gemeentenieuws pagina

13

08
01
2

0

1

5

www.ahhorst.nl
aanstaande zondag open van 11.00 - 17.00 uur

Thema gezond: van verslavingen tot gezonde planten pagina 15-21
’We mogen
trots zijn
op het
vmbo’
pagina

02

‘Ik ben te
gekleurd
om mensen alleen
maar aan
het lachen
te maken’
pagina

05

Welk
lokaal
nieuwsfeit
hoort bij
2014?
pagina

12

‘Toen ik
achter de
harp zat,
was ik
meteen
verkocht’
pagina

26

Het is bijna carnaval
Zo voor en na presenteert elke carnavalsvereniging de komende tijd haar carnavalsprins. De eerste prins werd zelfs vorig jaar november al bekendgemaakt, prins Giel I van
de Blauwpoët uit Broekhuizenvorst. Afgelopen weekend was het de beurt aan de prinsen van Meerlo, America en Broekhuizen. Op de foto staan prins Kevin I en prinses Maud
van de Meerlose Vöskes. De komende weken worden ook de andere carnavalsprinsen aan hun volk bekendgemaakt. Tot aan 15 februari, de start van carnaval, staan er nog
diverse prinsenbals, zittingsavonden en recepties op het programma. Lees verder op pagina 25

Gemeente wil herziening maatschappelijke accommodaties

‘Sluiting of sloop wordt
niet uitgesloten’
Sportparken, gemeenschapshuizen en scholen komen steeds meer leeg te staan. Het onderhoud wordt duur
en door veranderingen in de bevolking is er vraag naar andere voorzieningen, bijvoorbeeld op gebied van zorg.
Gemeente Horst aan de Maas wil daarom kritisch kijken naar al haar maatschappelijke gebouwen.
Verantwoordelijk wethouder Ger van Rensch geeft daarbij aan dat sluiting, sloop of clustering van accommodaties niet wordt uitgesloten.
Een overcapaciteit van 35
procent van de trainingsvelden bij
voetbalclubs, 25 procent van de
tennisparken en 20 procent in de
schoolgebouwen geven volgens de
gemeente het probleem aan: de
gebouwen en ruimtes worden niet
efficiënt genoeg gebruikt. Dat levert

bijvoorbeeld problemen op voor de
exploitatie of onderhoudskosten. De
gemeente wil de komende jaren
het hele pakket aan gebouwen dat
onder haar hoede valt tegen het licht
houden en kijken hoe het beter kan.
Als de gebouwen in de huidige
staat onderhouden moeten worden,

kost dat volgens het College van
B&W in de toekomst 1,3 miljoen
euro extra per jaar. Om dat terug
te dringen, gaat ze onderzoeken
waar verandering verbetering kan
betekenen.

6%
BTW *
Hardhouten kozijnen, iets voor jou?
Indien gewenst: volledig afgelakt, beglaasd en gemonteerd
Voorzien van politiekeurmerk “Veilig Wonen” en KOMO gecertificeerd
* vraag naar de voorwaarden

Lees verder op pagina 05
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‘We mogen trots zijn
op het vmbo’
Het vmbo-onderwijs werd vijftien jaar geleden ingevoerd. Onderwijs op A-, B-, C- en D-niveau verdween, in
plaats daarvan kwamen er leerwegen en profielen. Een verandering die niet zonder slag of stoot is gegaan, maar
die wel goed is geweest, vinden Marlies Scheres van het Citaverde College
en Gérard Bruijsten van het Dendron College.

Bijlagen

U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Welkoop Sevenum
gehele gemeente behalve
Broekhuizen(vorst), Lottum,
Meerlo, Swolgen en Tienray
Ramses
Meerlo, Tienray, Swolgen, Broek
huizen(vorst), Melderslo en
Lottum
Assurantie Groep Horst
gehele gemeente

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 18.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts, Wim Coenen,
Rick van Gasteren, Anne Gubbels,
Fabienne ten Horn, Judith van
Meijel, Cleo Schatorjé, Gyonne
Schatorjé, Rosanne Vromen, Nicky
Willemsen en Kris Wijnands
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Mike van Kempen
Marianne Pirlo
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl/bezorging
voor punten waar u een exemplaar op kunt
halen. In ieder dorp van onze gemeente
bevindt zich een ophaalpunt.

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

Vijftien jaar geleden kreeg een
deel van het middelbaar onderwijs
een andere invulling. Mavo en vbo
gingen op in het vmbo. Er kwamen vier
leerwegen: een basisberoepsgerichte,
kaderberoepsgerichte, gemengde
en theoretische leerweg. De eerste
richt zich vooral op het praktijkgericht
onderwijs en de laatste op theorie.
Die verandering was niet een kwestie
van alleen de bordjes verhangen, zegt
Gérard Bruijsten, teamleider vmbo
van het Dendron College. “Inhoudelijk
is er veel veranderd. Zo wordt er nu
vooral gekeken naar de vaardigheden van een leerling.” “We gaan uit
van wat een kind kan’”, vult Marlies
Scheres, adjunct-directeur vmbo van
het Citaverde College, aan. “Leerlingen
met een vmbo-diploma zijn heel praktisch en zelfstandig. Wist je dat zestig
tot zeventig procent van de bevolking
een vmbo-diploma heeft? En toch, als
je de term vmbo op internet opzoekt,
kom je alleen maar negatieve verhalen
tegen. Maar dat slechte imago van het
vmbo is onzin.”
“Er zijn ouders die de basisschool
onder druk zetten om toch maar een
havo-advies te geven,” zegt Bruijsten.
“Ik vind: ga voor het kind en niet voor
je imago.” “Het merendeel van de kinderen wil gewoon leren”, stelt Scheres.
“Door die tien procent die dit niet wil,
komt er meteen zo’n negatief etiket op
het vmbo-onderwijs. In het vmbo werken docenten die hart hebben voor hun
leerlingen. Naast het aanleren van hun
vak gaan ze er voor om de leerling het
beste uit zichzelf te laten halen.” “Het
vmbo kent veel hele goede docenten”,
beaamt Bruijsten.

Samenwerking met
basisscholen
Met ingang van het schooljaar
2016-2017 maakt het vmbo een
nieuwe ontwikkeling door, waarbij

de nadruk nog meer op (beroeps-)
vaardigheden komt te liggen. Met
deze opzet sluit het vmbo beter aan op
het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. De overheid wil daarnaast
dat het voortgezet onderwijs meer
gaan samenwerken. In het Regionaal
Samenwerkingsverband tussen de
vmbo-scholen in Horst aan de Maas,
Venlo, Venray en Panningen gebeurt
dit al. “Allemaal streven we hetzelfde
na: passend onderwijs bieden op
een leerplek dicht bij huis zodat we
de leerlingen kunnen voorbereiden
op de maatschappij”, zegt Scheres.
“Daarnaast zijn we een samenwerking aangegaan met Dynamiek
Scholengroep. We merken namelijk dat
ook op de basisscholen nog veel onduidelijkheid is over wat het vmbo nu
precies inhoudt.” Zo kent het Dendron
al langer de zogenoemde Doe-dagen
waarbij leerlingen van de basisschool
kennismaken met het vmbo. Ook
vinden er uitwisselingen plaats tussen
docenten van b
 asisscholen en voortgezet onderwijs. Scheres: “Daarnaast is
er een samenwerking met bedrijven in
de regio Horst. Met de Industriële Club
Horst wordt een concreet plan opgesteld waarin niet alleen onze leerlingen
leren, maar ook onze docenten in de
bedrijven en de bedrijven meer in de
school komen.”
Het Dendron College telt momenteel zo’n duizend leerlingen op het
vmbo. Daarvan zijn er 125 afkomstig uit
de regio Venray. Bruijsten: “Zij kiezen
bewust voor het vmbo in Horst. Het
vmbo-onderwijs op onze scholen heeft
een hele goede naam in de regio. We
besteden veel aandacht aan een goede
voorbereiding op het vervolgonderwijs. Er wordt weinig van opleiding
geswitcht.” “Ik denk dat we er trots op
mogen zijn dat we een vmbo-school
zijn”, haakt Scheres daar op in. “En als
wij trots zijn, dan kunnen de leerlingen
dat ook zijn.”

Website voor
tijdelijke huisvesting

Steekpartij
in Melderslo
In Melderslo heeft op zaterdagochtend 3 januari een steekpartij
plaatsgevonden aan de Meester Nellenstraat. De politie heeft daarbij één
persoon aangehouden.
De steekpartij vond plaats als
gevolg van een ruzie in de relationele
sfeer, laat een woordvoerster van
de politie desgevraagd weten. Een
24-jarige vrouw uit Melderslo stak

haar 25-jarige vriend, die ook uit
Melderslo kwam, neer. De vrouw is
aangehouden, maar werd zaterdagmiddag weer in vrijheid gesteld. Het is
niet bekend hoe het met de man gaat.

HALLO in Litouwen
Onlangs waren Lotte en Toon Vervoort uit America samen met hun
ouders Jos en Elly op familiebezoek bij hun oom Lei en tante Loreta in
Litouwen. Tijdens dit uitstapje werd ook een bezoek aan de Litouwse
hoofdstad Vilnius gebracht, waar ze deelnamen aan een
sightseeing-tour langs vele bezienswaardigheden in deze stad.
Tijdens de pauze van deze rondtoer grepen Toon en Lotte hun kans
schoon om HALLO Horst aan de Maas even te lezen.

Wonen Limburg laat in samenwerking met gemeenten Horst aan de
Maas, Peel en Maas en Venray een website bouwen voor mensen die op
zoek zijn naar tijdelijke woonruimte. De doelgroep bestaat bijvoorbeeld
uit mensen die een tijdelijke overbrugging nodig hebben en uit arbeidsmigranten.
Het idee achter de website is
aanbieders en zoekers van tijdelijke
huisvesting bij elkaar te brengen.
De site gaat aansluiten bij de al
bestaande website Thuis in Limburg
voor het reguliere woningaanbod en
wordt meertalig opgezet. Het gaat
om woningen, kamers en logies of
pension. Wethouder Arno Janssen
van Peel en Maas heeft namens
de deelnemende gemeenten een
subsidie van 50.000 euro aangevraagd bij provincie Limburg voor

bouw en beheer van de website met
de naam Thuis Tijdelijk. Er kunnen
nog meer gemeenten aanhaken.
Indien de provinciale subsidie onverhoopt niet doorgaat, staat Wonen
Limburg garant voor de kosten. De
woningbouwvereniging betaalt ook
de personeelskosten. Het is de bedoeling dat minister Lodewijk Ascher van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid de
website op maandag 9 februari in De
Maaspoort in Venlo tijdens een congres over arbeidsmigranten onthult.

Winterwonderland

€29,00

€14,00

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Twee aanhoudingen
tijdens de jaarwisseling
Oudejaarsavond in Horst aan de Maas is relatief rustig verlopen. Er werden twee personen aangehouden in Horst
en Meterik, laat een woordvoerder van de politie weten.

Gelders volkoren
Een gezonde boterham

www.bakkerijbroekmans.nl

is op zoek naar een

chauffeur

Dit jaar zijn er tijdens de jaarwisseling in Horst aan de Maas twee
aanhoudingen verricht. In de Mèrthal in
Horst vond een groot nieuwjaarsfeest
plaats. Een van de bezoekers daar is
aangehouden na een opstootje. “Deze
persoon is aangehouden op verdenking
van mishandeling”, aldus de woordvoerder van de politie. De andere
persoon werd in Meterik aangehouden.
“Hij had een aantal zaken in de buurt
van zijn eigen woning vernield, waarschijnlijk onder invloed van drank.”

Voor de rest zijn er tijdens oudejaarsavond in Horst aan de Maas geen
noemenswaardige incidenten gebeurd.
“De avond verliep relatief rustig en is
waarschijnlijk vergelijkbaar met andere
jaren,” meent de woordvoerder van de
politie.

Vuurwerkoverlast
Op de website vuurwerkoverlast.nl
kwamen er zo’n zestig meldingen
binnen van vuurwerkoverlast in de
gemeente Horst aan de Maas. Een

groot deel van die meldingen kwam
al binnen voor 18.00 uur, het tijdstip
vanaf wanneer vuurwerk afsteken
officieel toegestaan is. Rond 11.00 uur
waren er op oudejaarsdag al ongeveer
33 meldingen van overlast gedaan.
Ongeveer de helft van alle meldingen
kwam uit Horst, namelijk 27. Verder
was opvallend dat er in Meterik zes
meldingen binnenkwamen en in
Grubbenvorst zeven. De website is
bedoeld voor anonieme meldingen van
vuurwerkoverlast.

Hond mishandeld in Horst
Op de Venrayseweg in Horst is op vrijdag 26 december een 8,5 jaar oude zwarte bastaardreu mishandeld.
De hond werd met een scherp voorwerp gesneden in zijn linkerheup.
Volgens de dierenpolitie had
de hond een snede door de huid
tot op de spierbundels. De wond is
door een dierenarts gehecht. Wie de

hond verwond heeft of wat het
motief van de daad is, is nog niet
duidelijk. De eigenaar van de hond
heeft inmiddels aangifte gedaan

van mishandeling van het dier.
Getuigen van de mishandeling
kunnen zich melden bij politie Limburg
via 0900 88 44.

Meer woningbouw Swolgen
De dorpsraad van Swolgen wil meer woningbouw in het dorp realiseren. Ze heeft haar oog laten vallen op
een perceel van 9.000 vierkante meter dat nu nog eigendom is van de gemeente.
De Swolgense dorpsraad
constateerde al eerder een
behoefte aan ruimte voor koop- en
huurwoningen. Ze werkt daarom
met de gemeente aan een nieuw
woningbouwplan. Volgens de
dorpsraad zijn er al ongeveer

vijftien geïnteresseerden in huur- of
koopwoningen in het gebied dat zij
Kerkveld II noemt bij hen bekend.
Om de interesse voor het
nieuwe woningbouwgebied verder
in kaart te brengen, organiseert de
dorpsraad donderdag 29 januari

een informatieavond over wonen in
het dorp. Geïnteresseerden krijgen
hier informatie over mogelijke
woningtypes, de tijdsplanning en
stimuleringsmaatregelen.
De avond vindt plaats vanaf
19.30 uur bij Startpunt Wonen in Horst.

Onderzoek naar zwarte rat

m/v

• die in het bezit is van een groot rijbewijs.
• wij vragen een zelfstandige en flexibele inzet.
• enige ervaring met agrarische sector is gewenst.

algemeen
medewerker

m/v

stapel

• alle voorkomende werkzaamheden bij het leegmaken van de champignoncellen en het bedienen van de leegmaakmachine.
• in het bezit zijn van een vrachtwagenrijbewijs.
• wij vragen een flexibele en enthousiaste inzet.

KORTING!
extra

kassakorting op
Heb je interesse of wil je nog meer informatie
reeds afgeprijsde artikelen
Mail dan naar karin@sikes.nl
bij 1 stuk
10% korting
Gesitrans BV bij 2 stuks
20% korting
Rouwkuilenweg bij
43,35813
stuksBH Ysselsteyn
30% korting
bij 4 stuks of meer 40% korting

stapel

stapel
KORTING!

KORTING!
extra kassakorting op
reeds afgeprijsde artikelen

extra
kassakorting
extra
kassakorting op
bij 1 afgeprijsde
stuk
10%opkorting
reeds
artikelen
reeds afgeprijsde artikelen

bij 2 stuks
korting
bij
10%
korting
bij 11 stuk
stuk
10%20%
korting
bij
2
stuks
20%
korting
3 stuks
korting
bij bij
2 stuks
20%30%
korting
bij
33 stuks
30%
korting
4 stuks of meer
40%
korting
bij bij
stuks
30% korting
bij
bij 44 stuks
stuks of
of meer
meer 40% korting

40% korting

Deukje?

De zwarte rat. Als agrariër wil je dit beestje liever niet in je stal of schuur hebben. Ze vreten voorraden aan en
verspreiden ziekten. In Noord-Limburg, ook in Horst aan de Maas, is het dier aan een opmars bezig. De gemeenten
Horst aan de Maas, Venlo en Venray hebben besloten de bestrijding gezamenlijk op te pakken.
Ratten vind je overal, niet alleen
in het buitengebied maar ook in
woonwijken. Het nadeel van de zwarte
rat is, is dat hij lastig te bestrijden is.
“De bestrijding moet anders aangepakt
worden”, legt een woordvoerder van
gemeente Horst aan de Maas uit.

“Het heeft geen zin om ze in één stal
te bestrijden, dan trekken ze gewoon
verder naar een andere boerderij.
Daarom hebben we gekozen voor
een regionale aanpak. Daarvoor gaan
we onder meer agrarische bedrijven
benaderen.” De meldingen van overlast

die de gemeente binnenkrijgt, zijn
vooral van bestrijdingsbedrijven.
Daarom wordt er eerst geïnventariseerd
wat de precieze omvang van de
overlast is. De samenwerkende
gemeenten hebben een provinciale
subsidie gekregen voor de aanpak.

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Wij zijn dolgelukkig
met de geboorte van

Luuk

2 januari 2015
Zoon en broertje van
Patrick Seuren en
Karin Alards
Lotte en Evi
Blaktweg 30
5962 NH Melderslo

Binnen vlooienmarkt De Riet Horst,
Weltersweide 22.
Zo. 11 jan. 9-16 uur. Voor meer info
en inschrijven via hh-marktkramen.nl
Vakantiehuis en appartementen te
huur Mallorca aan het strand www.
huisbertcati.nl facebook huisbertcati
bertcatimallorca.nl
Xtra4people. Workshop Energetisch
Management, ma. 26 januari
20.00-22.00 uur. Verken jouw eigen
ruimte en beheer deze! Informatie
en opgeven, Maryse 06 51 78 70 32
www.xtra4people.nl
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.
Garageverkoop, zaterdag 24 januari
van 10.00 uur tot 15.00 uur. Lokatie:
Schoolweg 73, 5916 PK Venlo.
Verloren handschoenen (merk
Roeckl)? Waarschijnlijk verloren in de
fietskelder van het Dendron College. Tel.
077 467 43 53.
Opslagruimte te huur. Geïsoleerde
opslagruimten á 105 m2 te huur,
v.v. grote sectionale deuren 3x 5 mtr.
Makkelijke bereikbaarheid. Heftruck
aanwezig. Tongerloseweg 2
077 398 47 51 / 06 20 59 86 67.
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Geboren

Mats

2 januari 2015
Zoon van
Roy Hesen en
Joanne Volkers
Zonnedauw 35
5975 TD Sevenum

Geboren

Loek

4 januari 2015
Zoon van
Johan van Horen
en Chantalle Stevens
Broertje van Siem
Gyssenbergstraat 5
5975 SG Sevenum
Verloren zwarte oorbelhanger
(facetgeslepen bolletje met 4 kleine
steentjes), van Jan Linders naar
De Drink. Tel. 077 398 45 47.
Timmerwerkplaats. Te huur:
verwarmde timmerwerkplaatsen,
380 m2 en 260 m2, met kantoorruimte
100 m2, aan de Westsingel Horst,
Meer info: 06 24 19 24 01 of
info@kustersindustriedeuren.nl

Geboren

Welkom kleine vent
wat leuk dat je er bent!

24 december 2014
Zoon van
Dick Logister en
Berdien van Helden
Langstraat 35
5963 NT Hegelsom

29 december 2014
Zoon van
Wiel van den Munckhof
& Mieke van Rens
Swolgensedijk 17
5962 NP Melderslo

Laurens

Ruben

www.SchuifwandkastenOpMaat.nl
Laagste prijsgarantie! Gratis advies en
offerte aan huis. Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen-Sevenum).
www.hulpaanhuislimburg.nl Zoekt u
ondersteuning bij uw mantelzorgtaken?
Wij helpen u graag. Kijk op onze site of
bel 077 467 01 00.
Troubadour Math Craenmehr.
Voor ik het vergeet te vermelden.
Een huiskameroptreden kan ook
gezellig zijn met vrienden. Als je niet
meezingt, bel dan maar liever niet. Met
muzikale groetjes, Math
06 22 60 41 88 math@muziekenspel.nl
Xtra4people Klank lig concert,
za. 24 januari 13.30-15.00 uur. Info en
opgeven bij Maryse, 06 51 78 70 32.
www.xtra4people.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Goede voornemens.
Kom naar de inloopavond van Slender
You Fit. Vrijdag 16 januari 1900-2100.
Sport en/of afslanken voor iedereen. Of
maak een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek: 06 33 17 83 33.
Weltersweide 1 Horst.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters. Ma t/m vr 09.00 - 18.00 uur

OPRUIMING
t/m 70% KORTING

lingerie • nachtmode • ondermode
Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50 • www.cleopatralingerie.nl

Al 25 jaar kwaliteit in ‘t Nest!

Mindfulness Leven met aandacht.
Op 21 januari is er een proefles.
De training start op 28 januari in Venray.
Jan Houwen, lichaamsgericht therapeut,
psychotherapist ER,
0478 58 73 64, jan.houwen@dorje.nl,
www.dorje.nl
Herberg De Lindehoeve. Op 18-01-2015
weer voermanslunch van 12.00 tot
15.00 uur. Net even wat anders...
Gewoon Lekker. Reserveren T: 077 327
01 35 E: info@delindehoeve.info
www.herbergdelindehoeve.com
Horsterweg 51, Grubbenvorst.
Definitief ontharen. Haarvrij voor
de zomer.........start nu! € 1 per IPL flits.
Maak een afspraak bij Pulzzz:
06 33 17 83 33 of kom naar de
inloopavond bij Slender You Fit:
vrijdag 16 jan. 19.00-21.00 uur.
Weltersweide 1 Horst.
Gevonden sleutelbos in Grubbenvorst
(Kuilveld) met aanhangende namen
van locaties. Tel. 077 366 24 42.
Een goed begin! Yoga
Wekelijkse yogalessen in Horst,
Kronenberg, Meerlo en Grubbenvorst.
www.yogasanjoca.nl 0478 69 26 73.

Nu ook in Sevenum
en Kronenberg!

www.kinderopvanghetnest.nl
Ursulinenweide 7, 5971 ED Grubbenvorst | 077 366 19 55 | info@kinderopvanghetnest.nl

www.dns-technicalparts.nl
“De webshop” voor klussers!
Bouwgereedschappen - beregening elektrotechniek - pneumatiek - tuin
en park - winkel en werkplaats –
bevestigingsmaterialen.
Ook bedrijven zijn van harte welkom!
Wilt u ergens heen en kunt u dit niet
alleen, kunt u niet weg doordat u thuis
iemand niet alleen kunt laten, hebt u
wat licht huishoudelijk werk waar ik
u bij kan helpen, wilt u gewoon eens
flink uit waaien, of gewoon wat gezellig
kletsen, of hebt u een hondje dat ook
eens wat extra aandacht verdiend.
Schrijf naar: Hallo Horst aan de Maas.
br.o.nr. 801, Handelstraat 17, 5961 PV
Horst.

rolluik reparatie

Klein onderhoud thuis
Ron van Gool 06 202 88 600

Terecht
bouw
vergunning
voor NGB
Gemeente Horst aan de Maas
heeft terecht een
bouwvergunning verleend aan de
initiatiefnemers van het
Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB)
aan de Laagheide in
Grubbenvorst. Dat heeft de Raad
van State woensdag 7 januari
beslist. Op het bedrijf komt plaats
voor 1,1 miljoen kippen en
35.000 varkens.
Belangenvereniging Behoud
de Parel en omwonenden van het
Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in
Grubbenvorst tekenden bezwaar
aan tegen de plannen. Zij gingen
vorig jaar in hoger beroep nadat
rechtbank Limburg hen in maart
2014 ongelijk had gegeven. Volgens
rechtbank Limburg waren de omwonenden geen belanghebbenden
in de zaak omdat ze te ver van de
intensieve veehouderijen zouden
wonen. Hun bezwaren zijn daarom
toen niet in behandeling genomen.
De bezwaren van Behoud de Parel
werden ongegrond verklaard.

Gelijk op
milieuaspecten
De omwonenden stelden dat
zij wel gehoord moeten worden,
omdat de plannen een grote ruimtelijke uitstraling hebben. De Raad
van State behandelde de rechtszaak op maandag 18 augustus. Ze
geeft nu toe dat een deel van de
omwonenden die op ongeveer een
kilometer afstand of minder van het
plangebied wonen, wel recht van
spreken hadden. Zij geeft hen echter
geen gelijk.
Behoud de Parel stelde onder
andere dat beter onderzoek naar de
milieugevolgen gedaan had moeten
worden, bijvoorbeeld op het gebied
Maasduinen en andere beschermde
natuurgebieden in Nederland en
Duitsland. Daarnaast vreest ze voor
geluids- en geuroverlast en schade
aan de volksgezondheid. Hoewel de
Raad van State hen gelijk geeft over
de beschermde natuurgebieden,
stelt ze dat in nieuwere besluiten
rond het NGB hiervoor juiste aanpassingen zijn gedaan. Ze vernietigt
dan ook het eerdere besluit van de
rechtbank, maar laat de beslissing
om de vergunning uit te schrijven,
overeind.

Belangrijke stap
richting komst NGB
De gemeente geeft aan zich
eerst te willen verdiepen in de
uitspraak alvorens inhoudelijk te
reageren. “Dit is een belangrijke
stap richting de komst van het
NGB”, aldus een woordvoerder.
De procedure rondom het NGB kan
hiermee verder. Bij de gemeente
wordt nu gewerkt aan fase twee van
de bouwvergunning. Bij de provincie
loopt nog een aantal procedures
rondom milieuvergunningen.
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‘Ik ben te gekleurd om mensen
alleen maar aan het lachen te maken’
Zijn vorige theatervoorstelling was een doorslaand succes. Er volgde zelfs een tweede speelronde. Nu is Marco
Roelofs (40) uit Horst terug met Ramkoers, waarin hij de wereld om zich heen op de hak neemt zonder zichzelf te
sparen. “Kaal was de afsluiter van een periode als punkmuzikant. De inhoud dwong zichzelf af. Ramkoers is
eigenlijk mijn eerste echte voorstelling”, aldus Marco.

uit bezorgen, maar ook tot nadenken
zetten.” Zelfspot vormt hierbij een
belangrijk instrument. “Op het toneel
moet je niet alleen met je vinger naar
anderen wijzen. Ik zet mezelf altijd
neer als iemand die verliest. Je moet
niet enkel ijdel willen zijn, maar ook
de rol van de loser in durven nemen”,
vertelt Marco.

De dood of de gladiolen

Ramkoers, de naam doet vermoeden dat het een rauwe voorstelling is.
“In algemeen opzicht doel ik hiermee
op de huidige samenleving die zich op
volle kracht richting muur begeeft. Het
is drie voor twaalf. Iedereen wil zich
overal maar op voorbereiden, maar niet

iedereen beseft dat het zinloos is. Je
kunt tegenwoordig zelfs je verzekering
verzekeren. Ik beschrijf de gekte van
de huidige maatschappij”, aldus Marco.
Hierbij trapt hij echter niet wild om zich
heen. Ramkoers is best een serieuze
voorstelling geworden, laat hij weten.

“In het begin had ik het idee om iedereen anderhalf uur lang keihard te laten
lachen. Ik ben er echter achter gekomen dat ik niet zo’n type ben. Daar ben
ik veel te gekleurd voor. Mijn ambitie is
om humor met een boodschap te brengen. Ik wil mensen een leuke avond

“Persoonlijk staat Ramkoers voor
alles of niets. Na mijn periode als
muzikant bij de Heideroosjes heb ik nu
de overstap naar het theater gemaakt.
Ga ik hierin slagen? Is dit mijn nieuwe
‘ding’? Ik ga er volledig voor. Het is
de dood of de gladiolen”, concludeert
Marco. Heeft hij zich nog niet voldoende
bewezen met zijn theaterdebuut? “Kaal
moest er nog uit. Je kunt het zien als
een schakel tussen de Heideroosjes en
het theater. Ramkoers is eigenlijk mijn
eerste echte voorstelling en een stuk
lastiger. Veel mensen denken dat het
gemakkelijk voor me is gezien mijn
achtergrond. Ik vergelijk het meestal
met een voetballer die eerst in de
eredivisie heeft gespeeld en nu gaat
hockeyen. Het zijn beide balsporten,
maar met een andere discipline. Als
punkmuzikant ben je heel expliciet,
‘fuck the system’. In het theater is
dit heel lelijk. Het is een kwestie van
groei en ontwikkeling voor mezelf”,
reflecteert hij.

‘Ik koester Horst’
In Kaal verwees Marco geregeld naar zijn geboortegrond. Ook

in Ramkoers wil en kan hij zich niet
losmaken van Horst. “Ik woon in
Amsterdam, maar thuis is Horst. Ik
koester het. Zo zit er een dialectnummer in de voorstelling, Kel van
Konstante Kloetereej. Daarnaast haal ik
mijn geboorteplaats ook eens aan. Zo
zit er een redelijk serieus stuk in over
mijn moeder. Hierin vergroot ik uit dat
ze nooit uit Horst is weggeweest, maar
natuurlijk is niets minder waar. Op
theatrale wijze schets ik zo een minder
groot wereldbeeld. Mijn familie heeft
de voorstelling al gezien en reageerde
verbaasd op dit stuk. Ik moest ze
duidelijk maken dat ik op het podium
dezelfde Marco ben, maar dan wel de
Marco die bezig is met een theatervoorstelling. Ik vergroot stereotypes
uit, omdat een verhaal dat soms nodig
heeft”, benadrukt hij.
Als eventuele toegift kunnen mensen een ander dialectnummer verwachten, Dreumel in Dublin. “Het is een
typisch Iers drinknummer waarin een
Horstenaar moederziel alleen door de
straten van Dublin loopt. Conclusie: er
is geen verschil tussen mensen hier of
daar. Iedereen is hetzelfde en verlangt
naar hetzelfde”, aldus Marco. En waar
verlangt hij zelf naar? “Een plekje in het
theater veroveren. Alles wat ik tijdens
mijn periode bij de Heideroosjes niet
kon doen, doe ik nu. Ik kijk gewoon
waar het naartoe rolt.”
Marco speelt zijn voorstelling op
zondag 8 februari in Horst. Deze is uitverkocht. Wel zijn er nog kaarten voor
zijn optreden op zaterdag 10 januari in
Panningen. (Foto: Robin van Looy)

Vervolg voorpagina

‘Sluiting of sloop wordt niet uitgesloten’
wanneer blijkt dat een kern te klein
is om allerlei accommodaties in stand
te houden of wanneer samenwerking
tussen kernen voordeliger is.
Wethouder Van Rensch geeft aan
dat de plannen ingrijpende gevolgen
kunnen hebben voor de kernen,
inwoners en verenigingen. “Dit project
zal best wel impact hebben. Vandaar
dat we de plannen in samenwerking
met de gemeenteraad en de bevolking
op willen stellen en mensen nu alvast
duidelijk willen maken dat het eraan
staat te komen.” Toch stelt hij dat men
niet moet vrezen voor de leefbaarheid.
“Wij zien dat er vaak een verband
wordt gelegd tussen leefbaarheid en
de aanwezigheid van voorzieningen.
Begrijpelijk, maar de leefbaarheid
en de mate van woongenot wordt
door veel meer zaken bepaald
dan alleen de aanwezigheid van

De voormalige Norbertuskerk in Horst gaat in de toekomst als basisschool dienen (foto: archief)
Dat kan leiden tot sluiting of
zelfs sloop van voorzieningen, maar
kan ook betekenen dat verenigingen
ruimtes voortaan gaan delen of dat
nieuwbouw een oplossing biedt. Als
voorbeeld noemt wethouder Van
Rensch het sportpark van Sporting
ST, waarbij de voetbalverenigingen
van Tienray en Swolgen hun oude
accommodaties hebben verlaten om

samen in een nieuw complex verder
te gaan.
Ook de invulling van lokale horeca
en kerken speelt een rol in het plan.
Hoewel deze niet in bezit zijn van
de gemeente, wil zij in een breder
kader kijken naar dorpen. “Je moet
kijken naar het complete plaatje en
naar de effecten van de maatregelen
op de hele kern”, aldus Van Rensch.

De wethouder illustreert dit door te
stellen dat de gemeente niet zomaar
kan beslissen dat de fanfare met haar
repetities uit de zaal van een café naar
een multifunctionele accommodatie
verhuist. De concurrentie zou tot
leegstand van het café kunnen
leiden, wat in het grote plaatje weer
nadelig voor het dorp is. Ook wordt
over dorpsgrenzen heen gekeken,

een school of sportpark”, stelt het
college in haar voorstel. En, vult
wethouder Van Rensch aan: “Er moet
voor elke kern een plaats zijn voor
ontmoeting. Hoe die eruit gaat zien,
dat kan verschillen. Een school die
verdwijnt is lastig, want dat is een
bindende factor in het dorp. Maar een
ontmoetingsplek moet er hoe dan
ook zijn. De participatiemaatschappij
heeft faciliteiten nodig om elkaar te
ontmoeten. We moeten compenseren
voor zaken die gaan vertrekken,
eventueel in naastgelegen dorpen.”
De gemeenteraad beslist in
februari of de inventarisatie van de
wethouder van start mag. In het
tweede kwartaal van 2016 moet het
plan klaar liggen. Het zal dan volgens
de wethouder zo’n tien tot vijftien
jaar duren voordat alle plannen
uitgevoerd zijn.
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HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar
een mooie herinnering

T 0478 - 760012
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Gevraagd spullen voor startende
kringloop. Halen alles gratis op
o.a. meubels, electra, gereedschap,
antiek, porcelein, kleine spullen etc.
Geldt ook voor uw complete inboedel.
Tel. 06 49 78 91 04
kringloopcentrumnl@ziggo.nl
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Tuinmeubels, tafels, bankjes, ook
maatwerk.Voor binnen en buiten.
Ook tuinkussens op maat.
Op afspraak 06 51 93 18 38 Melderslo.
Xtra4people begeleiding/coaching.
CoCreatief, kleurrijk en op maat, geen
wachtlijst. Maryse 06 51 78 70 32,
www.xtra4people.nl
Stretching & Centering. Voor degenen
die van beweging houden en rust in het
hoofd. 12 lessen Gasthoes Horst vanaf
16-1-2015. Informatie/opgeven: 0478
58 32 72 info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl Bent u
op zoek naar een huishoudelijke hulp?
Wij helpen u graag. Kijk op onze site of
bel 077 467 01 00.
B24fitclubs zoekt 3 dynamische
collega’s die willen leren werken als
welzijnscoach. Bel 06 10 29 17 21.
Peutergym start vanaf 10 januari 2015
op de zaterdagmorgen in Sevenum!
Van 8.45 – 9.45 uur kunnen de peuters
en hun begeleider terecht in sporthal
de Kruisweide.Voor meer informatie of
aanmelding, stuur dan een mail naar
ledenadministatie@hosema.nl
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Dyslexie/Leerproblemen.
Professionele hulp, begeleiding bij
dyslexie en andere leer- en/of gedragsproblemen. Basisschool, voortgezet
onderwijs, jongeren en volwassenen.
Gratis intake. info@reachup.nl
tel. 06 50 27 1973 www.reachup.nl
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Het verlies was er al voor het einde
De rouw voordat het afscheid kwam
Toen die onzekere verwarring
bezit van haar leven nam.

Na een arbeidzaam leven van eenvoud en goedheid
is mijn partner, onze pap, schoonvader en opa rustig ingeslapen

Sraar Litjens

Dankbaar voor de vele jaren waarin wij van haar goedheid
en levensblijheid mochten genieten, delen wij u mede
dat na een liefdevolle verzorging in Hof te Berkel te Horst
van ons is heengegaan ôs mam en lieve oma

Fien van den Munckhof-Driessen

partner van

Greet Toonen
* 17 maart 1932
Grubbenvorst

† 2 januari 2015
Wijchen

echtgenote van

Jac van den Munckhof †
Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar.
Nuenen, Louis en Els
Coen en Rian, Cas
Rik
Bert en Anneke
America, Nellie en Arno
Bart en Mieke, Puck
John en Esther, Sanne, Isa
America, Ger
Horst, 5 januari 2015
Hof te Berkel 23
Correspondentieadres:
Bloemvenweg 14, 5966 RN America

Wijchen:
Horst:

Greet Toonen
Hans Litjens en Diane van Oudheusden

America:

Gert en William Holtackers - Litjens
Sven, Jordi, Britt, Bo

Wijchen:

Jeroen en Jessica, Job, Tijn
Jurgen en Nancy, Ilse, Daan
Bjorn en Bianca, Luca

Valendrieseweg 55, 6602 GJ Wijchen
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 9 januari
om 10.00 uur in de H. Antonius Abt kerk, Oosterweg 2 te Wijchen,
waarna wij hem begeleiden naar de Boszaal
van het crematorium “Jonkerbos”,
Weg door Jonkerbos 51 te Nijmegen.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 10 januari 2015 om 10.30 uur
in de parochiekerk van de H. Jozef te America waarna
de begrafenis zal plaatsvinden op het R.K. kerkhof aldaar.

Donderdagavond zal er om 19.00 uur een avondwake
voor Sraar worden gehouden in voornoemde kerk.
Na de avondwake kunt u persoonlijk afscheid van hem nemen
in uitvaartcentrum “Wessels”, Elckerlycweg 3 te Wijchen.

Bijeenkomst in de kerk om 10.15 uur alwaar gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.

Gelegenheid tot schriftelijke condoleance
vóór beide diensten achter in de kerk.

Ôs mam is opgebaard op haar kamer waar u vrijdag van
14.30 tot 15.30 uur afscheid van haar kunt nemen.

In plaats van bloemen liever een gift voor Stichting Vrienden van de Weegbree.
De collectebus daarvoor staat op de condoleance-tafel.

Ôs bereikte ‘t verdreetige bericht dát ôs aldste lid

Tonny Vullinghs
op 88-jäörige laeftiëd is aoverleeje.
Ondanks eur verhoêzing nao Mestrich jaore geleeje, bleef zeej
tot op hoëge laeftiëd betrokke beej os veriëniging.

Via-Rosa. Meditatie, mindfulness
verdiepingsavonden, volle maanwandelingen, Reiki cursussen, coaching en
counseling, Reikibehandelingen.
www.via-rosa.nl tel. 0478 69 10 06.

Verloren op 30 december bij winkels
Kruidvat, Jan Linders, Action en Primera
in Sevenum: rode gebreide sjaal met
o.a. blauwe/crème strepen op
uiteinden. Tel. 06 16 19 09 72.

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf E 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.

Rolsteigers – ladders – trappen.
Verhuur en Verkoop. Diverse acties!
www.hdl-klimmaterialen.nl
Tel. 06 12 37 66 95.

Weej wense Mariëlle, Josefien, Annelies en Timmy, Marjolijn en
Johan, Hendrickje en Leon en de (achter)kleinkiënder veul sterkte
toe met dit groëte verlees.
Treur niet om mij want zo is het leven
nu eenmaal. Hef een glas, zoals ik dat
vaak deed, met een lach en een traan
en dan gewoon weer verder gaan.

Besteur en leeje Carnavalsveriëniging D’n Dreumel Hôrs

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Gratis sporten!
Vanaf zondag 4 jan. om meteen uw
goede voornemens in actie om te
zetten start 24Fit Club Horst met gratis
sporten in de Kasteelse bossen.
Bel voor info: Patricia 06 27 02 17 83.
Let’s get fit the fun way!

Fietsreparatie Piet Kusters,
Stuksbeemden 9 Horst.
Tel. 077 398 60 16.

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Sony mobiel verloren 2 jan. tussen
Horst en Sevenum óf in Sevenum
06 15 50 22 18, beloning!
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.
Waar? Elke dinsdagmorgen op de
weekmarkt te Horst.

Pietje Postma
Echtgenote van

Jan Wilhelmus Heinekamp
Oenkerk,
30-04-1942

Lottum,
01-01-2015

Een laatste groet aan allen die mij tijdens mijn leven genegenheid,
vriendschap, liefde en hulp hebben gegeven, mijn hartelijke en
welgemeende dank hiervoor.

Dag en nacht bereikbaar

Zowel Jan als ik hebben onze lichamen ter beschikking van de
wetenschap gesteld dus geen bloemen, praal of wat dan ook, maar een
berichtje of t.z.t. bezoekje aan Jan wordt echter zeer gewaardeerd!

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl

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

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

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

www.theoarts.com

Het gaat jullie goed allen, we bridgen in de hemel verder
en ik zal altijd proberen om het beste contract te maken,
het contract met het leven is hiermee beëindigd.
Correspondentie adres:
Past. Kerboschlaan 2A, 5973 NV Lottum

08
01

winkel&bedrijf 07

Kunstwerk op industrieterrein Horst
Aan de Molenbeekweg in Horst is op vrijdagmiddag 2 januari een 7,5 meter hoge metalen palmboom geplaatst.
Dit kunstwerk is gemaakt door Knik Seuren uit Tienray, die in zijn vrije tijd graag creatief bezig is met metaal.
daar heeft het deze mooie roestkleur
door gekregen. In totaal heb ik ongeveer 230 uur gestoken in het maken
van de boom.”
Leendert Diterwich is tevreden met
het kunstwerk voor zijn bedrijf. “Je kunt
zien dat Knik niet alleen een vakman,
maar ook echt een kunstenaar is. Van
een hoop rotzooi heeft hij hier iets
heel moois gemaakt.” Diterwich kent
de kunstenaar al jaren. “Toen ik hem
de plek liet zien waar het kunstwerk
moest komen te staan, zei hij tegen
mij: ‘dat moet dan wel een hele grote
boom worden’. En dat is precies wat

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

hij heeft gemaakt. De ligging van het
kunstwerk is perfect, ik ben er heel blij
mee.”
Als de palmboom eindelijk helemaal overeind staat, kijken de mannen
vol bewondering naar het kunstwerk.
De bladeren zijn zo gemaakt dat ze
meebewegen met de wind. Tot nu
toe had Knik zijn palmboom nog nooit
helemaal in elkaar gezien, dus vandaag
was voor hem ook een verrassing. “Ik
ben er heel blij mee”, vertelt hij. “En de
opdrachtgever gelukkig ook. Hij heeft
nu een prachtige palmboom, die hij
niet eens water hoeft te geven.”

Kidshoeve BV

Een klein uur hadden de zes
aanwezige mannen nodig om de
7,5 meter hoge en ruim 1.500 kilo
wegende palmboom op zijn voetstuk
te plaatsen aan de Molenbeekweg in
Horst. Ter plekke moeten de bladeren
van de palm nog worden bevestigd

en het geheel wordt met een grote
kraan op zijn plek gehesen. Seuren:
“Ik werd benaderd door een kennis,
Leendert Diterwich, die hier een nieuw
transportbedrijf is gestart. Hij wilde de
omgeving van het bedrijf een beetje
opfleuren.” Ongeveer zes maanden is

hij bezig geweest met het maken van
zijn kunstwerk. “De palmboom is bijna
helemaal opgebouwd uit afvalijzer. Ik
werk nooit met een ontwerp, maar
begin gewoon bij de voetplaat en kijk
dan wel wat het wordt. Het ijzer heb ik
van tevoren behandeld met zoutzuur,

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: Rabobank Horst Venray, InnoVista accountants en adviespartners,
Coen Absil onroerende zaken, Van der Putt Advocaten en Kempen Communicatie

Nieuwe regels woningbouw
Wie in 2015 een huis wil (ver)bouwen krijgt met een aantal nieuwe
regelingen te maken. Particulieren kunnen vanaf 1 juli eenvoudiger
zelf een nieuw huis bouwen. Minister Blok (Wonen) vereenvoudigt
daarvoor de eisen in het Bouwbesluit 2012. Dat betekent bijvoorbeeld
meer vrijheid bij het ontwerpen van je eigen huis zoals de trappen, de
hoogte van het plafond en de omvang van de badkamer en het toilet.
Succesvolle ervaringen hiermee zijn opgedaan in drie gemeenten onder
de Crisis- en Herstelwet. Deze nieuwe regeling geldt vanaf dit jaar
landelijk.
De huizenprijzen zijn de afgelopen twaalf maanden gestegen,
aldus het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). De gemiddelde
woning kostte de afgelopen maand
november 2,3 procent meer dan in
dezelfde maand vorig jaar.
Het gemiddeld prijsniveau van
koopwoningen is nu ongeveer even
hoog als in april 2003. Ten opzichte
van augustus 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, is het
prijsniveau 19,2 procent lager.
De bouwgrondstoffen zijn redelijk constant in prijs. De correctie
vindt dus vooral plaats in de grondprijs. Dan rijst toch de vraag of het
niet hoog tijd wordt dat de gemeentelijke grondprijzen naar beneden
aangepast worden. De uitgifteprijs
van de bouwlocaties is bepalend
voor de waarde van bestaande

koopwoningen. Hier zie ik alsnog werk
aan de winkel voor de lokale overheid.
Differentiatie naar de dorpen (Horst is
namelijk geen Meerlo en Broekhuizen
is geen Horst), zou de markt zeer goed
doen.
Meer hypotheken
Nederlandse banken hebben de
vraag naar woninghypotheken in het
derde kwartaal verder zien stijgen,
meldde De Nederlandsche Bank (DNB)
onlangs. Zij schrijven de toegenomen
vraag toe aan het betere vooruitzicht
op de woningmarkt en het gegroeide
consumentenvertrouwen. De banken
lieten hun criteria voor het verstrekken van een hypotheek in het derde
kwartaal echter ongewijzigd en gaan
deze niet verder versoepelen.
Vanaf dit jaar krijgt u als huiseigenaar een voorlopig energielabel.

Het label geeft aan hoe energiezuinig uw huis is en hoe er energie kan
worden bespaard. Wilt u de woning
verkopen of verhuren, dan moet het
voorlopige label worden omgezet
in een definitief label. De tijdelijke
btw-verlaging op renovatie, herstel
en tuinonderhoud bij woningen blijft
bestaan tot 1 juli.
Heeft u een deskundig uitgevoerd taxatieverslag nodig om uw
hypotheek aan te passen of andere
vragen? Bel gewoon even!
Coen Absil, 06 12 39 96 24

Lottumseweg 37, Broekhuizen
T 077 - 463 39 87
coenabsil@planet.nl
www.coenabsil.nl

Kinderopvang
organisaties
gaan samen
Kinderopvangorganisaties ’t Nest en Ratjetoe, met zestien opvang
locaties in gemeente Horst aan de Maas, gaan sinds 1 januari samen
verder onder de vlag van Kidshoeve BV. Dat zijn beide partijen onlangs
overeengekomen.
Voor ouders en kinderen die
de opvang van Ratjetoe bezoeken,
verandert er voorlopig niets. Ze
blijven bij hun bekende locaties
met de medewerkers, die daar voor
de jaarwisseling ook werkzaam
waren. De dienstverlening vindt
voortaan plaats onder de vlag
van kinderopvang ’t Nest. Ook
wordt ’t Nest verantwoordelijk
voor de tussenschoolse opvang
van basisscholen De Horizon en
De Dobbelsteen in Sevenum en
De Kroevert in Kronenberg.
De redenen van het samengaan
zijn volgens de betrokken partijen de
stijgende kosten voor kinderopvang
door overheidsmaatregelen en het
feit dat ouders minder uren afnemen.
Om de opvang met dezelfde kwaliteit
te kunnen blijven garanderen, stelt
Ratjetoe, is zij op zoek gegaan naar
een partner. Uitgangspunt in deze
zoektocht was het handhaven van
het huidige ontwikkelingsgerichte
aanbod.
Annemie Janssen, directeur en

DubbelFrisss
of Taksi

Superdeals:

Alle soorten, 2 pakken à 1,5 liter
2,43 – 3,57

3 voor

eigenaar van Kidshoeve BV: “We zijn
erg blij dat we samen met ’t Nest tot
goede afspraken zijn gekomen. Onze
pedagogische visie en ook de manier
waarop we ons aanbod vormgeven,
lijken op elkaar.” Ook directeur van
’t Nest, Ghislaine Fonteijn, is blij met
de samenwerking. “ Wij kennen
Ratjetoe als een goede kinderopvangorganisatie met oog en een groot hart
voor kinderen en ouders. Dit is voor
ons een belangrijke voorwaarde om
samen te gaan. We zetten beiden in
op lokale eigenheid, betrokkenheid
en korte lijnen. Kinderopvang ’t Nest
streeft naar een breed voorzieningenaanbod en daar waar mogelijk ook in
de kleine kernen.”
Alle medewerkers en vrijwilligers
zijn ingelicht over de veranderingen.
Zij blijven werkzaam op de voor hun
bekende locaties. Ook ouders en
andere partners waren op de hoogte
van de plannen. In de toekomst gaat
Kidshoeve BV kijken of zij de samenwerking met het basisonderwijs
verder kan uitbouwen.

Dr. Oetker
Pizza Tradizionale
Alle soorten, 2 dozen
5,68 – 2,84

1,99 1+1 Gratis
Geldig van wo 7 jan 2015 t/m di 13 jan 2015.

Geldopname automaat in de winkel!

Phicoop

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24
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GEPLUKT Truus van Soest-Hegger

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.

Truus werd op 6 juni 1957 geboren
in Melderslo in een gezin van acht
kinderen. “Ik groeide op een boerderij
op. Dat betekende veel plezier maken,
maar ook hard werken.” Na de basisschool in Melderslo is Truus de huishoudschool in Horst gaan volgen. “Daar
heb ik drie jaar gezeten en was vijftien
toen ik dat afrondde. Daarna heb ik
nog één jaar op de levensschool in
Horst gezeten. Dat moest omdat ik nog
één jaar leerplichtig was. Het was een
mooie tijd, waarbij ik één dag in de
week naar school ging en de rest van
de week werkte. Op de levensschool
heb ik mensen leren kennen, waarmee
ik nog contact heb. Ook met onze oude
leider Kees, die nou deels in Spanje
woont, heb ik nog een band. Daar ben
ik samen met een goede vriendin al
een paar keer heen geweest.” Truus
koos voor werk in de bejaardenzorg
en kwam in Venlo terecht. “Daar heb
ik een jaar gewerkt en ben vervolgens
naar een verzorgingshuis in Horst
gegaan. Daar werkte ik twee jaar en
ging toen door naar in Blerick. Hier heb
ik tien jaar met veel plezier gewerkt.”
Deze geboren Melderslose verruilde haar dorp in 1982 voor Lottum. Daar woont ze nu nog steeds en vult ze haar
dagen met haar baan bij een vervoersbedrijf en met het wandelen met hond Twister. Het liefst besteedt ze tijd aan
haar grootste hobby, patchwork. Deze week wordt Truus van Soest-Hegger (57) geplukt.

Heeft u zin in een vakantie waar u ontzettend naar uit kan kijken?
Boek uw vakantie ook in 2015 bij mij!
De voordelen van Holland International Reisbureau at Home:
•
•
•
•
•

Holland International
Reisbureau at Home
Uw persoonlijke
reisadviseur,
gemakkelijk en
vertrouwd.

Persoonlijk advies op maat
Op afspraak bij u thuis of op uw werk
Snelle service en altijd ‘up-to-date’ reisinformatie
Zekerheid (ANVR/SGR), veilig en vertrouwd
Ook zelf online boeken, maar mét persoonlijke afhandeling

Tel. 06 21557412
sandra.vestjens@reisbureauathome.nl
www.reisbureauathome.nl/sandra-vestjens

Reisbureau at Home
Sandra Vestjens

OUDE
VIDEOTAPES
OP DVD 4,95
Vraag naar de voorwaarden

E1

Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl

DINGEN

ONZE AANBIE

Elke dag genieten
van haar gezin
Truus ontmoette de liefde van
haar leven in haar eigen dorp. “Tijdens
het uitgaan in Melderslo kwam ik
Matt uit Lottum tegen. Het klikte
meteen.” In 1982 trouwde het stel
en ging in een nieuwbouwhuis in
Lottum wonen. “In 1986 werd mijn
dochter Suzan geboren en toen stopte
ik met werken. In 1989 volgde zoon
Frank. Tegenwoordig woont Suzan in
Broekhuizen en Frank is vorig jaar winter naar Horst verhuisd. Wij hebben ook
een pleegzoon, die in Lottum woont.”
Haar dochter Suzan trouwde afgelopen
zomer. “Dat was een fantastische dag
om nooit meer te vergeten”, zegt Truus
trots. Ze geniet dan ook elke dag van

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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uit eigen keuken

Hongaarse goulash
Boterhamworst

€ 6,25
200 gram € 2,20
500 gram

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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€ 4,60

In haar vrije tijd houdt Truus zich
rond de feesttijden bezig met bloemschikken en met het knutselen met
verschillende stoffen, oftewel patchwork. Dit is het in elkaar zetten van
werkjes door middel van verschillende
soorten stof. Ze maakt bijvoorbeeld
dekens, kussens, kleedjes en nog veel
meer. “Ongeveer 25 jaar geleden
begon ik aan een patchworkcursus in
Grubbenvorst. Na een tijdje verhuisde
onze leidster en heeft Coby Heijnen
uit Lottum dit overgenomen. Zij heeft
een gave op het gebied van kleuren
en wij hebben dit van haar geleerd.”
De huidige groep van vier komt één
keer maand bijeen. Truus is gespecialiseerd in het maken van troostdekens.
“Dit zijn werken waarin stoffen zitten,
die voor de overledene belangrijk
of kenmerkend waren. Zo voelen de
nabestaanden nog de warmte van de
overledene om zich heen. Het houdt de
herinnering levend.”

Sudoku

EEK

100 gram
4 stuks

Patchwork

PUZZEL

VOOR DEZE W

Malse entrecôte ook gemarineerd
Saté schnitzel

haar gezin. Haar zoon Frank is vorig jaar
geregistreerd partnerschap aangegaan.
Matt verdiende de kost voor het
gezin met zijn werk als werktuigbouwkundige in Horst. Maar Truus is een
bezige bij en kon niet lang stil blijven
zitten. “Ik heb verschillende baantjes
gehad na mijn werk als bejaardenverzorgster. Zo heb ik zes jaar in een
keukenfabriek gewerkt, die toen nog
in Grubbenvorst stond. Nu zit ik alweer
zeven jaar in het taxiwezen. Anderhalf
jaar geleden wisselde ik van werkgever
en kwam ik in Horst terecht.” Truus vervoert bijvoorbeeld schoolkinderen en
cliënten van Dichterbij. “Het is geweldig
werk en ik heb soms een echte klik
met kinderen. Zo heb ik zes jaar lang
Sem uit Lottum naar een dovenschool
in Vught gebracht. In die tijd hebben
we een echte band opgebouwd. Het
was een erg speciale tijd. We spreken
tegenwoordig nog steeds af.”

7

7
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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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

Maud Aerts
12 jaar
Kronenberg
Dendron College

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Twee jaar geleden gingen we in mei op
vakantie naar Parijs. We hebben heel
veel beroemde gebouwen gezien. We
zijn toen ook naar boven gegaan in de
Eiffeltoren. Ik vond het uitzicht en de
hoogte echt heel mooi, zeker toen het
’s avonds ook nog erg mooi verlicht
was. Deze herinnering bezorgt me nu
nog kippenvel.
Waar en wanneer voel je je echt thuis?
Ik voel me echt thuis als ik op vrijdagavond lekker op de bank zit en weet
dat ik dan weekend heb. Meestal kijken
we dan televisie met het hele gezin,
dat bestaat uit mijn vader, mijn moeder
en mijn zus.
Wat is je favoriete moment in de
week?

Dat is zaterdagmiddag, dan voetbal ik
een wedstrijd met mijn team, de D1.
Afgelopen seizoen zijn we kampioen
geworden. Ik vind eigenlijk alles leuk
aan voetballen: het spel en dat je echt
met een team speelt. Vooral bij een
goede tegenstander moeten we echt
samenspelen om te kunnen scoren. Ik
voetbal al zes jaar bij SV Kronenberg.
Waarin verschil jij van anderen?
Ik ben een stoere meid. Veel meiden
dragen make-up, doen echte meidendingen en dragen jurkjes en rokjes. Ik
hou daar niet zo van.
Ik kan niet zonder…
Sociale media, ik vind het heel handig
want zo blijf je toch met andere mensen in contact. Zelf gebruik ik vooral
Whatsapp, Snapchat en Instagram,
deze vormen van sociale media vind ik
namelijk het leukste. Ik ben dagelijks
toch wel geregeld met sociale media
bezig. Maar daarnaast vind ik het ook
belangrijk om met vriendinnen af te
spreken en leuke dingen te doen.

jongeren 09

aan
Maud Aerts
De mensen zien me ook wel zo, zeker
het spontane en het sportieve!
Aan welke karaktereigenschappen
van anderen erger je je en welke
eigenschappen vind je leuk?
Ik erger me aan mensen die zich
anders voordoen dan ze eigenlijk zijn
en aan mensen die niet eerlijk zijn. Wat
ik wel heel erg leuk vindt, is als iemand
veel humor heeft, dat je dan ook echt
met die persoon kunt lachen.
Wat is jouw belangrijkste goede
daad geweest?
Ik heb 4,5 jaar geleden mijn haren aan
Stichting Haarwensen gedoneerd. Dit
is een stichting die pruiken maken van
de haren die ze gedoneerd krijgen voor
kinderen met kanker, die geen haren
meer hebben. Ik vind kanker een hele
erge ziekte en als je dan met je lange
haren mensen kunt helpen, dan doe ik
dat graag.
Wat zou je willen veranderen aan
jezelf?
Dat ik iets meer geduld zou hebben.
Ik ben best wel ongeduldig. Als ik bijvoorbeeld trompet aan het spelen ben
en het lukt niet zoals ik wil, dan verlies
Wat voor reis zou je ooit willen
ik wel eens mijn geduld. Ik speel nu al
maken?
twee jaar trompet bij de jeugdfanfare
Ik zou wel graag een keer naar New
Via Corona in Kronenberg. Voordat ik
York willen. De stad lijkt me heel erg
mooi met al die wolkenkrabbers. Ik zou trompet ben gaan spelen heb ik ook
nog eerst een jaartje bugel gespeeld.
dan ook echt sightseeing doen in New
Binnen of buiten?
York en vanaf de wolkenkrabbers over
Met slecht weer vind ik het lekker om
de stad heen willen kijken.
binnen te zijn en tv te kijken of te comWat deed je als kind het liefst?
puteren. Maar als het even kan, ben ik
Voetballen, wat ik nu nog steeds doe,
deed ik als kind ook het liefst. Maar ook het liefst buiten om lekker te voetballen of met vriendinnen af te spreken.
buitenspelen deed ik graag. Ik skeeZonsopgang of zonsondergang?
lerde veel, zat vaak op de trampoline
Zonsondergang, ik vind het heel
en voetbalde op het trapveldje.
mooi als de zon onder gaat. Als ik op
Wat moeten we van je weten om je
vakantie ben aan zee, vind ik het heel
echt te kennen?
mooi wanneer ik de zon in de zee zie
Dat ik ben zoals ik ben en dat ik me
verdwijnen.
ook niet anders voor doe. Ik zit sinds
Chatten of bellen?
september op het Dendron College en
heb veel nieuwe mensen leren kennen. Chatten en dan gebruik ik het meeste
Whatsapp. Deze is het handigst van alle
Het is dan belangrijk dat je jezelf bent,
apps. En je kunt zo met andere mensen
zodat ze je echt leren kennen.
in contact blijven en wanneer je iets
Hoe wil je graag gezien worden?
Ik wil graag gezien worden als een eer- vraagt, krijg je meestal ook snel een
lijke, spontane, sportieve en lieve meid. antwoord.

Huize Zeldenrust bestaat
in februari 2015 25 jaar

OPEN DAG

zaterdag 7 februari 2015 van 11.00 - 16.00 uur
Deze dag zullen er leuke activiteiten zijn, o.a. schmincken en glittertattoos door ‘Pip en Saartje’,
peuter-/kleutergym van ‘Beweegmee’, een knutselhoek en ballenbak.
www.HuizeZeldenrust.nl • Venrayseweg 19, 5961 AC Horst • 06 24 42 02 67

Winter
wandeling
Kerstmis, oudjaar en
nieuwjaar zijn feestdagen die
we vooral binnen doorbrengen
(het afvuren van vuurpijlen
vindt uiteraard buiten plaats).
Maar nu deze dagen voorbij
zijn, is het fijn om even een
frisse neus te halen. Heerlijk
de geur van natuur opsnuiven,
in plaats van gourmetdampen
of rook van uitgefikte
Bengaalse potten.
De boswachters van
Natuurmonumenten organiseer
den op zondag 4 januari in het
hele land winterwandelingen.
Ze stonden klaar bij de ingang
van hun gebieden met een pan
vol warme chocolademelk. De
dag had vandaar de gepaste
naam Chocoladezondag.
Ook in ons eigen Horst aan
de Maas vonden winterwande
lingen plaats. IVN GeijsterenVenray organiseerde een
wandeltocht in natuurgebied ’t
Ham in Horst en de Kammeräoj
van carnavalsvereniging De
Vöskes een wandeling in Meerlo.
De organisatoren van de
winterwandeling in Meerlo
zorgden net als de boswachters
voor gratis warme chocolade
melk om te toosten op een mooi
nieuw natuurjaar.
Het woord ‘winterwandeling’
roept bij mij het beeld op van
een spectaculaire tocht door een
sneeuwstorm met kromgetrok
ken bomen door de wind en een
temperatuur helemaal onder
nul. Verder is het landschap net
een National Geographic-foto,
een ongerepte witte wereld.
Iedereen is ingepakt en bezakt
met mutsen, fleecejackets,
profielzoollaarzen, wanten en
noodrantsoenen alsof ze op
excursie naar de Noordpool
gaan. In de verte rent dan ook
nog toevallig een hert voorbij.
Ik zie het al helemaal voor me.
Helaas was er afgelopen
zondag geen sneeuw, laat staan
herten. De enige herten die ik
ooit in deze regio heb gezien,
stonden achter hekwerk en
hadden hun eigen chaletje.
Toch groeit volgens de media de
belangstelling voor de winter
wandeling in Meerlo jaarlijks.
Best begrijpelijk vind ik. Voor dat
gratis kopje warme chocolade
melk trek ik maar al te graag
mijn wandelschoenen aan.
Rosanne
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Beugel
kampioenschap
Horst aan de Maas
Het kampioenschap Beugelen Horst aan de Maas vindt op zaterdagen
10 en 17 januari vanaf 10.00 uur plaats. De deelnemers worden op
niveau ingedeeld bij de beugelbanen in Sevenum en Hegelsom.
Voor klasse A, de ere-, eerste en
tweede klasse, hebben zich 21 spelers
opgegeven. Zij worden onderverdeeld
in zes poules en spelen wedstrijden
op de Bergerbaan in Sevenum. Voor
klasse B, de derde, vierde, vijfde en

recreatieve klasse hebben zich twintig
spelers aangemeld. Zij worden ook
verdeeld in zes poules en strijden bij
sportpark Wienes in Hegelsom.
Toeschouwers zijn op beide
locaties welkom.

Vievermans nieuwe
trainer Melderslo
Leon Vievermans neemt vanaf seizoen 2015/2016 als hoofdtrainer de voetballers van Melderslo onder zijn
hoede. Volgens het bestuur sluit de ervaring van Vievermans uitstekend aan bij de jeugdige selectie en de doelstellingen van de club.
Als speler heeft Leon Vievermans
een aantal jaren met Venray in de
hoofdklasse gevoetbald. Als trainer
heeft de trainer volgens het bestuur
van RKSV Melderslo voornamelijk
tweede elftallen getraind. De laatste

drie jaar was Vievermans weer actief
bij de voetbalvereniging van Venray.
Hier was hij 2 jaar als assistent actief bij
het eerste elftal en was hij dit seizoen
verantwoordelijk voor het tweede elftal in Venray. Daarvoor trainde hij 3 jaar

het tweede team van RKVV Volharding
uit Vierlingsbeek.
Vievermans geeft aan klaar te zijn
voor een volgende stap en in Melderslo
de uitdaging als hoofdtrainer aan te
gaan.

HZPC neemt prijzen mee
van Swimmeet
Bedankt voor
uw vertrouwen
in 2014
Goed en gezond
2015 toegewenst

l

orst.n
www.zegersbouwh

Meubelstoffeerderij
voor bedrijf en particulier
Kieenweg 10, 5991 EK Baarlo
Tel. 06-24172794
plmbaarlo@gmail.com

Hét adres voor het herstofferen van uw meubels

Door: Bram Becks, HZPC
De Swimmeet in Maastricht vond plaats van vrijdag 2 tot en met zondag 4 januari. Een van de hoogtepunten
was het Limburgs record op de 4x50 meter wisselestafette bij de dames door Judith van Meijel, Michelle Verouden,
Manon Koster en Serafina Vlijt. Ze haalden hiermee ook de hoogste trede van het podium.
Hoewel iedereen goed heeft
gepresteerd tijdens die dagen
blonken bij de heren Giel van Megen
en Koen Koster uit. Zij hebben
het afgelopen weekend erg goed
gezwommen. Giel ging naar huis met
negen persoonlijke records. Hij heeft
op elke gezwommen afstand een
tijdsverbetering neergezet. Koen Koster
heeft ook erg snelle tijden neer weten
te zetten. Hij zwom de 100 meter
schoolslag in 1.06. En dat is snel. Hij

haalde hiermee een dik verdiende
gouden plaats.
Bij de dames was het Imke van
den Hoef die uitblonk en met verschillende prijzen naar huis wist te gaan.
Op de 100 meter vrije slag zwom ze
bijvoorbeeld 1.02 en op de 100 meter
wisselslag tikte ze aan in een tijd van
1.12. Samen met Koen lag ze af en toe
met meer dan een lengte verschil voor
op de concurrenten.
Voor Marlijn Zwart was het de eer-

ste Swimmeet en dat maakte het in het
begin wat spannend. Maar ook zij heeft
erg goed gezwommen en werd daarbij
ook erg hard aangemoedigd. Erg leuk
om te zien was hoe zij zich in de groep
heeft weten te plaatsen.
Swimmeet 2014 was een erg leuke
en gezellige swimmeet voor de HPZCzwemmers. Zij hebben individueel en
als team heel goed gepresteerd en ook
verschillende prijzen mee naar huis
genomen.

Marcellis gaat naar
NAC Breda
Oud-Horstenaar Dirk Marcellis speelt tot het einde van het lopende seizoen bij zijn nieuwe club NAC Breda.
De voetbalclub haalt Marcellis binnen als verdediger. Dat bevestigt de club nu ook, nadat vorige week al de eerste
berichten naar buiten kwamen.
Lange tijd was het onzeker of
Marcellis voor NAC zou uitkomen. Op
nieuwssites werd gespeculeerd, maar
de KNVB moest, in verband met de
financiële situatie van NAC, eerst goedkeuring geven voor de plannen van de
club om in de winterstop versterking te
halen. Nu de KNVB voor een overgroot
deel groen licht heeft gegeven, gaat
NAC ervan uit dat de plannen door kunnen gaan.
Marcellis werd eind december
medisch gekeurd en heeft al aan de
eerste training van de selectie bij NAC
deelgenomen. Marcellis is verheugd

met zijn contract. ”Het was voor mij
belangrijk om na anderhalf jaar blessureleed weer op het hoogste niveau
te kunnen spelen. Bij NAC krijg ik de
mogelijkheid om meteen van waarde
te zijn en de club te helpen om de
doelstellingen te halen”, laat hij via zijn
nieuwe club weten.
Marcellis begon zijn profcarrière bij
PSV in Eindhoven, waar hij van 2006 tot
2010 in bijna zeventig competitieduels
in actie kwam. Hij werd landskampioen
met PSV. Marcellis tekende in 2010
een vierjarig contract bij AZ in Alkmaar
en werd direct basisspeler in Noord-

Holland, totdat hij in mei 2013 een
ernstige knieblessure opliep. De verdediger maakte in december zijn rentree
bij AZ in het uitduel tegen Feyenoord.
Afgelopen seizoen was Marcellis
vanwege zijn herstel op amateurbasis
werkzaam bij AZ.
Technisch directeur van NAC,
Graeme Rutjes, ziet Marcellis als een
belangrijke pion in het opbouwen van
een nieuw fundament. “Marcellis heeft
bewezen leiderschapskwaliteiten die
ons direct helpen. Hij geeft hiermee
ook meteen een impuls aan onze verdediging”, aldus Rutjes.

Paardensportweekend in
Meterik
Jumping Indoor Leunen organiseert van vrijdag 9 tot en met zondag 11 januari de zesde editie van het paardensportweekend in manege De Molenhorst in Meterik. Ook dit jaar verschijnt een aantal regionale toppers aan de start.

Wegens personeelsfeest zijn wij vrijdag 9 januari vanaf 16:00 gesloten
en zaterdag 10 januari de gehele dag.

Op vrijdag 9 januari worden de
klasse B tot en met Z verreden. In de
avond is er de mogelijkheid tot
oefenspringen. Ook op zaterdag 10
januari is er paardenspringsport te zien
in alle klassen, B tot en met ZZ. Op
zondag 11 januari gaan de ponyruiters
en -amazones van start. Er wordt een

klassieke springwedstrijd verreden in
alle klassen en er is een rubriek die telt
als selectiewedstrijd voor de Ponycup
Limburg. Net als vorig jaar wordt er
weer gestart in een extra rubriek, de
KNHS Hartog Lucerne Trophy, een
springcompetitie voor pony’s op
Z-niveau, die bestaat uit een reeks

verschillende competitiewedstrijden.
Ook het teamspringen wordt weer
georganiseerd, maar krijgt een andere
opzet dan voorgaande jaren. Op
zaterdagavond rijden de teams op
snelheid en strijden om een grote
prijzenpot. Voor meer informatie, kijk
op www.ruitersportleunen.nl
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Nieuwjaarstreffen
Fanfare Eendracht
Meerlo
Fanfare Eendracht Meerlo, die 125 jaar bestaat, organiseert op zondag
11 januari een nieuwjaarstreffen. Het treffen vindt plaats in zaal De
Speulplats en begint om 13.30 uur. Het concert begint om 14.00 uur.

Jubilarissen Sparta
Tijdens de nieuwjaarsborrel van voetbalvereniging Sparta ’18 uit Sevenum op zondag 4 januari zijn Thei
Siebers en Thei Minten in het zonnetje gezet. De mannen werden gehuldigd vanwege hun 50-jarig actief
lidmaatschap bij de voetbalvereniging. Het bestuur noemt dit een zeer uitzonderlijke prestatie en feliciteert
de heren met hun jubileum. (Foto: Sjaak Verstegen)

De kern Horst van het Rode Kruis afdeling Horst aan de Maas-Venray organiseert vanaf maart een cursus Eerste
Hulp. De cursus bestaat in totaal uit acht lessen.
slachtoffers. De eerste les vindt plaats
op 16 maart. Voor meer informatie
neem contact op met Riny Janssen
077 398 41 33 of opleidingenhorst@
rodekruishorstvenray.nl

vergiftiging en oververhitting. Ook
wordt de deelnemer geleerd hoe
te reanimeren, het gebruik van
een AED (Automatische Externe
Defibrillator) en het omgaan met

Na 2 jaar afwezigheid wordt op zaterdag 10 januari een nieuwe editie
van het Bintjesfest georganiseerd in Sevenum. Met de tiende editie wordt
het tweede lustrum van de activiteit georganiseerd in OJC Walhalla.
Om 20.30 uur is de aftrap voor
Tammi Milano & Z.O.D. Het is het
eerste reünieoptreden van de band.
Radio Bikini speelt daarna echte crustpunk. Afsluiter van de tiende editie

ELKE ZONDAG

OPEN
van 12.00 tot 17.00 uur

BOUWKAVELS VANAF € 146.000,- V.O.N.

vervolgt worden samen met het
zangensemble Jointoo. De fanfare
gaat de Star Sisters begeleiden met
het nummer Starts on 45 en Judith
Bruijsten met het nummer When you
believe van Whitney Houston. Jointoo
zingt Calm after the storm van The
Common Linnets en Mag ik bij jou van
Claudia de Breij. Ook de Mielderse
Stardancers ontbreken niet op deze
avond. Zij gaan met hun dansact de
brug vormen naar de huldiging van
vier jubilarissen van Fanfare Eendracht.

Bintjesfest

Cursus Eerste Hulp
De opleiding tot Eerste Hulpverlener
wordt gegeven volgens de richtlijnen
van het Oranje Kruisboekje. Aan bod
komen onder meer het behandelen
van diverse verwondingen,

De Speulplats wordt deze middag
omgebouwd tot een echte concertzaal.
De vrienden van de fanfare hebben
een kleurrijk cadeau in petto en
gaan daarmee de jarige fanfare in
het zonnetje zetten. De muzikanten
nemen dit cadeau spelend in
ontvangst met het muziekstuk Music
for Solemnity. Deze muziek vormt een
verbinding van eeuwenoude tradities
naar moderne blaasmuziek. Via Galop
verandert de fanfare in een bigband.
In deze setting zal het programma

is Snaggletoöth, met (ex)leden van
onder andere Inhume, Rock Fiction
en Dubbs. Alle Motörhead-klassiekers
zullen tijdens hun optreden langs
komen.

He nk Bove e in Horst is tot ca rn av al
ELKE ZONDAG OPEN va n 12 tot 17 uu r,
du s 7 da ge n pe r we ek ku nt u bij on s terec
ht .

Henk Bovee Horst

Handelstraat 13 • T 077- 397 90 00 • www.bovee.nl

Al ruim 45 jaar hét vertrouwde adres voor keuken en badkamer!
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Banden - Accu’s - Carwash

Het adres voor alle
banden en accu’s.
4 ROYALE PATIOBUNGALOWS
•
•
•
•
•
•

Royale kavels variërend van ca. 261 m²
Standaard 2 slaapkamers
Ruime woonkamer en keuken
Standaard berging en bijkeuken
Uitzicht op groen
Diverse kopersopties mogelijk,
o.a. garage en 3e slaapkamer
• Verkoopprijzen vanaf € 239.000,- v.o.n.

SCHITTEREND WONEN VLAKBIJ
HET CENTRUM VAN SEVENUM

2 COMFORTABELE EENGEZINSWONINGEN
• Royale kavels variërend van ca. 201 m²
tot 227 m² met tuin op het zuiden
• 3 slaapkamers
• Vaste trap naar ruime zolder
• Vrije achterom middels (mandelig)
achterpad
• Standaard uitbouw van 2,4 m.
• Standaard buitenberging
• Verkoopprijzen vanaf € 199.000,- v.o.n.

KOM NAAR HET OPEN HUIS
OP ZATERDAG 10 JANUARI A.S.
VAN 11.00 u TOT 12.00 u

en laat u informeren over de nog in verkoop zijnde woningen.
De inrit van het plangebied is gelegen tussen Maasbreeseweg 47 en 49.

WWW.CREEMERHOF.NL

t 077 260 00 00

t 077 398 90 90

www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Siepdak-klusbedrijf
Alles voor uw dak

Alles voor uw dak
• Dakbedekking
• Lood- en zinkwerken
• Boeiboord bekleding
• Renovatie & nieuwbouw
• Lekkage oplossingen
Hogeweg 7
5808 BE Oirlo
06 - 53 84 78 92
0478 - 57 11 24
ans-carlossijbers@home.nl

www.siepdak.nl
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opinie

Wat
zeg je?
De gemeenteraadsverkiezingen, de centrumplannen van onder meer Grubbenvorst en
Sevenum, het Hôrster hundje. Zomaar enkele
onderwerpen die het afgelopen jaar veelvuldig
in het lokale nieuws zijn geweest. Voor inwoners
van Horst aan de Maas stond 2014 voornamelijk
in het teken van het nieuws over de veranderingen in de zorg. Dat blijkt uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl
Met ingang van dit jaar krijgt de gemeente
er een heleboel taken op het gebied van zorg
bij. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de
Jeugdwet, langdurige zorg (AWBZ), WMO en de
Participatiewet. In de lokale media is dit onderwerp
ook diverse malen aan bod geweest en 49 procent
van de inwoners vindt dit het belangrijkste nieuws
van 2014.
Op de tweede plek staan alle perikelen rondom
de accommodaties in onze gemeente. Zo was er de
overschrijding van het beschikbare budget voor de
renovatie van sporthal De Kruisweide in Sevenum,
waar de gemeenteraad wethouder Ger van Rensch
voor op de vingers tikte. Diezelfde wethouder kreeg
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik ben overal in
geïnteresseerd’
Top drie

Veranderingen
in de zorg
Accommodaties
in de gemeente
Centrumplannen

Welk lokaal nieuwsfeit
hoort bij 2014?
‘Ontwikkelingen
met de verenigingen’
‘Er is te veel geld in
Horst-centrum gepompt’
‘Samenwerking van de
basisscholen in Sevenum’

Met PLUS voordelig naar
Thermaalbad Arcen!

12.00

2 ct

2 ct

NT
PUPUNT

Lucassen

HOUTHANDEL
Looptijd t/m 1 maart 2015

UW VOORDEEL

ook kritiek op het onderzoek dat naar de herbestemming van cultureel centrum ’t Gasthoês was gedaan.
Dat zou zich te veel richten op het concept met
Herberg de Troost.
Er was echter ook positief nieuws dat in 2014
veel aandacht kreeg. Het opknappen van de centra
in Sevenum, Grubbenvorst en Horst was voor veel
mensen ook belangrijk nieuws. Toch was dit niet
voor iedereen even positief. “Het nieuwe centrum
geeft naar mijn idee een stadsgevoel bij Horst. Dit
heeft ook veel te veel geld gekost doordat er eerst
klinkers werden gelegd, die er in no-time weer uit
moesten voor een andere klus en daarna er weer
in. Tja, dit vind ik verspilling van belastinggeld”,
reageert iemand.
Andere onderwerpen die voor de inwoners
van Horst aan de Maas het jaar 2014 typeerden
waren onder meer het Rozenfestival in Lottum,
de gemeenteraadsverkiezingen en armoede.
Voor meer resultaten of aanmelden voor
de volgende enquête, kijk op
www.tiphorstaandemaas.nl
Reageren?
www.hallohorstaandemaas.nl

VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER
Venloseweg 21 5961 JB Horst
077-3981270 info@mol-hout.nl

www.mol-hout.nl

| Patronaat 13c | 5961 TD | Horst | 077 396 13 90

Bespreking Poll week 52 (2014)

Ik wil voorrang op binnenlandse goede doelen
Moeders in oorlogsgebieden, babysterfte over de hele wereld, meisjes en
vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden. Als het
aan ruim driekwart van de stemmer op onze poll van twee weken geleden
ligt, gaat 3FM zich volgend jaar niet meer richten op deze internationale
rampen. Zij zien veel liever dat de dj’s in het Glazen Huis zich gaan richten op
goede doelen in Nederland. De crisis heeft de afgelopen jaren flinke gevolgen
gehad voor Nederlanders, die ook steun kunnen gebruiken. Ut Glaze Hoês in
Horst bijvoorbeeld heeft geld ingezameld voor een lokaal goed doel, namelijk

Stichting Vrienden van Hospice Horst aan de Maas.
3FM geeft zelf aan aandacht te vragen voor mensen die niet de
hulp kunnen krijgen zoals wij die in Nederland kennen. Prima, vind het
overige deel van de stemmers. Zij vinden dan ook dat de radiozender
ook het komend jaar weer naar internationale problemen moet kijken.
Hulpbehoevenden in Nederland bijvoorbeeld kunnen, in tegenstelling tot
mensen in een oorlogsgebied, terecht bij instanties als de voedselbank of het
Leger des Heils.

Accommodaties staan los van leefbaarheid
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeente Horst aan de Maas gaat de komende tijd kritisch kijken naar haar
vastgoed, zoals gemeenschapshuizen, sportaccommodaties en zorggerelateerde
gebouwen. De gemeente gaat dit doen omdat volgens haar sprake is van onder
meer achterstallig onderhoud, overcapaciteit en verandering in gebruik.
Dat sommige accommodaties als gevolg daarvan misschien de deuren
moeten sluiten, doordat er bijvoorbeeld samengewerkt moet worden door
verenigingen, is daarbij onvermijdelijk aldus de gemeente. “De leefbaarheid en
de mate van woongenot wordt door veel meer zaken bepaald dan alleen de
aanwezigheid van een school of sportpark”, zegt de gemeente.

Natuurlijk. De leefbaarheid in een dorp, daar zorgen de inwoners zelf voor.
Daar heb je geen sporthal of gemeenschapshuis voor nodig.
Maar hoe kun je activiteiten organiseren als er geen gemeenschapshuis is?
Of kantine voor de voetbalclub? Waar moet de carnavalsvereniging dan heen?
Elk dorp verdient op zijn minst een multifunctionele ruimte waar activiteiten in
georganiseerd kunnen worden. Samen dingen doen, dat versterkt juist de leefbaarheid in een dorp. Als mensen naar een ander dorp moeten gaan om daar te
kunnen volleyen, dan komt dit de leefbaarheid niet ten goede.
Accommodaties staan los van leefbaarheid. Wat vindt u?

Marieke
ment...
Chocolade en boeken. Als je
mij de vraag zou stellen: waar
ben je aan verslaafd?, dan zou
dit mijn antwoord zijn. Ik heb
geen voorkeur voor de een of
de andere. Gelukkig gaan
beide ook goed samen. Mocht
je dus ooit niet weten wat te
geven voor mijn verjaardag,
dan zit je met chocolade of
boeken helemaal goed. En als
je me beide geeft, dan kan
mijn dag zeker niet meer stuk.
Een van mijn collega’s ging
in Sevenum de straat op en
vroeg aan voorbijgangers waar
zij aan verslaafd zijn. Gelukkig
blijk ik niet alleen te staan in
mijn chocoladeverslaving. En het
blijkt ook dat je bij een versla
ving niet per se aan drank of
sigaretten moet denken. Zo zijn
twee meisjes verslaafd aan
voetbal (daar kan ik me dus
helemaal niets bij voorstellen)
en is een ander verslaafd aan
zijn vriendin.
Wanneer mag je spreken van
een verslaving? Volgens meneer
Van Dale ben je ergens aan
verslaafd wanneer je niet in
staat bent los te komen van de
genoemde gewoonte. Even
denken. Kan ik zonder choco
lade? Ik eet met gemak zes of
zeven chocoladekoekjes achter
elkaar op (ter verdediging: het
zijn kleine koekjes, twee keer
bijten en ze zijn weg). Aan de
andere kant heb ik me een keer
helemaal misselijk gegeten aan
chocolade pepernoten, terwijl ik
een boek las. Dus mijn twee
verslavingen gaan niet altijd
goed samen. Nu ik erover
nadenk eet ik wel bijna elke dag
chocolade, al is het maar een
boterham met hagelslag. Lees ik
elke dag een boek? Nee.
Domweg omdat ik daar door de
week niet altijd tijd voor heb, al
kan ik dat in de weekenden dan
weer ruimschoots inhalen.
Neemt mijn gedrag gevaarlijke
vormen aan als ik een dag niet
een bonbon heb gegeten? Nee,
volgens mij functioneer ik dan
nog best aardig en ga ik niet om
21.00 uur ’s avonds op de deur
van de supermarkt bonzen of bij
de buren vragen of zij mij
alsjeblieft aan een chocolade
koekje kunnen helpen. Ook raak
ik niet in paniek als de biblio
theek gesloten blijkt te zijn. Dus
het valt allemaal nog best mee.
Ik pak nog een stukje, gewoon
omdat het kan.

...of ni?
www.horstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 01) > Mijn kerstboom blijft staan tot Driekoningen > eens 39% oneens 61%

13

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
08 januari 2015
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie
bezwaarschriften en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 13 januari
2015 bij elkaar voor een hoorzitting.
19.15 uur
Hoorzitting gaat over een bezwaarschrift gericht
tegen het besluit om een woonwagen tijdelijk
te sluiten vanwege ontmanteling van een hennepkwekerij.
De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzittingen

vinden plaats in het gemeentehuis van Horst
(ingang via hoofdingang) en zijn openbaar.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de secretaris van de
commissie, mevr. A. Schatorje-Linders,
tel. 077 - 477 97 77.

Kalendergids 2015
Eind december is de gemeentegids met kalender voor 2015 huis-aan-huis verspreid.
Helaas is door een productiefout een deel van de kalenders niet bruikbaar.
Bij deze foute exemplaren zit de kalender vastgelijmd in de rug of ontbreekt de perforatierand.
Dat vinden we erg jammer. We laten een partij nieuwe gidsen met kalenders drukken. Helaas
duurt dit proces ongeveer 2,5 week. Wilt u een nieuwe kalendergids ontvangen? Geeft u dan uw
naam en adres aan ons door via 077 – 477 97 77 of gemeente@horstaandemaas.nl. Zodra de
kalendergidsen zijn geleverd, sturen wij u er een toe.

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad dat te
raadplegen is op www.horstaandemaas.nl. Publicaties in het
elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking
op het volgende.
America
Nieuwe Peeldijk 7
Broekhuizen
Roamweg 2
Broekhuizenvorst
Op de Spekt 7
Hegelsom
Heijnenstraat ongenummerd
Horst
Helmesstraat 23
Melatenweg ongenummerd
Fruitweg 4

De Afhang kavel 305
Hof te Berkel kavel 7
Lottum
Hombergerweg
ongenummerd
Konijnskampstraat 14
Meerlo
Hoofdstraat 13a
Tienrayseweg 35
Melderslo
Eendenkooiweg 20
Nieuwenhofweg 4

Sevenum
Vinkepas 5
De Hees 32
Steeg 62
De Kuiper ongenummerd
Beatrixstraat ongenummerd
Swolgen
Vinkenlaan ongenummerd
Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende bestemming

Wijzigingen parkeren centrum Horst
De regels rond het parkeren in het centrum van Horst zijn aangepast. Er komt aanzienlijk
meer ruimte voor langparkeren.
De afgelopen periode is hierover herhaaldelijk gepubliceerd. Vanaf 12 januari worden de nieuwe
borden geplaatst. Meer informatie hierover op www.horstaandemaas.nl.

Regionale aanpak
bestrijding zwarte rat
De zwarte rat zorgt m.n. in het buitengebied van Noord-Limburg
voor overlast. De gemeenten Horst aan de Maas, Venlo en Venray
gaan samen met de agrarische sector via de LLTB werk maken van
de bestrijding van de zwarte rat. In januari start een campagne.
Campagne
Met enquêtes onder agrarische ondernemers
en informatiebijeenkomsten wordt allereerst de
omvang van het probleem in kaart gebracht.
Ervaringen leren dat betrokkenen tot nu toe lang
niet altijd melding maken van rattenoverlast.
Ratten zijn nachtdieren en worden daarom vaak
niet opgemerkt. Maar ook blijkt er nog altijd een
terughoudendheid te bestaan bij getroffen bedrijven om overlast daadwerkelijk te melden. Op
basis van verzamelde informatie worden regionale afspraken gemaakt over de bestrijding van

de overlast. Hierbij zijn ook nieuwe Europese
richtlijnen van belang die de toepassing van
chemische bestrijdingsmiddelen terugdringen.
Mocht u vragen hebben over de campagne of
de zwarte rat, dan kunt u contact opnemen met
Gemeentewerken via 077 - 477 97 77.
Meer informatie
Binnenkort volgt er meer informatie over de
campagne rondom de bestrijding van de zwarte
rat. Agrarische bedrijven worden hiervoor ook
via de LLTB geïnformeerd.

Kennisgeving ontwerp beschikking

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is omgevingsvergunning te verlenen voor:
Maasbree, 5993 PA, Rozendaal 15. Milieu,
bouw. Veranderen van de inrichting en het
bouwen van een ondergrondse kadaveropslag en het plaatsen van een propaantank.
Verzonden: 23 december 2014.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken liggen met ingang van 8
januari 2015 gedurende zes weken ter inzage in
het gemeentehuis te Panningen. De aanvraag,
de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken zijn tijdens de openingstijden van de
publieksbalie, bij voorkeur op afspraak, in te
zien. De stukken liggen tijdens bovengenoemde
datum ook ter inzage in het gemeentehuis Horst

aan de Maas, Wilhelminaplein 6, Horst.
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen bij ons
college worden ingebracht. Wij maken u erop
attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke
beschikking kan worden ingediend als u een
zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.
Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Ofﬁce van
team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077- 306 66 66.

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.

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.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een afspraak te maken
voor producten van burgerzaken. Voor de
beschikbare data en tijdstippen kunt u kijken

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.
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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.

Nieuwjaarswens SP Horst aan de Maas winkelend publiek
De SP in Horst aan de Maas is het nieuwe jaar begonnen met een
nieuwjaarsgroet aan zoveel mogelijk mensen. Dat bood meteen de gelegenheid om, zoals het de SP betaamt, met die mensen in gesprek te gaan.
Op zaterdag 3 januari stond de SP
in de winkelcentra van Sevenum en
Horst. Als attentie werd een heerlijk
klein peperkoekje uitgedeeld, voor
bij de koffie. Tegelijkertijd werd infor-

matie bijgevoegd over een landelijke
actie van de SP, onder het motto ‘er
is genoeg voor iedereen’, en over de
aanstaande provinciale verkiezingen
(maart 2015). Ik sprak met veel men-

sen over de politiek. Het is werkelijk
schrijnend zoals het merendeel van de
mensen zich in de steek gelaten voelt
door politiek Den Haag. Wat mij vooral
raakte, was de oprechte boosheid van
de mensen over de steeds grotere verschillen tussen arm en rijk. We komen
weer in een samenleving terecht waar
niet voor iedereen gelijke kansen zijn.

Dit hoort wel de basis te zijn voor een
rijk en beschaafd land zoals Nederland
is. Gelukkig kon ik in verschillende
gesprekken uitleggen dat de politiek
de rug toekeren niet verstandig is,
in het eigen belang, maar ook niet
voor de samenleving die wij toch
samen maken. In mijn visie hebben
alle Nederlanders recht op loon naar

werken. En zeker ook op een politiek
beleid dat niet wegkijkt van de steeds
grotere verschillen die er al zijn en
doorgaan als we geen tegengas gaan
geven. Een politiek die zich inzet om
juist deze steeds grotere verschillen
daad werkelijk aan te pakken.
Riek Janssen,
SP Horst aan de Maas

Onderhouden van democratie
Vlak voor nieuwjaar kwam ik in Oostenrijk bij een zebrapad op straat
een man tegen die diep in zijn cape verscholen zat. Het vroor zo’n vijf tot
tien graden. We kwamen aan de praat via een beginnetje over de kou. Hij
was onderweg van een opvangkamp buiten het dorp naar een arts die
hem regelmatig behandelde in verband met een huidaandoening.
Hij bleek twee maanden tevoren
via de Middellandse zee gevlucht te
zijn van Nigeria naar Europa. Zijn verzorging had hij nodig omdat de huid in
de twee dagen op zee door het zoute
water was aangetast. Hij was tevreden

met de opvang en blij dat hij veilig en
wel in Oostenrijk was aangekomen
Reden? Hij was gevlucht voor de moslimextremisten in Nigeria die hele dorpen uitmoorden. De 2.000 dollar voor
de mensensmokkelaars (we horen ook

veel hogere bedragen) had hij graag
over voor zijn veiligheid. In de regering
in Nigeria had hij geen vertrouwen.
Hoewel veel mensen (gelukkig) vrede
vinden door hun geloof, zien we ook
dat er door de extreme uitingen veel
wordt gemoord. We zagen en zien het
bij extreme aanhangers van Christenen
(vooral vroeger) en heel veel ook bij
bijvoorbeeld de extreme moslims en
boeddhisten. Gelukkig beschermt onze
democratie ons voor deze extreme uitin-

gen. Het maakt je wel bewust dat je aan
deze democratie moet blijven werken.
Net als een goed huwelijk heeft ook
democratie onderhoud nodig. Hoewel
het hier gelukkig veel beter en fijner is
en een vergelijk met de extreme situaties alles uit zijn verband zou rukken,
is dat wel één van de redenen waarom
we ons inzetten om onze bestuurders
in de gemeente goed te controleren,
wat zeker bij bestuurderspartijen die
lang aan de macht zijn heel hard nodig

is, zoals we regelmatig zien. We zullen ons ook in het nieuwe jaar hier
weer voor inzetten en proberen de
gemeente het landelijk karakter te
laten houden dat het nu heeft. Vragen
of opmerkingen? We zijn elke eerste
zaterdag van de maand in de bibliotheek in Horst, van 11.00 tot 12.00
uur. U wensen we voor dit nieuwe jaar
heel veel geluk en voorspoed.
Andries Brantsma,
D66 Horst aan de Maas

Ook in 2015 staan wij weer
graag voor u klaar!!!

Expeditiestraat 4, 5961 PX Horst
T 077 - 396 17 77
www.wijnhovenhorst.nl

Gewoon op de Expeditiestraat 4 in Horst
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Van paardenpsychologie tot acupunctuur
Van cosmetische acupunctuur tot het 22q11 deletiesyndroom of therapie met paarden: HALLO Horst aan de Maas besteedt in deze themapagina’s extra aandacht
aan bijzondere onderwerpen die met gezondheid te maken hebben. Welke planten hebben een gunstige invloed op je gezondheid? En wat is het verschil tussen
fysiotherapie voor volwassen en kinderfysio? We gingen de straat op en vroegen mensen in Sevenum waaraan zij nu verslaafd zijn, met verrassende antwoorden als
gevolg. Ook belichten we het nieuw te bouwen hospice in Horst. De initiatiefneemsters vertellen in ons artikel over het uitkomen van hun droom.

Werken aan Hospice Horst aan de Maas
Het heeft misschien wat langer geduurd dan gehoopt voordat het idee een concreet plan werd, maar als alles
meezit, kan het Hospice Horst aan de Maas eind dit jaar de deuren openen. Het hospice verleent zorg aan mensen in
hun laatste levensfase. Initiatiefneemsters Gaby Wilms, José Hoebers en Bep Vullings zien daarmee een droom
uitkomen.

“Kwaliteit van leven moet overgaan in kwaliteit van sterven.” Zo vat
de Veulense Gaby Wilms het streven
van Hospice Horst aan de Maas samen.
Zowel zij als Bep Vullings uit Melderslo
werkt momenteel nog in een hospice in
Helmond en heeft dus ervaring in het

verlenen van palliatieve zorg. Ook de
Hegelsomse José Hoebers heeft ervaring
in de zorg. “In de thuiszorg kwam ik
regelmatig situaties tegen waarbij de
familie voor langere tijd zorgde voor een
familielid in de laatste levensfase. Ik
merkte dat dit voor de familie vaak een

zware belasting is. Zelf hebben we twee
jaar gezorgd voor mijn ernstig zieke
moeder. En hoewel we toen ook professionele hulp hadden, had dit echt een
grote impact op ons gezin. Zo’n 4,5 jaar
geleden kreeg ik het idee om een hospice in Horst aan de Maas op te richten.”

José leerde Bep kennen die, samen
met haar collega Gaby, erg enthousiast
was over het plan. Ook zij hadden in
hun nabijheid te maken gehad met de
zorg voor mensen die terminaal ziek
zijn. Om hun plannen gestalte te geven,
riepen zij onder meer de hulp in van
Horstenaar Jan Nabben en zijn netwerk.
Maar met enthousiasme alleen kom
je er niet, werd de drie al snel duidelijk.
José: “We informeerden onder meer
bij de Vereniging Palliatieve Terminale
Zorg en het bleek dat er al meerdere
initiatieven op stapel stonden. Veel van
deze plannen lopen echter stuk op de
financiën.” Ook voor het hospice in Horst
aan de Maas leek dit lange tijd het struikelblok te worden. Totdat zij in contact
kwamen met Buurtzorg. “De directeur,
Jos de Blok, omarmde ons plan, maar
gaf ook meteen aan dat het financieel
moeilijk zou worden”, vertelt Bep. “In
eerste instantie zouden we een stichting
oprichten, maar de financiële belasting zou uiteindelijk te hoog worden.
Buurtzorg heeft toen toegezegd dat, als
er een investeerder gevonden kon worden die het gebouw kocht, zij de huur
voor het gebouw voor haar rekening
nam.” De drie initiatiefneemsters komen
straks in dienst van Buurtzorg. De zorg in
het hospice wordt geleverd door professionele zorgverleners en vrijwilligers.
De locatie voor het hospice werd
gevonden in Horst, op de plek waar
eerst kinderdagcentrum Den Doevenbos
was gevestigd. Dit pand wordt gesloopt
en maakt plaats voor een gebouw waar

straks acht gasten terecht kunnen. Zes
bedden zijn gereserveerd voor palliatieve zorg en twee voor mensen die aan
een chronische ziekte lijden en daardoor
bijvoorbeeld langere tijd niet thuis
kunnen wonen. “De kwaliteit van leven
is het belangrijkste criterium”, aldus
José. “Werken in de palliatieve zorg
kan niet iedereen”, vult Gaby haar aan.
“Mensen hebben al snel het idee dat er
een sombere sfeer omheen hangt. Wij
richten ons juist om wat iemand nog
kan.” Bep: “Wij willen uit elke dag het
goede halen.”
De drie zoeken nadrukkelijk de
samenwerking met andere zorg
verleners, zoals de huisarts, maar ook
met andere hospices in de regio. Gaby:
“Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde voor onze gasten. We moeten het
dus samen doen.” “Stel dat er op een
moment geen plek is in ons hospice, dat
moet iemand ook elders terecht kunnen. Deze mensen kunnen nu eenmaal
niet op een wachtlijst staan”, stelt José.
“Wil je dit van de grond kunnen krijgen
dan heb je onder andere enthousiaste
partners nodig, zoals andere zorgverleners, maar bijvoorbeeld ook de
gemeente. De warmte waarmee ons
initiatief werd ontvangen en omarmd, is
geweldig. Zo waren we afgelopen kerst
het goede doel van Ut Glaze Hoês.” Bep:
“We hebben ons soms afgevraagd of het
hospice er wel zou komen. Maar nu alle
trajecten lopen en we in februari met
de sloop kunnen beginnen, is het toch
allemaal echt.”

donderdag 29 januari

Gratis voetchecks

PAST schoenen Horst
Hoofdstraat 14

Shiatsu
Praktijk

Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

kies voor couNselliNg!
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

‘In balans bewegen’
Ria Fleuren
De Hees 71
5976 NH Kronenberg
tel: 06 - 25 31 65 45
www.shiatsu-fleuren.nl

www.pendersvoetzorg.nl

tie op

.nl
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Cosmetische acupunctuur

Een natuurlijke tegenhanger van botox
Botox, fillers en andere cosmetische ingrepen: het is tegenwoordig niet meer alleen iets voor bekende Nederlanders. Sinds kort is ook de cosmetische acupunctuur in opkomst, een natuurlijke
tegenhanger. Rob Coumans (40) van Acu-Balance uit Horst vertelt wat het nou precies is, hoe het werkt en waarom mensen ervoor kiezen.

Een wijze
voedingswijze
2015
wenst Marian

Reijnders-Heyligers

www.dietistenpraktijkhorstaandemaas.nl

Voetklachten en
Podotherapie Hermanns
Goede voornemens
sport en gezondheid
Ieder jaar beginnen honderduizenden mensen in Nederland
het nieuwe jaar met goede voornemens. Vaak hebben deze
te maken met sport en gezondheid, waarbij het welbekende
“ik wil 10 kilo afvallen in het nieuwe jaar” een veelgenoemde
uitspraak is. De meeste mensen willen afvallen door een combinatie van gezonder eten en meer sporten. Helaas stoppen
veel mensen met hun goede voornemen als het even tegenzit,
bij sporten vaak ten gevolge van blessureleed.
Tijdens het sporten ondervindt uw lichaam andere belastingen
dan tijdens normaal lopen en staan. Afhankelijk van de sport die
u beoefent, kunnen er krachten op uw voeten ontstaan die tot
drie keer uw lichaamsgewicht bedragen. Elke sport heeft zijn
specifieke belastingen en bewegingen waarbij dan ook specifieke klachten kunnen ontstaan, vaak door een verkeerde voetstand of een verkeerd functioneren van de voeten. Uiteindelijk
kan dit resulteren in blessures aan o.a. enkels, knieën, heupen
en rug. Om blessureleed te voorkomen is het raadzaam om de
stand van uw voeten en uw algehele houding te laten controleren door een podotherapeut. Bij een afwijkende stand van uw
voeten of houding, kunnen steunzolen de juiste correctie geven
waardoor blessureleed wordt voorkomen. Podotherapie Hermanns meet sportzolen aan via een geavanceerd 3D-systeem,
afgestemd op de manier waarop u uw voeten belast tijdens
het sporten. Hierdoor bieden uw sportzolen een optimale ondersteuning en correctie tijdens het sporten. De sportzolen
worden gemaakt aan de hand van uw sportschoenen ongeacht
welke sport u beoefent. Dit zorgt voor een perfecte pasvorm
en er wordt rekening gehouden met eventuele correcties die de
schoen al biedt. 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

HH

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

Ursulinenweide 3
5971 ED Grubbenvorst
Herstraat 20
5961 GJ Horst
Beatrixstraat 2
5864 AH Meerlo
Mommesstraat 2
5975 NG Sevenum
Keizersveld 9F
5803 AM Venray

Hermanns

(Spor t) podotherapie

Voor meer informatie en andere locaties:

www.podotherapiehermanns.nl

“Cosmetische acupunctuur is
een voortvloeisel uit de Traditionele
Chinese Geneeskunde (TCM).
Het bestaat al heel lang, maar is
sinds enkele jaren een echte hype in
Amerika geworden. Beroemdheden
als Angelina Jolie, Sandra Bullock
en Gwyneth Paltrow hebben deze
vorm van acupunctuur verdere
bekendheid gegeven. Het vormt een
tegenhanger van cosmetische injecties
als fillers en botox, waar sommigen
een negatieve beeld bij hebben. Bij
cosmetische acupunctuur komen geen
giftige stofjes om de hoek kijken”,
vertelt Rob.

Verbeteren van
collageenaanmaak
Hij geeft aan dat de resultaten
wel iets minder extreem zijn. “Je
ziet er niet ineens twintig jaar
jonger uit. Cosmetische acupunctuur
werkt door het behandelen van
meridiaanpunten in het gezicht en
op de schedel. Op deze manier wordt
energie in evenwicht gebracht. Op
de algemene punten, op specifieke
rimpels of op littekens in het gezicht
worden steriele naalden ongeveer
een centimeter in de huid getikt.
Die naaldjes zijn tien millimeter in
doorsnede. Je kunt bijna beter van een
draadje of haar spreken. De naalden
zijn voorzien van een siliconenlaagje
waardoor ze nog gemakkelijker in
de huid in te brengen zijn. Het is niet
gevoelig of pijnlijk en werkt voor veel
mensen ontspannend. Het prikkelt
een bepaalde zone waardoor de
collageenaanmaak wordt verbeterd.
Een tiental behandelingen van een uur

resulteert in een natuurlijke uitstraling
en een vermindering van rimpels”,
aldus Rob.

Schoonheid komt van
binnenuit
Bij de behandeling is belangrijk
dat niet alleen het gezicht, maar ook
de rest van het lichaam in balans is,
aldus Coumans. “In sommige gevallen
kan het daarom noodzakelijk zijn om
een klein aantal punten op het lichaam
mee te behandelen. Volgens de
Chinese geneeskunde komt schoonheid
immers van binnenuit. Rimpels,
verslappingen en vaalheid zijn uitingen

van bijvoorbeeld vermoeidheid of
stress. Door acupunctuurpunten op
het lichaam te gebruiken, verbeter je
de totale energiebalans en versterk
je het cosmetisch effect van de
gezichtspunten. Ook lifestyle- en
voedingsadviezen kunnen hierbij een
rol spelen. Op deze manier verbeter je
onderliggende klachten”, vertelt hij.
Rob geeft aan dat cosmetische
acupunctuur gewoon gecombineerd
kan worden met andere schoon
heidsbehandelingen bij schoonheids
specialisten. “Schoonheidsspecialisten
bieden de huid bescherming. Zij
verbeteren de huidkwaliteit weer op
hun manier”, besluit hij.

Gezonde en ongezonde
planten in huis
In bijna iedere woonkamer staan planten. Ze brengen sfeer in huis en zien er misschien wel heel mooi uit,
maar wist je dat deze planten ook een belangrijke functie voor je gezondheid kunnen hebben? Ze voorzien ons
van zuurstof, reinigen onze lucht, maar zijn soms ook giftig. HALLO ging op onderzoek uit: welke planten zijn
gezond en welke juist niet?
De lucht om ons heen lijkt
schoon. Bacteriën en vele chemicaliën
zijn niet zichtbaar, maar daarom niet
minder aanwezig. Er zijn allerlei factoren die de lucht in huis als het ware
vervuilen, zoals schoonmaakmiddelen, verf of transpiratie. Om er voor
te zorgen dat jouw woonkamer zo
gezond mogelijk is, kun je er planten
neerzetten die voor een gezondere
lucht zorgen.
Er zijn verschillende onderzoeken
gedaan naar gezonde en ongezonde
planten. Uit onderzoek van NASA
komt de klimop naar voren als beste
luchtzuiveraar. De klimop haalt allergenen zoals schimmels en bijvoorbeeld vliegenpoep uit de lucht. Dat
is handig voor mensen met astma of
een andere allergie. Een goede combinatie vormen de klimop met vrouwentongen. Terwijl de klimop zuivert,

zet de vrouwentongen koolmonoxide
om in extra zuurstof. Ook TNO heeft
onderzoek gedaan naar de gunstige
werking van planten op het kantoor.
Een plant per twaalf vierkante meter
zou voor minder zieken en irritaties aan
het lichaam kunnen leiden.

Waarschuwingen
Bijna alle planten zetten koolmonoxide om in zuurstof. Dat is op zich
al heel goed, maar sommige planten
doen meer. Neem bijvoorbeeld de aloë
vera, de plant zuivert de lucht van chemicaliën en waarschuwt ons zelfs als
de lucht te vies is: dan komen er bruine
vlekjes op de plant. Daarnaast is de gel
die uit het blad van deze plant komt,
goed tegen lichte brandwondjes. Een
leuke bijkomstigheid is dat deze plant
zichzelf met een beetje verzorging al
kan vermenigvuldigen.

De naam van de plant die veel
moeders alert zal maken, is de dieffenbachia. Veel mensen vinden deze
plant mooi vanwege het kleurrijke
blad. Het is echter niet heel verstandig om deze plant in je woonkamer
te zetten als je kinderen of huisdieren
hebt. De bladeren en de stengels van
de dieffenbachia bevatten giftig sap,
waar je flink ziek van kunt worden.
Als het gif in een wondje komt of een
kind neemt het blad in de mond, kan
dat sterk irriteren en zelfs tot verlamming leiden.
Planten kunnen je gezondheid
dus best wel beïnvloeden, ook al zal
je dat niet meteen merken. Bij twijfel
over welke plant er goed is in jouw
situatie, kun je specialisten in een
tuincentrum of bij een bloemenwinkel
vragen, maar je kunt ook je huisarts
raadplegen voor een medisch advies.
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Krachtig naar de
brugklas
Je vertrouwde basisschool achter je laten en naar de middelbare school
gaan: sommige leerlingen kijken er naar uit, anderen vinden het eng.
Angelique Bolten (45) uit Horst is werkzaam als onderwijsassistent op het
Dendron College in Horst en geeft kinder- en tieneryoga. Door middel van
oefeningen en gesprekken probeert ze de overgang van de basisschool naar
de middelbare school voor achtstegroepers gemakkelijker te maken.

“Bij yoga denken de meeste
kinderen aan de lotushouding en gaan
ze zoemgeluiden maken. Als ik er in
de klas over begin, wordt er alleen
maar gelachen”, begint Bolten haar
verhaal. “Het begon vier jaar geleden
op het Dendron College. Daar vang
ik leerlingen op die lesuitval hebben.
De leerlingen waren erg druk. Ik ging
wat yoga met ze doen in de vorm van
spellen. Toen bleek dat ze de rust die
ze door de oefeningen kregen, heel fijn
vonden”, vertelt ze.
Angelique had er tot dan toe nog
nooit aan gedacht om haar baan als
onderwijsassistent te combineren met
haar hobby, yoga. Inmiddels heeft
ze twee programma’s ontwikkeld.
“Krachtig naar de brugklas is voor
achtstegroepers die opzien tegen de
overgang van basisschool naar middelbare school en Lekker in je vel is
voor brugklassers die te gespannen zijn
door de drukte van school, sportverenigingen, bijbaantjes en huiswerk”, legt
ze uit.

Buikpijn van spanning
Bolten merkte op school en in
de yogalessen met kinderen dat
sommigen echt buikpijn kregen van te
veel spanning. “Ik wilde er wat mee
gaan doen en ben vier jaar geleden
begonnen met achtstegroepers. In
kleine groepjes van acht personen ga
ik met de leerlingen naar de school
van hun keuze. Dat kan het Dendron of
het Citaverde College zijn. Ik laat ze de
school zien, ik vraag ze waar ze tegenop
zien en stel ze gerust”, vertelt ze.
Leerlingen uit groep acht kunnen
zich volgens Angelique om de kleinste
dingen grote zorgen maken. “Ze zijn
bang dat ze de weg kwijtraken en te

laat komen of dat hun nieuwe klasgenoten hen niet leuk vinden. En dan
heb je ook nog de fietskelder waar ze
enorm tegenop zien. Door met ze door
de school te lopen, bij de fietskelder te
oefenen, yoga te doen in de vorm van
spelletjes en gewoon te praten, leer ik
ze positiever denken”, vertelt ze verder.
De spanning die achtstegroepers en
brugklassers hebben, is volgens Bolten
heel gemakkelijk te verklaren. “Zij hebben het gewoon druk. Ze krijgen heel
veel nieuwe prikkels. School, sportverenigingen, bijbaantjes en sociale
media. Ze hebben het soms net zo druk
als volwassenen. Als ze in de brugklas druk zijn, zeggen ze vaak dat ze
gewoon druk zijn en dat ze er niets aan
kunnen doen. Pas als ze de rust zelf
ervaren, merken ze dat het heel fijn is.”
Per jaar helpt Bolten zo’n vijftig
leerlingen van basisscholen uit de
hele regio. Tussen maart en mei
begeleidt ze telkens nieuwe groepjes.
“Ze krijgen van mij vier lessen. Met
achtstegroepers begin ik voordat de
schoolmusicals, schoolkampen en
gala’s plaatsvinden. Dan hebben ze
alle tijd om te wennen aan de nieuwe
school. Van ouders hoor ik achteraf
altijd dat kinderen na de vakantie rustig
naar school gaan.”
Bolten gebruikt tot nu toe altijd
het woord yoga als ze oefeningen gaat
doen met jongeren, maar is van plan
om het in de toekomst een andere
naam te geven. “Laatst kwam er een
brugklasser naar me toe. Hij vroeg me
of ik alsjeblieft niet tegen zijn klas
genoten wilde zeggen dat ik hem van
yoga kende. Dat woord yoga werkt
dus niet echt. Het belangrijkste is dat
kinderen leren even rustig te worden.
Even niet denken, maar voelen.”

themagezond 17

18

themagezond

08
01

Waar ben jij aan verslaafd?
De een is verslaafd aan zijn telefoon, de ander kan niet zonder chocolade. HALLO Horst aan de Maas ging in Sevenum de straat op en vroeg: waar ben jij aan verslaafd?

Gido Vervoort (20) uit Maasbree was lange tijd verslaafd aan sigaretten, maar is nu al ruim vier
maanden gestopt met roken. “Op 1 september zijn we met drie vrienden tegelijkertijd gestopt. Je
merkt na een tijdje wel dat je conditie erop vooruit gaat. Een betere gezondheid was een van de
redenen om de sigaretten aan de kant te schuiven. Daarnaast bespaar je een hoop geld, dat nu echter
weer wordt uitgegeven aan andere dingen”, lacht hij. Houden de mannen het nog vol? “Het gaat best
goed. Als we dit pas over tien jaar zouden doen, zou het waarschijnlijk nog lastiger zijn. En vooruit, af
en toe roken we er nog eentje met uitgaan.”

Renske Lemmen (11) en Eeke Derks (10) uit Sevenum zijn eensgezind: voetbal is hun ‘verslaving’.
“Met zeventien vriendinnetjes voetballen we nu al zo’n twee jaar bij Sparta ’18 in Sevenum. We
wilden het graag uitproberen en de uitdaging aangaan. Het is niet alleen een sport voor jongens”,
zeggen ze stellig. Zijn ze ook een beetje goed? “Heel goed, we winnen alles”, lachen de meiden.
“We vinden het fijn om onze energie erin kwijt te kunnen. Lekker tegen een bal aantrappen, terwijl
onze trainer ons aanmoedigt. Ze is heel goed in schreeuwen, waardoor we als vanzelf beter gaan
voetballen.”

Kelly Aerts (21) uit Baarlo en Sharon Giesbertz (21) uit Kessel delen dezelfde ‘verslaving’: hun
telefoon. “Wanneer ie een à twee dagen uit staat, gaan we ‘m zeker missen. Wanneer je iemand
nodig hebt, grijp je toch al snel naar je telefoon. WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram: we kijken
er geregeld op”, vertellen de vriendinnen. Wanneer ze met iemand samen zijn, hebben ze er echter
geen problemen mee om hun telefoon even weg te leggen. “Vooral als we alleen thuis zijn, is ie binnen handbereik. Gelukkig blijven we meestal wel binnen onze bundel.”

Marian Kessels (57) uit Sevenum kan niet zonder haar dagelijkse stukje chocolade. “Ik vind
chocolade heerlijk. Mijn voorkeur gaat uit naar wit, helaas de minst gezonde soort. Maar
melkchocolade met nootjes vind ik ook erg lekker. Iedere avond neem ik een stukje bij de koffie.
Je moet jezelf zo nu en dan eens verwennen, niet? Ook visite schotel ik geen koekjes voor, maar een
chocolaatje of bonbon. En je kunt al raden wat ik mijn collega’s op het werk trakteer”, glimlacht ze.
Voor Marian overigens geen duur A-merk. “Doe mij maar de chocolade van de Aldi.”

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
Ook in het

weekend!

tandprothetische praktijk

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
U kunt bij ons terecht voor:
• implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
• aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
• vergoeding ook vanuit uw basisverzekering
en rechtstreeks via de zorgverzekeraar

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45

Vind jij afvallen ook zo moeilijk?
www.MyLifeSlim.com
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Eric van Hegelsom (46) uit Sevenum hoeft niet lang na te denken over de vraag waar hij ‘verslaafd’
aan is. “Ik kan absoluut niet zonder mijn vriendin Danielle. We hebben nu bijna vier maanden een relatie.
Het is dus nog heel jong en pril, maar we zijn heel erg verliefd”, vertelt hij glunderend. Ook zijn werk bij
een verhuurbedrijf is onmisbaar. “Kijk, ik heb mijn werkkleding nog aan. Ik vind het boeiend om mensen
goed te adviseren, waardoor de klus snel geklaard is. Het is geweldig om mensen te helpen.”
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Marcel Vorstermans (39) uit Sevenum kan niet zonder zijn bakkie koffie ’s morgens. “Anders zou
ik de dag toch zeker verkeerd beginnen. Op een dag drink ik zo’n tien kopjes. Ik weet dat ik het wat
moet minderen, maar dat voornemen heb ik al zo’n twintig jaar. Ik zet mijn koffie het liefst zelf: versgemalen, sterke koffie met melk en suiker. Voor mijn werk kom ik veel in België, maar in twee jaar
tijd heb ik er nog nooit lekkere koffie gehad. Geen slappe prut voor mij.”

Paard begrijpt lichaamstaal en emoties
Iedereen loopt wel eens tegen iets aan. De ene keer kun je het zelf oplossen en de andere keer heb je hulp
nodig. Andere problemen zijn dieper van aard en vragen om professionele hulp, bijvoorbeeld van een psycholoog.
Ook daar zijn verschillende vormen in. Geraldine Titulaer (28) uit Horst is bijvoorbeeld paardencoach. Ze geeft
psychologisch advies aan volwassenen met behulp van haar paard Becci.

Mijn paard gaf de cliënt toen een duwtje tegen het hoofd. Dat zorgde ervoor
dat de cliënt moest bukken. De cliënt
moest nog iets erkennen voor zichzelf.”
Paardencoaching wordt steeds

populairder en iedereen kan er gebruik
van maken. “Je hoeft geen diepe
depressie te hebben. Het kan ook ingezet worden als je bijvoorbeeld twijfelt
over belangrijke keuzes in je leven.”

“DUNNER WORDEND HAAR IS VOOR LISA
GEEN REDEN OM BINNEN TE BLIJVEN”
De psychologische gevolgen van kaalheid zijn uiterst
serieus! Aanvulling of vervanging van het eigen haar
is de basis voor herstel van zelfvertrouwen,
eigenwaarde en een positief zelfbeeld.

Als paardencoach helpt Geraldine
mensen individueel of in groepen. Bij
een interventie, een soort coachingsgesprek, vraagt ze cliënten met een
hulpvraag te komen. “Mensen lopen
in hun leven misschien tegen een probleem aan, waarvan ze niet weten wat
ze er mee moeten doen. Als ik dan met
ze de rijbak inloop en in de buurt van
het paard kom, dan reageert het paard
op de lichaamstaal en emoties van de
cliënt. Een paard is heel gevoelig en
kan soms beter aanvoelen wanneer
iemand ergens mee zit. Als het paard
reageert, weet ik dat ik door moet
vragen”, zegt ze.
Al vanaf haar vijfde is Titulaer gek
op pony’s en paarden. Ze groeide op bij
haar ouders op een boerderij. “Toen ik
vijf jaar oud was kreeg ik mijn eerste
rittenkaart voor paardrijles en een
eigen pony. Ik ken paarden door en
door. Ik heb al heel vroeg geleerd dat

paarden meer begrijpen van lichaamstaal en emoties dan wij mensen
denken. Als iemand zich ongemakkelijk
voelt, kunnen paarden dat feilloos
aanvoelen. Dan zijn ze onrustiger of
werken ze niet mee”, legt ze uit.

Lichaamstaal
Titulaer werkt vier dagen per week
als psycholoog, maar is in haar vrije tijd
ook altijd met paarden bezig. Titulaer:
“Het is altijd mijn droom geweest om
mijn werk en mijn hobby te combineren. Ik heb altijd iets in de dienstverlening willen doen, vandaar mijn
psychologische achtergrond. Ongeveer
een jaar geleden ben ik in aanraking
gekomen met paardencoaching.
Ik deed een workshop en wist meteen
dat dit is wat ik wilde. Mijn kennis van
de psychologie en van paarden heb ik
nu gebundeld. Iedere vrijdag probeer
ik mensen te helpen door middel van

paardencoaching.”
Sinds een paar weken heeft
Geraldine haar eigen bedrijf, Sycopa.
Ze volgde een opleiding bij een van
de Nederlandse grondleggers van
paardencoaching, Ruud Knaapen.
“Normaal moet ik mij als psycholoog
helemaal aan het protocol van GGZ
houden. Hierdoor kan het soms best
lang duren voordat ik achter de achterliggende oorzaak van een probleem
kom. Paarden geven aan als ik op de
goede weg zit. Dan reageren ze en
weet ik dat ik door moet vragen.”
Maar hoe voelen paarden dit dan
aan? Titulaer: “Paarden reageren op
lichaamstaal en emoties. Door mijn
ervaring met paarden weet ik welke
bewegingen het paard eigen zijn en
wat een reactie is op een probleem van
een cliënt. Om een voorbeeld te geven:
ik had ooit een cliënt die geen contact
kon maken met een heftige emotie.

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl
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Kinderfysiotherapie

‘Elke klacht en elke leeftijd kent een
andere benadering’
In de laatste vijftien jaar heeft kinderfysiotherapie een enorme vlucht genomen. Er is wereldwijd veel onderzoek verricht, er zijn nieuwe behandelmethodes ontwikkeld en een post hbo-opleiding met masterafronding is
vereist om als kinderfysiotherapeut aan de slag te gaan. Elle Wijnhoven (27) uit Arcen en Marije Freriks (34) uit
Hegelsom van Coenen Kids uit Horst vertellen over deze vorm van fysiotherapie.

Acu-Balance

Ik wens u in 2015

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

Gemoedsrust te accepteren wat je niet kunt veranderen;
Moed te kiezen voor wat je wel kunt veranderen;
Wijsheid om het verschil te herkennen.

www.huijscoachingtraining.nl 06 15 13 75 69

Alle bewegingsproblemen van
kinderen in de leeftijd van 0 tot en met
18 jaar komen voorbij, zo laten Elle en
Marije weten. “Denk hierbij aan baby’s
met een voorkeurshouding of een
motorische achterstand, peuters die
veel vallen, kleuters die moeite hebben
met klimmen of springen en basisschoolkinderen met schrijfproblemen.
Maar je kunt ook denken aan oudere
kinderen met sportblessures, houdingsproblematiek of pijnklachten aan
gewrichten. Deze laatste groep maakt
geregeld de stap naar de ‘gewone’
fysiotherapeut, maar afhankelijk van
het kind en zijn eventuele gedragsproblemen kan een kinderfysiotherapeut uitkomst bieden. Kinderen die
motorisch belemmerd worden en een
leer- of gedragsprobleem hebben,
zoals ADHD of een stoornis als autisme,
kunnen er ook bij gebaat zijn”, vertelt
Marije. Niet enkel in de kennis van de
problematiek verschilt kinderfysiotherapie van reguliere fysiotherapie voor
volwassenen. “Wij kijken ontwikkelingsgericht, aansluitend bij de belevingswereld en verwachtingen van het
kind. Elke klacht en elke leeftijd kent
een andere benadering”, aldus Elle.

Energie- en Hormonale Balans
Pijnklachten, Roken en Overgewicht
Nu ook Cosmetische Acupunctuur!
Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl

Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

FysiQ
FysiQ
FysiQ

fysiotherapie
en
fitness
fysiotherapie
fysiotherapie
enenfitness
fitness
• Fitness
Verruimde openingstijden:
• Fysiotherapie
Verruimde
Verruimde
openingstijden:
openingstijden:
Fysiotherapie:

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

Fitness:
Maandag
tot entherapie
met Vrijdag
• Mulligan
manuele
Fitness:
Fitness:
Van 8.00 uur tot 21.00 uur

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden

Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

• Tapen,
kinesiotapen
en
bandageren
Maandag
Maandag
tot tot
en en
met
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
en met
Zondag
VanVan
Van
8.00
8.00
uuruur
uur
tottot
tot
21.00
21.00
uuruur
uur
8.30
12.30
• Claudicatio
intermittens
Zaterdag
Zaterdag
en en
Zondag
Zondag
looptraining

Een goed begin:
ontzuur het lichaam met deze

• Revalidatie bij o.a. COPD, hart
Team
FysiQ
FysiQ
fysiotherapie
fysiotherapie
en en
fitness
fitness
enTeam
diabetis
Mommesstraat 2
fysiotherapie

van € 7,50 voor

VanVan
8.30
8.30
uur
uur
tot tot
12.30
12.30
uur
Team
FysiQ
fysiotherapie
enuur
fitness

FysiQfysiotherapie
en fitness
fysiotherapie
FysiQ
FysiQen enfitness
fitness

5975 NG Sevenum
077- 467 23 28
Mommesstraat
Mommesstraat
2
2
NG Sevenum
59755975
NG Sevenum
4672823 28
077-077467 23

Onbewust sporten
Plezier in bewegen is ook een doel
van Fitkids, een landelijke organisatie
waar de kinderfysiotherapeuten de
samenwerking mee zijn aangegaan.
“Fitkids houdt zich bezig met de zorg
rondom kinderen met een chronische
ziekte, beperking of langdurige
aandoening die daardoor de aansluiting
missen bij sportverenigingen en
vrijetijdsclubs. In groepen van zes tot
tien kinderen beoefent ieder op eigen
kunnen fitnessoefeningen. De afsluiting
vormt altijd een spelvorm, zoals
voetbal of touwtjespringen. Het is
sporten naast elkaar, maar toch ook
samen. De kinderen bespreken games
op de crosstrainer of maken afspraken
om met elkaar te Skypen. Zo sporten ze
vaak onbewust, terwijl ze het eigenlijk
niet zo graag doen”, aldus Marije.

Preventie

• Manuele
therapie
Maandag
tot en met Vrijdag

Fysiotherapie:
Fysiotherapie:
Van
8.00
uur tot 21.00 uur
• Sportfysiotherapie
Maandag
Maandag
totZaterdag
tot
en en
metmet
Vrijdag
Vrijdag
VanVan
8.00
8.00
uuruur
tot tot
21.00
21.00
uuruur
Van
8.30
uur
tot
12.30
uur
• Bekkenbodemtherapie
Zaterdag
Zaterdag
• McKenzie
oefentherapie
VanVan
8.30
8.30
uuruur
tot tot
12.30
12.30
uuruur

De behandeling bestaat vooral uit
bewegingstherapie, waarbij kinderen hun motorische vaardigheden
leren verbeteren en ontwikkelen.
Kinderfysiotherapeuten werken bijvoorbeeld aan de fijne motoriek, waaronder
het knutselen en schrijven, maar ook
aan de grove motoriek. “In de grote
oefenruimte bootsen we weleens een
gymles na. Door de vele kindvriendelijke materialen en de ruimte nemen de
kinderen gemakkelijker alle hobbeltjes.
Ze vragen zelfs of ze nog een rondje
over het parcours mogen maken”,
vertelt het tweetal.
Binnen de fysiotherapie bestaat
ook de specialisatie kinderbekkenfysiotherapie, waarbij kinderen met poepen plasproblemen worden geholpen.
Met behulp van plaatjes, boekjes en
stickers wordt het oefenen zo leuk
mogelijk gemaakt. “Plezier in bewegen
staat bij ons voorop”, aldus Elle. Voor al
deze behandelingen geldt dat de kinderfysiotherapeuten zowel ouders als
kind voorzien van uitleg en adviezen.
Zo kunnen ouders hun kind bijvoorbeeld ondersteunen in het aanleren
van een goede lichaamshouding of het
ontspannen van de bekkenbodemspieren. Zoals bij vele vaardigheden geldt:
oefening baart kunst.

bio kruiden thee
40 Builtjes.

€ 6,00

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

Naast de behandeling van
bewegingsproblemen zetten de
kinderfysiotherapeuten ook in op
preventie, bijvoorbeeld op het
gebied van voorkeurshoudingen
van baby’s. Zo zijn ze er niet enkel
om adviezen te geven om deze
houding te verminderen, de mate van
afplatting van de schedel op te meten
en te behandelen. “We organiseren
momenteel ook voorlichtingsavonden
over de voorkeurshouding van baby’s.
Welke handelingen voorkomen dit en
wanneer moet je aan de bel trekken?
Dit zouden we in de toekomst graag
op nog meer vlakken willen doen,
bijvoorbeeld bij bekkenproblematiek.
Leraren en consultatiebureaus vervullen
deze signaalfunctie al beter dan
voorheen. Wanneer iedereen tekenen
als veelvuldig vallen of onhandigheid
bij een kind al vroeg herkent, kun je
er nog beter op anticiperen”, besluiten
de dames.
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Aandacht voor het 22q11 deletiesyndroom

‘Onbekend maakt onbegrepen’
Sanne (11) is de dochter van Miranda van de Goor-Nabben uit Horst en heeft het 22q11 deletiesyndroom. Dit is
na het syndroom van Down de meest voorkomende genetische afwijking, maar veel mensen weten niet wat deze
afwijking inhoudt. Daarom zet Miranda zich samen met een stichting in om meer bekendheid te krijgen voor de
afwijking van haar dochter.

“Aan de buitenkant zie je niet
meteen aan Sanne dat ze 22q11 heeft,
terwijl de impact van binnen enorm
is”, vertelt Miranda. “Dat leidt tot

Wilt u
meer
zorg
en
aandacht?
Zorgbij
kan u
hierbij
tot steun
zijn!

Tel: 06 - 55 20 27 66
06-55 20 27 65

veel onbegrip voor zowel Sanne zelf
als voor mij als moeder. Samen met
Stichting Steun22q11 ben ik nu bezig
om de afwijking meer bekendheid

te geven en zo het onbegrip weg te
nemen.” Jaarlijks worden er ongeveer
vijftig k inderen geboren met het 22q11
deletiesyndroom. Bij deze kinderen ont-

Succesvolle
programma’s

één kam wordt geschoren. Zo zou ze
eigenlijk dit jaar haar verkeersdiploma
moeten halen, terwijl wij weten dat dit
voor haar veel te moeilijk is. Het kost
ons dan best veel moeite om de school
hiervan te overtuigen, terwijl dat niet
nodig zou moeten zijn.”
Twee ouders van kinderen met
het syndroom liepen tegen dezelfde
problemen aan als Miranda en besloten
eind 2014 de landelijke stichting
Steun22q11 op te richten. “Onbekend
maakt onbegrepen, dus daar willen we
met die stichting wat aan doen. Zo hebben we al posters en banners gemaakt.
Ook heeft een fotografe en moeder
van een dochtertje met 22q11 een
fotoboek gemaakt met portretten van
allemaal kinderen met dat syndroom.
Ook Sanne is geportretteerd in het fotoboek.” De stichting bestaat uit allemaal
ouders van kinderen met 22q11, die
samen geld in proberen te zamelen.
“Uiteindelijk zou het bijvoorbeeld heel
mooi zijn om een documentaire te
kunnen maken over de afwijking, zodat
mensen met eigen ogen kunnen zien
wat het betekent om 22q11 te hebben.
Door die bekendheid kan er beter voor
de kinderen gezorgd worden en kunnen
zij lekker onbezorgd door het leven
gaan, genieten en kunnen ze geaccepteerd worden zoals ze zijn.”

La Providence, veelzijdig
in zorg en aandacht!

bij Slender You Fit:
Kom langs en informeer
naar de mogelijkheden tijdens de

inloopavond
op vrijdag 16 januari
van 19.00 tot 21.00 uur
of maak een afspraak voor een vrijblijvend
intakegesprek (tel. 06 33 17 83 33)

• Better Belly:
8 cm in 4 weken
• Fitplan:
10 kilo in 10 weken
• Slender You
bewegingsbanken:
Sporten voor iedereen
• Pulzzz definitief ontharen:
betaalbaar voor iedereen

www.zorgbij.com

breekt er een stukje belangrijke informatie op chromosoom 22. Miranda:
“De gevolgen van dat ontbrekende
stukje zijn groot. Veel kinderen worden
geboren met een ernstige hartafwijking, afwijkingen aan het gehemelte,
epilepsie, verstoorde afweer, slaapproblemen, autisme en vanaf de pubertijd
komen vaak psychische problemen
zoals bipolaire stoornissen of schizo
frenie voor.” De meeste kinderen met
22q11 deletie hebben een laag IQ en
een lichte tot matige verstandelijke
beperking. “De symptomen van de
afwijking kunnen per persoon heel
erg verschillen”, vertelt Miranda.
“Toen Sanne geboren was, hadden
we meteen het gevoel dat er iets niet
klopte. Er was een hartruis te zien en
haar zuurstofopname was veel te laag.
Na een tijdje werd de diagnose 22q11
deletiesyndroom gesteld. Sanne is nog
steeds hartpatiënt, heeft een lager IQ
en een lichte verstandelijke beperking.”
Miranda merkt in haar omgeving
dat mensen soms weinig begrijpen
van de afwijking van Sanne. “Daarom
snappen mensen ook niet altijd dat
Sanne beter wat kinderlijker benaderd kan worden en dat zij op een
andere manier reageert op dingen dan
andere kinderen. Ik merk dat Sanne
nog te vaak met andere kinderen over

Tel. 077 - 398 49 71 • Weltersweide 1, Horst
www.slenderyoufit.nl

La Providence is in Grubbenvorst en omgeving dé Zorgpartner
voor persoonlijke en vakkundige Verzorging, Verpleging,
Thuiszorg, Revalidatie én Therapie. Woont u niet in ons Zorgcentrum dan kunt u ook in ons Behandelcentrum terecht voor:

✔ Fysiotherapie
✔ Ergotherapie
✔ Logopedie
✔ Podotherapie
✔ Medische hulpmiddelen
✔ Kousenzorg

✔ Thuiszorg en Advies
✔ Deskundige ondersteuning
voor dementie in de
thuissituatie
✔ Prikdienst van VieCuri

Kom ook eens kijken in ons geheel vernieuwde restaurant.
Hier bent u, net als onze bewoners en hun bezoek, dagelijks van
harte welkom! Voor een kopje kofﬁe met gebak, een broodje
of een warme maaltijd.

Meer informatie: La Providence
Ursulineweide 5 | 5971 ED | Grubbenvorst
T 077 - 355 56 56 |
E info@laprovidence.nl | I www.laprovidence.nl
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Boerenbruidspaar Horst
bekendgemaakt
Nard Joosten en Maud Teeuwen zijn het nieuwe Horster boerenbruidspaar. Zij werden op zaterdag 3 januari door
volleybalvereniging Hovoc gepresenteerd in Froxx in Horst.

Jeugdprinsenpaar
Roy en Minke Lottum
Via een film en een toneelstuk
werd duidelijk wie het zouden worden.
Nard Joosten ging ten overstaan van
vierhonderd belangstellenden op
de knieën voor Maud. Op het verlovingsbal waren ook optredens van de

liedjeszangers van D’n Dreumel en
andere live-acts. Het bruidspaar gaat op
17 februari trouwen in De Mèrthal. Op
het bal werd ook het speciaal voor de
Horster boerenbruiloft gecomponeerde
Boorebrullefslied ten gehore gebracht.

Het lied is te downloaden via
www.boorebrullef.nl
De boerenbruiloftscommissie organiseert op zondag 8 februari ook de
jeugdboerenbruiloft in café De Lange.
Het thema van die avond is circus.

Het Lottumse jeugdprinsenpaar werd zondag 4 januari bekendge
maakt. Prins Roy I (Roy Linders) en prinses Minke I (Minke van Horck)
gaan samen met prins Bart IV voor tijdens carnaval. De Lottumse
Pegge en Pegginne kunnen hun prins en prinses tijdens een receptie
op vrijdag 23 januari van 19.11 tot 20.30 uur feliciteren met hun
uitverkiezing in de zaal van OJC Canix in Lottum. Het jeugdprinsenpaar
zal dit jaar voorgaan in de carnavalsactiviteiten met als hoogtepunt de
Lottumse gekke maandag op 9 februari.

Antiek • Brocante • Curiosa • 60er Jaren • Merkkleding

UITNODIGING

OPENING NIEUWE WINKEL
NEW SHOP NEUES GESCHÄFT NOWY SKLEP

zaterdag en zondag
10 + 11 januari
van 11.00 - 16.00 uur
Speulhofsbaan, 7a Meterik
Geheel vernieuwd en zeer verrassend!
Openingstijden: dinsdag / woensdag / donderdag 12.00 - 17.00 uur • vrijdag 12.00 - 19.00 uur • zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Speulhofsbaan, 7a Meterik T 06 - 21 23 88 89
Ma:
Di t/m do:
Vrij:
Za:

www.tweddekans.nl

13.00 u - 18.00 u
9.30 u - 18.00 u
9.30 u - 20.00 u
9.30 u - 17.00 u

De hele maand januari stapelkorting
in onze winkel op kleding en schoenen

1
2
3
4
5

Stuk 10%*
Stuks 20%*
Stuks 30%*
Stuks 40%*
Stuks 50%*

*m.u.v. nieuwe collectie en accessoires

Kloosterstraat 4
5971 BD Grubbenvorst
www.trentomoda.nl
info@trentomoda.nl

Stroke
Sao Paulo
Gsus
Creme de la Creme
Gustav
Transfer
Soulmate
Moccio
Camps en Camps
Zzier
Bridget Daily
NoNa
Jane Lushka
Para Mi

Prins Rick I van
De Turftreiërs
Tijdens het prinsenbal op zondag 4 januari in het Turftreiërsriêk werd het
carnavalsseizoen feestelijk geopend. In het jubileumjaar van carnavalsvereniging De Turftreiërs kwam prins Rick I (Peelen) tevoorschijn als nieuwe
prins, samen met zijn prinses José.
Rick I zal worden bijgestaan door
zijn adjudanten Lody Pouwels en
Gerrie Mulders. Rick gaat de carnaval
in met zijn lijfspreuk: Hang de slingers
op en vier ut laeve. In het dagelijks
leven is Rick werkzaam bij Van Lipzig

BV uit Venray. En in zijn vrije tijd is de
Americaanse prins voetbalspeler bij
AVV 3.
Het prinselijk gezelschap houdt op
zaterdag 31 januari om 20.11 uur een
receptie in de Bondszaal in America.
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Nieuw boerenbruidspaar Nieuwe prins
Turftreiërs America
De Krey
In America werd op zondagmiddag 4 januari het nieuwe boerenbruidspaar bekendgemaakt. Koen en Claudia
Tielen vieren op zondag 15 februari hun bruiloft in de tot boerenschuur omgetoverde Bondszaal.

Hans Heldens is op zondag 4 januari uitgekomen als prins Hans d’n Urste,
de 58e prins van Carnavalsvereniging De Krey in Broekhuizen. Op 25 januari
houdt hij zijn receptie.

T
Zondagmiddag 4 januari zette een
circusfamilie haar tenten op in de
bondszaal in America. Na een
wervelende show bleek het hier te
gaan om het nieuwe
boerengezelschap van America. De

apotheose van de show was natuurlijk
het bekendmaken van het nieuwe
boerenbruidspaar: Koen en Claudia
Tielen. Dit bruidspaar wordt
ondersteund door hun wederzijdse
ouders, een dappere leeuwentemster,

een acrobaat van elastiek, een
waarzegster met een vooruitziende
blik en natuurlijk een deftige
circusdirecteur en zijn vrouw die de
bloemen en lampjes verkoopt.
(Foto: Hans Seweuster America)

Klokken maken en bekijken

Prins Hans wordt tijdens zijn
regeerperiode bijgestaan door prinses
Sandra en adjudant Geert Joosten.
Prins Hans is 43 jaar, getrouwd met
Sandra en samen hebben zij twee
kinderen. In het dagelijks leven is hij
Op zondag 11 januari is het
werkzaam als kwaliteitscontroleur en
museum geopend van 11.00 tot
proces operator. Geert (40) is getrouwd
17.00 uur. De demonstraties beginnen
om 13.00 uur. Kijk voor meer informatie met Linda en vader van twee kinderen.
Het motto van prins Hans d’n Urste
op www.museumdelocht.nl

Museum De Locht in Melderslo staat op zondag 11 januari geheel in het teken van klokken. Deze middag zijn
enkele klokkenmakers aan het werk en is er een vakman aanwezig die een toelichting geeft bij de klokken van de
Limburgse klokkenmaker Jan Wilmar (1919-1997), die momenteel in De Locht worden geëxposeerd.
Jan Wilmar was een vakman die
niet alleen zelf alle onderdelen voor
zijn klokken maakte, maar die het
ook een uitdaging vond om allerlei
bijzondere en ingewikkelde elementen

aan zijn klokken toe te voegen. Aan
sommige klokken werkte hij meerdere
jaren. Aangezien hij er daarvan geen
enkele verkocht heeft, bleef de hele
collectie compleet.

opruiming!

voor komende carnaval in Broekhuizen
is: ‘mit dizze carnaval maak ik van ut
veen genne potgrond, maar hosse en
springe weej mit iederien uut Brokeze
aan de Maas ien de Kreye nest rond’.
Prins Hans I, prinses Sandra en adjudant
Geert houden 25 januari een receptie
vanaf 14.11 uur in Het Maaspaviljoen in
Broekhuizen.
(Foto: ANGY PhotoDesign)

AUTOBEDRIJF

is nu gestart!

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

'Store'

Verkoop van alle merken

Fauteuil

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

In leer.
B75xD82xH88

Van 499,NU

399,-

'Alwin'

Hoekbank
B276xD225/98xH86

Eigen Haard
www.eigenhaardcitymeubel.nl
Horsterweg 34 • Sevenum

BEKRO
B.V.
Installatietechniek

Van 1799,NU

1199,www.bekro.nl

meubel

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27
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Grubbenvorst

Kijk voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

America

vr 9 januari 21.30 uur
Locatie: café ‘t Centrum

vr 9 januari 21.00 uur
Locatie: café ‘t Stammineke

Prinsenproclamatie

Grote Playbackshow

Opening tennispark

za 10 januari 20.30 uur
Organisatie: Jeugdcomité
America
Locatie: Bondszaal

za 10 januari 17.00 uur
Organisatie:
TC Grubbenvorst
Locatie: Ericaplein

Jeugdplaybackshow en
uitkomen jeugdprins en
-prinses

Prinsenbal
za 10 januari 20.11 uur
Organisatie:
GMV De Plaggenhouwers
Locatie: ‘t Haeren

zo 11 januari 15.00-22.00 uur
Organisatie: Jeugdcomité
America
Locatie: Bondszaal

Vinylavond

Clubnight
met Wayne Young, Slic Vic en
Ivo Swinkels

Jeugdprinsenbal

za 10 januari 20.11 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal

Dierentuin met Lady Bee en
Kid de Luca
za 10 januari 22.30 uur
Locatie: De Lange

Binnenrommelmarkt
zo 11 januari
09.00-16.00 uur
Organisatie: H&H
Marktkramenverhuur
Locatie: De Riet

wo 14 januari 20.00 uur
Locatie: Aan de Brug

Broekhuizen

Hegelsom

zo 11 januari 13.45 uur
Organisatie:
CV De Kreyepoëtjes
Locatie: Maaspaviljoen

Beugelkampioenschap
Horst aan de Maas

Toneelvoorstelling
Een rits te ver

za 10 januari 10.00 uur
Locatie: sportpark Wienes

zo 11 januari 20.15 uur
Organisatie: Toneelvereniging
Tovri
Locatie: ‘t Gasthoês

Jeugdprinsenbal

Prinsenbal
za 10 januari 19.11 uur
Organisatie: CV De Tuutekop
Locatie: Zaal Debije

Griendtsveen
Playbackshow
thema ‘sprookjes’ en
prinsverkiezing

Horst

za 10 januari
Organisatie:
CS De Klotbultjes en SJG
Papparazzi
Locatie: De Zaal

Jeugdzittingsmiddag
zo 11 januari
14.11-19.30 uur
Organisatie: JC D’n Dreumel
Locatie: Mèrthal

Bekendmaking zomerprins
ma 12 januari 21.30 uur
Organisatie:
Maondaagavundclub
Locatie: café De Beurs

Breicafé

vr 9 januari 14.00 uur
Locatie:
Museum de Kantfabriek

Dorpsraadvergadering
do 15 januari 20.00 uur
Locatie: De Riet

500 gram rundergehakt +
4 speklappen samen €6,95

STEVIGE WINTERKOST

KEURSLAGERKOOPJE

beker verse erwtensoep +
hele rookworst samen €5,00

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

zo 11 januari 15.11 uur
Organisatie:
CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: Torrekoel

vr 9 januari
18.30-19.00 uur
Organisatie: VC Athos
Locatie: sporthal De Kruisweide

Dorpsraadvergadering

Beugelkampioenschap
Horst aan de Maas

wo 14 januari 19.30 uur
Locatie: Torrekoel

Meerlo

za 10 januari 19.30 uur
Organisatie:
CV De Vöskes
Locatie: zaal ‘t Brugeind

Nieuwjaarstreffen
zo 11 januari 14.00 uur
Organisatie:
fanfare Eendracht
Locatie: zaal De Speulplats

Melderslo
Prinsenbal

za 10 januari 18.30 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

Kampioensreceptie

za 10 januari 10.00 uur
Locatie: beugelbaan Bergerbaan

Bintjesfest met Z.O.D.,
Radio Bikini en
Snaggletoöth
za 10 januari 20.30 uur
Locatie: OJC Walhalla

Evangeliebespreking
Johannes I, 35-42
di 13 januari 20.00 uur
Locatie: Parochiehuis

Swolgen

Prinsen- en boerenbal
za 10 januari 19.49 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Demonstraties
klokken maken
zo 11 januari
11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Jeugdprinsengalabal
zo 11 januari 14.11 uur
Organisatie:
CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

Pronkzitting
en carnavals
matinee
Dreumel

Crist Coppens
geldig t/m zaterdag
10 januari 2015

Sevenum

Prinsenbal

Jeugdprinsenbal

zo 11 januari 15.00 uur
Organisatie: GMV De
Plaggenhouwers
Locatie: ‘t Haeren

Dorpsraadvergadering

Kronenberg

www.haardstede.nl

Carnavalsvereniging D’n Dreumel
uit Horst organiseert op zaterdag
24 januari haar traditionele
pronkzitting. Op zondagmiddag
25 januari vindt een nieuw
evenement plaats, het Hôrster
carnavalsmatinee.
Op het programma van de
pronkzitting staan optredens van
onder andere La Bamba, de Horster
liedjeszangers en –zangeressen en
de Ald Preense. Ook verschijnen
Pierre van Helden en Hans Eijkemans
in de buutton. De dansgarde van
D’n Dreumel verzorgt ook een act.
De muzikale begeleiding is in handen
van de D’n Dreumel Hoêsband en
de presentatie wordt gedaan door
nieuwe vorst Nagis. De zitting start om
20.00 uur in de Mèrthal in Horst.
Het nieuwe evenement, het Hôrster
carnavalsmatinee, vindt de dag erop
plaats. Vanaf 13.30 uur staat de Mèrthal
in het teken van een carnavaleske
middag met een keur aan artiesten uit
de gemeente. Bezoekers kunnen zowel
zang, dans als humor verwachten.
Daarnaast speelt D’n Dreumel
Hoêsband zowel nieuwe als oude
vastenoavendkrakers.
Kijk voor meer informatie op
www.dreumel-horst.nl

08
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Medische Religie
zorg
America
zondag

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

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag
		

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

09.45

Broekhuizenvorst
19.15

zondag

Heilige mis

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)

19.15

zondag

Heilige mis

09.30

zondag
donderdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

zaterdag
woensdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Verloskundige zorg

Tienray

Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
W verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

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

Venray
(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

Tandarts
Spoedgevallendienst
9 t/m 15 januari 2015
Heldens-in’t Zandt M.
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik
Swolgen

Sevenum

Prinsenbal Grubbenvorst
Tijdens het jaarlijkse prinsenbal in Grubbenvorst wordt op zaterdag 10 januari de nieuwe prins van
Gekke Maondagvereniging De Plaggenhouwers bekendgemaakt. Het prinsenbal voor de jeugd vindt plaats op
zondag 11 januari.
De huidige prins Frans I treedt om
21.11 uur af samen met zijn adjudanten Gé en Jos. Om 22.11 uur komt de
nieuwe prins van De Plaggenhouwers
uit samen met zijn twee adjudanten.
Tijdens de avond zorgen feestband
Sjoetingstied en dj The Party Brothers

De nieuwe oppertuut van het
Tuuteriëk wordt bekendgemaakt in een
toneelstuk. Gedurende de avond zijn er
optredens, onder andere het miniorendansgarde beleeft haar première. Na de

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

bestrijding van alle ongedierte
KAD gecertificeerd

GRATIS HOUTW
06-22605746

112

Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
T 0900 88 44

Melderslo, Hegelsom, Meterik,
America, Broekhuizenvorst en Lottum
T 077 398 14 16

Meerlo, Tienray en Swolgen
T

0478 69 12 17

Sevenum
T

077 4671276

Grubbenvorst en Broekhuizen
T

077 366 12 28

Priesternooddienst
T

077 354 88 88 (Sensoor)

in zaal ‘t Haeren en start om 15.00 uur.
De huidige jeugdprins Pim I treedt af
om 16.11 uur. Vervolgens komen de
kinderprins en –prinses uit, die dit jaar
van OBS De Samensprong komen. Om
17.11 uur komt de nieuwe jeugdprins
van 2015 tevoorschijn.

Carnavalsvereniging D’n Tuutekop uit Hegelsom maakt op zaterdag 10 januari de nieuwe prins bekend. Na het
hijsen van de carnavalsvlag buiten bij zaal Debije treedt prins Peter af en wordt niet veel later de nieuwe prins
geproclameerd.

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

voor de muziek. De avond wordt
gehouden in zaal ‘t Haeren en begint
om 20.11 uur. Op zondag 11 januari is
het de beurt aan de jeugd. Tijdens het
jeugd/kinder-prinsenbal komen de
jeugdprins, kinderprins en kinderprinses
uit. Ook dit prinsenbal wordt gehouden

Prinsenbal Tuutekop

●

ORMINSPECTI

E

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

Blitterswijck

Parochiecluster Horst
Alarmnummer

De 68e prins van Meerlo werd
gepresenteerd in de stijl van het tvprogramma Boer zoekt Vrouw. Kleeven
wordt bijgestaan door prinses Maud.
Hun receptie is op zondag 25 januari
in zaal ’t Brugeind om 14.11 uur. Het
nieuwe boerenbruidspaar Frank en Inge
van de Ven werd ingeluid door middel
van een film waarin pastoor Verheggen
een hoofdrol vertolkte. Hun getuigen
zijn ook bekend gemaakt: Edwin en
Karin Kohrman. Het paar wordt in de
onecht verbonden op carnavalsmaandag in café Oud Meerlo en viert dan ook
zijn bruiloft in zaal ’t Brugeind. Verder
vindt op zaterdag 10 januari het jeugdprinsenbal plaats. De avond heeft als
thema de jongens tegen de meisjes en
begint om 19.30 uur in zaal ’t Brugeind.
Op de avond dragen jeugdprins Willem
Poels en zijn adjudanten de scepter
over aan de nieuwe jeugdprins of
jeugdprinses.

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

Heilige mis

Venlo

Kijk voor meer foto’s op
www.hallohorstaandemaas.nl

Grubbenvorst

zaterdag
		

Huisartsenpost

Kevin Kleeven is op zaterdag 3 januari uitgeroepen tot de nieuwe prins van carnavalsvereniging de Vöskes uit
Meerlo. Frank en Inge van de Ven vormen het nieuwe boerenbruidspaar.

09.45

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

Huisarts De Weert & De Vos
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68, spoed = keuze 1
Receptenlijn: 088 080 01 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-12.20 uur

Kevin Kleeven nieuwe
prins Meerlo

Griendtsveen

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Sevenum

service 25

TE KOOP
Bouwkavel 595 m2

Weidehof 13 Wanssum
De kavel is gelegen in het
bouwplan Beemdhof.
Vraagprijs

E 110.000.- v.o.n.

Inlichtingen J. Frederix
tel. 06-21241729

proclamatie van de nieuwe prins volgt
een show van het junioren-dansgarde.
Als de oppertuut zich daarna heeft
voorgesteld, spreekt hij zijn carnavalsspreuk uit en gaat het feest nog even

door. Om 19.11 uur opent d’n Tuuten
tempel haar deuren, waarna om
19.15 uur het vlagstrijken volgt.
Het aftreden van prins Peter is om
20.00 uur.
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‘Toen ik achter de harp zat, was ik meteen
verkocht’
Met zijn vierendertig snaren en een hoogte van anderhalve meter is de harp een bijzonder instrument voor
Mariet Weijs uit Grubbenvorst. Elf jaar geleden ontdekte ze het instrument en na een harples was ze meteen
verkocht. Nu is ze er dagelijks mee in de weer.

is daar zelfs het nationale symbool.”
Om de muziek die Mariet maakt
vast te leggen, heeft ze een cd
opgenomen. Dit was een leuke ervaring
voor haar. “Het kwam toevallig op mijn
pad en ik vond het spannend om een
cd op te nemen. Hier zijn we een aantal
avonden mee bezig geweest. In totaal

staan er negen nummers op en ik ben
er erg blij mee. Ik draai hem zelf ook
regelmatig. Harpmuziek is universeel
en zeker als het instrumentaal is, wordt
je het niet snel moe. Het is mooi om te
zien wat deze muziek met het publiek
doet. Het maakt bepaalde emoties los
bij mensen.”

Nieuwe prins Swolgen
Carnavalsvereniging d’n Bok uit Swolgen organiseert op zaterdag 10
januari haar prinsenbal. Ook wordt het boerenbruidspaar bekendgemaakt.
uitkomen van de nieuwe prins
en boerenbruidspaar staat onder
muzikale begeleiding van onder
andere The Voice of Zwollege. Het
prinsen- en boerenbal start om
19.49 uur.

Op deze avond wordt duidelijk
wie de 61e prins van Swolgen
wordt. Daarnaast is er het afscheid
van de huidige prins Bart, zijn
adjudanten Freek en Nils en het
boerenbruidspaar Ed en Leen. Het

Jeugdprins
D’n Dreumel
Mariet had zelf nooit gedacht dat
ze harp ging spelen. Ze vertelt: “Als
kind wilde ik graag een instrument
bespelen en ik heb toen geprobeerd
om mezelf gitaar te leren spelen, maar
dat lukte niet zo goed.” Ze bespeelde
geen instrument totdat een vriendin in
2003 graag op harples wilde. “Ik ging
eigenlijk mee omdat zij dat graag naar
die les wilde, maar toen ik achter de
harp zat, was ik meteen verkocht.”
“Nu speel ik al ruim elf jaar harp. In
het begin speelde ik veel voor mezelf,
het is namelijk niet het makkelijkste
instrument om te leren bespelen.”
Nu verzorgt Mariet ook muziek bij
kunstexposities, uitvaarten of via Erato

bij zorginstellingen en hospices. “Dat
vind ik zo mooi om te kunnen doen.
De muziek is ontspannend. Mensen
komen helemaal tot rust. Ik merk
ook dat wanneer ik moet optreden,
mensen naar me toekomen en erg
geïnteresseerd zijn in het instrument.”

Keltische harp
Mariet speelt op een Keltische
harp. Bij dit soort harp worden de
snaren gespannen met behulp van
haakjes die bovenaan de harp zitten.
Ze legt uit: “Bij deze harp zijn de voorste snaren van ijzer en de resterende
snaren zijn een combinatie van darm
en nylon. Het kan wel eens voorkomen

dat een snaar springt. Dit komt omdat
het instrument van hout is en hout nu
eenmaal werkt.”

Het instrument
wordt populairder
Volgens Mariet neemt de
populariteit van de harp toe door Voice
of Holland-winnares Iris Kroes, die ook
harp speelt. “Je ziet dat het instrument
populairder wordt, ook bij jongeren. Zo
wordt het onbekende instrument toch
steeds bekender.” In andere Europese
landen is de harp ook een redelijk
onbekend instrument. “In Ierland wordt
het instrument juist veel bespeeld. Het

Jeugdcarnaval D’n Dreumel viert op zondag 11 januari de proclamatie
van de Horster jeugdprins. De middag begint om 14.11 uur in de Mèrthal
en brengt het nieuwe jeugdboorebrullefsgezelschap voort. Uiteindelijk
wordt ook de 57e jeugdprins bekendgemaakt. Vorst Sideris geeft nog een
laatste hint over de nieuwe prins in het jaarlijkse prins(ver)raoje.
Nou we de ‘gojje roetsj’ achter
os gelaote hebbe, beginne in drie
hoêshaldes de preenseveere toch
wal aardig te kriebele. En daat
is neet zoewe má. Aankomende
zondaag (d’n 11e) is ’t namelijk
wer zao wiet: ’t oetkome ván de
zuvvenenvieftigste jeugdpreens
ván os Dreumelriëk, in ’n haopelijk
gezellig gevulde Mèrthal. Teves zal ok
os neej jeugdboorebrullefgezelschap
acte de presence gaeve. Beej
deze praot ik dán ok nag iëne kier

miene maond vurbeej: ozze neeje
jeugdpreens wet vaan gen ophalde.
Deze spring in ´t vaeld deut ´r alles
aan um de derde helft nag ´n bitje
te lenge. Ik heb meej laote vertelle
daat dit mit de carnaval neet anders
zal zien. En dudde neet mej? Dá
werde d’r gewoën oetgebonjourd.
´n Gewaarschuwd Dreumel, telt vur
11, liekt meej..Mende ’t nou zeker
te wiëte? Of twiefelde nag ’n bitje?
Dá heb ik ma iën boëdschap: wies
zondág.

Kiest u voor kwaliteit?
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 | Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

dealer van

Alberdingk Thijmstraat 41, Blerick-Venlo • T 077 - 387 13 33 • www.ruttennaaimachines.nl

Autobedrijf

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

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

