XYbgXY^UUf`]^_gY`YXYb!
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^iV]`Uf]ggYb[Y\i`X][X"<YfaUb<Yfa_YbgYbH\YcJcgVYY_[fcibXg!
aUbjUbXYhYbb]gW`iVn]^b($^UUf`]XjUbXYjYfYb][]b["8UUfbUUgh
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Reparatie en Onderhoud
077-3987973 / 06-38518702
Americaanseweg 13 Horst

St. Lambertusplein 11 Horst
St
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Meerlonaar draagt voorzitterschap over

Janssen stopt bij LLTB
Noud Janssen uit Meerlo neemt afscheid als voorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Na
negen jaar in die functie draagt hij per 1 mei zijn taken over.
Het bestuur van de LLTB laat weten
dat Janssen zijn taken de komende
maanden geleidelijk overdraagt.
In 2005 begon Janssen met zijn
voorzitterschap van de bond. Volgens
het bestuur heeft hij sindsdien “op een
vernieuwende wijze het belang van
de Limburgse agrarische sector voor
de voedselvoorziening, het landschap
en de vitaliteit van het platteland naar
voren gebracht.”
Janssen stopt als voorzitter nadat
het bestuur heeft besloten niet verder
te gaan met algemeen directeur Wim
van de Belt. Janssen heeft daarop

besloten ruimte te scheppen “voor een
volledig hernieuwde invulling van de
samenwerkingsrelatie tussen voorzitter
en directeur”, aldus de LLTB.
In de beginjaren van zijn
voorzitterschap was hij nauw
betrokken bij de totstandkoming
van de zogeheten Verklaring van
Roermond en de Innovatieagenda
duurzame veehouderij. Noud Janssen
stond aan de wieg van Ondernemend
Limburg, een samenwerkingsverband
van de LLTB, de Limburgse
Werkgeversvereniging en het MKBLimburg. Hiervan was hij sinds 2011

voorzitter. Ook in de oprichting door
de LLTB van de stichting Natuurrijk
Limburg, speelde hij een sleutelrol.
Janssen laat weten:
“Het fundament ligt er en is stevig.
De LLTB is een organisatie die niet
alleen ﬁnancieel gezond is, maar die
ook stevig is ingebed in zowel de
politiek, in ondernemersland als in de
Limburgse samenleving. We hebben
samen een betrekkelijk kleine, maar
zeer deskundige en invloedrijke
organisatie opgebouwd met een
krachtige koersnota waarin onze leden,
onze ondernemers, centraal staan.”

TOTALE LEEGVERKOOP
IVM VERBOUWING, na 12½ jaar

moet onze showroom in een nieuw jasje
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Meer kampeerplaatsen

Uitbreiding camping
De Reulsberg
Minicamping De Reulsberg aan de Venloseweg in Horst wil uitbreiden
tot maximaal 79 kampeerplaatsen. De bestaande groepsaccommodatie
voor 32 personen blijft bestaan.
In het nieuwe bestemmingsplan wordt het terrein voorzien van
ruime staanplaatsen voor tenten en
caravans. Van de 79 plekken worden
er waarschijnlijk tien ingericht voor
het gebruik van campers. Stacaravans
zijn niet toegestaan op de vergrote
camping.

Ook wil de eigenaar een speelweide, een (tweede) vijver en een
sanitair- en wasgebouw toevoegen
aan de camping. Een deel van de
nieuwe bebouwing is al gerealiseerd.
Het bestemmingsplan wordt
op dinsdag 11 februari door de
gemeenteraad besproken.

Lozon failliet
verklaard
Rechtbank Limburg heeft woensdag 22 januari het faillissement van
Lozon BV uitgesproken. Het Horster bedrijf ging onlangs nog een samenwerking aan met HAS Hogeschool in Venlo.
Zowel de tuinbouwdienstenorganisatie en de uitzendorganisatie
als de transport- en logistiektak van
Lozon BV zijn failliet verklaard door de
rechtbank.
Lozon Transport & Logistiek
werd in 2002 opgericht. Vorig jaar
nam Lozon Te Baerts Transport nog
over na diens faillissement, waarna
verder werd gegaan onder de naam

Wiell food & ﬂower logistics. De
dienstverlener specialiseerde zich in
geconditioneerd vervoer van groenten
en fruit naar de rest van Nederland,
Engeland, Duitsland, België en
Frankrijk.
Het faillissement is door het
bedrijf zelf aangevraagd. Hoe het
verder gaat en of een doorstart een
mogelijkheid is, is nog onbekend.

Starters in de regio
Praktijk Ik Leer

nu

d
a
a
r
r
o
o
v
n
j
i
z
a
ook mag

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

ONZE SHOWROOM
MOET LEEG! LIKE & SHARE!
PROFITEER HIER VAN!

www.facebook.com/
eigenhaardcitymeubel

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Sevenum
Horsterw

meubel

Praktijk Ik Leer
Sanne Kuijpers
Pieter Belsstraat 34
Horst
06 28 78 17 69
info@praktijkikleer.nl
www.praktijkikleer.nl
Onderwijs /
studiebegeleiding
2 december 2013

Activiteiten
Praktijk Ik Leer is een plek
waar men terecht kan voor
(motorische) remedial teaching,
bijles en huiswerkbegeleiding.
Ouders willen niets liever dan
dat het goed gaat met hun kind,
zowel op school als thuis. Wat nu
als dat even niet zo is? Een kind
heeft moeite met de lesstof,
vindt het lastig om te plannen of
zit niet lekker in zijn vel. Praktijk
Ik Leer biedt die passende
ondersteuning die binnen school
niet altijd mogelijk is. Na
aanmelding via e-mail of
telefoon wordt een gratis en
vrijblijvend intake- en kennismakingsgesprek gepland, waarin
de begeleidingsbehoefte wordt
verkend en wordt bekeken welke
begeleiding het beste aansluit

bij de leervragen van het kind.
Meer informatie over de mogelijkheden of een afspraak maken
kan via e-mail of telefoon.
Doelgroep
Praktijk Ik Leer is er voor
leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.
Daarnaast zijn er mogelijkheden
voor pabo-studenten en mboleerlingen.
Onderscheidend vermogen
Ieder kind leert, studeert en
ontwikkelt zich op zijn of haar
eigen manier. Wanneer het even
niet zo lekker gaat, is het
belangrijk om te bekijken
waardoor dit komt en passende
begeleiding aan te bieden.
Praktijk Ik Leer staat voor
persoonlijke begeleiding en
contact op een voor de klanten
vertrouwde plek. Naast de inhoudelijke begeleiding is er veel
aandacht voor het ontwikkelen
van het zelfvertrouwen en het
aanleren van leerstrategieen.
Stap voor stap wordt gewerkt in
de richting van het afgesproken
doel. Het kind krijgt het ’ik kan
het!’-gevoel weer terug.

Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl
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’Je moet geen dombo zijn’
De tijdsdruk kan spelers af en toe
een gevoel van onmacht bezorgen, maar
het verloopt doorgaans vreedzaam:
“Tijdens de laatste minuten vliegen de
speelstukken wel eens over het bord,
maar de meesten blijven rustig”, lacht
de voorzitter. De voorronde begint. De
deelnemers, allen mannen, lopen naar
de zaal van café De Leste Geulde. Boots
vertelt de deelnemers in welke teams
ze deze voorronde spelen. Ze nemen
plaats achter hun schaakbord en de
opponenten geven elkaar een hand. De
zetten zijn vlug en beheerst. Een enkele
deelnemer wrijft peinzend over zijn
gezicht. Het schakelen van de klok, die
essentieel is bij het snelschaken, klinkt
duidelijk. Verder is het bijna stil in de

zaal. Ook is er een schaaksscheidsrechter
aanwezig die alles goed in de gaten
houdt. Sportiviteit staat hoog in het
vaandel: “De scheidsrechter heeft
nog nooit hoeven ingrijpen. Iedereen
komt voor een lekker dagje schaken”,
vertelt Boots. Al snel valt op dat veel
deelnemers aan het toernooi van
middelbare leeftijd of ouder zijn. Hier en
daar snelt er een jonge deelnemer door
de mannen. Jasper Cuppen (11) en Kevin
de Zeeuw (12) uit Horst bijvoorbeeld,
zijn twee van deze jongere deelnemers.
Ze vinden het moeilijk om tegen oudere
deelnemers te spelen. “Maar het is nog
steeds gezellig”, vertelt Kevin. De twee
jongens hebben geen speciale tactiek
om te winnen. Jasper: “De eerste zet is

wel heel belangrijk.” Jasper en Kevin
schaken veel op school en doen het
omdat ze het leuk vinden. “Je moet er
wel iets van af weten om te kunnen
snelschaken. Je moet geen dombo zijn”,
stelt Kevin. Snelschaker René Snoeck uit
Beegden laat doorschemeren dat spelen
tegen jongeren geen struikelblok is voor
hem: “Ik ben gewend om tegen jeugd
te spelen. Ze weten veel, maar hebben
minder ervaring. Hierdoor worden
ze vaak iets slordiger.” De voorronde
is voorbij en er zullen er nog twee
volgen. Vanuit deze uitslagen worden
de ﬁnalepoules van acht deelnemers
ingedeeld en zullen nog zeven ronden
gespeeld worden. De winnaar neemt
een bedrag van 100 euro mee naar huis.

Woningstoffeerderij
R. van den broek
TRAPPENAKTIE
TRAPBEKLEDING va €150,00!
incl. tapijt, gestoffeerd&garantie!
Advies & verkoop bij u thuis is al
9 jaar als erkend stoffeerbedrijf
onze service! GRATIS offerte bel:
tel. 077-3871782 of 06-16374514

woningstoffeerderijvandenbroek.nl

De dames moesten het in hun
Dendron-sporthal opnemen tegen het
hooggeplaatste Nuvoc DS1, waarvan de
vorige keer nog met maximale cijfers
werd verloren. Iedere set betekende
dus een overwinning en zo ging Hovoc
DS1 zonder schroom van start. In de
eerste en tweede set was de Horster
ploeg dankzij frivool spel de bovenliggende partij (25-21 en 25-22). In de
derde set herpakte Veldhoven zich en
kwam het langszij (22-25). Toen Hovoc
in de vierde set de druk liet vieren,
proﬁteerden de bezoekers nogmaals
(13-25), waarna een beslissende vijfde

set volgde. Daarin behaalde Hovoc DS1
met veel vechtlust weer het niveau uit
de eerste twee sets en won het na een
enerverende pot volleybal via 15-12
met 3-2. De Horster heren troffen in
Eindhoven PSV. Mede door de servicedruk van VCE/PSV HS1 kwam de pass
van Hovoc in de eerste set onder druk
te staan, kwam Hovoc niet in haar spel
en verloor met 25-22. Horst bleef gas
geven, maar een paar ongelukkige
punten zorgden voor het verlies van de
tweede set (25-19). Daarna keerde de
wedstrijd in hun voordeel. De pass liep
beter, het blok stond gedegen en het

spel was constant. De Eindhovenaren
hadden in de derde (18-25) en vierde
set (18-25) het nakijken. Ook hier moest
een vijfde set uitkomst bieden en
daarin excelleerde Hovoc HS1 door PSV
met 6-15 opzij te zetten en daarmee de
ongeslagen thuisstatus van Eindhoven
te doorbreken. Bob Soberjé, coach van
de Hovoc-heren: “We hebben als team
een goede prestatie neergezet. Ondanks
het verlies in de eerste twee sets is het
team positief en met opgeheven hoofd
blijven spelen. Dit betaalde zich uit in
een verdiende 3-2 overwinning op de
nummer twee.”

Wittenhorst thuis afgetroefd
Door: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Het eerste elftal van RKsv Wittenhorst kon tegen BSV Limburgia weer uitwijken naar het kunstgrasveld. De
aftrap met de spelers van de week en prins Rob I gaf deze wedstrijd wat vrolijkheid.
Deze vrolijkheid duurde echter maar
elf minuten. Twee minuten hiervoor kon
Wittenhorst juichen toen de bal op de
stip ging. Thom Derks benutte de kans,
1-0. De concentratie was echter totaal
zoek toen Limburgia direct de stand
probeerde te vereffenen. Veel spelers
kregen de gelegenheid om de bal weg
te werken toen een gevaarlijke aanval
zich aandiende. Het was Syney Bartels
die gretiger was en de gelijkmaker
intikte, 1-1. Deze tegentreffer deed de
ploeg van Jan Lauers geen goed. Het
zocht naar de vorm van vorige week.
Er werd veel te snel balverlies geleden,
waardoor Limburgia makkelijk overeind

bleef. Bovendien konden de mannen uit
Brunssum de bal beter kwijt en lieten
ze de bal makkelijker het werk doen.
Eénmaal kon Wittenhorst voor de pauze
gevaarlijk worden. Rob Zanders ontdeed
zich van zijn directe tegenstander en na
een duel met de doelman restte niks
anders dan een corner. Na de pauze leek
Wittenhorst iets gretiger. Door met veel
spelers het offensief te kiezen werd er
op de rand van het zestienmetergebied
knullig balverlies geleden. De snelle
omschakeling door Limburgia was voor
de achterhoede van Wittenhorst te
machtig. De slimme en snelle Christophe
Barrera schoof de bal onder de uitlo-

pende doelman Sjors Witt in het lege
doel, 1-2. Wittenhorst wisselde enkele
spelers en ging achterin één op één
spelen. De Horster ploeg drong meer
naar voren en was klaar voor de gelijkmaker. Limburgia moest even terug. Een
poeier van Daan Hendriks leek succes te
hebben, maar de uitstekende doelman
Randy van Haren kon de bal uit de
bovenhoek houden. Limburgia kon in de
slotfase de voorsprong vergroten, maar
Dave Roemgens miste een penalty, Sjors
Witt stopte de bal. Het bleef bij de nipte
nederlaag. Wittenhorst haalde niet het
niveau van vorige week. Het blijft nu
bivakkeren in de gevarenzone.

www.biancasknipshop.nl

Iedere zondag geopend
van 11.00 tot 17.00 uur
Vanaf heden nieuwe spaaractie met hoofdkussens

Phicoop

Harde werken Hovoc beloond
Door: Volleybalvereniging Hovoc
Bij zowel de Horster volleybaldames als het eerste herenteam van Hovoc moest zaterdag een vijfde set de
wedstrijd beslissen. Het harde werken van de teams uit Horst werd beloond en er werd met 3-2 gewonnen. Winst
tegen twee topteams leverde dan ook tevreden gezichten op bij de selectieteams van Hovoc.

Spoorstraat 25, Tienray
Tel.: 0478-501341

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24

Voetklachten en
Podotherapie Hermanns
Scheefstand van de grote teen
(Hallux abducto valgus)
Een Hallux valgus of Hallux abducto valgus (HAV) is een term
die wordt gebruikt bij scheefstand van de grote teen. Een bijkomend gevolg is het ontstaan van een gewrichtsknobbel (bunion)
bij het begin van de teen. Vaak is de knobbel rood, verdikt en
voelt pijnlijk aan tijdens het lopen.
Door de scheefstand van de grote teen en de extra botvorming
wordt de beweeglijkheid van de grote teen beperkt en kunnen
er klachten ontstaan. Deze klachten zijn; hamerteenstand van
de tweede (en soms derde en vierde) teen, likdoorns en eeltvorming.
Eén van de oorzaken van het ontwikkelen van een Hallux valgus
is het doorzakken van de voet, waarbij verhoogde druk ontstaat
op het grote teengewricht. Ook het dragen van hoge hakken en
te smalle schoenen kan de klacht in de hand werken. Dit is dan
ook de reden dat de klacht vaker voorkomt bij vrouwen dan bij
mannen.
De podotherapeut is dé specialist als het om voeten gaat en
kan een onderzoek verrichten om er achter te komen of u een
Hallux valgus hebt. Door het aanmeten van steunzolen worden
pijnklachten verminderd of zelfs helemaal verholpen en wordt
ervoor gezorgd dat een verdere ontwikkeling van de Hallux valgus wordt beperkt.
Bij de meeste verzekeraars wordt het
grootste deel van de therapieën vergoed
en podotherapie valt niet onder het eigen
risico. Podotherapie is vrij toegankelijk,
dat wil zeggen dat u een afspraak kunt
maken zonder verwijzing van een arts of
medisch specialist!

Bel voor een afspraak: 077 397 13 18

Minioren HZPC scoren
Door: Bram Becks, HZPC Horst
Een miniorenwedstrijd werd zondag 26 januari gezwommen in zwembad De Sprank in Venray. De wedstrijdzwemmertjes van HZPC behaalden goede resultaten en de nodige limieten voor de LKA.
Een rustige wedstrijd leek het te
worden, omdat volgende week de
Nederlandse juniorenkampioenschappen zijn. Sommige zwemmers moesten
rusten op voorbereiding voor deze kampioenschappen. De zwemmers van HZPC
haalden zondag vele medailles en hele

mooie tijden. Ook nieuwe afstanden
stonden op het programma. Zo was de
400 meter vrije slag voor Laura Otten,
Anna van Kuijk en Marlijn Zwart compleet nieuw, maar deze afstand zwommen ze goed. Ook de jongens zwommen
goed op de 50 meter vrije slag. Allemaal

wisten Lars Hagens, Cas Verstegen,
Tijn van Kuijk en Jens van Stipdonk hun
tijden te verbeteren. Lyon Hendriks deed
voor het eerst mee aan een wedstrijd
met HZPC, maar ook hij wist goed te
presteren. Alle uitslagen zijn binnenkort
te lezen op de website van HZPC.

In de regio Horst zit podotherapie Hermanns
op de volgende locaties:

Lottumseweg 43
5971 BV Grubbenvorst
Herstraat 20
5961 GJ Horst
Beatrixstraat 2
5864 AH Meerlo
Mommesstraat 2
5975 NG Sevenum

++
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(Spor t) podotherapie

Voor meer informatie en andere locaties:

www.podotherapiehermanns.nl
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Dreumelprins Rob I

Venray/Swolgen 077-4632171 info@pthiesen.nl
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56e jeugdprins Dreumels
Willem I

PRINS BART II GEFELICITEERD!
GENERAAL DEMPSYSTRAAT 11 SWOLGEN 0478-692 356 www.eethuisbram.nl

Willem Roefs (15) is de 56e jeugdprins van JC D´n Dreumel uit Horst. Hij werd geproclameerd op zondag
26 januari. Prins Willem I gaat dit jaar voorop tijdens de vastenaovend met zijn adjudanten Jobb Geurts (16) en
Bob van Issum (15).
Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Legert 15, 5866 CG Swolgen Tel. 0478 - 69 25 32
www.psychologenpraktijk-swolgen.nl
www.nmi-mediation.nl

Nadat jubileumprins Dirk I en zijn
adjudanten Vito en Matt afscheid hadden genomen als trio en Dirk I in de
club van ald preense werd opgenomen,
was het tijd voor een nieuwe heerser.
Een schouwspel, geheel in het thema
musicals, voltrok zich op de bühne,
waarbij de poort letterlijk werd
geopend voor de 56e jeugdprins van

jeugdcarnaval D’n Dreumel.
Prins Willem I zit op het Dendron
College is lid van RKsv Wittenhorst.
Hij speelt in de B2 en is een van de
wagenbouwers van jeugdcarnaval
D’n Dreumel. De middag werd omlijst
door optredens van onder meer de
(jeugd)liedjeszangers, dansgardes van
D’n Dreumel, Pak Rammel en W-Dreej.

Huisband Nag naat âchter de Oëre
sloot de middag af. De jeugdboerenbruiloft is zondag ook bekendgemaakt.
Jorn Beeren (11) en Lisa Hagens (10
jaar) worden op zaterdag 1 maart om
14.11 uur in café De Leste Geulde in de
onecht met elkaar verbonden. Ook de
jeugdboerenbruiloft wordt georganiseerd door handbalclub Wittenhorst.

Poëziewedstrijd bieb Horst
In het kader van de landelijke Poëzieweek organiseert BiblioNu op donderdag 30 januari met het Dendron
College de ﬁnale van de poëziewedstrijd. Deze vindt plaats in de bibliotheek in Horst vanaf 19.30 uur.
Vanaf de herfstvakantie hebben
alle derdejaars leerlingen van het
Dendron College deelgenomen aan
een project waarin poëzie centraal
staat. In de lessen Nederlands en
tijdens workshops in de bibliotheek
van Horst hebben leerlingen op
allerlei manieren gewerkt met

gedichten. Dit resulteerde uiteindelijk
in één favoriet gedicht per klas.
Deze negentien geselecteerde gedichten
worden op 30 januari, Gedichtendag
ofwel Dag van de Poëzie, voorgedragen
in de bibliotheek. Een jury, voorgezeten
door de Limburgse dichter Quirien
van Haelen, beoordeelt welk gedicht

winnaar is. De voordrachten worden
afgewisseld met muzikale optredens
van leerlingen.
Bovendien is tot eind januari
een tentoonstelling te zien van
werkstukken en een impressie van de
dichtkunsten tijdens de workshops van
leerlingen van het Dendron College.

Wense Prins Bart den twedde en zien gevolg
enne böem goeie carnaval!
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11 vragen aan prins Bart II

’Het carnavalsgevoel is gek doen
zonder dat iemand er van opkijkt’

want carnaval is voorbij voor je er erg in hebt. Drink een lekker pilsje, drankje of shotje: loat um smaken.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Alles wordt voor mij en mijn adjudanten een hoogtepunt.
We zullen met evenveel plezier overal naar toe gaan. Het
meeste kijk ik toch wel uit naar carnavalsmaandag en -dinsdag, dan is de bokkenstal helemaal gevuld met feestende
carnavalsvierders uit het dorp. Op maandagmiddag trekt een
optocht door de straten en dinsdags is de boerenbruiloft van
Ed en Leen Kleven.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Veel slapen zal tijdens carnaval niet gebeuren denk ik. Met
een uurtje of vier à vijf per nacht zullen we het moeten
doen. Maar we zijn nog jong en kunnen daar wel tegen.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden?
Het geheimhouden dat ik prins zou worden, was eigenlijk

heel makkelijk voor mij. Als mensen er naar vroegen, zei ik:
‘nee ben daar nog veel te jong voor’. Dat waren de meesten
wel met me eens en werd er al snel een andere naam op
tafel gegooid.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2015 mee
willen geven?
Maak er net zo’n groot feest van als alle voorgaande prinsen
en geniet met volle teugen. Maak er voor jezelf een carnaval
van die je nooit meer zult vergeten.

P R I N S B A R T I I G E F E L I C I T E E R D N A M E N S O N D E R STA A N D E B E D R I J V E N

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN
3ULQV%DUW,,SURÀFLDWHQHHQÀMQHFDUQDYDO

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

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

info@hoeymakers-kellenaers.nl

HEKWERKLAND.NL
Quality fence products
Prins Bart gefeliciteerd!
Weej wense Prins Bart II enne knorrige carnaval!

De maïs en bieten
zien van ut land, dus
guj ik veurop als prins
van ut bokkenland.

namens team Hekwerkland

CV D’n Bok

Wie ben je?
Bart Theeuwen (22). Met VC Altiëd Mier staan we bekend
als gedreven wagenbouwers voor de optochten in Swolgen
en Horst, waar we menig prijs hebben gewonnen. Meestal
word ik Bertje genoemd of Thieuwe, maar als je bij Van Dijk
werkt, krijg je zoveel bijnamen dat je niet meer weet waar
je na moet luisteren. Ik heb helaas geen vriendin. Daar mag
natuurlijk altijd verandering in komen. Ik heb wel twee dansmarietjes, tenminste, dat hebben ze beloofd.
Waar werk je?
Ik werk bij loonbedrijf Hoeijmakers & Kellenaers als tractorchauffeur en kraanmachinist. In de wintermaanden werk
ik bij Van Dijk boomkwekerij. Na het vmbo heb ik een MBO
4-opleiding akkerbouw gevolgd. Mijn bazen zijn ook fanatiek carnavalsvierders, Peter Kellenaers was in 2008 prins in
Hegelsom en Twan Hoeijmakers boerenbruidegom in 2000
in Lottum.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Het is een eer als je gevraagd wordt. Vooral als je dan ook
nog wordt gekozen door je dorpsgenoten. Vorig jaar werd er
al gezegd door sommige mensen in het dorp: jij wordt prins.
Je weet dat het niet zo is, maar je denkt er dan wel over na.
Precies elf jaar geleden was ik jeugdprins. In 1970 is mijn
opa Hay de Swart prins geweest en in 1984 mijn vader Henk
Theeuwen. Dus het zit in het bloed.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik vind het geweldig om verkozen te worden. Verwacht
had ik het niet, vond mezelf nog te jong. Ik heb meteen ja
gezegd. Nils Aerts en Freek Kleuskens zijn mijn adjudanten. Nils ken ik van kleins af aan. Freek ken ik vanaf het
AOC. Freek kreeg verkering met een vriendin van ons en
verhuisde naar Swolgen. Nu voetballen we samen in het
sterrenteam, het zesde van Sporting ST.
Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval is vijf dagen feesten van ‘s morgens tot ‘s avonds.
Het carnavalsgevoel is gezellig samen zijn onder het genot
van een drankje, lekker ouwehoeren en gek doen zonder dat
er iemand van opkijkt.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Als prins moet je zorgen dat iedereen het naar zijn zin
heeft, altijd voorop gaan in de polonaise en ﬂink hossen.
Voorbereiden op carnaval heb ik eigenlijk nog nooit gedaan,
dus dat zal dit jaar ook niet anders zijn. Gewoon langzaam
beginnen op vrijdagavond en niet meer stoppen voor dinsdagavond.
Wat wens je de carnavalsvierders in uw gemeente toe?
Een geweldige carnaval. Maak samen plezier en geniet ervan
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11 vragen aan prins Ed I

’Even alles vergeten en genieten
van het feest’
Wie ben je?
Mijn naam is Ed Heinemans en ik ben 47 jaar jong. Ik ben
gehuwd met Silvia (43) en samen hebben we vier dochters:
Anne (17), Lisa (15), Gemma (13) en Elle (11). We hebben
erg leuke reacties gehad van de buurt en familie en vrienden
op het feit dat ik prins ben geworden.
Waar werk je?
Ik ben eigen baas in mijn rozenkwekerij. Hiervoor ben ik
eerst naar de mavo in Grubbenvorst geweest. Daarna ben
ik naar de mts in Venlo, in de richting werktuigbouwkunde
gegaan. Daarna ben ik nog naar de Tuinbouwvakshcool
geweest in Vught.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Ik heb ja gezegd omdat het me wel leuk leek om prins te
worden, nu een van mijn dochters ook in de jeugdraad zit.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik had niet verwacht dat ze mij zouden benaderen. Na
overleg met mijn vrouw heb ik besloten om ja te zeggen. Ik
word bijgestaan door mijn vrouw Silvia (en ja, die heb ik zelf
27 jaar geleden uitgekozen).
Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval betekent voor mij even alles vergeten en genieten
van het carnavalsfeest.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Er wordt van mij als prins verwacht dat ik voorop ga. Er
wordt verwacht dat ik carnaval levendig houd in onze kleine
Rozendorp. Ook zal ik me moeten laten zien op vele recepties en dergelijke.
Wat wens je de carnavalsvierders in je gemeente toe?
Ik wens iedereen een sfeervolle carnaval toe.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Het hoogtepunt van dit carnavalsseizoen is voor mij wel de
Gekke Moandig. Dat is altijd het feest van het jaar in Lottum.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Ik verwacht dat ik weinig slaap zal krijgen. Vrij heb je nooit
als je eigen baas bent. Op vakantie ga ik niet met carnaval,
want die zou ik niet willen missen.

Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden?
De afgelopen maanden was het toch een kunst om het
geheim te houden. Maar het geheimhouden was op zich
niet zo moeilijk. Ik ging niet te vaak bij familie en vrienden
op bezoek en niet te veel praten. Thuis was het gemakkelijk
want met vier meiden wordt er al genoeg getetterd.

Ze hadden meer belangstelling voor de jeugdprins en
jeugdprinses.
Welk advies zou je je opvolger in 2015 mee willen
geven?
Het advies voor mijn opvolger: laat het maar allemaal over
je heen komen het komt uiteindelijk allemaal goed.

PRINS ED I
GEFELICITEERD NAMENS ONDERSTA A N D E B E D R I J V E N

GMV De Peg

Wij wensen prins Ed I Enne Kluchtige Carnaval

WIJ WENSEN PRINS ED D’N URSTE
EEN VEILIGE CARNAVAL TOE!

Proﬁciat!
Zet de bleumkes
ma boete!!!
Bloome-Huuske ROSA Markt 19 Lottum
077 - 463 34 01 of 06 - 12 70 56 71

Aarts Conserven B.V.
Houthuizerweg 20, Lottum
Tel.: (0)77 366 1404

www.aartsconserven.nl
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11 vragen aan prins Sjoerd I

’Genieten van de tijd die je als
prins hebt’
Wie ben je?
Mijn naam is Sjoerd Claassens (28), geboren en getogen
in Melderslo. Ik woon sinds april in de nieuwe buurt op de
Zwingellaan. Ik heb een vriendin: Silvia Gommans (22) uit
Oirlo.
Waar werk je?
Ik werk sinds september 2003 bij Electro Gommans in Oirlo.
Ik heb een opleiding gevolgd tot elektricien. De laatste
jaren ga ik meer de richting op van servicemonteur in de
agrarische sector. Mijn werkgever, Jan Gommans, wist als
een van de eersten dat ik prins zou worden. Hij en mijn
collega’s vinden het geweldig. Ik krijg alle medewerking.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Omdat je die kans maar één keer krijgt. Ik ben enthousiast
carnavalsvierder en was blij verrast toen de vorst me
benaderde. Tot 22 november had ik er niet over durven
dromen, maar vanaf dat moment geniet ik volop. Mensen
noemden me vaker als kandidaat, maar ik zag dat anders.
Maar nu dan toch.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Het voelde geweldig. Ik had het niet zien aankomen maar
hoefde niet lang te denken. Mijn eerste reactie was: huh?
Ik? De bedenktijd had ik niet nodig. Ik heb Silvia gebeld en
gevraagd of ze er ook voor wilde gaan. We hebben samen
onze adjudanten uitgekozen: Frank van Rens en Bart Jakobs.
Ook Franks vriendin Loes Verstraaten viert carnaval met ons.
Frank en Bart ken ik al jaren. We trekken veel met elkaar op.
Wat betekent carnaval voor jou?
Heel veel. In Melderslo leeft carnaval heel erg. Op carnavalsmaandag is het grootste feest, dan is de optocht en de
prijsuitreiking in MFC De Zwingel. Dat feest is ook bij andere
dorpen in de regio niet onopgemerkt gebleven.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Dat ik aanwezig ben bij alle activiteiten. Ook bezoeken we
recepties en zieke mensen die niet kunnen deelnemen aan
carnaval. Ik draai al een tijd mee in de raad van
elf en heb 10 jaar in de prinsencommissie bij
het jeugdcarnaval gezeten, dus weet hoe
het eraan toe gaat.
Wat wens je de carnavalsvierders
in je gemeente toe?
Ik wens alle mensen een schitterend carnaval toe. Hopelijk heeft
iedereen het net zo naar zijn zin
als wij. We hebben nu één activiteit
gehad, het prinsenbal, waar ik als

Weej as
ambtenaar en
electriciens goan
langzaam de spanning
opvoere, deze carnaval
dreije weej op volle
toere

nieuwe prins naar buiten kwam. Het was overweldigend,
alle reacties, alle felicitaties: echt super.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Ik kijk uit naar alle carnavalsactiviteiten, maar het meeste
naar de receptie op 16 februari. Gelukkig is carnaval dit jaar
laat, zodat we overal goed van kunnen genieten.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Ik verwacht dat het slapen beperkt is, maar dat is helemaal
niet erg. Zaterdag 11 januari zijn we uitgekomen. Toen
ging ik om 05.45 uur slapen. Om 09.45 uur stonden
de eerste gasten alweer voor de deur. De kofﬁe werd
al snel ingeruild voor bier en de laatste pilsjes werden
om 20.30 uur leeggedronken. Maandag had ik gelukkig
vrij, want die avond kwamen de oud-prinsen het huis
versieren. Dinsdag heb ik een uurtje of twee kunnen

uitslapen en heb een paar uurtjes gewerkt. Het bevalt goed,
dat ritme.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden?
Tot 1 januari was het niet zo’n probleem. Daarna begon
het steeds meer te leven in het dorp. Ik vond het leuk om
gewoon met iedereen mee te praten over wie de nieuwe
prins zou worden. Dat is in mijn ogen ook de beste manier
om het te doen. Maar het is nu wel lekker dat iedereen het
mag weten.
Welk advies zou je je opvolger in 2015 mee willen
geven?
Dat hij moet genieten van de tijd als prins. Van de oudprinsen hoor ik dat de tijd veel te snel gaat. Hopelijk heeft
mijn opvolger nog even geduld en duurt het nog even voor
het jaar voorbij is.

P R I N S S J O E R D I G E F E L I C I T E E R D N A M E N S O N D E R STA A N D E B E D R I J V E N

cv De Vlaskop

Proficiat Preens Sjoerd!

Friture Smulparadijs
Vlasvenstraat 28a
Melderslo
06 - 19 68 32 42

Cafe-zaal ’t Paradijs
Vlasvenstraat 28
Melderslo
077 - 398 41 86
www.cafeparadijs.nl

Wij feliciteren
Prins Sjoerd,
Silvia, jeugdprins Stijn en
jeugdprinses
Femke en alle
adjudanten!

ELECTRO
ELECTR
GOMMANS
Weej wense jullie enne hiéle
schonne vastenaovend!
Beemdweg 11, 5962 AT Horst Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

Hoofdstraat 37 - 5808 AS OIRLO

Prins Sjoerd I, maak d’r enne
ÁLWVHQGHYDVWHODRYHQGYDQ
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11 vragen aan prins Michiel I

’De kans om prins te worden krijg je
maar één keer’
Wie ben je?
Ik ben Michiel Cox. Ik heb al vijf jaar een relatie met mijn
vriendin Judith. Zij is superenthousiast dat ik prins carnaval
2014 ben.
Waar werk je?
Ik werk bij Christiaens Group in Horst. Hier voer ik elektrotechnische werkzaamheden uit. Ik werk hier inmiddels al vijf
jaar. De eerste vier jaar heb ik bij Christiaens mijn opleidingen elektromonteur niveau 2 en 3 gehaald.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Heel simpel, waarom niet, kun je beter vragen. Zo’n kans
krijg je maar één keer.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik had het eigenlijk niet verwacht dat ze me zouden vragen
voor prins. Ik heb meteen ja gezegd. Ik word bijgestaan door
mijn prinses Judith en mijn adjudant Ferdi. De keuze was niet
zo moeilijk: Ferdi is een kameraad van mij en ik wist dat hij
het zo zou doen.
Wat betekent carnaval voor jou?
Carnaval betekent veel gezelligheid maar ook plezier.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Ik moet gewoon voorop gaan dit jaar met carnaval. Ik
heb me er niet echt op voorbereid. Natuurlijk heb ik de
proclamatie geschreven met de adjudant en de vorst. Ook
moesten we foto’s maken en het prinsenpak passen enzo.
Wat wens je de carnavalsvierders in je gemeente toe?
Geniet ervan het is sneller voorbij dan je denkt.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Ik kijk het meeste uit naar carnavalsdinsdag. Dan is de grote
Tour de Brokeze in ons dorp.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Ik hoop dat ik voldoende kan slapen tijdens carnaval. Ik heb
tot en met donderdag na carnaval
vrij om wat bij te komen.
Hoe heb je je
aanstelling geheim
kunnen houden?

Weej gaon der dit
joar mit alle Kreye en
e
Kreyinnen ene prachtig
nne
carnaval van maken. Zo
ze in
moije carnaval hebben
d,
Brokeze nog noeit geha
want weej goan dit joar
‘volle patat’

Voor die tijd heb ik drie weken in het buitenland gezeten
voor werk. Dan ben je dus sowieso ver van huis en is het
niet zo moeilijk. Verder moet je er niet veel over praten. En
als ze het vragen, zeg je gewoon dat je het wordt, want dan
geloven ze het toch niet. Alleen was het voor het uitkomen
vrij lastig want ik was heel zenuwachtig.

Van Leendert Transport
Van Leendert Milieuservice

PRINS MICHIEL I
GEFELICITEERD NAMENS
O N D E R STA A N D E B E D R I J V E N

Christiaens Group feliciteert

“Prins Michiel
d’n Urste”

cv De Krey

Welk advies zou je je opvolger in 2015 mee willen
geven?
Als ze je vragen om prins te worden, zeg meteen ja. Het is
het mooiste wat je overkomt als je in een bomvolle zaal
mag uitkomen als prins carnaval. Maar vooral: geniet er niet
alleen van, doe het met de rest.

Witveldweg 104-106-108 • 5961 ND Horst - The Netherlands
tel. +31 (0)77 399 95 00 • info@christiaensgroup.com
www.christiaensgroup.com

wij feliciteren
prins Michiel I
Genenberg 28a, 5872 AL Broekhuizen
Tel: 077 463 8233

www.blueberriehill.nl

Mit ozze chauffeur Ferdi as adjudant
het prins Michiel enne gooje an ziene kant!
Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst 077-320 9700
info@vanleendertbv.nl www.vanleendertbv.nl

Theo en Gerda
Hermans-Marcellis
en medewerkers wensen
Michiel een prachtig
carnavalsseizoen toe.
Lekker eten en drinken doe je bij
Maaszicht in Broekhuizen.
Alaaf

www.eetcafemaaszicht.nl
Veerweg 12 s 5872 AG Broekhuizen s Tel. 077 463 18 66

ADVIES- BEMIDDELING

- TA X AT I E

Wij feliciteren
prins Michiel I
/RWWXPVHZHJ
%URHNKXL]HQ

ZZZFRHQDEVLOQO
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Nieuwe zomerprins Café De Beurs

Het nieuwe jeugdprinsenpaar van CV D’n Bok uit Swolgen zijn Kevin van
Gent en Melissa Linders. Tijdens de carnaval worden zij bijgestaan door de
geheel nieuwe jeugdraad met Tiemko Jenniskens als jeugdvorst en Imke
Groetelaers als jeugdnarrin.
Het paar werd bekendgemaakt op
zondag 19 januari tijdens het Rad van
D’n Bok-jeugdbal. Jeugdprins Kevin,
11 jaar, is de voorleeskampioen van
basisschool De Klimboom in Swolgen
en is nu door naar de lokale kampioenschappen. De 12-jarige Melissa heeft,
naast haar vader en moeder, één groot
idool: Selena Gomez. Samen met de

rest van het gezelschap hebben prins
Kevin en prinses Melissa de volgende
carnavalsslogan: ‘Alaaf, Alaaf, Alaaf,
met de jeugdraod 2014 wurd dizze
carnaval vet gaaf’.
Op zondag 23 februari is er een
receptie voor het jeugdprinsenpaar in
De Bokkenstal in Swolgen. Deze begint
om 14.11 uur.

60%

*tenzij anders aangegeven

Jeugdprinsenpaar
CV D’n Bok

>c\Ub7`UVVYfg')aU[n]W\XYb]YikYncaYfdf]bgjUb<cfghbcYaYb"CdaUUbXU[&+^UbiUf]kYfX\]^
cdYYb`iX]Y_Yk]^nYVY_YbX[YaUU_h]bWUZ8Y6Yifg">c\UbghcbXhiggYbXYaYbgYb]b[YkcbY_`YX]^hcYb
\]^[Y\YY`cbjYfkUW\hgbUUfjcfYbkYfX[YfcYdYbYbVYbcYaXkYfXhchncaYfdf]bg"N]^bdf]bgYg]g5b^U"N]^b
UX^iXUbhYbn]^b8UjYGW\cihYbYbFcY`<U[Ybg">c\UbkYf_hV]^[YaYYbhYDYY`YbAUUg cdXYUZXY`]b[
jYf[ibb]b[Yb hcYn]W\hYb\UbX\Uj]b["JYfXYf]g\]^`]XjUbgc`YlW`iVDfcYa[UgYb>cb[BYXYf`UbX<cfgh"=b
%--'kUg\]^^Yi[Xdf]bgjUb^Yi[XWUfbUjU`8»b8fYiaY`"8YfYWYdh]YjUbncaYfdf]bg>c\UbkcfXh[Y\ciXYb
cdnUhYfXU[%&^i`]ca%,"$$iif]b8Y6Yifg"

OP DE NAJAARSCOLLECTIE KORTING*
EN SPECIALE AANBIEDINGEN
MET KORTINGEN TOT WEL 75%!
Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl

KUNSTSTOF RAMEN, ROLLUIKEN
EN TERRASOVERKAPPINGEN

Ook voor zonweringen, glasservice, horramen en -deuren

TE HUUR:
Monumentale hoevewoning,
Pastoor Kerboschlaan 2C
te Lottum (Knopkeshof)
Begane grond: hal, woonkamer,
luxe keuken, toilet, slaapkamer en
luxe badkamer.
1e Verdieping: overloop,
c.v.ruimte/bergruimte en zeer
ruime slaapkamer. Verder grote
garage langs woning, eigen terras
met tuin.

Inlichtingen: J. Seuren
Tel. 06 - 51 29 91 50

AUTOBEDRIJF

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

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

Jeugdprins Jor I
Hegelsom

PLUS ontbijt

s +OFlE VAN VERS GEMALEN BONEN
VAN HET MERK 0URO
s 6ERSE ROOMBOTERCROISSANT MET JAM
s 6ERS AFGEBAKKEN PETIT PAIN MET KAAS

Jor Arts is zondagmiddag 26 januari uitgeroepen tot jeugdprins Jor I van
Hegelsom. Na een toneelstuk dat in het teken stond van het nieuwe
jeugdhuis en de pinautomaat kwam Jor I uit het Tuute-ei gekropen.
De lijfspreuk van Jor I is: Al godde
op ow snoet, met carnaval maakt ut
niks oet. De nieuwe jeugdprins van
CV De Tuutekop wordt bijgestaan door
jeugdprinses Evie Hoeijmakers en zijn
twee adjudanten Remco Stappers en
Jeroen Hegger.

Op zondag 9 februari wordt het
trio een receptie aangeboden in zaal
Debije in Hegelsom. De receptie is van
14.11 tot 16.11 uur. Aansluitend zal
het nieuwe jeugdboerenbruiloftspaar
bekend worden gemaakt en is er een
optreden van Aaltied Noëit te Laat.

altijd 1 euro

Altijd

www.plushorst.nl

"ESCHIKBAAR TOT  UUR

1.00
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Hegelsom

Kronenberg

Receptie prins en uitkomen
boerenbruidspaar

Jeugdprinsenbal en
uitkomen
miniboerenbruidspaar

zo 2 februari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije

Horst

vr 31 januari 19.11 uur
Organisatie:
CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: De Torrekoel

Demonstratie oude
ambachten
zo 2 februari
11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Meterik

za 1 februari 20.30 uur
Organisatie:
CV De Turftreiers
Locatie: Bondszaal

Catwalkshow

Informatiemiddag

Aftreden prins Luuk I en
uitkomen nieuwe prins

vr 31 januari 18.00-21.00 uur en
za 1 februari 10.00-13.30 uur
Locatie: Citaverde College

Jeugdplaybackshow
en uitkomen
jeugdprins(es)

Dirty Friday XL
met Jacob Ace,
de Nachtburgemeesters
en V-Rids

zo 2 februari
14.30-17.00 uur
Organisatie:
Stichting Henk Arts
Locatie: Kantine A-Z Barbecue

za 1 februari 20.30 uur
Organisatie:
Jeugdcarnaval Meterik
Locatie:
MFC De Meulewiek

zo 2 februari
15.00-22.00 uur
Organisatie:
CV De Turftreiers
Locatie: Bondszaal

Griendtsveen

vr 31 januari
Locatie: Blok10

Receptie prins
za 1 februari 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: De Mèrthal

Buutavond

Superbowl Sunday

za 1 februari
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: De Zaal

zo 2 februari 23.00 uur
Locatie: Blok10

Opening Alzheimer Café
Horst aan de Maas

Grubbenvorst

ma 3 februari 19.00 uur
Locatie: Mikado

Receptie jeugdprins

Lottum
Receptie prins
za 1 februari 20.11 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: Harmoniezaal

Sevenum
Prinsenbal
za 1 februari 19.30 uur
Organisatie:
CV Dun Èzelskop
Locatie: De Wingerd

Jeugdprinsenbal

Meerlo
Receptie prins
zo 2 februari 14.11 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Melderslo

zo 2 februari 15.11 uur
Organisatie:
Cv ‘t Ezelskupke
Locatie: De Wingerd

Filmvertoning:
March of the Penguins
di 4 februari 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

za 1 februari 19.00 uur
Organisatie:
GMV De Plaggenhouwers
Locatie: ‘t Stammineke

Debat alcoholleeftijd

Zittingsavonden

Dorpsraadvergadering

di 4 februari 19.30 uur
Organisatie: Synthese
Locatie: Dendron College

vr 31 januari en
za 1 februari 19.30 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

wo 5 februari 19.30 uur
Locatie: De Wingerd

Receptie prins

Thema-avond Werken en
(mantel)zorgen

Zittingsmiddag KBO

Jeugdinstuif: Dropping

do 6 februari 19.30 uur
Organisatie: CDAV
Locatie: De Leste Geulde

zo 2 februari 14.00 uur
Organisatie: KBO Melderslo
Locatie: MFC De Zwingel

vr 31 januari
18.00-21.30 uur
Locatie: OJC Gaellus

zo 2 februari 14.11 uur
Organisatie:
GMV De Plaggenhouwers
Locatie: De Vonkel

Tienray

Radioprogrammering
maandag t/m vrijdag
Reindonk Easy
De Nachtdienst
Op tijd op
L1 NWS
Reindonk NU
Schijven
voor Bedrijven
%&"$$iif L1 NWS
%'"$$iif Middagvitaminen
%+"$$iif L1 NWS
%,"$$iif Reindonk NU
%-"$$iif Melodie-express
&$"$$iif @8
&%"$$iif @9
&&"$$iif Uitzending gemist
&'"$$iif Reindonk Easy
$$"$$iif
$&"$$iif
$*"$$iif
$+"$$iif
$,"$$iif
$-"$$iif

elk heel uur NOS headlines
Y`_\U`Ziif Lokale nieuws
RADIO
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Meerlo, Swolgen en Broekhuizen:
Yh\Yf%$)"*:A
?UVY`UbU`cc[.,+"):A
?UVY`X][]hUU`N][[c._UbUU`--$
;`UgjYnY`?DB._UbUU`--$
Glasvezel Lijbrandt en
Cbg6fUVUbhBYh._UbUU`'$)'
TV
?UVY`UbU`cc[.&&(,$"$$A<n
?UVY`X][]hUU`N][[c._UbUU`(&
;`UgjYnY`?DB._UbUU`)-$
Glasvezel Lijbrandt en
Cbg6fUVUbhBYh._UbUU`&$)(
www.reindonk.nl

March of the
Penguins
Naar aanleiding van de
televisieserie Pinguïns Undercover
die uitgezonden werd bij de EO,
organiseert het Parochiehuis in
Sevenum de vertoning van March
of the Penguins.
Deze ﬁlm vertelt het verhaal
over de jaarlijkse tocht van de keizerpinguïns door Antarctica. De ﬁlm
ontving een Oscar. De vertoning start
om 20.00 uur op dinsdag 4 februari.

Uitkomen boerengezelschap America
Een nieuwe ﬁlm werd gepresenteerd op zondag 26 januari tijdens het
uitkomen van het nieuwe boerengezelschap in America. De ﬁlm heet
Brandende liefde op de boerderij.
De gehele cast van deze ﬁlm
werd voorgesteld en bleek achteraf
het nieuwe boerengezelschap
te vormen. Hoogtepunt was de
bekendmaking van de hoofdrolspelers,
het boerenbruidspaar. Jesse vàn Hay
vàn Janssen Wiel en Ans vàn Haanen
vàn Graat vàn Fried ziene Maan (Jesse
Janssen) en Ralf vàn Jos vàn Jan vàn

Gieleke in ’t Wout en vàn Marian vàn
Saris Sjang ziene Jeu (Ralf van Herpen)
vormen dit jaar het boerenbruidspaar
van America.
Op carnavalszondag 2 maart
gaat de ﬁlm Brandende liefde op de
boerderij in première. Om 15.00 uur in
de kiosk bij het spoor in America wordt
deze ﬁlm live vertoond.

Lourdesviering
Een grote Lourdesviering vindt
plaats op dinsdag 11 februari in
Tienray. Het programma begint
om 18.30 uur met het rozenkransgebed bij de grot in de kerk.
Om 19.00 uur vindt een
plechtige heilige mis plaats die
wordt opgeluisterd door het
ouderenkoor van Tienray. Na
aﬂoop van de mis is er een kleine
lichtprocessie en bestaat de
mogelijkheid om de relikwie van de
heilige Bernadette te eren.

Jeugdpaar Melderslo
Stijn Spreeuwenberg en Femke Litjens zijn het nieuwe jeugdprinsenpaar
van CV De Vlaskop in Melderslo. Zij houden receptie op zondag 23 februari
om 14.11 uur in MFC de Zwingel.
Het paar werd bekendgemaakt op
zondag 19 januari. ’s Ochtends was de
proclamatie uitgelekt en De Melderse
drejt door had deze in handen gekregen. Nadat vorst Teun met de hele
zaal, en in het bijzonder een aantal
jeugdraadsleden, de proclamatie had

doorgenomen, stond het nieuwe
kwartet op de bühne. Stijn en Femke
worden bijgestaan door adjudanten
Jessie Wijnhoven en Davey Ewalds.
Hun lijfspreuk is: ‘Of geej nou wal
of ni van auto’s halt of voetbalt, weej
zurge daat deeze carnaval knalt.’
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Medische zorg
Huisarts en apotheek

Religie
5aYf]WU
ncbXU[

<Y]`][Ya]g

America

Meerlo

Broekhuizen

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.

Huisartsenpraktijk Meerlo
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

ncbXU[

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
ma t/m vr 08.00 - 12.30 uur
en 14.30 - 17.00 uur

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

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

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

<Y]`][Ya]g
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Broekhuizenvorst
nUhYfXU[

<Y]`][Ya]g

%-"%)

Griendtsveen
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 10 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

Sevenum

Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Apotheek Panacee Grubbenvorst Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
Spoedlijn: 077 467 11 85
T 077 366 19 99
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
W www.v-a-l.nl
praktijkinfo.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
Spreekuur: op afspraak
zaterdag 10.00 – 11.00 uur
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Huisarts De Weert & De Vos
Americaanseweg 35 Horst
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 465 89 99
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 464 26 23
Spoedlijn: 077 467 40 13
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Receptenlijn: 088 080 01 11
Huisartsenpraktijk de Groen
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
Medsen Apotheek Sevenum
W www.dokterdegroen.nl
Molenveldweg 5 Sevenum
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
T 077 467 31 79
08.00 - 12.00 uur
W www.apotheeksevenum.nl
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
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ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur

Huisartsenpost
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Lottum
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Meerlo

Melderslo
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Spoedgevallendienst
31 januari t/m 6 februari 2014
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

$-"'$

Kronenberg

(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

Tandarts

<Y]`][Ya]g
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Meterik

(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
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Grubbenvorst

Venlo

Venray
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Roy en Guusje
boerenbruidspaar
Het boerenbruidspaar van Lottum wordt dit jaar gevormd door bruid
Guusje Aerts (21) en bruidegom Roy Gubbels (22). De boerenbruiloft wordt
dit jaar georganiseerd door OJC Canix, waar het boerenbruidspaar allebei
actief is als vrijwilliger.
Het paar kent elkaar al een tijdje.
Zij wonen bij elkaar in de buurt en
zijn bij buurtvereniging De Veerhook.
Het vrijgezellenfeest van het boerenbruidspaar is op zaterdag 15 februari

in OJC Canix. De boerenbruiloft is op
zaterdag 22 februari om 20.11 uur
en vindt plaats in de Harmoniezaal in
Lottum. Aansluitend wordt een receptie
gehouden ter ere van het paar.

Prins Dido I
Turftreiërs America
In het Turftreiërsriêk vonden afgelopen zondag het prinsenbal en
verlovingsbal plaats. Op de bühne vonden de Oscar-uitreikingen plaats.
Uiteindelijk ging de Oscar voor beste mannelijke hoofdrol naar prins Dido I
(Janssen).
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Verloskundige zorg
24 uur per dag bereikbaar
‘Het Zorghoes’
Westsingel 98 Horst
T 077 398 14 50
T b.g.g. VieCuri Venray 0478 52 22 22
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Parochiecluster Horst
AY`XYfg`c <Y[Y`gca AYhYf]_ 
5aYf]WU 6fcY_\i]nYbjcfghYb@chhia
T $++'-,%(%*

Meerlo, Tienray en Swolgen
T $(+,*-%&%+

Sevenum
T $++(*+%&+*

Grubbenvorst en Broekhuizen
T $++'**%&&,

Priesternooddienst
T $++')(,,,,GYbgccf

Dido I wordt deze carnaval bijgestaan door zijn adjudanten Niels
Hesp en Ruud van den Munckhof. Dido
gaat de carnaval in met zijn lijfspreuk:
lekker zoepe, same täöt, hatseﬂatse
in de gäöt! In het dagelijks leven is
Dido werkzaam als fysiotherapeut bij
Fysiotherapie Mulders uit Kronenberg.

In zijn vrije tijd is Dido voetbalspeler bij
het eerste elftal van AVV. Ook zijn de
prins en adjudanten fanatieke darters
bij dartclub Station America.
Het prinselijk gezelschap houdt op
zaterdag 8 februari om 20.11 uur een
receptie in de Bondszaal van America.
(Foto: Jeu Zeelen Maasbree)
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Recensie Absent Minded – Sunday Zombies and The Brain

Hard en rauw: uniek Zombies-geluid
Wie het album Absent Minded van Sunday Zombies & The Brain uit Grubbenvorst één keer geluisterd heeft, weet
meteen dat de band een fantastische toevoeging zou zijn in de line-up van vele festivals. De energie die de band
heeft, is nauwelijks te bedwingen op een plaatje.

bijzondere stem tentoon te stellen met
indrukwekkende uithalen.
De Sunday Zombies houden zich
niet vast aan een standaardopbouw van
liedjes. Aan de ene kant interessant en
uitdagend, aan de andere kant missen
nummers daardoor wel eens een climax
of duidelijk einde. Soms wordt de
rode draad van nummers wat geremd
door een grote hoeveelheid muzikale
intermezzo’s. Sugarcoating is een van
de meest toegankelijke nummers
van de plaat en heeft een melodisch
reggae-gevoel. De ietwat absurdistische en rauwe insteek van hun muziek
wordt ook mooi verbeeld in de clip van
het nummer Instinct, de single van het

album. Het rock- /metalnummer klinkt
het meest afgerond en uitgewerkt
van de cd. In drie minuten knallen de
Zombies een stevige plaat neer.
Voor popfans is het wellicht wat
hard en rauw, maar voor wie van stevige gitaren en van bands die durven
te experimenteren houdt, is de muziek
van Sunday Zombies and The Brain een
echte aanrader.
Sunday Zombies and the Brain
staan samen met Joep van Wegberg
en The Blackwater Experience uit Horst
en The Mothmen uit Sevenum vrijdag
31 januari in de eerste voorronde
van muziekwedstrijd Nu of Nooit in
Perron55 in Venlo.

Oude ambachten
Variatie, dat is waar de Zombies
sterk in zijn. Absent Minded doet
soms denken aan Muse (vooral door
de opvallende leadzang van Jules
Fransman), Deep Purple (een duidelijke
inspiratiebron voor de band) en Three
Doors Down (het intro van Flowers in
the Sky) maar wordt aangevuld met
stukjes reggae, hoempa en a-capella.
Een mengeling van stijlen, vormen en

tempo’s maakt het luisteren van Absent
Minded tot een bijzondere gebeurtenis.
De eerste keer luisteren naar de cd
is overweldigend. Absent Minded is wat
Engelsen noemen een ‘acquired taste’:
na een paar keer luisteren begint de
stijl van de Zombies te wennen en kun
je de liedjes echt gaan waarderen om
hun muzikaliteit.
De opening van het eerste num-

mer, Western, doet denken aan een
Desperado-ﬁlm, met een mysterieus
sfeertje dat de naam van het nummer
eer aan doet. Het nummer vervolgt
met veel tempowisselingen en muzikale intermezzo’s, twee thema’s die
op de rest van de plaat ook regelmatig
terugkeren. Pas vier minuten onderweg
in het eerste nummer krijgt zanger
Jules Fransman echt de kans om zijn

In Museum De Locht in Melderslo worden zondagmiddag 2 februari
diverse oude ambachten gedemonstreerd. Traditionele ambachtslieden
laten zien hoe zij ambachtelijke producten maken met eenvoudige
hulpmiddelen.
Tijdens deze demonstraties komen
onder andere manden vlechten en
klompen maken aan bod. Ook toont
De Locht tot april diverse wisselexposities. De expositie Bij ons thuis aan de
muur is deze periode ook te zien. Dit

is een verzameling vol nostalgie met
familieportretten, diploma’s, vrome
afbeeldingen, kruisbeelden, heilwensen en nog veel meer. Voor meer
informatie en de openingstijden van
het museum, kijk op www.delocht.nl
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Winkelbezoek loont!

