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Strooiwagens rijden
af en aan
Donderdag 7 januari: het is een drukte van belang
op de gemeentewerf aan de Americaanseweg in Horst.
Medewerkers van de vroegere gemeente Sevenum en
Horst aan de Maas werken in een opperbeste sfeer
samen. Strooiwagens rijden af en aan. De voorraad zout
raakt op. Vrijdag is een extra hoeveelheid van 60 ton
aangevoerd. Er moet echter beperkt met zout gestrooid
worden.

De gemeente Horst aan de Maas
heeft zelf de beschikking over acht
strooiwagens, vier grote en vier kleine
combinaties. Deze laatste rijden ook
over fietspaden. De provinciale wegen
worden door de provincie bijgehouden.
Soms is een gedeelte van een bepaalde
weg provinciaal en gemeentelijk. Deze

Arbeidsmigratie: kans
of probleem?
Op 19 januari 2010 organiseert wooncorporatie Wonen Limburg de workshop Samen wonen, Samen leven in
het gemeenschapshuis in Meterik. Met een middag informeren, discussiëren en vooral samenwerken, wil Wonen
Limburg het onderwerp huisvesting van arbeidsmigranten aan de orde stellen. De workshop is bedoeld voor de
Provincie, gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, huurdersorganisaties en Vereniging Kleine Kernen Limburg.
Arbeidsmigranten vormen
een belangrijke doelgroep in de
Limburgse samenleving. Nu vullen
ze al vele gaten in de arbeidsmarkt
door hun werkzaamheden in de
landbouw en logistiek. Zodra de
vergrijzing een steeds grotere rol
gaat spelen zullen zij ook de gaten
in de arbeidsmarkt vullen in onder
andere de zorg en de horeca. Ook de
krimp, wat een grote uitdaging is in

de provincie Limburg, kan voorkomen
worden door arbeidsmigranten in
die regio’s te huisvesten. Dit helpt
scholen, kerken en winkels open te
blijven.
Tijdens de workshop op 19 januari
2010 zal Movisie een presentatie
geven. Zij deed in het najaar van 2009
onderzoek naar de sociale effecten
van de instroom van Poolse arbeidsmigranten op het platteland in Horst

en omgeving. Tijdens deze presentatie deelt zij haar bevindingen met de
deelnemers. Wonen Limburg hoopt
met de workshop te bereiken dat er
meer samengewerkt gaat worden
tussen de partijen. Bijvoorbeeld door
beleid op het gebied van huisvesting
van arbeidsmigranten beter op
elkaar af te stemmen, zodat deze
doelgroep sneller en betere huisvesting kan vinden.

hoort dan helemaal onder de provincie
of onder de gemeente. Rijkswaterstaat
zorgt voor de snelwegen. Voor een normale winter wordt voor heel Nederland
een voorraad van 70.000 ton zout aangehouden. Aan het einde van de vorige
week was er 100.000 ton verbruikt. De
regering gaf toestemming om nog een

100.000 ton uit de bodem te halen.
Natuurorganisaties zijn hier niet blij
mee. Meteoconsult uit Wageningen
levert op de gemeentewerf van uur
tot uur gegevens en voorspellingen
aan om de bestrijding van gladheid
goed te kunnen plannen.
Lees verder op pagina 2
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’Strooiwagens rijden
af en aan’
Er zijn zelfs ’gladheidsmetereologen’, deze kunnen ruim van
tevoren gladheid voorspellen.
”Na sneeuw wordt er eerst
geschoven, bij stuifsneeuw of bij
5 à 6 centimeter sneeuwval. Er is
net een nieuwe schuif aangeschaft”,
aldus Wiel Hegger van de gemeente
Horst aan de Maas. Sneeuwval is
lastiger te voorspellen dan de veranderingen in temperatuur.
”Als het zout opraakt, gaan
we werken met brekerzand”, zegt
Wiel. Brekerzand is de fijnst gemalen steen dat voorkomt. Het wordt
normaal gebruikt voor het vullen
van voegen in pas bestrate klinkerwegen. Het zout wordt dan gebruikt
om de gladheid op de doorgaande
wegen te bestrijden. Op andere
plaatsen kan met brekerzand gewerkt worden.
Op de foto wordt een van de
strooiwagens leeggedraaid. Voor het
strooien van zand is een andere afstelling nodig. Tegelijkertijd worden
de wagens van ’Horst’ en ’Sevenum’
op elkaar afgestemd. Ook dit is een
kwestie van harmonisatie.
Inwoners kunnen zelf ook
meehelpen om de gevolgen van
gladheid te bestrijden. Denk aan
het schoonhouden van trottoirs.
Balkenende riep op om hier burgerzin te laten zien.
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Hennepkwekerij
Evertsoord

Dré Tholen neemt afscheid van SaWeCo
Op 31 december 2009 heeft Dré Tholen na 41 jaar afscheid genomen van
zijn werkgever, SaWeCo Agrocultuur. Hij gaat namelijk met prepensioen.

De politie heeft dinsdag
een hennepkwekerij geruimd
op de Slenkenweg.
In de woning werden 740
planten gevonden en apparatuur.
Alles is in beslag genomen en
vernietigd. Het bleek dat er
illegaal stroom is gebruikt. De 35jarige bewoner is aangehouden.
De politie onderzoekt de zaak.

Direct aan
de bak
Het CITAVERDE College in
Horst gaat op een deel van haar
MBO opleidingen een baangarantie afgeven.
Studenten die de opleiding
‘Greenport Business’ op niveau 3
en 4 succesvol afronden kunnen
rekenen op werk bij AB Limburg,
een uitzendbureau binnen de agrarische sector. Schooldirecteur Otto
Eussen: “Wij vinden het belangrijk
dat de studenten goed voorbereid
zijn op de arbeidsmarkt. Wij willen
hier zelfs zover in gaan dat onze
leerlingen met een arbeidscontract
de school verlaten.”

Als 10-jarige was Dré al actief
op het gemengde bedrijf van zijn
ouders. Hij heeft het werk op het land
en tussen de dieren met de paplepel
ingegoten gekregen. Dré Tholen: “Er
bestonden toen nog geen gewasbeschermingsmiddelen. Gewasverzorging
was allemaal handwerk.” Op 17-jarige leeftijd begon hij als assistentzaakvoerder op de Boerenbond van
Koningsbosch. Het was hard werken
in die tijd. De mengvoeders zaten in
zakken van 50 kg en kunstmest lag los
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gestort in betonnen vakken en deze
diende voor de verkoop in zakken van
50 kg opgezakt te worden. Op 1 januari
1971 begon Dré als boekhouder bij
de Boerenbond in Swolgen. “In die
tijd had je als boekhouder geregeld
de overall aan, om bij te springen in
het magazijn”. Eind jaren zeventig
ontstond Coöperatie SaWeCo door het
samengaan van de Boerenbonden van
Oirlo-Castenray, Meerlo en SwolgenBlitterswijk . Dré Tholen: “In 1981 ging
ik in Oirlo werken als contactpersoon

buitendienst. Op dat moment was ik
de enige buitendienstmedewerker
voor alle sectoren.” In 1983 werd een
nieuwe mengvoederfabriek geopend.
Hij was daar van 1983 tot 1995 bedrijfsleider. “Achteraf gezien was dat
de meest hectische en mooiste periode van mijn werkzame leven. In 1995
verkochten we meer dan 150.000 ton
mengvoeder.” Vanaf 1999 heeft Dré
Tholen vijf jaar lang de bietencampagne gepland voor de Coöperaties
SaWeCo, Boerenbond Ysselsteyn en
Boerenbond Helden.
Dré Tholen: “Gedurende 25 jaar heb ik
het secretariaat verzorgd van de LLTBafdeling Swolgen”. Inmiddels zijn alle
afdelingen samengegaan in de LLTBafdeling Venray. Verder is hij 25 jaar
secretaris van de Akkerbouwstudieclub
Noord-Limburg, die, na het aansluiten
van het gebied Velden-Ottersum, uit
100 leden zal bestaan. De afgelopen
periode heeft hij binnen SaWeCo
Agrocultuur gewerkt als teeltadviseur in
de akkerbouw. Zijn taken zijn inmiddels
door twee medewerkers van SaWeCo
overgenomen. Per 2010 gaat de naam
SaWeCo Agrocultuur veranderen in
Agrocultuur bv. Voor de in Swolgen
woonachtige Tholen is het even wennen om niet meer naar het werk te
gaan iedere morgen. “Ik blijf nog wel
actief in de agrarische wereld. Daar ligt
toch mijn interesse. Maar wat wil je, als
je je daar het grootste deel van je leven
mee hebt beziggehouden.”
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Nieuwe uitdaging voor
Paul Mengde

nieuws 03
Nu bij

De Commissaris van de Koningin van Noord-Brabant benoemde Paul Mengde tot waarnemend burgemeester
van de gemeente Cuijk. In Cuijk koos men voor een waarnemer omdat er op woensdag 3 maart verkiezingen
plaatsvinden. De nieuw gekozen raad kan dan starten met de selectieprocedure voor een definitieve opvolger.
De huidige burgemeester van Cuijk, Leo Schoots, neemt namelijk per 1 februari afscheid.

* vraag naar de actievoorwaarden

GRATIS
brrrrrroodmuts!*

HORST • MAASBREE

Het gemeentehuis wordt voor het laatst als gemeentehuis Sevenum gesloten
Cuijk telt bijna 25.000 inwoners.
De gemeente omvat naast Cuijk de
kerkdorpen Beers, Haps, Katwijk,
Linden, Sint Agatha en Vianen.
De gemeenteraad in Cuijk telt
negentien leden. Gezien de lengte van
de procedures koos de gemeenteraad
ervoor om de voordracht voor een
nieuwe burgemeester volledig aan de
nieuwe raad over te laten. Deze wens
is bij Commissaris van de Koningin Wim
van de Donk neergelegd.
Na een kennismakingsgesprek met
de voorzitters van de fracties uit de
gemeenteraad volgde de benoeming
van Paul Mengde. De procedure om
tot een waarnemer te komen, nam
weinig tijd in beslag. De weg naar een
definitieve invulling zal veel langer

duren. Verwacht kan worden dat Paul
Mengde tot na de zomervakantie
zal waarnemen. Het college van
Cuijk heeft met tevredenheid
kennisgenomen van de benoeming.
Ook Paul Mengde zelf is blij met
de nieuwe uitdaging. ”De cirkel is
ongeveer rond, indertijd begon ik in
Mill, later ging ik naar Veldhoven en
via Sevenum kom ik in Cuijk terecht”,
zo zegt hij. In het afgelopen jaar nam
het aantal inwoners van de gemeente
Cuijk met 120 toe. Het is ook de
gemeente met de eerste dienstauto
rijdend op aardgas en het plastic wordt
er al apart ingezameld. Ook heeft men
er veel te maken met de Q-koorts.
Zo heeft iedere gemeente zijn eigen
bijzonderheden.

Redactieteam versterkt
Deze week heeft het redactieteam van HALLO versterking gekregen
in de persoon van Sebastiaan Hendriks. Het werkgebied van Sebastiaan
bestaat uit alle 16 kernen van Horst aan de Maas.
Sebastiaan: “Ik wil mezelf
graag even aan u voorstellen. Mijn
naam is Sebastiaan Hendriks, ik
ben 26 jaar en kom oorspronkelijk
uit Belfeld. Momenteel woon ik
in Broekhuizen maar wil me in de
nabije toekomst vestigen in Horst.
Ik ben eind 2009 afgestudeerd als
journalist en heb mij tijdens mijn
studie gericht op nieuwe media.
Momenteel volg ik een studie
geschiedenis aan de Erasmus
Universiteit te Rotterdam en werk
aan verschillende projecten binnen
het medialandschap aldaar. Vanaf
heden versterk ik het redactieteam
van HALLO. Ik ga me bezighouden
met allerlei zaken die leven en
spelen binnen Horst aan de Maas.
Ook ga ik verslag doen van politieke besluitvorming binnen de gemeente. Heeft u een goed verhaal,
nieuws of opmerkingen neem dan
gerust contact met me op. Ik zie uit

naar een prettige samenwerking.”
sebastiaan@hallohorstaandemaas.nl
Bellen kan ook: 06 13 80 89 54.

Op de foto sluit Paul Mengde
voor de laatste keer de deur van
het gemeentehuis in Sevenum. Het
gemeentehuis in Sevenum is inmiddels
de werkplek van ruim 50 ambtenaren
van de gemeente Horst aan de Maas.
Inwoners moeten nu voor al hun zaken
naar het gemeentehuis in Horst.
Paul Mengde deed de sluiting op
verzoek van Ad Philipsen. Deze laatste
wilde ook dit graag vastleggen.
Hij filmde in de afgelopen 30 jaar veel
belangrijke zaken voor de gemeente
Sevenum. Afbraak van gebouwen,
feestelijkheden, openingen; er ontsnapte
weinig aan zijn aandacht. De sluiting
van het gemeentehuis op 31 december
betekent voor dit deel van zijn hobby
dan ook het einde.

Dreumelnieuws
Aanstaande zaterdag
16 januari vindt de verkoop
plaats van de Dreumel CD. Vanaf
11.00 uur komen de leden van
D’n Dreumel bij u langs met het
muzikale carnavalsproduct van
eigen Horster bodem.
Na zaterdag is de CD verkrijgbaar
bij onder andere: InterChalet,
MikroShop, en Plus Horst.
Zondag 17 januari neemt
prins René I afscheid van zijn
Dreumelse onderdanen. Alle
Dreumels en Dreumelinnekes
kunnen dan afscheid nemen van
prins René I, prinses Marja en de
adjudanten Peter en John. Dit
sfeervolle gebeuren vindt vanaf
15.11 uur plaats in de residentie
zaal De Lange. Ter gelegenheid
van het afscheid wordt prins
René een klein programma
aangeboden. Zo zullen ondermeer de liedjeszangers en Ald
Preense hun opwachting maken.
Het programma wordt gepresenteerd door Vorst Iemus.

Woningstoffeerderij R. van den Broek
Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 275,- !!!
(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)
Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!
Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
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Feest vrouwenbeweging
Griendtsveen
Vrouwenbeweging Heilige Catharina vierde de voorbije zaterdag haar 60-jarig jubileum. De vereniging vierde
haar jubileum in gemeenschapshuis ‘De Zaal’ waar drie leden van de vrouwenbeweging werden gehuldigd.
Mevr. Annie Kluijtmans en mevr. Anneke Baltussen zijn beiden 60 jaar lid. Mevr. Anna Veldhuyzen is 55 jaar bij de
vereniging.

Museum de
Kantfabriek elke
middag open

Xavier van Dijk tijdens
opgravingswerkzaamheden aan de Veemarkt in Horst

Anna Veldhuyzen, Anna Kluijtmans en Anneke Baltussen
De feestelijkheden begonnen met
een heilige mis in de Barbara kerk van
Griendtsveen. Daarna werd het feest
in het gemeenschapshuis voortgezet.
Rond 19.30 uur kwam burgemeester
Kees van Rooij en wethouder Loes
Wijnhoven de vrouwenbeweging felici-

teren. Fanfare Renantia kwam een muzikale aubade brengen aan de dames.
De voorzitster van de vrouwenbeweging vertelde vervolgens hoe de drie
jubilarissen functioneerden binnen
de vereniging en oude herinneringen
werden opgehaald.

Dat de drie jubilerende dames in
de winter niet naar de bijeenkomsten komen van hun vereniging werd
hen door de voorzitster niet kwalijk
genomen. Tot slot kregen alle drie de
jubilarissen een hanger met daarin
gesmolten glas en een bos bloemen.

Museum de Kantfabriek is vanaf
1 januari 2010 voortaan elke middag
open (behalve op maandag).
Op dit moment is de tentoonstelling ‘Schuivende Grenzen – Vaste
Kernen’ te bekijken. Over hoe het is
voor mensen als woonkernen tot een
bestuurlijk geheel worden gesmeed,
een verschijnsel dat al eeuwenlang
voortdurend plaatsvindt.
Ook het werk van archeoloog
Xavier van Dijk, met de opgravingen in Horst aan de Veemarkt, is te

bezichtigen. Allerlei voorwerpen,
waterputten en foto’s van wat is
blootgelegd, zoals vloertjes, zijn te
zien. Het materiaal zegt ons veel
over het leven in Horst honderden
jaren geleden. Zo is er bijvoorbeeld
volop gesmeed op de plek waar nu
de Veemarkt is in Horst. Vandaar de
naam ‘Smidse’ voor dit gebied.
Het documentatiecentrum is voortaan iedere middag open voor mensen die meer willen weten over hun
voorouders.

IT’S
SHOPPING

TIME
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Geniet van Italiaans design, een totaalervaring van zintuiglijk
al meer
daneen
50 totaalervaring
jaar ontworpen
handvervaardigd
de ambachtelijke
ateliers van
Natuzzi Italië, dein
Genietcomfort,
van Italiaans
design,
vanenzintuiglijk
comfort, alinmeer
dan 50 jaar ontworpen
en handvervaardigd
grootste Italiaanse meubelfabrikant. Onmiskenbaar Natuzzi design richt uw leefwereld stijlvol in, net zoals u het wenst. Kies uit de collectie zitbanken, wandkasten, decoratieve
de ambachtelijke ateliers van Natuzzi Italië, de grootste Italiaanse meubelfabrikant. Onmiskenbaar Natuzzi design richt uw
muurpanelen, tafels, lampen en woonaccessoires, harmonieus gecombineerd en ontworpen voor een unieke woonbeleving.

stijlvolvanaf
in, net
zoals u hetenwenst.
*Deze aanbieding geldt voor alle Natuzzi modellen, bekledingenleefwereld
en een opstelling
5 zitplaatsen
vanaf € 4.000. Enkel geldig bij aankoop van 26 december 2009 tot en met 31 januari 2010.
Niet geldig in combinatie met andere Natuzzi acties of kortingen.*Deze aanbieding geldt voor alle Natuzzi modellen, bekledingen en een opstelling vanaf 5 zitplaatsen en vanaf € 4.000. Enkel geldig
www.natuzzi.nl
bij aankoop
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van 26 december 2009 tot en met 31 januari 2010. Niet geldig in combinatie met andere Natuzzi acties of kortingen.

zondag open
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VITA BY POELS
VERKOZEN
TOT BESTE
NATUZZI GALLARY

www.natuzzi.nl
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Fried van Knippenberg stopt
als bladkorfchauffeur

Olifantsoor

De bladkorven in de kernen van Horst aan de Maas worden dagelijks leeggemaakt. Fried van Knippenberg,
een van de mensen werkzaam bij Van Leendert transport in Broekhuizenvorst als bladkorvenchauffeur, heeft op
30 december 2009 zijn laatste bladkorf leeggemaakt. Hij maakt nog wat snipperdagen op en gaat dan met
prepensioen.

Alocasia ‘Calidora’
Potmaat 23 cm.
Hoogte ca. 80 cm. Per stuk

Nu van 17,95 voor
Geldig van 15-01
t/m 21-01. OP=OP

12,95

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrijk.nl

Fried van Knippenberg in ‘zijn’ vrachtauto
Het leegmaken van de bladkorven
gebeurt door een aantal ”vaste” chauffeurs. Zij hebben ieder hun eigen route
en zij zijn bekende gezichten in de
gemeente Horst aan de Maas. Fried van
Knippenberg: “Doordat we onze vaste
routes hebben en vaak op dezelfde tijd
op de verschillende plekken zijn, komen
mensen geregeld een praatje maken.”
Fried maakt gebruik van een prepensioenregeling. Fried van knippenberg
heeft alles bij elkaar meer dan 40 jaar
gewerkt als chauffeur bij diverse bedrijven. Fried is opgegroeid bij zijn opa en
oma in Swolgen. Hij startte op twaalfjarige leeftijd als automonteur. Voordat
hij achttien was, en dus zonder rijbewijs,
reed Fried al als vrachtwagenchauffeur
bij zijn oom. Hij vervoerde hout dat
zijn oom uit de bossen in de omgeving haalde en bracht dat naar een
spaanplatenfabriek in Duitsland. Voordat
Fried van Knippenberg bij Van Leendert

transport kwam werken, had hij 26 jaar
stukgoed vervoerd in Nederland bij een
bedrijf uit Horst, dat helaas failliet ging.
“Dat gebeurde van de een op de andere
dag. Ik kreeg nog geen kans meer om
afscheid te nemen van de mensen bij
wie ik al jaren kwam.”

”Ik ben vaker
in het weekend met
de auto de routes
langsgereden
om ze te leren”
Op 59-jarige leeftijd is hij bij Van
Leendert transport terechtgekomen
en hij leerde daar om te gaan met
een kraanauto. Fried: “Het rijden met
de vrachtauto en het omgaan met de
kraan had ik zo geleerd, maar de weg
vinden in de dorpen waar ik blad-

korven moest leegmaken, was niet
makkelijk. Ik ben vaker in het weekend
met de auto de routes langsgereden om
ze te leren.” Bij zijn vorige werkgever
stond Fried altijd om 4.00 uur op.
Zijn biologische klok staat daar nog
steeds op afgesteld en hij is dus nog
iedere morgen rond die tijd wakker.
Van Knippenberg is erg onder de indruk
van zijn afscheid bij Van Leendert.
“Ik werd, zonder dat ik dat wist, thuis
opgehaald met 7 vrachtauto’s. Daarmee
reden we nog langs een colonne van 25
vrachtauto’s van Van Leendert. Prachtig
was dat.” Fried van Knippenberg heeft
vanaf nu meer tijd voor vrouw Maria
en zijn gezin met twee dochters en
twee kleinkinderen. Ook zal hij meer
tijd gaan besteden aan zijn hobby’s, het
opknappen van auto’s en tractoren.
“Ik heb nog wat oude Opels en een
oude tweetakt diesel Hannomag staan
die ik nu kan gaan opknappen.”

NatuursteeNbedrijf StaSSar bV
Grafmonumenten
Vele modellen uit voorraad leverbaar
Keuze uit alle mogelijke materialen
en prijs klassen
Lage dijk 2 Helmond
Kievit 2 Beringe (op afspraak)
www.stassarbv.nl

Jong Nederland America herstelt bos

Snoeiwerkzaamheden in het Kerkbos
Leden van Jong Nederland America gaan op zaterdag 16 januari aan de slag met snoeiwerkzaamheden in
het Kerkbos van America. Onder leiding van Peter Joosten van het IKL (de stichting Instandhouding Kleine
Landschapselementen in Limburg) voeren de leden samen met hun leiders en andere vrijwilligers diverse
groene onderhoudsklussen uit in dit voor America belangrijke bos. De kinderen van Jong Nederland America in
de leeftijd van 10 tot 16 jaar gaan vanaf 10.00 uur aan de slag.
Het gaat niet goed met het
Kerkbos. Bezoekers van het Kerkbos
in America hebben het wel al
gemerkt: de onderbegroeiing van
dit naaldhoutbos begint aardig de
overhand te nemen. Wandelaars en
spelende kinderen bemerken steeds
vaker dat de paadjes door het bos
steeds moeilijker te vinden zijn door
de dichte struiken, met name in het
middelste gedeelte van het bos.
Jo Geurts van het IKL: “In het
Kerkbos groeit erg veel Amerikaanse
Vogelkers. Dat is een plant die
eigenlijk niet thuishoort in dit
naaldhoutbos en deze groeit erg
snel. Als er nu niets aan gedaan
wordt, zal het Kerkbos binnen een

paar jaar helemaal dichtgroeien en
kunnen we er helemaal niet meer
in. De Amerikaanse Vogelkers is in
Nederland geïntroduceerd vanaf
de jaren twintig van de twintigste
eeuw en als vulhout in de bossen
aangeplant. De struik zou de humus
verbeteren en door de schaduwwerking de dennen tot hoogtegroei
dwingen. Ondertussen blijkt de
Amerikaanse Vogelkers plaagvorming
te vertonen. Hij zaait zich nu te snel
uit en wordt daarom nu ook wel de
‘bospest’ genoemd”.
In het kader van ‘America in
het Groen’, een project van het IKL
en Dorpsraad America, is mede op
verzoek van het kerkbestuur aan Jong

Nederland America gevraagd of zij
zich samen met omwonenden willen
inzetten voor het Kerkbos. Marco
Hesp van Jong Nederland America:
“Uiteraard willen wij dit doen.
Wij maken regelmatig gebruik van
het Kerkbos. Lopen er tochten door,
doen er bosspellen in en leren er
over de natuur. Als wij het bos
kunnen helpen door mee te helpen
snoeien, doen wij dat graag. Het lijkt
ons zelfs erg leuk en leerzaam.”
Naast goede instructies over hoe
er goed en veilig gesnoeid moet
worden (zagen, knippen en verwerken), krijgen de kinderen ook veel
te leren over de planten en dieren in
het Kerkbos.

DE ACTIE VAN DEZE WEEK:

Hamburger
met friet en een
milkshake voor


00

5,

Euroknallers
Kipkorn  1,Frikadel  1,-
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Industriestraat 13
5961 PG Horst
Industrieterrein Hoogveld
Tel. (077) 398 32 29
www.poelsmeubelen.nl

Marcellis wordt niet verhuurd
PSV wil Dirk Marcellis en Stijn Wuytens niet verhuren aan
andere clubs. Trainer Fred Rutten heeft aangegeven dat hij beide
spelers de rest van dit seizoen niet kwijt wil.
Twee jaar geleden maakte Marcellis zijn debuut voor PSV. In het
eerste jaar was Marcellis één van de basisspelers voor PSV. Afgelopen
seizoen raakte Marcellis in het begin geblesseerd aan zijn lies. Na zijn
herstel moet hij echter nog steeds plaats nemen op de reservebank.
Desondanks denkt Marcellis niet aan een verhuur.

Thuis genieten

De oorsprong van Mooder Maas

‘Stroom zonder grenzen’
leidt vanuit Frankrijk naar
Noord-Limburg
De gemeentelijke herindeling en de uitbreiding van Horst aan de Maas
was voor journalist René Poels uit Meerlo aanleiding om de bron van
Mooder Maas op te zoeken en te volgen tot Horst aan de Maas. Deze week
de derde en laatste aflevering.

Hoekbank Britney
Leverbaar in vele opstellingen en kleuren

Knuffelbank Sophie
bestaande uit longchair en
3-zitsbank met arm.
Nu in de aanbiedingsstof Montfort

3-zitsbank + longchair Valerio
Leverbaar in vele opstellingen
en kleuren

3-2 zitsbank Fabio leverbaar
in verschillende kleuren nu

Eetkamerstoel
Hiswa vanaf

199,Een vereninterieur zorgt
voor een
gezonde slaap.

1199,-

1069,-

Bankstel Heaven als 3-2 zitsbank in leder

Relaxfauteuil Ramona
In echt leder vanaf

799,-

Eetkamerstoel Radar
in diverse kleuren leer

299,-

Meubels
die voor een
gezellige sfeer
zorgen.

KOOPZONDAG OP 17 JANUARI VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

Door: René Poels
De Maas brengt ons verder naar La
Crois sur Meuse waar we de eerste sluis
in de Maas zien én een plezierbootje.
De sluizen hebben een zodanige afmeting dat de Franse vrachtschepen Spits
(38,50 meter lengte) er precies in kunnen. Maar in dit deel van de Maas zijn
geen vrachtschepen te bekennen. Bij de
door studenten met de hand bediende
sluis in het dorpje Vilones vaart zojuist
een kapitaal jacht uit Hellevoetsluis
binnen. De kapitein en zijn vrouw
maken een rondreis van ruim vier
maanden vanaf het Haringvliet –waar
de Maas in de Noordzee uitmondt- via
Antwerpen, Parijs en Rouen via de
Maas naar Maastricht en terug naar
het Haringvliet. “Het is fantastisch om
het Franse landschap te bewonderen
varend op de Maas”, zegt de gebruinde
kapitein.
In het uitgestorven Sivry sur Meuse
dorpje rijden we camping La Bruzulle
op, geleid door een Nederlands stel.
De camping ligt aan de boorden van
de Maas. In 1991 is de rivier hier buiten haar oevers getreden en stond de
camping een meter onder water. De
camping wordt gesplist door een kleine waterloop. Dit water, La Bruzulle,
blijkt afkomstig te zijn van een van de
vele andere bronnen waar de Maas
voortdurend water van ontvangt.
Des te verder we naar het Noorden
rijden des te groter en robuuster
de Maas wordt. De rivier passeert
prachtige steden als Dinant en Namur
waar honderden bezoekers op vele
sfeervolle Maasterrasjes de bewegingen op de Maas gade slaan. Bij Huy

- bekend van de wielerklassieker de
Muur van Hoey - houden we halt op
de Maaskade in het midden van de
stad. Daar kunnen we even bijkomen
van de prachtige rit langs de Belgische
Maas en genieten van de stuurmanskunst van de kapiteins, hoe ze hun
grote schepen door de bogen van de
vele bruggen loodsen.
We naderen Luik waar de
prachtige versierde Maas- en Ourthe
bruggen opvallen en de rivier zich een
dominante weg baant dwars door de
oude stad. Maastricht begroet de Maas
lachend vanuit het provinciehuis dat
met de voeten in de rivier is gebouwd.
Even vormt de Maas de landsgrens
tussen de beide Limburgen en wordt
de sterk meanderende Maas voor de
scheepvaart kort afgesneden door
het Julianakanaal op de Nederlandse
en door de Zuid-Willemsvaart op de
Belgische kant. Voorbij Maaseik is de
Maas weer bevaarbaar. Ter hoogte
van Roermond knipoogt de rivier
naar de grote kunstmatig aangelegde
Maasplassen en gaat Mooder Maas
via het stuwencomplex bij Belfeld
richting Venlo. Vervolgens nadert de
Maas de meest oostelijke bocht bij het
toeristendorp Arcen en het veerpont
Grubbenvorst-Arcen. De Maas bereikt
Horst aan de Maas en in de verte
zien we de veerponten bij Lottum en
Broekhuizen. We meren aan bij het
restaurant van Jules Peeters. Daar bij
het veer in het sfeervolle restaurant
Het Maashotel, culinair de la Meuse,
eindigt deze prachtige Maasroute van
595 kilometer. Horst aan de Maas mag
met eerbied haar naam dragen.
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Ingezonden brief

Tegenwerking

Cactus
Column

Beheersbaar

Een fraai woord voor een
minder nette betekenis: in de
klauw houden voor wat elders uit
de klauw gelopen is. Beheersbaar
is nu al hét modewoord van 2010
en wordt vooral gebruikt door
politiehoofden, sommige
burgemeesters en zelfs de
minister van Binnenlandse Zaken.
Vuurwerkboeven, brandstichters,
relschoppers met de jaarwisseling? Niets aan de hand, alles
was beheersbaar! In Culemborg
weten ze er ook van mee te
praten, twee avonden achtereen
de M.E. een wijk in jagen? Geen
probleem, alles was beheersbaar,
Youp van het Hek zou er zó een
schitterende conference van
kunnen maken. Wat de jaarwisseling in Horst aan de Maas betreft,
het was fantastisch! Rustige
nacht, fraai vuurwerk, weinig
problemen met uitgaande
feestvierders kortom, alles was
beheerst. Zoals eerder vermeld
was de aangelegde ijsbaan een
schot in de roos en hebben
schaatsliefhebbers zich volledig
uit kunnen leven. Het zou goed
zijn als de gemeente zo snel
mogelijk met de middenstandsvereniging afspraken zou maken
over de vervolg aanleg van deze
schaatsbaan aan het einde van
dit jaar. De bevolking zal zich dan
weer laten zien met de gemeentelijke Fliêsmuts op het hoofd.
Deze muts past immers, net als
de pet bij de politie, ons bijna
allemaal. Overigens kunnen
mensen met flap-, hang- of ezelsoren hun exemplaar nog ruilen
voor een groter formaat. De
afdeling Voorlichting wil daarbij
graag helpen. En als, tenslotte
elke burger zijn of haar stoep zou
vegen om de sneeuw naar de
goot te verwijzen zou zelfs de
winter in Horst aan de Maas
volledig beheersbaar zijn!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Bezorgde ouders uit Maasbree maakten afgelopen vrijdag tijdens
de vergadering van de Statencommissie van het sociaal domein gebruik
van het spreekrecht. De ouders vertelden over de manier waarop
ze worden tegengewerkt bij het stichten van een openbare school in
Maasbree.
De problemen waar de ouders
in Maasbree tegenaan lopen zijn
tekenend voor de situatie van het
openbaar onderwijs in de hele
regio Venlo. Enkele jaren geleden
toen Akkoord – een organisatie
voor openbaar onderwijs – in Horst
een nieuwe openbare school wilde
starten, stak de gemeente Horst
aan de Maas hier een stokje voor.
Dynamiek, een organisatie voor
bijzonder onderwijs, werd gevraagd
om een katholieke school om te
laten vormen tot een openbare
school.
Onlangs werd ook duidelijk
dat Joep Derix, de directeur van
onderwijsorganisatie Akkoord,
op non-actief is gezet door het
door de gemeenten in de regio

Nu bij Valise

Workshops vegetatief vormgeven
met als thema Venetiaanse Maskers

Venlo aangestelde interim-bestuur.
Al eerder werd het bestuur van
Akkoord door de gemeentebesturen
ontslagen. De reden voor het ontslag
van het bestuur van Akkoord, is
het feit dat het bestuur volgens de
gemeenten weigerde om onderzoek
te doen naar klachten over de heer
Derix. Het is terecht dat een bestuur
aangesproken wordt op klachten
over het functioneren van haar
directeur. Hier moet iets mee worden
gedaan.
Toch heb ik de indruk dat de
gemeenten ook hebben gezocht
naar een stok om Akkoord en haar
directeur mee te slaan. Want met
enige regelmaat strijkt Akkoord
de gemeenten tegen de haren
door haar eigen weg te gaan of de

confrontatie aan te gaan. Dit is een
logisch gevolg van het besluit dat in
2003 is genomen om het openbaar
onderwijs te verzelfstandigen.
De gemeenten wilden in 2003 een
’straatvechter’ die het openbaar
onderwijs in de regio een gezicht
zou geven. Die hebben ze gevonden.
Tot hoe ver de verbetenheid van de
gemeenten leidt, blijkt wel uit de
schriftelijke oproep die de Venlose
wethouder Terstrote afgelopen
jaar aan oud medewerkers van
Akkoord deed. Terstrote verzocht een
grote groep oud-medewerkers om
klachten over Derix te melden op het
Venlose stadhuis.
Het lijkt er sterk op dat
de gemeenten in de regio
Venlo bezig zijn om Akkoord
te ontmantelen en onder te
brengen bij onderwijsorganisaties
voor bijzonder onderwijs. Met
het ontslag van het bestuur en
het onschadelijk maken van de
directeur, zijn twee belangrijke

OP=OP!

Voor meer informatie:
Monique Kersten; (06) 12 69 79 35,
info@valise.nl of kijk op www.valise.nl

atelier & natuur

workshops en arrangementen

Lemmeweg 4, 5975 PM Sevenum T (077) 467 36 17

stappen gezet. Door openbare
basisscholen onder te brengen bij
grote onderwijsorganisaties voor
bijzonder onderwijs, vertroebelt
het verschil tussen bijzonder en
openbaar onderwijs en wordt de
keuzevrijheid voor ouders beperkt.
Strikt genomen heeft de
provincie geen invloed op het
basisonderwijs in de verschillende
gemeenten. Toch bemoeit de
provincie zich met enige regelmaat
met het basisonderwijs. Denk
bijvoorbeeld aan initiatieven voor
meertalig onderwijs. Omdat de
problemen in Noord-Limburg
zich niet beperken tot een
gemeente en het hier over een
fundamentele discussie over het
openbaar onderwijs gaat, moet de
provincie de gemeentebesturen ter
verantwoording roepen.
Thijs Coppes
SP-statenlid
Horst

KORTINGEN TOT

60%
WINTERJASSEN • SKIBROEKEN •
FITNESSKLEDING • SWEATERS •
SPORTSCHOENEN • CASUAL SCHOENEN •
EN NOG VEEL MEER!

Autorijschool Leo Slaats
Broekhuizenvorst

Ook voor spoedopleidingen!
Voor meer informatie bel:
077-8501818 of 06-28748094
of kijk op www.leoslaats.nl

Bespreking Poll week 53

In de nieuwe gemeente nemen de juiste partijen deel aan de coalitie
De wethouders namens de nieuwe coalitie zijn inmiddels geïnstalleerd.
Essentie, PvdA-PK en CDA nemen deel aan de coalitie. Bijna een meerderheid
van de website bezoekers van HALLO Horst aan de Maas was het eens met de
stelling van deze week, namelijk 47%.

Dat betekent dat 53% het oneens was met de poll uit de week. De beide
oppositiepartijen stemden op maandag 4 januari tegen de samenstelling van
het college. Ook vonden ze het aantal wethouders te hoog. De toekomst zal
leren hoe een en ander zich verder ontwikkelt.

Duizend gram doktersromans?
Slechts € 3,00! KiloKnallen bij TerugBlik
Veemarkt 7A Horst

Binnenkort start

Hobbygilde Horst e.o.
met de volgende cursussen:
• computeren
• digitale fotobewerking
• omgaan met uw camera
• Engels voor gevorderden
• conversatie Engels
• beeldhouwen
Voor nadere informatie of opgave:

www.hobbygilde.nl

De bestrijding van de gladheid door de gemeente
is prima in orde
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De afgelopen week stond in het teken van slecht weer. Ouderen herinneren
zich ongetwijfeld meer barre winterse omstandigheden. De combinatie van lage
temperaturen en wind maakte het nu erg onaangenaam.
Het is dan prettig te ervaren dat overlast door gladheid zo veel mogelijk
beperkt wordt door een goede bestrijding van de gladheid. Op de provinciale
wegen gebeurt dit door de provincie, op snelwegen door Rijkswaterstaat.

Vanuit de gemeentewerf aan de Americaanseweg wordt hard gewerkt om de
gemeentelijke wegen goed begaanbaar te houden. Graag horen we uw mening
over het resultaat van deze inspanning.
Geef uw mening via de website. Ook nodigen we u uit om uw uitgebreide
reactie daar weer te geven.
Maak gebruik van www.hallohorstaandemaas.nl.

of tel. 077-3988915

(tussen 17.00 en 19.00 uur).

Uitslag vorige week (week 01) >De ijsbaan in Horst moet een jaarlijks terugkerend evenement worden > eens 85% oneens 15%
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Communiceren via Gordon-methode
Op maandag 1 februari en dinsdag 19 april start een cursus ‘Effectief
omgaan met kinderen’ van Th.Gordon. De cursus die start op 1 februari
wordt gegeven op tien maandagavonden. De cursus die begint op 19 april
wordt op tien dinsdagavonden gehouden.
De bijeenkomsten duren telkens
van 20.00 tot 22.00 uur. De cursus
wordt gegeven in Activiteitencentrum
Aarlegaarde aan de Kabroekstraat
in America. Meer info: 077-4642421
of zie de site van aarlegaarde.nl
Elke tiende aanmelding mag gratis
deelnemen aan bovenstaande cursus.

Colofon

HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van GCH media BV
en verschijnt elke donderdag in
de gemeente Horst aan de Maas.

”Effectief omgaan
met kinderen”
De cursus ‘Effectief omgaan met
kinderen’ van Th.Gordon is gericht
op ouders/verzorgers, of mensen die
beroepsmatig te maken hebben met
kinderen in de leeftijd van 2 tot en met
16 jaar. Daarnaast zijn de vaardigheden
ook heel goed toepasbaar voor
iedereen die effectiever wil leren
communiceren met anderen. Effectief
in de zin van elkaar begrijpen door
betere en duidelijkere communicatie.
Wil uw kind niet eten of slapen? Hebt
u soms zin om uw puber achter het

behang te plakken? En voelt u zich zo
nu en dan gefrustreerd en machteloos
door het gedrag van uw kinderen?
De cursus gaat in op deze
vragen waarbij de nadruk ligt op het
verwerven van vaardigheden zoals:
Het luisteren zodat kinderen zich
begrepen voelen, zo praten dat
kinderen u ook begrijpen. Maar ook
zo conflicten oplossen dat niemand
verliest en afspraken maken dat
iedereen zich eraan houdt.
En natuurlijk goed omgaan met
waarde(n)verschillen. Een goede
relatie met anderen wil iedere ouder,
opvoeder, begeleider en werkgever.
Toch voelt men zich zo nu en dan
gefrustreerd en machteloos door
het gedrag van anderen. Jonge
kinderen willen niet eten, luisteren
of niet naar bed. Oudere kinderen

zijn het oneens over het tijdstip van
thuiskomen na een feestje. Men voelt
zich niet begrepen of heeft juist het
gevoel steeds conflicten te hebben.
Werknemers lijken zich niets aan
te trekken van de wensen van hun
leidinggevenden. In elke relatie waar
machtsongelijkheid voor kan komen is
het belangrijk om de relatie duurzaam
te verbeteren. Door leren zèlf de
verantwoording te nemen, zèlf eigen
oplossingen te bedenken, neemt het
gevoel van eigenwaarde toe. Daardoor
worden er meer creatieve oplossingen
gevonden en wordt er meer rekening
gehouden met elkaar. Tijdens de
workshop wordt veel aandacht besteed
aan de Gordonmethode. Deze methode
blijkt effectief te zijn. De relaties tussen
mensen verbetert enorm wanneer de
juiste vaardigheden worden toegepast.

Oplage 18.500 exemplaren

Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Bladmanager
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
E jolanda@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Lei Spreeuwenberg (hoofdredacteur)
T 06 20 11 92 83
Ger Willems
T 06 12 18 36 26
E redactie@hallohorstaandemaas.nl
Sebastiaan Hendriks
T 06 13 80 89 54
E sebastiaan@hallohorstaandemaas.nl
Advertentie
T 077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Hayke Pouwels
T 06 30 71 51 14
E hayke@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
T 077 396 13 56
E dorothe@hallohorstaandemaas.nl
Frank Erren
T 077 396 13 56
E frank@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
T 077 396 13 53
E laurent@hallohorstaandemaas.nl
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
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.

Ondanks de vrieskou op zaterdagmorgen 9 januari gaat de verkoop bij deze mobiele bakker gewoon door.
Klanten lopen af en aan. Vanaf begin 2009 is het een ontmoetingsplek voor de inwoners van Kronenberg.
Van stipt 08.30 uur tot 11.00 uur, steeds op zaterdagmorgen, kan men hier terecht. Blijkbaar ziet deze bakker
uit Ospeldijk er brood in om deze dagelijkse behoefte bijna aan huis te brengen.

Wordt
wijn hét
favoriete
drankje?
Vrijdag 5 februari vindt om
19.30 uur een wijnproeverij
plaats bij Feesterij & Danserij de
Froxx in Horst. Gemiddeld drinkt
de Nederlander 21,6 liter wijn
per persoon per jaar (bron:
Productschap wijn, CBS). Het lijkt
er dan ook op dat wijn de nieuwe
favoriete drank wordt.

Gemiddeld drinkt
de Nederlander
21,6 liter wijn per
persoon per jaar
Maar wat is nu een lekkere
wijn? Wat zegt smaak en waar
dient men op te letten bij het
kopen en drinken van wijn?
Om daar achter te komen en hoe
wijn gedronken dient te worden
gedronken wordt de wijnproeverij
georganiseerd.
Vanaf de kleur, neus(geur) tot
en met afdronk kan men ervaren
wat wijn drinken en genieten is.
In een logische volgorde genieten
van Franse en Italiaanse wijnen die
qua smaak en stijl veel diversiteit
bieden. De wijnen worden begeleid
met zowel achtergrondinformatie
als bijpassende hapjes.
Geïnteresseerden kunnen
zich voor 1 februari inschrijven
door een mail te sturen naar
info@wineandwhisky.nl.
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Muziekwinkel van muziekschool
Musicas opent in Horst
Lucas Segers is een gelukkig man. Hij heeft van zijn grote passie muziek
zijn beroep gemaakt. Als uitbreiding op drie muziekscholen opent hij op
dinsdag 12 januari een muziekwinkel in Horst.

Lucas Segers woont in Horst en is
op jonge leeftijd begonnen met gitaarspelen. In eerste instantie kreeg hij
les van zijn vader. Tot zijn zeventiende
speelde hij in verschillende bandjes.
Op zijn achttiende begon hij zelf met
lesgeven. Na zijn studentenperiode in
Den Bosch is hij naar Frankrijk vertrokken, waar hij twee jaar in de Dordogne
verbleef. Na zijn terugkomst wist hij
zeker dat hij in de muziek verder wilde
en startte hij met zijn bedrijf Musicas.
Door steeds op zoek te gaan naar
nieuwe uitdagingen, is Musicas uitgegroeid tot waar het nu staat.
“Na vijf maanden bleek het al nodig te
zijn om iemand aan te nemen. Vanaf
dat moment ging het erg snel”.

”Lucas Segers is
op zesjarige leeftijd
begonnen met
gitaarspelen”
Lucas Segers met zijn grote passie
In januari 2007 is Lucas Segers
gestart met het geven van muziekles. Op dit moment heeft hij met zijn
bedrijf 350 cursisten en 10 muziekleraren op drie muziekscholen in Venray,
Lottum en Helden. Opvallend is dat hij
bijvoorbeeld in Lottum alleen al rond
de 40 leerlingen heeft. Het populairste
instrument is de gitaar. Musicas heeft
zich gespecialiseerd in het geven van
les in ‘band’ muziekinstrumenten.
Er wordt lesgegeven in onder andere
gitaar, basgitaar, drums, percussie,
piano, keyboard en zang. De muziekschool is in korte tijd hard gegroeid.
Lucas Segers: “Dit geeft aan dat er een
behoefte bestaat voor hetgeen we bie-

den. We onderscheiden ons door het
aanbieden van de lesmethode volgens
‘het nieuwe leren’. Kernelementen
daaruit zijn: de leerling staat centraal
en niet de lesstof, de leerling krijgt
ruimte om zich te ontwikkelen en creativiteit is heel belangrijk in het proces.
Door gebruik te maken van het nieuwe
leren is het mogelijk om, samen met
de leerling, doelen te stellen op basis
van zijn of haar specifieke wensen.
De leerling geeft aan waar we naartoe
werken. Doordat we in die zin afwijken
van klassieke lesmethodes, waar uitgegaan wordt van het volgen van een
lesprogramma, is het makkelijker om
de motivatie vast te houden.”

Lucas Segers geeft zelf op dit moment alleen cursussen en workshops
aan bijvoorbeeld leraren die op zoek
zijn naar methodes om op een leuke
manier muziekles te geven op school.
De rest van de tijd, en dat zijn 70 tot
80 uur in de week, is hij bezig met
de organisatie en bedrijfsvoering van
zijn muziekscholen en winkels. “Er is
natuurlijk een groot verschil tussen het
runnen van een bedrijf en muziekles
geven. Voor mij is het erg belangrijk
dat mensen gebruikmaken van de dingen die ik bedacht heb. Een positieve
bevestiging is dan leuk meegenomen.
Dat kun je realiseren door eigen ideeën
te verwerken in het lesmateriaal maar
ook in je onderneming. Het ondernemen is hierdoor net zo’n grote hobby
van mij als het muziek maken.

Ik treed nog af en toe samen op met
een vriend van mij. Daar kan ik maximaal van genieten.”
Een van de doelen die Segers zich
gesteld heeft is, dat er geen wachtlijsten zijn voor de leerlingen. Als er zich
iemand aanmeldt zorgt hij ervoor dat
de leerling de dag daarna aan de slag
kan. Indien nodig voegt hij een docent
of ruimte toe om de lessen door te
laten gaan. De docenten hoeven niet
persé conservatorium gedaan te
hebben.
Lucas Segers: “De docenten moeten natuurlijk alle kennis en kunde in
huis hebben om goed les te geven.
Maar het belangrijkste is toch wel de
passie voor muziek. Als die aanwezig
is, is het makkelijker om dingen over
te brengen op de leerlingen.” Een mooi
project van de afgelopen periode is het
lesgeven aan ongeveer 140 leerkrachten van de lagere scholen in de regio
Noord Limburg, waarvoor hij zelf een
leermethode heeft geschreven.
“Het is prachtig om te zien hoe
enthousiast deze mensen aan de slag
gaan. Het zijn leerkrachten die natuurlijk voor de muziek komen, maar buiten het leren van muziek lijkt het ook
op een soort teambuilding. Na deze
opleiding kunnen de cursisten nog een
vervolgcursus nemen, om zich verder
te ontwikkelen op het gebied van
muziek.” Omdat Musicas zijn leerlingen
op muziekgebied in alles wil kunnen
voorzien, opende Lucas Segers een
winkel in bandmuziekinstrumenten
met toebehoren in Horst. De muziekwinkel is gevestigd aan de Herstraat 44
en de opening vond plaats op dinsdag
12 januari. “Ik sta iedere dag met veel
zin in het werk op. Wellicht komt dat
door de passie die ik heb voor de dingen die ik doe”, beëindigt Lucas Segers
het gesprek.

Januari
OPRUIMING
Monturen

Starters
in de regio
Tuinstudio
In Extenso

Naam:
Tuinstudio In Extenso
Eigenaar: Richard Niessen
Adres:
Burg. van Leentstr. 32
5971 AH Grubbenvorst
Telefoon: 077 366 44 10
E-mail:
info@
tuinstudio-inextenso.nl
Website: www.tuinstudio-inextenso.nl
Sector:
groen
Start:
01-09-09

”Wij zien de tuin
als een
lifestyleproduct,
een verlengstuk
van de kamer”
Activiteiten:
Tuinontwerp, realisatie
tuinen, begeleiding particulieren
bij zelfstandig aanleggen tuin.
En het adviseren bij het aanleggen van een tuin en alles waar
daarmee te maken heeft.
Doelgroep:
Particulieren en bedrijven.
Particulieren die vanaf ontwerp
tot realisatie alles in één hand
willen houden alsmede particulieren die advies en/of begeleiding nodig hebben bij het
uitvoeren van aanleg/onderhoudswerkzaamheden. Voor
bedrijven geldt hetzelfde.
Onderscheidend vermogen:
Wij denken mee vanaf
ontwerp tot uitvoer en kunnen
door jarenlange ervaring en
grote materialenkennis op
iedere wens van de klant
inspringen. Ook adviseren en
denken wij mee in de aankleding van de tuin, denk daarbij
aan tuinmeubels, buitenkeukens, potterie en andere
accessoires. Wij zien de tuin als
een lifestyleproduct, een
verlengstuk van de kamer een
waar steeds meer gebruik van
wordt gemaakt en dus ook zo
hoort te worden ingericht.

Twee pondjes pockets?
Slechts € 3,00! KiloKnallen bij TerugBlik
Veemarkt 7A Horst

Activiteitencentrum

Aarlegaarde
Cursussen, workshops,
begeleiding. Ook op locatie.
Op gebied van bewustwording,
psychosociale gebieden, gezondheid,
communicatie, opvoeding.

Optometristen lid OVN,
Kerkstraat 1 - Horst • tel. 077 398 26 61 • www.kruytzeroptiek.nl

contactlensspecialisten lid ANVC

Ing ATM van Aarle
Hypno Psychotherapy ECP
Maatschappelijk Werker
Trainer / Coach

Kabroekstraat 12, 5966 NX America
Tel. 077-4642421 www.aarlegaarde.nl
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Prijswinnaars vijfde kerstwandeling
Ruim 1400 wandelaars wisten zich los te rukken van de kachel thuis en trotseerden de kleine regenbuitjes.
Zij wandelden met Kerstmis de drie kilometer lange verlichte route door de Kasteelse Bossen in Horst.

De drie prijswinnaars verkleed als de Drie Koningen

Hoewel de vijfde kerstwandeling
niet onder ideale weersomstandigheden plaatsvond, waren verlichting,
muziek, entourage, catering en de
vele vrijwilligers en wandelaars even
sfeervol als altijd. Bij de start werden
ze welkom geheten door de Kleffe
Zök, die voor deze gelegenheid stemmige kerstliedjes speelden. Bij het
Eendenkuulke werd de wandeling als
vanouds opgeluisterd door het Horster
Mannenkoor met Christmas Carols.
De Peelrunners zorgden hier met hun
glühwein en warme chocomel voor
een aangenaam verpozen.
De route ging verder via de
Dierenweide naar het Parkhotel. Hier
kwamen de wandelaars oog in oog te

Fernhill in de Fookhook
Zondag 17 januari treedt Fernhill op in De Fookhook van Horecacentrum ‘De Sevewaeg’ in Sevenum. De voorstelling begint om 16.00 uur.
In de folkwereld heeft de traditionele muziek van Wales lange tijd een
ondergeschikte rol gespeeld ten opzichte
van de Ierse, Schotse en Engelse folk.
Vanaf de jaren negentig echter heeft een
aantal muzikanten Wales nadrukkelijk
op de kaart gezet. De meest prominente
rol is daarbij gespeeld door het in 1996
opgerichte Fernhill, een groep muzikanten die zich ondergedompeld heeft in de
wereld van de Welshe traditionele songs
en dancetunes, maar niet bang is om de
grenzen van de traditie op te rekken.
Al snel na de oprichting maakte
Fernhill naam met hun betoverende,
mystieke folk, waarbij de heldere,
hypnotiserende stem van Julie Murphy
centraal staat. Uitgebreide tournees
waren het gevolg. De band heeft opgetreden in meer dan twintig landen op
drie continenten, waardoor ze algemeen
beschouwd worden als de ambassadeurs

Fernhill in De Fookhook met traditionele Welshe songs
van de traditionele muziek uit Wales.
Fernhill heeft een vijftal albums
uitgebracht met als laatste en wellicht
meest indrukwekkende het intieme
live-album ‘Na Pradle’, vernoemd naar
het Praagse theater waar het concert

door de Tsjechische radio is opgenomen.
In 2007 stond dit album in de top tien
van beste folkalbums gekozen door het
internationale muziektijdschrift MOJO.
De band bestaat uit: Julie Murphy: zang;
Ceri Matthews: gitaar en fluit; Christine

Cooper: viool en altviool en Tomos
Williams: trompet en piano.
Oprichters en bandleden van het
eerste uur zijn Julie Murphy en haar
echtgenoot Ceri Matthews. Hoewel het
merendeel van de songs van Fernhill
in het Welsh zijn, een variant van het
Gaelic, is Julie Murphy niet in Wales
geboren. De Engelse zangeres is na
haar studie met haar man naar zijn
geboortegrond in het westen van Wales
getrokken. Geïnspireerd door het ruige
landschap en de prachtige muziek heeft
ze zich het Welsh, dat in deze streek
nog de dagelijkse spreektaal is, volledig
eigen gemaakt. Eeuwenoude gedichten
vormen vaak de basis van de songs,
waarbij de teksten gecombineerd worden met traditionele of nieuw gecomponeerde melodieën. Daarnaast maken
ook Engelstalige en Bretonse songs deel
uit van het repertoire.

staan met de Drie Koningen Caspar,
Melchior en Balthasar. Vanaf het terras
had iedereen een prachtig uitzicht
over de zwemvijver, waar duikclub
Quintus voor een vurig beeld zorgde.
En in het Zoemhukske creëerde het
blokfluitensemble onder leiding van
Al Jacobs een muzikaal rustpunt.
Een groot aantal kinderen had
gehoor gegeven aan de oproep om
zich te verkleden als één van de Drie
Koningen. Ze konden zich op de foto
laten zetten bij de Liefdesboom door
fotografen van Fotogroep Horst aan
de Maas. De winnaars kunnen zich
melden bij Harry Tacken, tel. 077 398
25 51. Meer informatie is te vinden op
de site www.horsterlandschap.nl.

Winnaar
publieksprijs
Grote Prijs van
Nederland
in Cambrinus
Zondag 17 januari staan
Mathijs Leeuwis en zijn band
op het podium van Cambrinus
in Horst. Het optreden begint
om 16.00 uur.

Mathijs Leeuwis te gast in
Cambrinus (foto: Ronald Rietman)

Onlangs maakte Leeuwis
tijdens de laatste Grote Prijs van
Nederland veel indruk met zijn
gruizig gezongen Nederlandstalige folkblues: hij ontving er de
Publieksprijs. Bij Mathijs Leeuwis
zijn invloeden uit de Americana,
blues en folk overal terug te
vinden. Het ene moment doet
het denken aan mensen als Dylan
en Townes Van Zandt en het
andere moment komen associaties op met de oude bluesklassiekers. Leeuwis’ extra kracht
zit hem in het feit dat hij in het
Nederlands zingt. Tekstueel sterk
en muzikaal door een goede
band gedragen bewijst Mathijs
Leeuwis dat de bron van goede
muziek uit eigen bodem nog niet
is opgedroogd. Langzaamaan
verovert hij een plaats in de
Nederlandse folkscène. Mathijs
Leeuwis (zang, dobro en gitaar)
wordt begeleid door pianist
Gabriel Peeters (uit de band van
JW Roy), Alex Akela (mandoline,
viool en accordeon) en contrabassist Guus van Mierlo.
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Demonstraties
klokken maken in De Locht
Zondagmiddag 17 januari is
de klokkenmaker aanwezig in
museum De Locht in Melderslo.
Het museum is in de wintermaanden geopend op woensdag
van 14.00-17.00 uur en zaterdag
en zondag van 11.00-17.00 uur.
De bijzondere demonstraties

beginnen rond 12.00 uur.
De klokkenmaker laat zien op
welke manier uurwerken worden
vervaardigd en gerepareerd.
Bezoekers kunnen uiteraard ook
advies inwinnen voor het geval zij
zelf een bijzondere klok hebben die
gerepareerd moet worden.
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Muziekcafé De Buun

Granddaddy’s Badbones
Zondag 17 januari treden de Granddaddy’s Badbones op in De Buun
in Horst. Het is tevens het afscheidsconcert van een lid van de band:
John Swinkels. Het concert begint om 18.00 uur en de toegang is gratis.

De klokkenmaker heeft uiteraard
ook allerlei bijzonder gereedschap
bij zich dat onmisbaar is bij het
maken en repareren van uurwerken. Op een andere plek in
het museum is er een demonstratie zadelmaken en leerbewerken.

Bijzondere voorstelling vertaalt voor de
Nederlandse theaters

Thriller Theater ‘Vrouw in
het Zwart’ in Horst
Op zondag 17 januari speelt het Thriller Theater de bijzondere voorstelling ‘De Vrouw in het Zwart’ in Horst.
Het stuk is al 18 jaar te zien op het Londense West End. Nu is de voorstelling vertaald naar het Nederlands.
Het Thriller Theater brengt het genre van de toneelthriller op het hoogste niveau terug in de Nederlandse theaters.
De voorstelling van het Thriller Theater begint om 20.00 uur in het Gasthoês in Horst.
In de voorstelling is een advocaat op leeftijd geobsedeerd geraakt
door het idee dat hij en zijn familie
vervloekt zijn door een spookachtige
vrouw in het zwart. In zijn poging het
kwaad te bezweren, neemt hij een
sceptische jonge acteur in dienst om
samen met hem zijn ervaringen na
te spelen. Maar als het verhaal zich
ontvouwt, begint de grens tussen
werkelijkheid en herinnering langzaam
te vervagen.
‘De vrouw in het zwart’ combineert de kracht van live theater met
de intensiteit zoals men die kent van
de film Noir. Het publiek wordt in de
voetsporen van het klassieke spookverhaal meegenomen naar een wereld
in de traditie van Charles Dickens.
Een bijna lichamelijke ervaring die de
toeschouwer niet snel zal vergeten.
Meer dan drie miljoen bezoekers
zijn in Londen al getuige geweest van
dit aangrijpende en angstaanjagende
theaterevenement. ‘The Woman in
Black’ is al in twaalf talen vertaald
en speelde reeds in 41 landen, maar
nog niet eerder in Nederland. Meer
informatie en kaarten reserveren kan
via de site van Kukeleku.

De vijf muzikanten uit verschillende muziekrichtingen vormen
samen Dé Bluesrockband uit Zuidoost
Nederland. Ze hebben zowel nationale als internationale ervaring. Dat is
uitstekend te horen aan het beheersen van veelzijdige stijlen. Stevig en

subtiel zonder de blues tekort te doen.
Ze voelen zich op elk podium thuis.
Van bruin café tot megafestival en
alles wat er tussen zit. Hun optreden bestaat uit traditionele blues,
bluesrock, eigen werk en verrassende
arrangementen.

Nieuwe expositie
in het Gasthôes
Onlangs heeft Hobby-Gilde Horst en omstreken in de hal van
’t Gasthôes een nieuwe expositie ingericht, ditmaal met werken van
cursisten van Wim Rötjes.
Wim geeft al verscheidene jaren
schilderles bij Hobby-Gilde Horst
en omstreken. Hij leidt een clubje
van zo’n tien personen die hij wat
schilderen betreft niet altijd de
makkelijkste weg laat bewandelen.
“Een doorzetter kan veel bereiken
en er is dan vaak meer haalbaar dan
gedacht”, aldus Wim.
De interesse van Wim in schilderkunst komt voort uit z’n hobby fotografie. Volgens eigen zeggen houdt
hij zich al z’n hele leven bezig met
het experimenteren op dit gebied
en hij ziet fotografie vooral als een
kunstuitdrukking. Aanvankelijk richtte
hij zich op zwart-wit fotografie maar
na verloop van tijd vond hij een

nieuwe uitdaging in fotograferen
in kleur waarbij hij de afdrukken
zelf afwerkte. Uiteindelijk behaalde
hij mooie resultaten. Wim ging
schilderen toen bleek dat hij zich in
deze kunst nog beter kon uitdrukken. Met name na het overlijden van
z’n vrouw werd het schilderen zijn
uitlaatklep. Naast fotografie werd
schilderen ook een grote passie
en hij beleeft veel plezier in het
overbrengen van zijn hobby aan cursisten. “Ook voor mezelf is het een
leerzaam proces. Ik leer mensen kennen in wat ze zijn en zie tegelijkertijd
ook hun gevoelige kant.
Het is geweldig dit te mogen ervaren”, aldus de Rötjes.

Het Thriller Theater te zien in het Gasthoês (foto: Leo Richardson)

KWIK-REP

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Vermoeidheid, Stress, Migraine, Overgangsklachten,
Tennisarm, R.S.I, Rug- Nekklachten, Ischias, Hielspoor

Ook bij: Stoppen met Roken en Overgewicht

Rob Coumans

HORST: Schoolstraat 59
ARCEN: Roobeekweg 2
www.acu-balance.nl
lid N.V.A., N.V.K.H., B.V.A.T.

tel: 077- 374 4305
tel: 077- 473 3145
acu_balance@hotmail.com
Vergoed door o.a. VGZ en CZ!

Vrijdag 15 jan
”dirTY FridaY”
dj TariQ / dj Sanjo
ZaTErdag 16 jan
liVE ”WiBraS”
Erg FouT daarom Zo goEd!
WWW.WiBraS.nl

ZaTErdag 23 jan
liVE
”mY BooT HEElS”
ZaTErdag 30 jan
1STE VoorrondE
”ClaSH oF THE CoVErBandS”
wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Koelkast defect?
Voor al uw reparaties aan huishoudelijke
apparatuur bel Kwik-Rep: 077-3216666
Willemstraat 48, Venlo

www.kwik-rep.nl
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SP-statenlid Coppes:

Eerste politieke Horst aan de Maas niet
moddergevecht donker genoeg
De eerste rel omtrent de pas twee weken geïnstalleerde gemeenteraad is alweer gaande. Fractievoorzitter van de SP, Michael van Rengs
kan zich helmaal niet vinden in de uitlatingen van wethouder Leon
Litjens (CDA) omtrent de gang van zaken tijdens de vorming van het
coalitieakkoord.

“Wat heeft het
voor zin om
met elkaar
te debatteren
als je niet luistert”
Litjens heeft namelijk in z’n
weblog zijn visie op de gang van
zaken tijdens de coalitiebesprekingen beschreven. In dit betoog valt
Litjens de SP hard aan. Hij beticht
de partij van theatraal gedrag na
de afwijzing van de socialisten
binnen de coalitie die nu gevormd
wordt door het CDA, Essentie en de
PvdA-PK. “Wat heeft het voor zin
om met elkaar te debatteren als
je niet luistert en niet ingaat op de
argumenten van een ander?
De SP was totaal niet geïnteresseerd!” Klare taal van Litjens.
Logischerwijs zijn deze uitlatingen
in het verkeerde keelgat van de
fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij geschoten. Van Rengs
stelt dat er helemaal geen serieuze
gesprekken met de SP gevoerd zijn
om tot een goed akkoord te komen.
Litjens schrijft nog over een
ander opmerkelijk detail tijdens
de coalitiebesprekingen. De SP
zou hebben willen inschikken met
hun speerpunten uit het partijprogramma. De wethouder noemt
als voorbeelden: De komst van het
Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB), het
industriegebied Klavertje 4+ en de
Centrale Verwerkingsinstallatie
(CVI) voor zand en grind in
Grubbenvorst. Deze pijnpunten zouden dus niet door de SP naar voren
zijn gebracht als ontwikkelingen
die gestopt moesten worden voor
deelname van aan het college.
”Een opmerkelijke draai,” aldus de
CDA’er.
Volgens van Rengs heeft
de SP haar beleid rondom deze
Grubbenvorster aangelegenheid
al vanaf het begin van de coalitiebesprekingen willen heroverwegen. “Dat hebben we steeds
gezegd, maar als andere partners
hieruit concluderen dat we in alles
mee zouden zijn gegaan is dat wel
heel kortzichtig.”
De wethouder voelt zich ook
persoonlijk aangevallen door de
SP. “Hun weinig constructieve
houding laat zien dat de socialisten
ongeschikt zijn om een gemeente
te besturen.”
De SP stelt de manier waarop
campagne gevoerd is ter discussie.
Verschillende raadsleden zouden
binnen hun vereniging via e-mails
stemmen geworven hebben en
dat mag niet. Volgens Litjens een
aanklacht die niet onderbouwd is.
“De SP heeft tot op heden een houding waarbij een klimaat van wantrouwen wordt geschept, waardoor

de politiek in zijn algemeenheid is
beschadigd.”
Volgens van Rengs is het typerend dat de betreffende partijen
zich meteen aangevallen voelen
als de SP een punt maakt over
integriteit. De partij zou met deze
kritische noot alleen maar duidelijk
hebben willen maken dat het goed
is om eens kritisch naar het eigen
partijbeleid te kijken. “We hebben hier zeker ook naar ons eigen
functioneren gekeken. Het toont
juist van politieke transparantie als
je jezelf een spiegel durft voor te
houden. Je zit namelijk niet in de
raad vanwege het eigen belang,
maar vanwege het algemene
belang,”aldus van Rengs.

“De SP
is helemaal niet
geïnteresseerd
in de meningen
van anderen”
Tot slot vinden de socialisten
dat het college te veel koppen
heeft en veel te veel betaald krijgt.
Maar wethouder Litjens vindt de
vijf wethouders hard nodig om
daadkrachtig en bestuurlijk goed
te kunnen optreden. “De SP ging
helemaal niet in op de argumenten
die ik voorgedragen heb. Die partij
is helemaal niet geïnteresseerd in
de meningen van anderen.”
Ook de ‘zogenaamde loonsstijging’
van 25% veegt Litjens, die voor de
tweede keer wethouder wordt, van
tafel. “Dat is een feitelijke onjuistheid, het gaat om een stijging van
tien procent terwijl de gemeente
25% groter wordt. De coalitie
wordt door de SP in een verkeerd
daglicht gesteld.”

Thijs Coppes, SP-statenlid woonachtig in Horst, maakt zich zorgen over het feit dat Horst aan de Maas in de
nachtelijke uren te licht is. Door de lichten van industrieterreinen en tuinderskassen wordt het volgens hem niet
meer echt donker. Zeker niet wanneer het bewolkt is en de lichten door het wolkendek worden weerkaatst.
Naarmate er meer nieuwe kassen
in Californië bij komen en het Venlose
bedrijventerrein Trade Port groeit,
wordt de nacht in Horst aan de Maas
steeds lichter. Het volbouwen van het
buitengebied heeft dus niet alleen
nadelige effecten voor de openheid
van het landschap. Alle kassen en

Van Rengs vindt, hoe je het
ook wendt of keert, dat Litjens
erop vooruit gaat, en flink!
De SP probeerde tevergeefs,
om de raadsvergoeding flink te
verminderen, een gebaar naar
hun kiezers. “Wij vinden dat
eerlijk tegenover de burger.
Want kun je je als gemeente een
loonstijging veroorloven als de rest
de hand op de knip moet houden?
Ons inziens niet.”

nen. Het is goed om jaarlijks stil te
staan bij het gebrek aan duisternis,
maar uiteindelijk is het zaak om na te
denken over structurele maatregelen.
Denk bijvoorbeeld aan slimme straatverlichting, het afschermen van kassen
en het stoppen met het nodeloos
verlichten van gebouwen.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Op reis
in 2010?
Na onze zeer succesvolle
rondreizen de afgelopen
jaren naar China ook in
2010 volledig verzorgd
en met dezelfde
service!

Nieuwe
bestemmingen
en routes
China’s Metropolen
incl. bezoek wereld
tentoonstelling 2010 Shanghai

Bitterballen

1,95
Tilapiafilet
 4,95
25 stuks

n

n

n

Nieuw!
China met Yangtze Cruise
Agrarische en Zorgreizen
naar China
Nieuw! Vietnam
Nieuw! Indonesië



1 kg

Bamischijven
n
n

Nieuw! Sri Lanka
Nieuw! West U.S.A

Met ons unieke concept van
A tot Z geheel verzorgd en
onbezorgd op reis.
Eigen persoonlijke reisleiding
uit en thuis.

Per doos van 24 stuks
à 100 gram



8,95

voor overige aanbiedingen zie:
www.huubkes.nl
Tien ons thrillers?
Slechts € 3,00! KiloKnallen bij TerugBlik
Veemarkt 7A Horst

Presentatie reisprogramma
Op zondag 24 Januari 2010
14.00 uur in zaal de Wis
te Castenray.

dokter DUIVES en
dokter MAJOOR
en hun
praktijkmedewerkers
danken U voor alle
goede wensen.

Vooraf aanmelden svp, mail
naar: info@reishuis.nl of bel
(077) 3981101/(077) 8500928.

samen werken
wij aan een
verzorgd 2010!

n

n

”Kun je je
als gemeente
een loonstijging
veroorloven
als de rest
de hand op de knip
moet houden?”

bedrijven hebben uiteindelijk ook
grote invloed op de nacht en de duisternis in de verre omtrek.
Om aandacht te vragen voor het
gebrek aan echte duisternis heeft de
statenfractie van de SP het afgelopen
jaar voorgesteld om het initiatief
‘De nacht van de nacht’ te ondersteu-

Vertrek vanuit uw eigen regio.

Vang duizend
euro terug!

Installatiebedrijf J. van de Lisdonk
St. Odastraat
11,
0773981266
St. Odastraat
11 Horst/melderslo,
Horst - Melderslo
Tel. 077-3981266 Internet:
www.vdlisdonk.nl
info@vdlisdonk.nl,
www.vdlisdonk.nl
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Wat verwachten wethouders van
de fusiegemeente Horst aan de Maas?
Horst aan de Maas heeft vijf wethouders. HALLO laat elk van hen aan het woord, wie ze zijn en wat hun
verwachtingen zijn voor de fusiegemeente. Als eerste Leon Litjens 40 jaar, samenwonend en twee kinderen.
Zijn opleiding heeft hij gevolgd aan de Agrarische Hogeschool in Den Bosch. Daarnaast studeerde hij bedrijfskunde
aan de universiteit Nijenrode.
Wat is jouw belangrijkste
uitdaging als wethouder?
“Beloftes uit het coalitieprogramma
realiseren, dus investeren in kwaliteit
van wonen, leven en werken en bezuinigingen realiseren die zorgen voor
een solide financiële situatie met politiek en maatschappelijk draagvlak,”
aldus Litjens.
Horst is groter geworden dus
ben je meer tijd kwijt dan tot nu
toe. Hoe ga je hier mee om?
“Naast de tijd voor mijn gezin
gaat ongeveer alle tijd zitten in het
wethouderschap. Het is een functie
van zeven dagen in de week en
52 weken per jaar. Nu we groter
worden zul je als bestuur nog eerder
de strategische lijn moeten gaan
uitzetten en op hoofdlijnen moeten
gaan besturen zonder daarbij de
inhoud uit het oog te verliezen en
direct aanspreekbaar te blijven voor
ondernemers,
burgers en maatschappelijke
organisaties.”
Wat maakt wethouder zijn
interessant?
“Je bent bezig met het creëren
van de eigen leef-, woon- en werkomgeving nu en in de toekomst.
Je zet je in voor de maatschappij en ik
vind het eervol om dit te mogen doen.

Leon Litjens tijdens de installatie als wethouder

Je werkt veel met mensen samen.
Je bent bezig met uitdagende en
complexe uitdagingen op korte en
lange termijn. Je bent heel breed
bezig en je krijgt een hele brede
blik op allerlei terreinen. Je ontmoet allerlei interessante mensen
waar je veel van leert. Dus het
wethouderschap zorgt voor een
enorme persoonlijke maar ook
zakelijke verrijking.”
Jij bent een enthousiast
twitteraar, waarom is dat zo?
“Ik maak veelvuldig gebruik
van nieuwe media zoals weblog,
linkedin, hyves maar ook twitter.
Dit biedt voor mij de
mogelijkheid om te communiceren
waar ik mee bezig ben of waarom
je bepaalde keuzes maakt. Dus
een middel om ideeën te lanceren,
meningen te peilen maar ook om
draagvlak te creëren. En ik kan naast
allerlei andere media zoals kranten
en weekbladen mijn eigen beelden
over onderwerpen neerzetten.
Daarbij biedt het mij ook de
mogelijkheid om dieper op
bepaalde onderwerpen in te gaan
dan kranten en weekbladen doen,
waardoor meer recht gedaan
wordt aan de complexiteit en de
veelzijdigheid van een onderwerp.
Daarnaast is het een middel, naast
allerlei persoonlijke gesprekken
die je voert, in contact te zijn
met burgers, ondernemers en
maatschappelijke organisaties.”

Wat verwacht je van de
komende vier jaren voor Horst aan
de Maas?
“Hard werken, grote uitdagingen
aangaan, beloftes invullen, projecten
realiseren met een leuk, enthousiast
en sterk college. Verder hoop ik op een
plezierige samenwerking met de raad,
de ambtelijke organisatie en burgers,
ondernemers en maatschappelijke
organisaties.”
Je hebt nogal wat zware posten
in je portefeuille. Hoe ga je je tijd
hierin verdelen?
“Ik heb voor mij scherp in beeld
hoe ik dat wil gaan aanpakken. Het
gaat te ver om dit in z’n geheel uit
de doeken te doen. Kern is dat ik een
portefeuille en projecten heb waarmee
ik integraal kan werken. De focus ligt
daarbij om het opbrengend vermogen van de gemeente te verbeteren
waardoor we als college onze ambities
en doelen kunnen realiseren. Een erg
belangrijk onderdeel daarbij is om
optimale voorwaarden te scheppen
voor ondernemers omdat een sterke
economie de basis is om opbrengend
vermogen te kunnen realiseren.
Zo kunnen we als gemeente blijven
investeren in versterking van het
woon- en leefklimaat.”
Waar mogen burgers van Horst
aan de Maas jou altijd op
aanspreken?
“Dat ik voor iedereen aanspreekbaar ben en ook op het nakomen van
de beloftes die wij doen.”

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.

Terugblik op de coalitievorming
De kogel is eindelijk door de kerk. De niet verwachte coalitie is er toch
gekomen. Hoewel CDA en Essentie samen toch al een comfortabele
meerderheid in de raad hebben, kozen de onderhandelaars toch voor een
verbreding door de grote verliezers van de verkiezingen, de PvdA-PK, mee
te laten doen.
Uiteraard hebben we kennis
genomen van de officiële verklaring,
maar wij hebben toch de indruk dat
dat niet de enige en zeker niet de
belangrijkste verklaring is.
Wilde CDA de PvdA belonen voor
vier jaren loyaliteit? Is er sprake van
persoonlijke voorkeuren?
Is hier tijdens de verkiezingen al

over gesproken? Wil men de oppositie
verzwakken door de meest ervaren en
zeer gewaardeerde linkse politicus in
de coalitie op te nemen?
Waarschijnlijk zullen we het
antwoord nooit te weten komen en
dus blijft de twijfel bestaan.
Zeker is wel dat de PvdA-PK
veel van haar speerpunten heeft

moeten inslikken. Zo komt het Nieuw
Gemengd Bedrijf (NGB) er toch,
is er weinig aandacht voor groen,
landschap en duurzame energie en
is de rol adviesraden klein. D66 heeft
tijdens de campagne en tijdens de
coalitieonderhandelingen aangegeven
dat met name het NGB voor D66 een
zeer belangrijk thema is. Wij denken
dat het NGB het breekpunt is geweest
bij die onderhandelingen.
D66 heeft veel kritiek op het
huidige coalitieakkoord, zoals ook
tijdens de raadsvergadering naar voren
is gebracht en ook met de omvang van

het college. Het akkoord bevat weinig
plannen voor groen, landschap en
duurzame energie en weinig ruimte
voor de inbreng van de adviesraden.
Daarnaast heeft D66 grote
moeite met een college van vijf
wethouders gezien de aangekondigde
bezuinigingen. Naar onze mening
was een college van vier parttime
wethouders in deze tijd logischer
geweest. Nu mist het college een
opgelegde kans om te laten zien, dat
zij luisteren naar de burgers en ook
een bijdrage willen leveren aan de
bezuinigingen.

De totale bestuurskosten (salaris,
werkgeverslasten, kantoorruimte,
ambtelijke ondersteuning) over de
gehele raadsperiode zijn op deze
manier circa 1.000.000 euro hoger en
dat gaat ten koste van andere zaken.
D66 gaat er vanuit dat Leon
Litjens de beloftes, in deze krant
gedaan, zal volgen en nakomen. Dus
geen lastenverhoging van de burgers
en subsidies aan verenigingen en
stichtingen niet verlagen!.
Henk Kemperman, fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

Besparing 100.000 euro van SP afgewezen
door meerderheid gemeenteraad
De gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente Horst aan de Maas
heeft een grote kans laten liggen om de eerste besparingen op uitgaven
door te voeren. Tijdens de eerste raadsvergadering, waarin de nieuwe
gemeenteraad onder andere de hoogte van de raads- en
onkostenvergoeding voor de raadsleden vaststelt, heeft de SP
voorstellen gedaan om niet het wettelijk maximale bedrag te nemen.
Alle voorstellen werden door de
rest van de raadsfracties afgewezen.
“Een gemiste kans”, aldus Frank
Spreeuwenberg, “In plaats van
te kiezen voor de maximale
vergoeding te gaan, maar de optie

van 80% te nemen, had de raad zelf
een goed voorbeeld kunnen geven en
zo een besparing voor de gemeente
en gemeenschap realiseren van
meer dan 100.000 euro structureel
per jaar.” Door de herindeling heeft

de fusiegemeente Horst aan de
Maas 40.780 inwoners. Hierdoor
komt de raadsvergoeding binnenkort
op 1111,52 euro per maand en de
daarbij komende onkostenvergoeding
van 269,82 euro per maand.
Spreeuwenberg bepleitte gebruik
te maken van de mogelijkheid
die de wet geeft om niet voor het
maximale bedrag te gaan. De wet
geeft namelijk elke gemeenteraad
de gelegenheid om het bedrag zelf
vast te stellen, dat komt neer op een

percentage van 80 tot 100 procent
van de hiervoor genoemde bedragen.
Bij 80% zouden beide bedragen nog
steeds hoger uitvallen dan wanneer
de gemeente net onder de grens van
40.000 inwoners zou zitten. Een heel
reële toekomstverwachting aangezien
we met een bevolkingskrimp te
maken gaan krijgen. Bij 80% wordt
de vergoedingen hoger dan in de
voormalige gemeente Horst aan
de Maas, dus niemand gaat er op
achteruit. Daarnaast werd er tegen

de zin van de SP een uitbreiding
gerealiseerd met betrekking
tot internetfaciliteiten. Vanaf
nu mogen de raadsleden ook
de abonnementskosten via de
gemeente regelen. “Jammer dat
de meerderheid van de raad niet
het lef heeft om eerst eens bij
zichzelf te beginnen, alvorens te
gaan beslissen over bezuinigingen
in de gemeenschap” aldus
Spreeuwenberg.
SP Horst aan de Maas
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Verlovingsbal Boerenbruidspaar Grubbenvorst
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Uitkomst
Ouderenprins
Grubbenvorst

Wim Geurts jeugdprins Grubbenvorst

Op zondagmiddag 17
januari wordt in Grubbenvorst
bekend gemaakt wie de
nieuwe Ouderenprins wordt.
Dat gebeurt tijdens een
‘ouderenmiddag’, die plaatsvindt
in café feestzaal ‘De Vonkel’. De
middag staat in het teken van
muziek, humor en plezier. Om
ongeveer 17.00 uur treedt prins
Ruud I af.
De nieuwe Ouderenprins zal
om 17.25 uur uitkomen.
De middag, die speciaal voor de
‘ouderen’ van Grubbenvorst
wordt georganiseerd, begint
’s middags om 14.11 uur.

Jeugdprins Wim III (Geurts)
met adjudanten Jordi Wennekers en Janneke van den Bercken
Naodât zaoterdig de nieje prins
bekend gewaore is, waas ut aafgelaupe
zôndig de beurt aan de jeugd. Op en
good bezôch jeugdprinsenbal is Wim
Geurts oétgeroope tot jeugdprins Wim

III. Zien Adjudante zien Jordi Wennekers
en Janneke van den Bercken. Ge kunt
eur proficiat winse op de jeugdprinseresepsie, zaoterdig 23 jannewarie beej
kefeej ‘’t Stammineke’.

‘Wat zaesse
mich nôw’
Prins Joep I en zijn gevolg
Op zaterdag 16 januari vindt het
verlovingsbal van het boerenbruidspaar plaats in Grubbenvorst. De organisatie van deze carnavalsactiviteit is dit
jaar in handen van de buurt rond het
Ericaplein. Uit deze buurt komt ook het
boerenbruidspaar, dat op 1 februari tijdens de ‘gekke maondag’ in de onecht
zal worden verbonden. In aanloop naar
de feestelijkheden, onthulde de kers-

verse Grubbenvorster prins Joep I en
zijn gevolg op zondag 10 januari een
tijdelijk kunstwerk aan het Ericaplein,
dat aangeeft dat deze buurt dit jaar de
boerenbruiloft organiseert.
De feestelijkheden op 16 januari
worden muzikaal opgeluisterd door de
Plaggenband, Pats en De Toddezèk.
De avond vindt plaats in ’t Stammineke
en start om 20.00 uur.

Joep van den Bercken
nieuwe prins
in Grubbenvorst

Adjudant Ed Straten, Prins Joep I (van den Bercken)
en adjudant Jos van den Bercken (foto: Mat Steegh)
In Grubbenvorst is Joep van den
Bercken afgelopen zaterdagavond
uitgeroepen als prins Joep I van Gekke
Maondaagsvereiniging
‘De Plaggenhouwers’ uit Grubbenvorst.
Zijn adjudanten zijn Ed Straten en
Jos van den Bercken. In het dagelijks

leven is Joep werkzaam als directeur
bij Woningstichting Urbanus in Belfeld.
Joep (45) is gehuwd met Monique
en zij hebben twee dochters, Eef en
Janneke. Het trio houdt receptie op
zondag 24 januari in De Vonkel om
14.11 uur.

Prins en Jeugdprins
Toddezèk Lottum
gaan voor
record

De Grubbenvorster
Toddezèk gaan op 16 januari
een record aan optredens in
Limburg proberen te vestigen.
Maar liefst 11 uur, 11 minuten
en 11 seconden zullen zij met
een bonte stoet door heel
Limburg trekken. Op alle
plekken waar de karavaan halt
houdt zullen de tweevoudig
LVK winnaars een optreden
geven.
De liedjesmarathon zal
’s ochtends om 11 minuten over
acht beginnen bij de Brand
Bierbrouwerij in Wijlre, het
uiterste zuiden van Limburg, en
eindigen om 11 minuten over
zeven ’s avonds in de studio van
TVL in Roermond. De stoet zal
maar liefst 150 kilometer door
heel Limburg afleggen en op
iedere locatie het nummer
‘Wat zaesse mich nôw’ ten
gehore brengen.
In elke plaats die wordt
aangedaan zullen de lokale
‘Zaate Hermeniekes’ voor de
begeleidende muziek zorgen.
De Hermenie die het beste het
nummer ‘Wat zaesse mich nôw’
vertolkt bij binnenkomst van de
Toddezèk zal door de Wijlrese
brouwer volledig in het nieuw
gestoken worden.
De Toddezèk zullen om
17.50 uur precies Grubbenvorst
aandoen. De exacte locatie is bij
IJssalon Clevers aan de
Kloosterstraat. Er is een vakkundige jury en een notaris
aanwezig die de Zaate
Hermeniekes beoordelen.
’s Avonds in de live-uitzending
van TV Limburg wordt de
winnaar bekend gemaakt.

Prins Jac III (Opbroek) is de heerser over de Lottumse Peggen
Afgelopen zaterdag is prins Jac III
(Opbroek) uit de pomp tevoorschijn
gekomen als heerser over het
Lottumse Peggenrijk. Een dag later,
op zondag, kwamen jeugdprins
Yme I (Custers) en jeugdprinses

Jelske I (van Helden) uit de pomp
tevoorschijn als heersers over het
jeugd-Peggenrijk. Lottum viert op
8 februari Gekke Maondig, voorop
gegaan door beide prinsen en
prinses.

Jeugdprins en -prinses Yme I (Custers) en Jelske I (van Helden)
zwaaien de scepter over de jeugd van alle Peggen
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Rock & Roll tijdens carnaval Prins Robbert I
Turftreiërs America
Carnavalszaterdag, 13 februari, vindt het traditionele carnavalsbal plaats in de Bondszaal in America. Dit jaar
staat de avond in het teken van de Rock & Roll. De bezoekers kunnen helemaal op hun eigen manier invulling
geven aan dit thema. De zaal is open vanaf 21.00 uur.

Jonge Klaore te gast in America op carnavalszaterdag

De dj zal naast de stampende
carnavalsmuziek ook plek inruimen
voor menige rock & rollklassieker.
Vanaf 22.00 uur treedt de band
Jonge Klaore uit Horst op. Deze band,
die alleen rondom Vastenaovend
optreedt, bestaat uit een vijftal ervaren muzikanten en geeft aan elke
carnavalskraker een geheel eigen
sound. Soms ingetogen, dan weer
swingend, maar altijd verrassend.
Jonge Klaore speelde eerder ook al
in de Zoepkoel in Venlo tijdens de
Boetegewoëne Boetezitting. Ook waren ze bij aanvang van dit carnavalsseizoen te horen tijdens de opening
van de Vastenaovend in Maastricht.

CARNAVAL
ARN

Robbert Jacobs, in het dagelijkse leven werkzaam als champignonkweker, werd op zondag 10 januari uitgeroepen tot prins Robbert I van de
Turftreiërs in America.

Prins Robbert I (Jacobs) en zijn prinses Marieke
Prins Robbert zal samen met zijn
prinses Marieke en adjudanten Frank
van Lipzig en Antoon van der Sterren
receptie houden op zaterdag 23 januari in de Bondszaal van 20.11 tot
21.44 uur. Na de receptie gaat het

feest nog door tot in de kleine uurtjes.
Prins Robbert zal de Turftreiërs de
komende tijd voorgaan onder het
motto: ‘Met de champignons die in de
kwekereje stoan, zulle weej d’r heer
fleenk taege aangoan’.

Nieuw boerenbruidspaar America

Boerin zocht boer
Zondag 10 januari werd in America het nieuwe boerenbruidspaar
gepresenteerd. Het podium was omgetoverd in een tv-studio, waar een
uitzending plaatsvond van het programma ‘Boerin zoek boer’.

Camping Centrale

gebr. janssen b.v.
Maasbreeseweg 3 Sevenum Tel. 077-4671818 www.janssensevenum.nl

600M² kleding, accessoires en versieringen

Americaans boerebroedspaar Mieke Vervoort en Bart Hermans
Op ludieke wijze presenteerden
een aantal kandidaat-boeren zich
aan de bruid. Aan haar de moeilijke
taak om hier een keus uit te maken.
Uiteindelijk ging de boerenbruid voor
een blind-date met de mysterie-boer,
zodat aan het einde van het programma als nieuw boerenbruidspaar
kon worden gepresenteerd; Mieke
Vervoort en Bart Hermans.

Op zaterdag 13 februari houdt
het bruidspaar hun vrijgezellenavond tijdens het carnavalsbal in
de bondszaal. Het thema is dan
Rock & Roll. Op zondag 14 februari
is de boerenbruiloft die start met
de huwelijksplechtigheid op de
kiosk en die daarna verdergaat in
de, tot boerenschuur omgetoverde,
Bondszaal.
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Nieuwe prins
Broekhuizen
Op zondag 10 januari is Pieter Wijnen gekozen tot prins Pieter II van
carnavalsvereniging De Krey in Broekhuizen. Tijdens zijn regeerperiode
wordt hij bijgestaan door zijn adjudant Hans (Pijpers).

14
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Prins carnaval en
boerenbruidspaar
uit in Meerlo
Tijdens het prinsenbal van zaterdag 9 januari is Paul Peters uitgeroepen
tot prins carnaval 2010 van carnavalsvereniging de Vöskes uit Meerlo.
Prins Paul II zal tijdens zijn regeerperiode bijgestaan worden door zijn
prinses Sandra.

Prins Pieter II (Wijnen) en adjudant Hans Pijpers

‘Sint Nicolaas’ in Broekhuizen en bij
blaaskapel ‘De Sigboldhemer’ uit
Swolgen. Adjudant Hans is werkzaam
bij Cultus Agro Advies in Lottum als
adviseur op het gebied van gewasbescherming.
Prins Pieter II en adjudant
Hans houden zondag 24 januari
receptie vanaf 14.11 uur in ‘Het
Brouwershuis’, in Broekhuizen.

Boerenbruidspaar
D’n Bok Swolgen

Prins Paul II (Paul Peters) met zijn prinses Sandra
De nieuwe prins stond achter een
schot met een nieuw kerkraam er in.
Eerst kwamen de leden van de raad
van elf op het podium voorbij met
ieder een attribuut welk betrekking
had op de nieuwe prins, zo werd
de spanning op gebouwd, ook was
er een veel genoemde kandidaat
prins uit de zaal geslopen om de
mensen op het verkeerde been
te zetten. Uiteindelijk kwam niet
de prins maar nar Petra door het
nieuwe kerkraam heen gesprongen
en zij maakte bekend wie de nieuwe
prins van de Vossen werd. Deze
stond overigens gewoon in de zaal
met zijn kameraden. Prins Paul II is
40 jaar, zoeën van ald-prins Henk
de V, opgegróijd ien Mieëldere en
getrouwd mit zien prinses Sandra en
same hebbe ze twie kiender.

Het boerenbruidspaar van Swolgen (foto: Peter van den Heuvel)
Zondag 3 januari is het boerenbruidspaar van carnavalsvereniging
D’n Bok uit Swolgen uitgekomen. Lea van Lei van Klaozen Toën en Maria van
d’n Toeter en Truus van Loeënen Bèèr van ut Brukske en Hendrix’ Leinie van
d’n Uuijesewèèg, en Twan van Lei van Smeets Kueëp en Verheijes Nellie van
de Westering en Nellie van Kusters Gràd van de Vosberg en Goeres Maria
van de Heuls vormen het boerenbruidspaar.
Zij volgden daarbij Marjo en Piet
Jacobs op, die op de valreep nog
twee geadopteerde kindjes kwamen
laten kijken, welke onder de zwarte
schminck opvallend veel leken op
hun echte dochters Laura en Eva.
Lea en Twan Smeets zijn beide actief
bij Fanfare Vriendenkring, waarbij
Lea de uniformen beheert en Twan
musiceert op de bas. Ze maken samen
graag toertochten op de motor bij
de Padvogels. Verder zingt Twan bij
Gemengd Koor Unitas en is trompettist
bij Joekskapel Hoëge Noë(d)t.

In het dagelijks leven vormen Lea
en Twan een echtpaar en hebben twee
kinderen, Petra en Vera. Het toeval
wil dat de schoonouders van Petra dit
jaar Boerenbruidspaar in Castenray zijn
geworden. Lea en Twan zullen carnavalsdinsdagmiddag, 16 februari, met
elkaar in de onecht treden in het bijzijn
van de onechte ouders en getuigen.
Deze ontrouw zal plaatsvinden in Zaal
Wilhelmina te Swolgen. Aansluitend
is er receptie van 18.00 tot 19.00 uur,
waarna het bruiloftsfeest voortgezet
wordt tot in de kleine uurtjes.

Aanstaande zondag,
17 januari, komt de nieuwe
jeugdprins van Hegelsom uit in
Zaal Debije. Vanaf 15.00 uur
wordt de nieuwe jeugdprins
door een spectaculair toneelstuk
van de Uittrekkende Groep naar
voren gebracht. Ook wordt
bekendgemaakt wie de winnaar
van de ballonnenwedstrijd is die
gehouden werd tijdens het 4x11
jarig jubileumfeest op
14 november 2009. Meer info:
www.jchegelsom.nl.

Meterik
Prinsenbal
Meulewiekers

(foto: Van Dooren Fotografie)

Prins Pieter II is 29 jaar en is
in het dagelijks leven verkoopmedewerker binnendienst bij
Christiaens Group in Horst.
Normaal gesproken is Pieter
kapelmeester van blaaskapel ‘Gister
Ging Ut Baeter’ waarmee hij voor
de nodige stemmingsmuziek zorgt
tijdens de carnaval in Broekhuizen.
Ook speelt hij trompet bij fanfare

Hegelsom
Jeugdprinsenbal

Boerenbruidsgezelschap Meerlo

Het Prinselijke paar wordt zondag
24 januari een receptie aangeboden in
sport- en feestzalencentrum
’t Brugeind van 14.11 tot 16.11uur.
Eerder deze avond werd door buurt
Megelsum-Brugeind het boerenbruidspaar gepresenteerd. Het boerenbruidspaar voor 2010 is Peter van Toën
van de Klutetrappers en Bets van Tinus
Petje en Ellen van Peelen Sef van de
P straot en Nelleke van Moeres Jan
(Peter en Ellen Cornellisen).
Voorafgaand aan het uitkomen van
de prins en boerenbruidspaar was er
de strijd om de titel ‘Carnavalsschlager
2010’. De ald-prinse werden als winnaar uitgeroepen met het nummer
‘prins zien’. Op vrijdag 15 Januari is het
jeugdprinsenbal. De avond heeft als
thema de X-factor en begint om 19.30
uur in zaal ’t Brugeind.

Op zaterdag 16 januari
nemen de Meulewiekers in
Meterik afscheid van regerend
prins Frank, zijn prinses Ilona
en de adjudanten Sander en
Kris. Voor hen komt hiermee
een prachtig carnavalsseizoen
met de Meulewiekers ten
einde. Deze avond komt ook de
nieuwe prins van de
Meulewiekers uit.
Van 20.30 tot 21.00 uur
wordt geen entree geheven,
daarna bedraagt de entree 2,50
euro. Het aftreden van prins
Frank en het uitkomen van de
nieuwe prins vindt plaats in
Multifunctioneel centrum De
Meulewiek. De avond wordt
muzikaal verzorgd door
joekskapel Ieder Vur Zig en D.J.
Tack-It. Zij gaan er een spetterend feest van maken. De avond
staat in het teken van een
Piraten Party. Gepaste kledij is
wenselijk.
Ook wordt de nieuwe groep
dansmarietjes gepresenteerd.
Zij zullen voor de eerste maal
hun nieuwe dans opvoeren.
Vervolgens wordt de spanning
opgevoerd tot het hoogtepunt:
de proclamatie van de 46e prins
van het Meulewiekersrijk. Aan
jeugd jonger dan 16 jaar wordt
geen alcohol versterkt. Jeugd
tussen 16 en 18 jaar kan op
vertoon van de ID-kaart een
polsbandje ontvangen, waarmee
zij ook alcoholische dranken
kunnen kopen. Tijdens de
carnavalsdagen zal op maandag
15 februari een optocht georganiseerd worden. De Meulewiekers hopen op een grote en
enthousiaste deelname. Dit
weekend kunnen alle inwoners
van Meterik het, inmiddels zeer
bekende, Meulewiekersneejs in
de bus verwachten.
Het Meulewiekersneejs geeft
kort informatie over de carnavalsactiviteiten in het
Meulewiekersneejs. Daarnaast
zijn uitgebreidere informatie,
foto’s en verslagen voor iedereen tevens te vinden op de site
van de Meulewiekers.
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Carnaval nieuwe
jeugdprins Swolgen
Afgelopen zondag 10 januari werd afscheid genomen van de
jeugdprins Jimmy en prinses Esmee.
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Toddezèk vragen lezers
HALLO te stemmen
Wederom zijn de Toddezèk uit Grubbenvorst er in geslaagd de halve finale te halen van het Limburgs
Vastelaoves-leedjes Konkoer (LVK). Ditmaal is het trio er zelfs in geslaagd met twee liedjes door te dringen naar de
halve finale.

De Toddezèk uit Grubbenvorst vragen stem HALLO lezers

Jeugdprins Johan (van Mierlo) en prinses Jikke (van Gerven)

De nieuwe jeugdprins- en prinses
kwamen spectaculair op. Nadat
een ruimteschip geland was op de
bühne van de Bokkestal, kwam
vanuit Starship Enterprise het nieuwe
jeugdprinsenpaar tevoorschijn; prins
Johan (van Mierlo) en prinses Jikke

(van Gerven). Na kort aarzelen kwamen ook jeugdvorstin Janine
(De Swart) en nar Tom (Jacobs) uit het
ruimteschip tevoorschijn. Op 7 februari
om 14.11 uur houden prins Johan en
prinses Jikke met hun hele gevolg
receptie in Café Zaal Wilhelmina.

Prins Roel d’n iërste
van de Vlasköp

In de uitzending van 9 januari
waren zij reeds te beluisteren met het

liedje ‘Ut is toch wat’ en aanstaande
zaterdag, 16 januari, is hun liedje

de ‘Knats Valse Wals’ aan de beurt.
Natuurlijk willen zij graag weer naar
de finale en kunnen daarbij alle hulp
gebruiken van u als lezer. Wat kunt u
doen? Vul de bon in die u hebt kunnen
vinden in de Limburger, Limburgs
Dagblad en/of het Zondagsnieuws en
stuur deze voor donderdag 17.00 uur
op naar het LVK.
Vergeet uiteraard niet een kruisje
te zetten bij het lied van de Toddezèk
en kruis daarbij nog vijf andere liedjes
aan die u leuk vindt. Voor ‘Ut is toch
wat’ moeten de bonnen uiterlijk
14 januari 17.00 uur opgestuurd zijn
en voor de ‘Knats Valse Wals’ uiterlijk
21 januari.
Ook kunt u de bonnen inleveren
bij een van de ‘Toddezèk’. Voor de
verzending wordt dan gezorgd.
Mocht u de liedjes eerst nog even
willen horen kan dat op de site
www.toddezek.nl.

Oproep aan alle carnavalsverenigingen
HALLO wil graag carnavalsactiviteiten van alle carnavalsvereniging in Horst aan de Maas
opnemen in de agenda.
Van alle 16 kernen ontvangt
HALLO dan ook graag digitaal een
activiteitenoverzicht. Foto’s kan
men opsturen als apart bestand,

in een zo hoog mogelijke resolutie.
Afbeeldingen met een te lage
resolutie of foto’s die in een Worddocument zijn geplakt worden niet
in het nieuwsblad opgenomen.
De redactie behoudt zich het
recht voor foto’s niet te plaatsen.
Aan ingezonden foto’s kunnen geen
rechten ontleent worden.

De carnavalsverenigingen
kunnen dit doen per mail naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Ingezonden foto’s van
nieuwe prinsen en jeugdprinsen
worden geplaatst in HALLO.
Boerenbruidsparen alleen
dan, wanneer er ruimte beschikbaar is.

Geitenkermis Broekhuizenvorst
Van 17 t/m 20 januari vindt in Broekhuizenvorst de traditionele geitenkermis plaats. Deze winterkermis, met
als hoogtepunt de geitenmaaltijd op woensdag 20 januari, wordt dit jaar georganiseerd door voetbalclub SVEB.

Een geitencommissielid bij de geiten

Prins Roel I bijgestaan door zijn adjudanten
en vriendin Joyce (foto: Pieternel Clabbers)
Tijdens het prinsenbal in Multifunctioneel Centrum (MFC) de Zwingel in
Melderslo werd zondag 3 januari de nieuwe prins van carnavalsvereniging
de Vlaskop uitgeroepen. Na een film met de levensloop van de nieuwe
prins kwam Roel (Wijnen) als 48e prins uit het filmdoek gesprongen.
Roel is 33 jaar oud en woont
samen met Joyce (Craenmehr). Samen
hebben ze een zoontje, Cas, en zijn ze
in verwachting van hun tweede kind.
De nieuwe prins is actief als voetballer
en is lid van de KPJ. Daarnaast is hij

voorzitter van Rood-wit ’90.
De adjudanten die Roel dit jaar ondersteunen zijn Frank (van Gerven) en Ralf
(Driessen). Het prinsentrio houdt op
zondag 31 januari om 14.11 uur receptie in MFC de Zwingel in Melderslo.

De geitenkermis in Broekhuizenvorst is een eeuwenoud gebruik.
Het is niet precies bekend wanneer
dit gebruik ontstaan is, maar al in
1685 werd er op de patroonsdag van
Sint-Anthonius ‘geteerd’. Op deze
patroonsdag werden alle boetes, als
straf voor overtredingen, geïnd en omgezet in geitenvlees en bier. Het gilde,
dat toen goed bij kas was, schonk het
bier en het geitenvlees aan de inwoners van het dorp. De groots opgezette
feestmaaltijd op de patroonsdag, werd
gezien als een religieuze offermaaltijd
voor het welslagen van de oogst en de

veeteelt in het komende jaar.
Het eeuwenoude gebruik start
ieder jaar met het aanwijzen van een
geitencommissie, die onder leiding
van een ‘Opperbok’, de organisatie
op zich neemt. Vanaf 1969 wordt het
geitenfeest beurtelings georganiseerd
door de Fanfare Broekhuizenvorst
en Ooijen, carnavalsvereniging d’n
Blauwpoêt en voetbalclub SVEB.
Op zondag, na de hoogmis, verkoopt
de ‘geitenclub’ de kaarten voor het
geitenmaal in het plaatselijke café.
De ‘buuldrager’ van de geitenclub int
dan het geld. Op maandag gaat de

geitenclub met het geïnde geld op
pad om geiten te kopen. Volgens het
ritueel worden de geiten met handje
klap gekocht. Na het afsluiten van de
koop betaalt de ‘buuldrager’ de geiten
en wordt de koop beklonken met een
glaasje jenever. De geiten worden op
een geheime plaats ondergebracht,
om te voorkomen dat enkele ‘dieven’
maandagnacht een geit ‘stelen’, om
deze achtereenvolgens terug te geven
na het krijgen van bijvoorbeeld een
krat bier. Op dinsdag worden de geiten
geslacht en zal er volgens traditie een
vaatje bier leeggedronken worden
in de brouwerij van Arcen. Die avond
eten de commissieleden, met de
mensen die naar de brouwerij zijn
geweest, de lever van de geslachte
geiten. Op woensdagmorgen wordt
het vlees in kleine stukjes gesneden
en gebraden. Volgens traditie volgt op
woensdagavond, voor het geit eten,
de verbranding van de gelukspop
‘Tunnis’. De verbranding is een offer
voor het einde van de winter en een
geslaagde geitenkermis. Na de verbranding treffen de dorpelingen elkaar
zingend en dansend voor het geitenmaal. Voor het geit eten op woensdag
20 januari kunnen kaarten telefonisch
besteld worden bij R. Deenen op
nummer 06 22 56 93 47.
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Dookie, Three Amigos & International Paper

Nieuwjaarstreffen OJC Canix
Zaterdag 16 januari vindt een nieuwjaarstreffen plaats in OJC Canix te Lottum. De zaal is open vanaf 20.00 uur.
De concerten beginnen om 21.00 uur.

Dookie te zien en te horen in soos Canix
Dat er in de regio veel bandjes
rondlopen is inmiddels wel bekend,
op deze avond bundelen drie van die
bandjes hun krachten voor een energiek
en dansbaar avondje. De avond wordt
afgetrapt door de jonge metalband
International Paper uit Lottum.
Deze vijf heren spelen stoere muziek
in de stijl van Metallica en Motörhead.
Headbangen is gegarandeerd. Daarna
een optreden van The Three Amigos.
Deze band is ontstaan in het voorjaar
van 2004. Eigenlijk veel eerder, maar
dat is een verhaal apart. Francis liep al

lang rond met het idee om een Johnny
Cashbandje te beginnen. Het zou een
soort van Peter Pan Speedrock meets
country & western moeten worden,
vond hij. Ideeën genoeg, maar geen
bandleden. Hij nam dan ook geen
serieuze stappen tot het vormen van
een band, en dus verwaterde het
geheel. Op een zaterdagavond in december 2003 bezocht hij café Boëms Jeu
in America waar een optreden van de
Stoere Patsers plaatsvond. Daarin speelden Jos, Kueb, Goere en Chyriel. Het was
een van hun laatste optredens, dus zij

waren ook op zoek naar iets nieuws.
Francis kende Jos nog uit de periode dat
ze samen bij Wörtelstemp speelden. Na
het optreden raakten ze aan de praat en
onder invloed van flink wat drank werd
er afgesproken dat Jos, Francis, Chyriel,
Maurice Koonings (een bevriende gitaargod) en Kueb de beste bluesband van
Nederland zouden beginnen, met als
doel Moulin Blues 2005. Er werd gebeld
en afgesproken. Er ging weliswaar een
hele tijd overheen vanwege drukte,
maar op een gegeven moment werd
Francis gebeld door een bevriende

muzikant die vroeg hoe het met z’n
Johnny Cashplannen zat. Toen was het
een kwestie van één en één optellen.
Francis stelde zijn plannen voor aan de
anderen en die zagen het wel zitten.
Maurice haakte af in verband met praktische zaken. Het speedrockidee werd
een beetje aan de kant geschoven en
er werd besloten om de nummers wat
meer in hun waarde te laten. Ook werd
er besloten om zo af en toe een zangeres te in te schakelen voor de rol van
June Carter. De keuze was snel gemaakt;
het werd Miriam, de vrouw van Francis.
In de zomer van 2004 volgde het eerste
optreden. De naamloze band (toen nog
zonder Goere) speelde op de motorcross
in Lottum. Goere was wel aanwezig en
werd die avond gevraagd om in het
vervolg de gelederen te versterken. De
naam The Three Amigos werd trouwens
ook die avond aangenomen.
Het feit is dat er een degelijk eigen
geluid aan het ontstaan is. Dit komt met
name door de meerstemmige zang,
de soms ingetogen en soms moddervette ritmesectie, en door Jos die het
chickenpicking al akelig goed onder
de knie heeft. Zoals vermeld proberen The Three Amigos de nummers in
hun waarde te laten volgens de beste
outlawscountry & westerntraditie met
hier en daar toch wat invloeden uit de
blues/hardrockhoek. Ze zien zichzelf dan
ook niet als een tributeband, maar als
een saluteband.

Voor Dookie begon alles als een
eenmalig optreden, maar de band
raakte in een stroomversnelling door
The Clash of The Coverbands. Inmiddels
is Dookie uitgegroeid tot dé enige echte
Green Day tributeband van de lage landen. Erkend door de platenmaatschappij van Green Day, die Dookie op de
officiële cd-presentatie van Green Day’s
nieuwe album ‘21st century Breakdown’
liet spelen.
Dookie bestaat uit vier vrienden uit
het Noord-Limburgse Beringe.
Deze mannen doen alles wat het
publiek van een tributeband verwacht:
niet alleen de muziek wordt tot in de
details nagespeeld, ook de show doet
hen niet van echt onderscheiden. De
stropdas, opgemaakte ogen en zelfs de
kopieën van de gitaren doen geloven
dat Billy-Joe Armstrong en consorten
zelf op het podium staan. zelfs de
blazers uit de laatste twee Green Day
wereldtournees blijven niet achterwege.
Ook hebben de mannen reeds laten zien
dat ze niet vies van vuurwerk zijn. Alle
hits komen voorbij in een wervelende
show van anderhalf uur; die van Green
Day’s doorbraakalbum ‘Dookie’ uit ’94
en de rock-opera’s van ‘American Idiot’
evenals het nieuwste Album ‘21st century breakdown’. Met deze show haalde
Dookie in 2008 de Zuid-Nederlandse
Finale van The Clash of The Coverbands
en daardoor mocht de band in een volle
013 voor 2000 man spelen.

Te huur:

OPSLAGRUIMTE
per 1 maart 2010 komt er bij ons een champignoncel
vrij voor verhuur. Bel: (077) 3981016 of (077) 3985241.
Kilootje Konsalik?
Slechts € 3,00! KiloKnallen bij TerugBlik
Veemarkt 7A Horst

Wintercollectie
nu halve prijs

(tenzij anders aangegeven)

Carnavalskleding
en accessoires

Nu al volop binnen

ook op de carnavalsafdeling

superkoopjes
Grote keuze!

Gratis parkeren voor de deur!
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ZIT U ’S-WINTERS
OOK LIEVER OP DE BANK?
… het najaar is aangebroken, het is koud en guur weer.
Het wordt dus weer tijd om optimaal te genieten van uw
eigen woning.
En wellicht is het ook tijd om uw interieur eens
onder de loep te nemen. Een andere vloer, gordijn of
raamdecoratie maakt het direct veel gezelliger.
Wat zal het worden?

Laat u vrijblijvend en gratis adviseren
door onze binnenhuisarchitecte.
Op afspraak komen we bij u aan huis om samen uw
interieurwensen te bespreken.

Kijk dat is nog eens ouderwetse service.
Bij ons zit u ook in de wintermaanden comfortabel!
A.s. zondag 17 jan. EXTRA KOOPZONDAG van 11.00u tot 17.00u!

Gebr. Wijnhoven
Expeditiestraat 4
5961 PX Horst, Nederland
T 077 - 396 17 77, F 077 - 396 17 78
info@gebrwijnhoven.nl,
www. gebrwijnhoven.nl
vloer- & raamdecoratie, zonwering, kozijnen, afdaken, rolluiken en horsystemen

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

41782 © Pit Reclame

Grandioze
verbouwingsopruiming
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VRAGEN
aan
Steff
Hermans
Mies&Flo
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.

Column

Naam:
Steff Hermans
Leeftijd:
16 jaar
Woonplaats:
Broekhuizenvorst

Dinner-Date
BigMac, sushi, chickenwings à
la KFC, boerenkool met worst of
de pittige Indische keuken. In
zo’n grote stad was de keus in
eten groot en moeilijk. Na enige
discussie besloten we dat we wel
zin hadden in iets anders dan
anders. De keus viel daarom
op Indisch en dus gingen wij
enthousiast op zoek naar een
Indisch restaurantje.
Na de hele stad geïnspecteerd
te hebben op leuke restaurantjes,
kwamen we eindelijk uit bij een
leuk en schattig Indisch restaurantje. Van de menukaart kregen we
het wel een beetje benauwd, we
konden er namelijk niks van
maken. Dit weerhield ons er niet
van naar binnen te gaan, we waren
er namelijk van overtuigd dat we
lekker zouden gaan eten. Een lief
meisje met spleetoogjes en gehuld
in Indische kledij bracht ons naar
een mooi plekje. Omdat we van de
Indische menukaart nog minder
konden maken dan van wiskunde
waren we genoodzaakt iets op de
gok te bestellen. Het viel allemaal
reuze mee, het eten was tot onze
verbazing heel erg lekker! Tot het
genieten van ons heerlijke
avondmaal bruut verstoord werd
doordat een van ons luidkeels
gillend en met haar handen om
haar heen zwaaiend om water riep.
Met moeite piepte ze eruit dat die
sperzieboon wel heel erg pittig
was. De ander lag ondertussen al
onder de tafel van het lachen,
omdat zij namelijk wel begrepen
had, dat deze pittige sperzieboon
geen sperzieboon was, maar een
hele-hete-peper! Dat deze
sperzieboon geen normale
sperzieboon was heeft ze geweten.
Mond, oren en zelfs kaken deden
ontzettend pijn. Alle glazen water
werden in één teug leeggedronken,
waarna onze eigen flesjes Spa
Blauw op tafel verschenen en ook
deze driftig werden leeggedronken.
Toen deze ook allemaal leeg waren,
rende ze in paniek en met een
behuild gezicht waar de mascara
ondertussen op haar kin zat, door
het restaurant naar de wc, met het
plan de hele kraan leeg te drinken.
De ander kwam ondertussen niet
meer bij van het lachen en stopte
snel en een beetje beschaamd de
eigen meegenomen flesjes Spa
Blauw weer terug in de tas. Toen
alle pittigheid geblust was, konden
we er allebei toch wel om lachen.
We boden snel onze excuses aan de
bediening aan voor ons hysterisch
en paniekerig optreden, maar
gelukkig konden zij er ook wel om
lachen. Een avond met een hoge
pittigheidsfactor sloten we met een
mierzoet Indisch dessertdrankje af.
Kortom, een geslaagde en een
niet snel te vergeten Dinner-Date!
Mies&Flo

Onafscheidelijk van elkaar: Steff Hermans en zijn scooter

Waar zit je op school?
Ik zit nu in het examenjaar vmbo
bouw op het Dendron College in
Horst.
Wat is je favoriete muziek?
Ik luister naar bijna alles. Ligt er
eigenlijk een beetje aan welke sfeer
er in de locatie hangt waar ik op dat
moment ben.
Wat is je favoriete film?
The Fast and Furious en Disturbia,
films die ik iedereen wil aanraden.
Wat wil je later worden?
Na dit jaar wil ik veranderen van
studie. In september wil ik naar een
school in Eindhoven om daar een
opleiding tot dtp’er te volgen. Mijn
vader ontwerpt ook folders, flyers
en posters. Het liefst wil ik dat straks
ook gaan doen.
Wat is je favoriete drankje?
Een lekker koud Hertog Jan pilsener,
dat gaat er altijd wel in en daar mogen ze me wakker voor maken.
Waar ga je uit?
Vrijdags ga ik meestal naar De Lange

in Horst, daar is altijd wat te doen.
Meestal ga ik met mijn vrienden
daarnaartoe.
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Ben eigenlijk best wel heel tevreden
over me zelf. Alleen iets aannemen
en leren luisteren, dat zou misschien
iets beter kunnen.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
Iedereen kent iedereen en er is altijd
een goede sfeer.
Wat zou je willen veranderen aan
je woonplaats?
Een buslijn naar Horst, want in
deze tijd van sneeuw en kou is dat
wel fijn.
Waar gaat jouw droomreis
naartoe?
Amerika, naar L.A.
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
Wat een vraag, zal wel even kijken,
478.
Wat is je favoriete eten?
Een friet met een gehaktstaaf en
Mac Donalds-eten vind ik heerlijk.
Welke hobby’s heb je?
Voetballen bij SVEB B1. Daarnaast
sleutel ik graag aan mijn scooter
en ik rijd er heel graag op met mijn
vrienden.
Naam van je favoriete (huis)dier?
Tara, de hond van mijn oma.

Jonge frisse band uit Meterik

Quincy and The Coconuts

dennis

In de spotlight de band Quincy and The Coconuts uit Meterik.
Alle bandleden zijn 16 jaar oud en spelen graag pop-rockmuziek.

goede smaak
is een

t/m 28 februari 2010:

vorm van liefde

Normaal 4-gangen
verrassingsmenu voor e 25,-

Nu 5-gangen
verrassingsmenu
voor e 25,Quincy and The Coconuts tijdens een optreden
De band Quincy and The Coconuts
is ongeveer een jaar bezig met het
maken van muziek. Guus Jacobs, de
zanger van de band: “Wie de naam
heeft verzonnen, weet ik niet. Ik
heb het ook aan de andere jongens
gevraagd maar die kunnen het zich
ook niet meer herinneren. Ik weet
alleen dat we ongeveer in december
2008 zijn begonnen.”
De band bestaat uit vijf muzikanten; Quincy Rubie speelt rythm
guitar, Guus Jacobs doet de vocals,
Martijn Smedts is basgitarist, Koen
Muijsers speelt solo-leadguitar en
Jarno Burgers doet percussion.
De heren zijn echte vrienden en zijn
trots dat ze uit Meterik komen.Alle
bandleden van Quincy and
The Coconuts zitten op het Dendron
College in Horst en ze hebben tot nu
toe tien keer opgetreden.
Graag zouden ze in Hermann’s

Güggelheimer Ski Hut te gast zijn
of een optreden verzorgen op Rock
Werchter. Oefenen en repeteren doet
de band in hun eigen geluidsstudio
in Meterik en een goede kennis
brengt ze naar de diverse optredens.

”We willen wel een
eigen CD, maar dit is
nu nog te vroeg”
Op de vraag of ze ook graag een
eigen cd willen maken zegt Guus:
“Dat willen we wel, maar daar is het
nu nog iets te vroeg voor, eerst maar
eens meer optredens, dan kijken we
wel verder.”
Quincy and The Coconuts uit
Meterik, een jonge frisse band die
muziek, humor en dorpsliefde weet
te combineren tot een leuk avondje
pop-rockmuziek.

Vooraf reserveren gewenst.

Jacob Merlostraat 6
5961 AB Horst
t 077 374 41 94
e info@chitaniedennis.nl
w www.chitaniedennis.nl

www.hallohorstaandemaas.nl

U I T V E R KO O P

30% KORTING

OP ALLES*
* Uitgezonderd: service artikelen,
Lotto, nieuw en bestellingen

Lever nu uw spaar-entertainmentkaarten/cd-platenbonnen in
Steenstraat 13a 5961 ET Horst 077 397 00 50 mikros@xs4all.nl

en zo
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GEPLUKT

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

Mieke Arts

In Horst is een vrouw de stoep voor haar huis aan het vegen.
De sneeuw wordt handig opzij geveegd zodat het trottoir niet veranderd in
een glijbaan. Mieke Arts (49) woont in Horst en wordt deze week ‘Geplukt’
van straat.

“Ik zou wel graag
de leegstaande
winkels in Horst
ingevuld willen zien.”

Koken met
Jan Cremers
Wekelijks stelt Jan Cremers,
chefkok van het Maashotel in
Broekhuizen, een recept samen
met goede en eerlijke producten
uit de eigen regio. Hiermee
maakt u een (h)eerlijke maaltijd,
waarvan de smaak van de
producten optimaal naar boven
komt.

Op de vraag wat haar in Horst aan
de Maas bezighoudt zegt ze: “Ik hou
me niet actief bezig met Horst aan
de Maas. Dit in tegenstelling tot mijn

Bereiding:
• bak het varkensbraadstuk
langs beide kanten bruin
• voeg er de gesneden sjalotten
aan toe en laat dit rustig garen
onder een deksel gedurende
30 à 40 minuten;
• fruit de knoflook aan met de
gehakte ui en het spek;
• voeg de zuurkool toe en
bevochtig dit met het water,
wijn en de groentebouillon;
• voeg er tijm, laurier en
jeneverbessen bij en snij er de
gerookte worst in;
• laat het geheel gedurende
45 minuten garen onder
deksel;
• voeg bij het kookvocht van
het vlees een glas witte wijn
en laat dit even inkoken;
• serveer het gebraad met de
zuurkool en werk af met
kervel.

broers, zwager, schoonzus en neef
die allemaal actief zijn (of waren) bij
de vrijwillige brandweer van Horst.
Evenals mijn vader, mijn opa en zelfs
mijn overgrootvader! Het kwam dan
ook wel eens voor dat op een verjaardagsfeest de halve kamer ineens leeg
was als de pieper ging. Dat virus is gelukkig niet op mij overgeslagen. Ik zou
wel graag de leegstaande winkels in
Horst ingevuld willen zien. Ze kunnen
in die lege etalages toch ook mooie
schilderijen of kunstwerken hangen
van andere ondernemers.
Dat ziet er dan een stuk frisser uit dan
die vieze ramen en afgeleefde affiches”, aldus Mieke. Zij vindt overigens
dat het centrum van Horst er geweldig
op vooruit is gegaan.
“Kijk naar het Wilhelminaplein, wat
een gezelligheid afgelopen zomer, en
dan de schaatsbaan, echt geweldig.
Ik ben er iedere avond even naar toe
gelopen. Het was plezier voor jong en
oud of je nou schaatst of niet.
Het Centrummanagement heeft dat
prima voor elkaar gekregen. Ik hoop
dat ze die koers aanhouden en ook van
het Lambertusplein een gezellig plein
kunnen maken, want dat ligt er altijd
wat verlaten bij”, zegt ze tot besluit.

PUZZEL

Varkensgebraad
met zuurkool
Benodigdheden:
(4 personen)
1 varkensgebraad,
(één nekstuk van 600 gram)
300 gram zuurkool
3 eetlepels spekblokjes
1 ui
1 knoflookteentje
tijm
laurier
3 sjalotten
10 jeneverbessen
roomboter
1 dl water
1 dl witte wijn
1 el groentebouillonpoeder
1 gerookte worst
kervel

Mieke is vrij impulsief en houdt
wel van verrassingen. “Zaterdagavond
op het idee komen om zondags
naar Scheveningen te rijden en een
heerlijke strandwandeling te maken en
daarna, gezellig te lunchen, dat is waar
ik van hou”, zegt ze enigszins gehaast.
Met sport heeft ze niet veel op.
“Ik heb ooit op fitness gezeten, maar
dat was meer voor de gezelligheid dan
wat anders. Ik loop genoeg op mijn
werk en ’s avonds loop ik ook nog een
uurtje. Ik heb bewondering voor mijn
man die iedere dag naar zijn werk in
Venlo fietst, ook in deze vrieskou.
En ’s avonds eet hij een hapje en dan
hup weer op de fiets naar de sportschool. Ik vind het al een sport om dat
te zien”, lacht ze.

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
9

Mieke Arts houdt van gezelligheid
Mieke haast zich te verontschuldigen voor de kale en lege ruimte in
haar huis. “We krijgen een nieuwe
keuken en zijn de oude eruit aan het
slopen”, zegt ze. Mieke is getrouwd
met Léon Arts (52) en samen hebben
ze twee kinderen; zoon Nick van 19 en
dochter Liz van 17 jaar oud.
Mieke is werkzaam als verkoopster bij Mode Centrum Frans Theelen in
Horst. Ze doet dit al 23 jaar. “Vroeger
wilde ik altijd kapster worden. Na mijn
opleiding kreeg ik kapperseczeem
en moest ik gedwongen stoppen.
Mijn man is salarisadministrateur bij
een meubelfabriek. Nick studeert
ICT en Mediadesign aan de Fontys
Hogeschool in Eindhoven en moet na
zijn stage nog een jaar naar school.
Liz zit in haar examenjaar VWO op het
Dendron College en wat ze daarna
gaat doen is nog niet bekend”, zegt
Mieke. Op de vraag of na de nieuwe
keuken nog meer verbouwingsplan-

1
7

nen op het programma staan zegt de
goedlachse Horsterse: “Misschien over
een tijdje wanneer de energie er weer
is. Dan willen we wel een nieuwe
badkamer. We hebben net samen alles
een nieuw kleurtje gegeven, dus onze
handjes hebben genoeg gewapperd
en we gaan nu even bijtanken. Het is
mooi geweest.”
Mieke houdt ervan om gezellig met een vriendin of kennis een
middagje bij te kletsen onder het
genot van een hapje eten. Een dagje
shoppen in Eindhoven, Nijmegen
en/of Den Bosch slaat ze ook niet snel
af. Ook met een vriendin naar een
musical of theater gaan vindt ze leuk
om te doen en uitgebreid kokkerellen
voor het gezin of vrienden vindt ze
geweldig. “Maar gewoon een boek
lezen is ook leuk om te doen hoor”,
zegt ze. Maar pas echt genieten
doet ze van een weekje all-inclusive
vakantie in Turkije.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Nieuwjaarsduik Horst

De nij-joarsduik met en handvol gekke,
Spronge in de viëver ván de kèlt te verreke.
En paar zwaane die keeke,
Begôste te greeke,
“Hajje zeej ni baeter schaatse á kunne trekke?”
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:
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Koninklijke actiedagen!*
De kapsalon is 7 dagen per week geopend en zelfs in de avonden!
Kapsalon actie:

2e knipbeurt 50% korting

★ 1e knipbeurt betalen,
Naast deze spetterende kapsalon actie ontvangt u een kadobon en krijgt u een
gratis dagje wellness kado. U mag dan gebruik maken van: het zwembad,
bubbelbad, binnen en buiten sauna, Turks stoombad en nog veel meer!

Koninklijk arrangement:
★ Edelstenen rug nek en schouder massage
★ Shiatsu gelaatsmassage incl. gezichtsreiniging
★ Gehele dag gebruik van onze wellness

Mega-actie:

 50,00

★ Mega kortingsdagen op onze kadobonnen, sieraden en producten van
Matis/Pupa en Matrix: 15% korting van 15-1-2010 tot 20-1-2010
Onze prijslijsten kunt u vinden op www.allura.eu
Loopt u gerust een keertje binnen, u bent van harte welkom!

Allura Beauty&Spa
(gevestigd in Parkhotel Horst)

Tienrayseweg 2, 5961 NL Horst . T (077) 397 60 06
E info@allura.eu I www.allura.eu

*Actie is geldig tot 1-4-2010
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Eerste editie

sport 29

Jumping Indoor Leunen

Meerlo heeft
natuurijsbaan

De eerste editie van het hippisch evenement ‘Jumping Indoor Leunen’ (JIL) dat op 2 en 3 januari plaatsvond in
de Molenhorst te Meterik is een succes geworden. Honderden paarden- en ponycombinaties gingen met elkaar de
strijd aan in de fraai ingerichte rijhal en bezorgden zowel zichzelf als het publiek een fraai hippisch weekend.
De eerste prijs in de hoogste klasse ZZ bij de paarden ging naar Luc Steeghs uit Kessel. Bij de pony’s won Teun
Vestjens uit Sevenum in de hoogste klasse.

Op Sportpark Bergbos in Meerlo hebben vrijwilligers en leden van
de voetbalclub SV United een natuurijsbaan aangelegd. Op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag is de baan open van 15.30 tot 21.30 uur.
Op woensdag van 13.00 tot 21.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot
18.30 uur. Op zondag is de baan open van 10.00 tot 18.30 uur.

Niels Tacken winnaar klasse M (foto: vip.nl)
Al ruim voor de uiterste inschrijfdatum was het maximale aantal
deelnemers bereikt. Door het goed
gevulde deelnemersveld werd het
een spannende strijd in veel klassen. Het spannends was de klasse
M bij de paarden, waarbij Petra van
Dijck uit Venray de snelste tijd reed
met haar paard Unbelivia, maar dat

moest bekopen met een vallende
balk. De latere winnaar, Niels Tacken
uit Meterik, was slechts 0,09 seconde
langzamer, maar bij hem bleven wel
alle balken liggen. Hij was hiermee
Erik Teepen en Miranda Esser net te
snel af, die respectievelijk twee en
drie werden op een achterstand van
0,31 en 0,99 seconden. Petra van

Dijck werd uiteindelijk twaalfde. Na
de paardenwedstrijd op zaterdag
waren de pony’s op zondag aan de
beurt. Ondanks de hevige sneeuwval
waren er nauwelijks afmeldingen.
De organisatie had er dan ook voor
gezorgd dat de toegangswegen
sneeuwvrij waren. De prijswinnaars
van alle ponyrubrieken wonnen een
clinic van de internationaal rijdende
springruiter Dave Maarse. De clinic, die
diezelfde middag werd gegeven, was
leerzaam voor zowel ponyruiters als
publiek. “Nu moesten we werken aan
controle en beheersing en dat viel nog
niet mee na een wedstrijd waar alles
om snelheid draait”, aldus een van de
deelnemers.
Naast mooie prijzen voor de
springruiters zelf, was er voor fokkers
ook een ’fokkersprijs’ te winnen.
Fokkers van wie het gefokte paard
een eerste prijs won, ontvingen een
fokkerspremie uit handen van de
organisatie. Diverse fokkers waren
aanwezig, waardoor de organisatie
van JIL een aantal fokkers zoals Esther
Keijsers, fokker van Velvet, het paard
van Niels Tacken kon verrassen met
deze unieke prijs. Het toeval wil dat dit
paard in eigendom is van Wim Litjens,
eigenaar van de Molenhorst.
Jumping Indoor Leunen, werd in
het eerste weekend van 2010 door
honderden toeschouwers en 250 paarden- en 150 ponycombinaties bezocht.
De organisatie was in handen van
rijvereniging Ons Genot uit Leunen.
Dat deze eerste editie een vervolg gaat
krijgen staat al vast. Op 8 en 9 januari
2011 vindt de tweede editie plaats.

Van de natuurijsbaan van Meerlo wordt druk gebruik gemaakt
Gérard Bruijsten is één van de
‘ijsmeesters’ van de natuurijsbaan in
Meerlo. “Eigenlijk kun je spreken van
‘rayonhoofden’ want iedereen heeft
zo zijn eigen verantwoordelijkheid.
Zo is iemand verantwoordelijk voor
de conditie van het ijs, de ander
weer voor de kantine en weer
iemand anders voor de wedstrijden
die verreden worden. In totaal zijn
we met zo’n elf ‘rayonhoofden’, aldus
de ijsmeester. De bedoeling was dat
de ijsbaan 5 januari al open zou gaan
maar plotselinge sneeuwval en dooi
gooide roet in het eten. Maar de
winter liet zich niet uit het veld slaan
en twee dagen later op 7 januari
konden de eerste schaatsers hun
baantjes rijden. “De baan werd in het
begin om de drie à vier uur beneveld
met een waterton achter een trekker.
Ook ’s nachts moesten we dit doen

om een gladde en stevige ijsvloer
te krijgen. Maar het resultaat mag
er wezen. Alleen sneeuwval is niet
gunstig voor het ijs. We moeten dan
ook regelmatig sneeuwschuiven om
de baan schaatsbaar te houden”,
aldus Bruijsten.
Dat de natuurijsbaan een succes
is blijkt wel uit het feit dat bezoekers
van ver buiten Meerlo komen.
Het is voor de achtste keer in vijftien
jaar dat er een natuurijsbaan kan
worden aangelegd in Meerlo. In de
avonduren gaat de verlichting aan en
er worden diverse schaatsactiviteiten
voor omliggende scholen georganiseerd. Zelden zal men in Meerlo zo
vaak naar de weerberichten hebben
geluisterd en gekeken als de voorbije
dagen. Nu maar hopen dat Koning
Winter nog even wil blijven.
Info: 0478 69 16 67.

Waarborg op Zorg Basisscholenkampioenschap
in het groen!
tafeltennis
Waarborg op Zorg is een kleinschalige thuiszorgorganisatie
met zorg aan jong en oud. Daarnaast hebben wij een activiteitencentrum en logeeropvang.

Waarborg op Zorg biedt aan:

Vijf tafeltennisverenigingen uit de nieuwe gemeente Horst aan de Maas organiseren een Basisscholenkampioenschap (BSK). Tafeltennisvereniging Armada (Horst), Seta (Sevenum), De Zwaan ‘96 (Grubbenvorst), Lotak
(Lottum) en Wap-In (Wanssum) nemen de organisatie op zich. Op zondag 24 januari wordt een voorronde gespeeld
bij de tafeltenniscentra van Armada en Seta. Zondag 31 januari bij Wap-in en Zwalocom (Grubbenvorst/Lottum).
De finale op 7 maart wordt gespeeld bij Armada.

midweken, weekenden en
dagactiviteiten in het groen!
Voor jeugd met een beperking. Brusjes ook welkom.
Betaalbaar uit een persoonsgebonden budget of particulier.
De computer en de televisie worden voor even vergeten.
Het buitenleven staat centraal. Veel natuur, zee, zon, regen,
sneeuw. Activiteiten staan in het teken hiervan. Net zoals alle
kinderen willen onze groepjes ook wel eens naar een pretpark
en daarom bieden we dit ook beperkt aan.
Verder nog bij Waarborg op Zorg
l
l
l

op maandagavond in groepsverband zwemmen
op donderdagavond in groepsverband sporten, elke week iets anders
naschoolse opvang voor jeugd met een beperking in een rustige
bosrijke omgeving

Bent u nieuwsgierig geworden? Vraag een folder aan
op onderstaand telefoonnummer of mail-adres.

Waarborg op Zorg Mgr. Evertsstraat 20, 5975 BR Sevenum
T (077) 3073809 E waarborgopzorg@telfort.nl

Eerste basisscholenkampioenschap
tafeltennis van Horst aan de Maas
Het is voor het eerst dat vijf tafeltennisverenigingen op deze manier

samenwerken. Het toernooi heeft de
naam ‘Basisscholenkampioenschap

Tafeltennis Limburg 2010’. Het is de
ambitie om op termijn uit te groeien
tot een provinciaal evenement. Doel
is om zoveel mogelijk basisschoolkinderen kennis te laten maken met
tafeltennis en ze een extra stimulans
te geven door te werken met vier
lokale voorrondes en een grote finale.
Op de website van het BSK staat
alle informatie en kunnen leerlingen
zich online opgeven:
www.bsktafeltennis.nl.
Het BSK Tafeltennis is voor
kinderen uit groep 5 tot en met
groep 8 van de basisscholen uit
Horst aan de Maas en omstreken.
Op de basisscholen worden flyers en
posters uitgedeeld. Er zijn niet alleen
individuele prijzen te winnen, maar
er is voor de school waarvan de leerlingen de meeste punten halen een
schoolprijs. De schoolprijs van dit jaar
is een tafeltennistafel (voor buiten)
plus een set batjes en balletjes.
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Deken A. de Graaf Woutering

Kerken in Horst aan de Maas

Nieuwjaarsboodschap

Heilige Jozefkerk America
Kerken zijn opvallende gebouwen. Ze hebben een grote historische waarde. In de reeks ‘kerken in Horst aan de
Maas’ wordt de geschiedenis van deze vaak prachtige grote gebouwen verteld. Deze week de H. Jozefkerk in America.

Eind december keken we met enige weemoed terug op het oude jaar;
nu, tijdens deze eerste periode van 2010, kijken we vooruit: met frisse
moed, opgewekt, vol hoop en vertrouwen duiken we de toekomst in.
We vragen om Gods Zegen en de Bijstand van onze Moeder Maria voor de
tijd die ons gegeven wordt en we realiseren ons dat wij zelf aan de slag
moeten om er iets goeds van te maken. Goedgehumeurd en optimistisch
gaan wij samen iets moois neerzetten als bijdetijdse geloofsgemeenschap.

“Maria bewaarde al
deze woorden in haar
hart en overwoog ze
bij zichzelf”
Ja: optimistisch en bijdetijd! Het
valt soms op dat ook heel trouwe,
ijverige en uiterst actieve parochievrijwilligers het hoofd weleens laten
hangen en niet meer durven geloven
in een frisse doorstart van de eigen
parochie. Al doemdenkend fixeren
heel wat kerkmensen zich op de
numerieke terugval die sinds de jaren
70 aan de gang is. Het voortdurend
vergelijken met de rijke Roomse jaren
50 maakt moedeloos en men denkt
dat het pas weer goed gaat met onze
club wanneer deze banken weer
gevuld worden zoals toen. Maar dat is
geen gezonde kijk, dat staat ver af van
kerkvernieuwing. We mogen niet terug
naar vroeger, we willen vooruit vanuit
het hier- en-nu.
Kijkt u allereerst eens over
de grenzen van Nederland heen!
Natuurlijk: wij moeten ons hier-en-nu
redden in Nederland, het meest geseculiseerde landje ter wereld met af en
toe kerkvijandigheid. Maar tegelijkertijd zijn we onderdeel van de grootste
geloofsorganisatie ter wereld, die de
afgelopen jaren alleen maar gegroeid
is, ook wat betreft aantallen priesters,
diakens en religieuzen. Overal zie je
het belang van religie toenemen en
hordes jonge mensen beginnen zich
voor hun geloof te engageren.
Wat wij moeten doen, is onze
positie in een anders geworden
samenleving herontdekken en herformuleren. Wat wij moeten doen is
opnieuw geloven in de Boodschap van
onze Kerk. Onze Boodschap is de bron
van waarden en normen, mensen zijn
in deze koude zakelijke samenleving
opnieuw op zoek naar zingeving en
spiritualiteit en wij, de kerk, ja onze
club, heeft goud in handen en een fantastisch aanbod. Maar wij moeten daar
wel in durven geloven. Wij moeten dit
wel met trots, blijdschap en elan gaan
uitdragen. De kerk moet de sacristie
uit en de wereld in, de problemen van
de samenleving zijn de zorgen van de
kerk, de problemen van mensen zijn
de aandachtsvelden van de kerk. En
kerk: dat is niet dit gebouw, de luidende klokken, priesters in gewaden
en brandende kaarsen. ‘bijdetijds”
heeft niets te maken met andere
gewaden, andere kleren, kleuren, muziek en gebaren: dat is buitenkant en
oppervlakte. “Bijdetijd”, een moderne
kijk op onszelf, is dat wij allen de
kerk zijn, ook buiten het kerkgebouw.
Wat wij allen moeten doen, is niet dit
gebouw vullen als doel op zich, maar
wij moeten als kwaliteitsverbeteraars
in de samenleving actief zijn: met
beide benen in de samenleving liefde,

vriendschap, vergeving voorleven en
hulp bieden waar nodig. Dat is nl. kerkzijn, dat is geloof en kerk uitdragen.
Dit gebouw is alleen
’t clubhuis waar we brandstof tanken
om ons gelovig-zijn te doen in het
leven van iedere dag. Kerk zijn we
wanneer we gezamenlijk met anderen
of alleen ons inzetten voor een leefbare wereld.
In dit kader wijzen we naar
“DiaconieNu”: elke dinsdagochtend.
Loopt u eens binnen en oriënteer en
bezin u op de vraag hoe u de kerk
present kunt stellen in uw eigen
omgeving.

“Een Kerk die niet
dient, dient tot niets”
Bij mijn installatie op 22 maart zei
ik, kardinaal Danneels citerend: “een
Kerk die niet dient, dient tot niets”.
Laten we deze woorden bewaren in
ons hart en ze bij onszelf overwegen.
U heeft een betrekkelijk jong team
van priesters in uw midden: in het
clusterteam Horst is de gemiddelde
leeftijd 35 jaar.
Wij wensen u toe dat u met ons
de vreugde herontdekt van opgewekt, optimistisch, goedgehumeurd,
toekomstgericht samen-kerk-zijn: niet
discussiërend, niet verdedigend, maar
dienend in liefde.
Wees trots op uw geloof, draag het
vreugdevol uit, glimlacht zwijgend op
kritiek en antwoord met daden van
liefde.

De parochiekerk H. Jozef is tussen
1891 en 1892 gebouwd.
De H. Jozef kerk heeft geen voorgangers, omdat het dorp America pas
in de negentiende eeuw ontstond. De
kerk is ontworpen door architect van
Groenendael. In 1935 vond er een
uitbreiding plaats naar het ontwerp
van architect Stocks. De zijbeuken
werden verbreed en er kwamen een
doopkapel en biechtkapellen bij. Op
het eind van de oorlog verbleven

de Engelse bevrijders 2 maanden
lang op tien kilometer afstand van
America. Op 12 oktober van dat jaar
bombardeerden Engelse vliegtuigen
een belangrijk knooppunt van wegen
in het dorp. Daarbij vielen twee
bommen op enkele meters afstand van
de kerk. Hierdoor ontstond een groot
gat in de voor- en zijgevel en raakte
de toren beschadigd. Na de oorlog,
in 1946, werd de schade hersteld.
Het verwoeste traptorentje dat rechts

tegen de voorgevel stond, herstelde
men niet en dat werd dus niet meer
opgebouwd. De sporen van deze
wederopbouw zijn in het metselwerk
zichtbaar. De kerk is van monumentale
waarde door onder andere zijn wanden plafondschilderingen. Pas in 1963
kreeg de kerk een orgel dat werd
geplaatst door orgelbouwer Gebr.
Vermeulen. De H. Jozefkerk is op dit
moment in gebruik als kerk van de
parochie H. Jozef in America.

kleur je leven

U zult zien: dit wordt
een Zalig Nieuwjaar!

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

kies voor couNselliNg!

wim peeters

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

Deken A. de Graaf Woutering

Kerkdiensten
Parochie
America
Broekhuizen
Broekhuizenvorst
Evertsoord
Griendtsveen
Grubbenvorst
Hegelsom
Horst (Lambertus)

zaterdag
16 januari
dienst

tijd

Heilige mis

19.15

zondag
17 januari
dienst
Heilige mis
Heilige mis

Heilige mis

Heilige mis
19.00 Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Horst (Norbertus)
Kronenberg
Lottum
Meerlo
Melderslo
Meterik
Swolgen
Sevenum

Heilige mis
Heilige mis

19.00
19.15

Tienray

Heilige mis

tijd
10.00
10.00

maandag
18 januari
dienst

09.45
10.00
09.30
10.30 Heilige mis

tijd

dinsdag
19 januari
dienst

tijd

woensdag
20 januari
dienst

18.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 09.25

tijd

donderdag
21 januari
dienst
tijd

Vormsel
18.30 Heilige mis
Heilige mis

Hoogmis
Heilige mis
Heilige mis

17.30

Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis

18.00

10.00
09.00
Heilige mis

vrijdag
22 januari
dienst

19.00
18.30 Heilige mis

tijd

18.30

08.30

Heilige mis 09.00
Rozenkrans 17.45

08.30

09.00
10.30
Heilige mis 19.00
09.30 Rozenkrans 18.00 Rozenkrans 18.00
Heilige mis 18.30 Heilige mis 18.30

Rozenkrans 18.00 Heilige mis
Heilige mis 18.30 Heilige mis
Heilige mis

19.00

18.00
18.30

service 31
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Huisarts en apotheek
America

Lottum-Broekhuizen

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vrij 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Buiten de gebruikelijke tijden kunt u
voor spoedgevallen op recept terecht
bij een centrale dienstapotheek
T 0478 58 48 77

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

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 06 30 33 15 70
ma t/m vrij 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vrij 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
Openingstijden:
ma t/m vrij 08.00 - 17.00 uur

Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vrij 08.30-12.00 uur
en 16.30-17.00 uur

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vrij 08.00 - 17.00 uur
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vrij 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Sevenum

Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
van 08.00 - 12.00 uur

Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vrij 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur

Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur

Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
Spreekuur:
ma t/m vrij 08.00 - 12.20 uur

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

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

vuur meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl

America

Meterik

Uitkomen prins

Jeugdprinsenbal

za 16 januari vanaf 20.30 uur
Organisatie: CV de Meulewiekers
Locatie: Multifunctioneel
centrum De Meulewiek

vr 15 januari 19.11 uur
Org: CV Kroeëkraan Pieëlhaas
Locatie: Torrekoel

Lottum

Flabby Chin

vr 15 januari 22.00 uur
Organisatie: Station America
Locatie: Station America

Sevenum

Nieuwjaarstreffen

Fernhill

za 16 januari 21.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: OJC Canix

Broekhuizenvorst

zo 17 januari 16.00 uur
Organisatie: Fookhook
Locatie: Fookhook

Geitenkermis

Melderslo

zo 17 t/m di 19 januari
na de Hoogmis
Organisatie: SVEB
Locatie: Ut Dorp

Demonstraties klokken

Prinse oetkomen

zo 17 januari 12.00 uur
Org: Streekmuseum De Locht
Locatie: Streekmuseum De Locht

za 16 januari 20.11 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Griendtsveen
Buutavond

za 16 januari 20.00 uur
Org: Carnaval St. De Klotbultjes
Locatie: Gem.schapshuis De Zaal

Prinsverkiezing
zo 17 januari 14.00 uur
Org: Carnaval St. De Klotbultjes
Locatie: Gem.schapshuis De Zaal

Grubbenvorst
Verlovingsbal

za 16 januari 10.11 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: ’t Stammineke

Aldere middig
zo 17 januari 14.11 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: De Vonkel

Hegelsom

Jeugdprinsenbal
zo 17 januari 15.00 uur
Org: Jeugd carnaval Hegelsom
Locatie: Zaal Debije

Horst

Dirty Friday
vr 15 januari 22.00 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

Granddaddy’s Badbones
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
Openingstijden:
ma t/m vrij 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur
zondag 11.00 – 12.00 uur
feestdagen 11.00 – 12.00 uur
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

AGENDA

Kronenberg en
Evertsoord

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

za 16 januari 18.00 uur
Organisatie: Café de Buun
Locatie: Café de Buun

Meer nieuws?

Verlovingsbal

www.hallohorstaandemaas.nl

za 16 januari 20.00 uur
Organisatie: RKSV Wittenhorst
Locatie: Residentie De Lange

Snieuwfiest Part II
za 16 januari 21.00 uur
Organisatie: OJC Niks
Locatie: OJC Niks

Wibras
za 16 januari 22.30 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

Afscheid prind René I
zo 17 januari 15.11 uur
Organisatie: D’n Dreumel
Locatie: zaal De Lange

Mathijs Leeuwis en zijn band
zo 17 januari 16.00 uur
Organisatie: Cambrinusconcerten
Locatie: Cambrinus

Thriller Theater
zo 17 januari 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: het Gasthoês

het

maashotel

Cuisine de la Meuse

het

maashotel

de de
la Meuse
De herfst doet de bomen en struikenCuisine
kleuren,
kachel kan weer aan. Ook dit seizoen kent
zijn hoogtepunten. Wat te denken van fazant met ouderwetse zuurkool of een heerlijk stuk
De herfsthertegebraad
doet de bomen
envroeg
struiken
kanveranderen
weer aan.
Ook en
ditkleur:
seizoen kent
met een
winterskleuren,
garnituur. de
Ookkachel
de wijnen
van smaak
diep rood enWat
vol, uit
Spanje
en Italië,
rijk assortiment
vult onzeofwijnkaart.
zijn hoogtepunten.
te Frankrijk,
denken van
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meteenouderwetse
zuurkool
een heerlijk stuk
u culinairOok
verwennen!
hertegebraad met een vroeg winters Laat
garnituur.
de wijnen veranderen van smaak en kleur:

‘genieten aan de Maas’

diep rood en vol, Veerweg
uit Frankrijk,
Spanje en Italië, een rijk assortiment vult onze wijnkaart.
9-11 5872 AE Broekhuizen (Gemeente Horst aan de Maas)
Laat
culinair
verwennen!
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax
+31 u
(0)77
463 28 67
info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl

Veerweg 9-11 5872 AE Broekhuizen (Gemeente Horst aan de Maas)
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax +31 (0)77 463 28 67 info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl
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Marlies Loock-Alaerds
stopt als
centrummanager
Machinefabriek Dofra is een dynamische onderneming, gevestigd te Horst. De machines en installaties van

Na ruim twee jaar als centrummanager Horst actief te zijn geweest
stopt Marlies Loock-Alaerds met haar werkzaamheden. Zij gaat zich
helemaal richten op haar eigen re-integratie en adviesbureau ‘Werxe’,
een bureau dat ze samen met haar echtgenoot Jos heeft opgericht.

Dofra vinden hun weg naar een breed scala van bedrijven in de agro- en foodsector over de gehele wereld.
Onder de afnemers van Dofra bevinden zich zowel industriële verwerkers van groenten en fruit als vooruitstrevende kwekers en telers die extra waarde aan hun product willen toevoegen.

Ter uitbreiding van ons team zoeken wij:

Allround monteur buitendienst m/v
Wie zoeken wij?
Je hebt ervaring als werktuigbouwkundig
monteur. Daarnaast ben je in
staat bepaalde elektrotechnische

Je taken omvatten o.a.:
■ het zelfstandig, vanaf tekening, monteren en aansluiten van
(delen van) machines op locatie;
■ het kunnen analyseren en oplossen van storingen op locatie.

werkzaamheden uit te voeren, zoals het
aansluiten van besturingskasten.
Je bent een aanpakker en bent niet bang
om verantwoordelijkheid te nemen.
Je kunt goed alleen werken,
maar functioneert ook prima in een team
waar je graag je kennis deelt.
Je bent bereid te reizen en om
werkzaamheden in het buitenland te
verrichten.

Jouw bagage is:
■ in bezit van rijbewijs B;
■ aantoonbare ervaring met (fijnmechanische) machinebouw;
■ zelfstandig en bereid het voortouw te nemen;
■ bestand tegen tijdsdruk;
■ communicatief sterk;
■ in staat om goed met collega’s te kunnen samenwerken;
■ in staat mede vernieuwingen en verbeteringen effectief door
te voeren.

Enthousiaste

Verkoper m/v

Versverwerkende machines/machines voor champignonteelt
Wie zoeken wij?
Je bent een energieke, pragmatische
persoon met uitstekende commerciële
vaardigheden. Je vindt het een
uitdaging om een bijdrage te leveren

Je taken omvatten o.a.:
■ het opzetten en implementeren van een marktaanpak in diverse
sectoren en geografische markten;
■ het uitwerken van offerte-aanvragen en het bewaken van het
offertetraject;

aan de groei en professionalisering

■ het verwerven van orders bij bestaande en nieuwe klanten;

van de organisatie. Je bent flexibel

■ het begeleiden van de uitvoering van de orders tot en met

en voelt je thuis in een kleine, snel
groeiende organisatie die actief is in
een markt met veel (technologische)
ontwikkelingen. Jouw klantenkring is
nationaal en internationaal waardoor je
circa 40% van je tijd binnenshuis en
circa 60% van je tijd buitenshuis
zult zijn.

ingebruikname door de afnemer;
■ mede ondersteunen/begeleiden van je collega-verkopers
(ervaring overdragen);
■ ondersteuning van R&D door gericht aandragen van functionele
specificaties voor te ontwikkelen machines;
■ het verzorgen van presentaties en beursbemanning;
■ het signaleren van marktontwikkelingen en daarop een passend
marketing antwoord formuleren.
Jouw bagage is:
■ goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in
het Nederlands en Engels;
■ minimaal 5 jaar commercieel-technische ervaring met een of
meer relevante producten of diensten op de internationale markt;
■ een projectmatige manier van werken;
■ sterke communicatieve vaardigheden, enthousiasme,
doorzettingsvermogen en gevoel voor humor;
■ enige affiniteit met werktuigbouwkunde;
■ belangrijke competenties: resultaatgericht, besluitvaardig,
zelfstandig, initiatiefrijk, overtuigend, vast- en volhoudend,
coachend.

Ben je geïnteresseerd in een van beide genoemde
vacatures of heb je hierover vragen?
Op onze website kun je een verdere indruk krijgen van de producten
die we ontwikkelen en produceren. Ook kun je contact opnemen met
Frank Verschuren (f.verschuren@dofra.nl).

Dofra b.v. Nijverheidsstraat 11, 5961 PJ Horst T (077) 399 98 88 E info@dofra.nl I www.dofra.nl

Marlies Loock-Alaerds stopt met
haar werkzaamheden als centrummanager
De stap om te stoppen is een
logische stap omdat haar bedrijf Werxe
steeds meer tijd in beslag neemt.
Marlies: “Ik ben nu ruim twee jaar bezig
met het centrummanagement. Op 8
en 17 april 2008 zijn er twee referendumavonden georganiseerd voor alle
centrumondernemers. Deze avonden
waren bepalend of het centrummanagement een bestaansrecht had. De
centrumondernemers dienen tenslotte
goedkeuring te verlenen aan een transparant en rechtvaardig kostenverdeelsysteem van reclameheffing. Met een
ruime meerderheid van 77% van de
stemmen werd gekozen voor invoering
van reclameheffing. Een centrummanager opereert als een spin in het
web, heeft contacten met het bestuur,
centrumondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente en alle andere partijen
waar een positieve samenwerking kan
leiden tot een economische verbetering
van het centrum. Tevens ben ik belast
met KernKRachtig, het maandblad van
het centrummanagement. In het begin
was ik er meer dan fulltime mee bezig.
De opstart is altijd intensiever dan
wanneer alle persen rollen.
In de loop van de tijd kwamen er
steeds andere activiteiten bij en het
kostte steeds meer tijd. Nu nog ben
ik samen met Jos, mijn man en werkpartner, zo’n 40 uur bezig met werk
voor het Centrummanagement.
En dan nog moet ik prioriteiten
stellen in de dingen binnen het
management”, aldus Marlies.
“Vanaf januari 2009 is Jos mijn V.O.F.
partner geworden. Werxe heeft een
ontwikkeling doorgemaakt, waardoor
de combinatie van de vele uren bij
het centrummanagement met het
eigen werk binnen Werxe niet meer
te combineren valt. Er moet dan een
keuze gemaakt worden. Ik moest
kiezen tussen het werk binnen Werxe
waar al jaren mijn hart ligt en het werk
behouden als centrummanager, waar
ook nog veel uitdagingen liggen. Het
werk van centrummanager had voor mij
vele nieuwe elementen waarin ik met
plezier mijn leermomenten heb gehad.
Toch heb ik gekozen voor re-integratie

en advieswerk. Het feit dat ik samen
met een persoon of werkgever een
nieuwe samenwerking tot stand laat
komen en mensen een nieuw toekomstperspectief kan bieden, geeft me
volop voldoening.”
Op de vraag hoe het ideaalbeeld
van een Centrummanagement eruit ziet
zegt ze: “Indien eenieder zich bewust
is van het collectief belang en de
centrummanager vanuit het collectief
belang benaderd met vragen of opmerkingen, kan een centrummanager goed
functioneren. Een Centrummanagement
kan optimaal functioneren als in collectief perspectief gekeken wordt en niet
binnen eigen kaders.
In het verleden waren er twee
partijen, de winkeliersvereniging en
het Horster Horeca Collectief. Deze twee
groepen werkten niet samen.
Van de winkeliersvereniging waren veel
ondernemers geen lid. De activiteiten in
het centrum werden door de betalende
leden van deze winkeliersvereniging
bekostigd, waardoor de niet-leden
meeprofiteerden van deze activiteiten.
Het Centrummanagement kijkt van een
wat hoger niveau naar alle partijen die
er toe doen in het centrumgebied. Het
zijn niet alleen de winkeliers, maar ook
de horeca, vastgoedeigenaren en gemeente die gezamenlijk profijt kunnen
hebben van een goed draaiend centrum. Daar is het Centrummanagement
op gericht. Om samen met deze partijen
het centrumgebied economisch te
optimaliseren.”
Een opvolger voor Marlies is
er nog niet. Het bestuur van het
Centrummanagement start momenteel
een procedure op voor een opvolger.
“Ik heb weliswaar aangegeven dat ik
stop, maar het is niet zo dat ik er vanaf
nu niet meer ben. Afhankelijk van de
vraag van het bestuur, zal ik de nieuwe
centrummanager, indien nodig, inwerken, informatie overdragen en andere
relevante vraagstukken beantwoorden,
zodat alle partijen zo min mogelijk
iets merken van de wisseling. Ook na
de overdracht kan de nieuwe centrummanager en het bestuur bij mij terecht,”
besluit Marlies Loock-Alaerds.

