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Carnavalsvierders
ontwaken
Afgelopen zaterdag kwamen Renske Boonen en
Ron Muijres uit de bus als het nieuwe boerenbruidspaar
in Grubbenvorst. Zij zijn tijdens het verlovingsbal in
café ’t Stammineke gepresenteerd aan alle Plagge en
Plagginne.

Maar dat is niet alleen in Grubbenvorst het geval. In alle kernen van Horst
aan de Maas zijn de afgelopen weken
carnavalisten ontwaakt. In de meeste
dorpen van onze gemeente zwaaien

binnenkort prinsen, adjudanten, prinsessen en boerenbruidsparen de scepter.
Zelfs diegenen die niet van carnaval
houden kunnen niet om dit volksfeest
heen. Bij de kom van elk dorp laat

de plaatselijke carnavalsvereniging er
geen twijfel over bestaan: Carnaval
komt eraan! HALLO doet verslag van de
belangrijkste carnavalsgebeurtenissen.
Zie ook: www.hallohorstaandemaas.nl

Bianca is de beste
De meest gastvrije receptioniste van Nederland komt uit Tienray! Bianca Christiaens van het Parkhotel
in Horst heeft afgelopen woensdag op de Horecava-beurs in Amsterdam beslag weten te leggen op deze titel.
“Ik ben superblij.”
Bianca had niet verwacht de titel
in de wacht te slepen. “Ik stond in de
finale met twee geduchte tegenstanders; een receptioniste van het
Krasnapolsky Hotel in Amsterdam
en een receptioniste van Hotel Groot
Warnsborn in Arnhem. Deze titel is
fantastische PR voor ons hotel en
voor de regio.” Een ander leuk detail
is dat Bianca in blijde verwachting is.
De vakkundige jury bestond
uit Paul Udo (Gastvrijheidsgilde),
Roberto Payer (Hilton Amsterdam)
en Marielle Schoemaker
(SpecialBite). Er werden verschil-

lende pittige vragen gesteld aan
de deelnemers. Op alle aspecten
van gastvrijheid werd gelet. Denk
hierbij aan presentatie, verzorging,
spraak, uitleg, improvisatie en
stressbestendigheid. Ook naar de
leeftijd, ervaring en bijvoorbeeld bij
welk hotel de kandidate vandaan
komt werd gekeken. De beslissing was volgens de jury ook dit
jaar weer erg moeilijk. Bianca viel
volgens haar beoordelers op door
haar presentatie en manier van
spreken. “De articulatie, maar ook
de woordkeuze. Ze betrekt je erbij.”

Volgens juryvoorzitter Paul Udo is zij
“Het voorbeeld voor mensen die ook
receptioniste willen worden.”

”Fantastische PR
voor ons hotel
en voor de regio”
Het Parkhotel won de afgelopen
week al eerder een prijs, de tweede
plaats in de race voor ‘Beste Hotel
van Nederland’. Gasten waardeerden
via de website hoteliers.com het
hotel met zeer hoge cijfers.

De kersverse winnaar, weer ‘gewoon’ aan de slag in het Parkhotel
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Rozendorp Lottum naarstig op zoek naar handige mensen

Hulp welkom bij ombouwen kasteel
voor Rozenfestival
Stichting Rozendorp Lottum heeft het kasteel met toebehoren van het Draaksteken in Beesel overgenomen
voor het Rozenfestival 2010. Om het kasteel geschikt te maken voor het festival, dient er nog het een en ander aan
gesleuteld en omgebouwd te worden. Reden voor het Rozendorp een oproep te doen naar handige mensen die
mee willen helpen om het kasteel aan te passen. Ook is Lottum op zoek naar een groep jongeren, die het kasteel
voor het festival mee wil opbouwen.
Niet alleen wordt door het
Rozendorp gezocht naar handige
klussers. Het Rozenfestival is uitgegroeid tot een megamanifestatie

waarbij meer dan duizend vrijwilligers
betrokken zijn. De voorbereidingen
van het festival, de opbouwweek en
alle vrijwilligers die tijdens het festival

actief zijn vormen het succes van het
Rozenfestival. Theo Verheggen voorzitter van Rozendorp Lottum: “Zonder
vrijwilligers kan Lottum het festival

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.
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Lottum kan heel wat vrijwilligers
gebruiken voor en tijdens het Rozenfestival
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In winkelcentrum `De vier jaargetijden` in Sevenum hangt een van de
vele werken die op de kunstexpositie van 27 december te zien waren.
De expositie was de laatste van de vele activiteiten die in het kader
van de herindeling in de voormalige gemeente Sevenum gehouden
werden. Het thema van de expositie was: `Denken aan Sevenum`.
Op de panelen zijn de kerken uit de zestien kernen van de nieuwe
gemeente verbeeld. Wat bedoeld wordt met: `Het schaakspel kan
beginnen`, wordt aan de fantasie van de kijker overgelaten.

Gezocht per direct
handige

KLUSJESMAN
Van alle markten thuis
en in staat tot
zelfstandig werken.
Voor alle voorkomende klussen in
en rondom huis, tuin en werkplek.
Tuinrenovatie, tuinonderhoud,
schilderwerk en kleine
herstelwerkzaamheden behoren
tot de werkzaamheden.
Aantal uren en variabel.
Uurloon en werktijden
nader overeen te komen.
Uw reactie voorzien van CV en
foto zien wij graag binnen twee
weken na uitkomen van dit blad
tegemoet onder
briefnummer 100.

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.

“ Onze rol in een scheiding:
scheiden van emoties
en argumenten.”
mr. Susanne Custers-Kuijpers

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl

niet houden. Meer dan de helft van alle
Lottumse inwoners is al behulpzaam bij
het festival. We hebben dus echt hulp
nodig van onze buurdorpen.”
Juist nu in de winterperiode en in
het voorjaar is het Rozendorp op zoek
naar handige personen.
Op het festivalterrein komt centraal
een sponsorcarrousel met rozenkoninginnen. Deze carrousel moet versleuteld
en omgebouwd worden. Voor dit project
zoekt de organisatie van het Rozendorp
een groep jongeren die wil helpen met
opbouwen tijdens het festival.
Maar er zijn nog veel meer vrijwilligers nodig. Verkeersregelaars die
tijdens het festival het bestaande team
mee wil aanvullen. Zij krijgen vooraf
instructies van de politie. Mensen die
interesse hebben om als verkeersregelaar te willen fungeren kunnen zich nu
al aanmelden.
De grootste groep vrijwilligers
heeft Lottum één à twee weken voor
en tijdens het festival nodig. Omdat het
Rozenfestival afhankelijk is van zoveel
vrijwilligers vormt dit tevens de achillespees van de organisatie. “Zonder de
inzet van de verenigingen en alle andere vrijwilligers kunnen we het festival
immers niet houden. We hebben echt
de hulp nodig van heel veel mensen,”

aldus Verheggen. Het Rozendorp zoekt
nog vrijwilligers voor de horeca, kassa’s,
muntenkassa’s, parkeren, en hulp bij
bloemisten. Ook wordt hulp gevraagd
voor bij de aankleding en het inrichten
van het terrein en het opruimen.

”Zonder vrijwilligers
kan Lottum het
festival niet bouwen”
De oproep voor hulp is gericht
op de bevolking en verenigingen uit
heel Horst aan de Maas. Vrijwilligers
kunnen alle gewerkte uren declareren
bij de organisatie van het Rozenfestival
en aangeven voor welke vereniging ze
werken. Op die manier kunnen clubs
en verenigingen een aardig zakcentje
bijverdienen. Natuurlijk mag men
ook werk verrichten voor de stichting
Rozendorp Lottum zelf. Vrijwilligers
die werk verrichten in de opbouwweek van het festival en hun uren niet
declareren ontvangen een passe-partout. Dit geldt ook voor de makers van
rozenobjecten en mozaïeken.
Meer informatie en aanmelden
kan per telefoon: 077 463 15 62
(Theo Verheggen), of per mail
info@rozendorp.nl

Horst in ’t donker
Vorige week woensdag, toen de
vorige editie van deze krant ter perse
ging, is een deel van Horst getroffen
door een stroomstoring. Ruim 600
woningen zaten zonder stroom. Het
defect begon om ongeveer half elf
en was even na twaalven weer verholpen. Volgens netwerkbeheerder
Enexis was er een probleem met het
hoogspanningsnet, een zogenaamde
10KVA storing. De storing trof vooral
het oostelijke gedeelte van Horst. De
wijken Berkelsbroek, Stuksbeemden
en de Risselt ondervonden de
meeste hinder van de storing.
De woordvoerder van Enexis
heeft ons laten weten dat het

probleem is ontstaan bij het verdeelstation in de Vondersestraat te Horst.

“Voorlopig gaan wij
uit van een spontane
kabelstoring”
Naar de oorzaak wordt nog
gezocht, “Voorlopig gaan wij uit
van een spontane kabelstoring.”
Het euvel werd vrij snel verholpen
door het reservesysteem te
activeren. Dit nam enige tijd in
beslag omdat een storingsmonteur
eerst ter plaatse moest controleren
of het veilig was.
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Eerste elektrische auto
in Horst aan de Maas
Begin januari is de eerste elektrische auto in gebruik genomen in Horst aan de Maas. Jac van Wegberg uit Horst,
werkzaam bij Essent in Den Bosch, is de eerste inwoner van de gemeente die rondrijdt in de auto van de toekomst.
Elektrisch rijden is een project dat
is opgezet door Essent, de werkgever
van Jac van Wegberg. Hij rijdt iedere
dag op en neer naar Den Bosch. Dat
zijn 180 km per dag, ongeveer 38.000
km per jaar alleen al aan woon-werk
verkeer. Vanaf het begin van dit jaar
rijdt hij ‘groen’. Jac vertelt: “Ik kon
mij opgeven binnen het bedrijf om
met deze elektrische auto te gaan
rijden. In eerste instantie kwamen de
leaserijders in aanmerking. Gezien
het aantal kilometers die ik dagelijks
rijd, was het interessant voor Essent,
om mij in aanmerking te laten komen
voor deze auto. Verder speelde het
een rol dat het streven was, om
de auto’s te verdelen over heel
Nederland. ” Op dit moment rijden
er ongeveer 18 auto’s in het kader
van dit project in Nederland rond. Op
korte termijn worden dat 30 lease- en
bedrijfsauto’s die voor Essent rijden.
In de Noord-Limburg rijden binnen dit
project auto’s in Venlo, Heythuysen
en Horst. Jac van Wegberg: “Toen ik
hoorde dat dit project startte was
ik meteen geïnteresseerd en heb
mij opgegeven. In totaal gaven zich
ongeveer 200 personen op om in
aanmerking te komen”. De auto’s,
van het type VW Golf Variant, worden
nieuw ingekocht door een lease
maatschappij en omgebouwd door ECE
in Lochum. De ombouwkosten voor
een particulier bedragen ongeveer
75.000,- euro per auto. Jac: “De kosten
voor een elektrische auto zijn op dit

moment nog erg hoog. Essent ziet
dit project als een investering in de
toekomst. De auto’s worden in de
praktijk verder ontwikkeld. Vooral op
het gebied van de accu’s is nog werk
te verrichten”. De actieradius van de
elektrische auto is op dit moment in
ideale omstandigheden ongeveer 200
km. Hiervoor moet de accu ongeveer
negen uur opgeladen worden. Jac:
“In de winterperiode is de actieradius
rond de 120 km. Dat komt doordat de
capaciteit van de accu vermindert met
deze temperaturen en doordat je de
verwarming gebruikt. Normaal gebruik
je de warmte van de benzine- of
dieselmotor, maar bij deze auto komt
de energie uit de accu’s”. Jac levert een
bijdrage aan de ontwikkeling van de
elektrische auto, door zijn bevindingen
te delen met het projectteam en die
kunnen leiden tot verbeteringen. Jac:
“We moeten door de relatief kleine
actieradius wel goed plannen, omdat
je niet snel even kunt tanken als de
accu leeg is. Daar houden we met ons
gezin rekening mee”.

“Als er op termijn
alleen groene stroom
wordt gebruikt,
is het rijden
met deze auto
geheel emissievrij”

“De auto stoot geen CO2 uit
tijdens het rijden”, vertelt Jac. “Als
er op termijn alleen groene stroom
wordt gebruikt om de accu’s te laden,
is het rijden met deze auto geheel
emissievrij”.
Normaal mag er volgens het
leasecontract niemand, behalve je
familie, in een leaseauto rijden. Voor
deze auto geldt dat niet. Het is juist
de bedoeling om de ervaring van
elektrisch rijden met anderen te
delen.
Jac heeft aan huis en op het werk
een oplaadpunt. Door een aanpassing
aan het systeem zal de oplaadtijd op
korte termijn teruggebracht worden
van acht naar ongeveer vier uur. Het
doel is om de tijd terug te brengen
naar tien minuten. Ook de actieradius
zal verhoogd worden naar het aantal
kilometers dat een auto op fossiele
brandstof rijdt. “Maar dan zijn we wel
enkele jaren verder” zegt de Horster
ambassadeur van de elektrische auto,
die aangeeft dat met veel plezier te
doen.
De testrit die volgt verloopt erg
soepel. Je hoort inderdaad geen
motorgeluid. De auto heeft alleen
een vooruit en een achteruit en rijdt
als een automaat. “Het is belangrijk
dat de ontwikkelingen doorgaan.
Er zullen ook meer oplaadpunten
moeten komen in het land”, vertelt
Jac. “Ik ben ervan overtuigd dat de
elektrische auto de toekomst is”,
beëindigt hij het gesprek.

Een heerlijk krokant
krakeling met
een hartige vulling

HORST • MAASBREE

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!

Jac van Wegberg met zijn elektrische auto

Koninklijke onderscheiding
Ed Coenders Meerlo
Afgelopen zaterdag heeft burgemeester Kees van Rooij in Meerlo de heer Ed Coenders (61) uit
Meerlo benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Coenders ontving de
onderscheiding voor zijn verdiensten als vrijwilliger bij voetbalvereniging SV Meerlo, thans SV
United. De heer Coenders heeft
zich op vele terreinen verdienste-

Bretonse krakelingen

lijk gemaakt voor de voetbalvereniging. Zo was hij onder andere
algemeen bestuurslid, vicevoorzitter, voorzitter, jeugdtrainer,
scheidsrechter en auteur voor het
clubblad. Hij onderhoudt tevens het

sportpark Bergbos te Meerlo. Sinds
1972 zet hij zich voornamelijk in
voor het jeugdvoetbal en is hij
voorzitter van de Stichting
’t Meerlo’s Klokje, het lokale
nieuwsblad voor het dorp Meerlo.

Ook het
adres voor alle
ruitschades!

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Ruim 9.800 pakken speculaas verkocht

Record speculaasverkoop CITAVERDE college Horst
Het is alweer een poosje geleden dat de leerlingen van het CITAVERDE College uit Horst druk in de weer waren
met de jaarlijkse speculaasverkoop voor het goede doelenproject van de school. Dit keer was het doel voldoende
geld bij elkaar te brengen voor de reparatie en uitbreiding van een 25 jaar oud kindertehuis in het zeer afgelegen
gebied ‘Wolefeo’ op het eiland Flores in Indonesië.

Overhandiging van de cheque
Dit tehuis is één van de zes
kindertehuizen die gerund worden
door de Belgische ontwikkelings-

werkster Marie Jeanne Colson, op
Flores mama België genoemd. De
lat lag erg hoog. Er zouden heel wat

pakken speculaas verkocht moeten
worden, want de organisatie streefde
er naar om maar liefst 30.000 euro

bij elkaar te brengen. Men durfde de
lat zo hoog te leggen, omdat men
er op rekende dat de leerlingen die
afgelopen zomer het project op Flores
- in het kader van een sociale stage bezocht hadden, hun medeleerlingen
extra zouden weten te motiveren.
En, ja hoor, er werden in totaal maar
liefst 9800 pakken verkocht. Een absoluut record. Samen met de bijdragen
van de Wilde Ganzen en de NCDO is het
doel gehaald. Een knappe prestatie!
De beste verkopers waren Luc
Seuren, Kaja Nijssen, en Joep Verhees.
Zij mochten daarom op 15 januari de
cheque aanbieden aan de voorzitter
van Stichting Nativitas en mevrouw
Kapu. Mevrouw Kapu is op Flores geboren en getogen en heeft enige tijd
bij mama België gewerkt. Stichting
Nativitas zal er voor zorgen dat het
geld op de juiste plaats komt en
rapporteren over de besteding ervan.
Met het geld zal het kindertehuis
gerestaureerd en uitgebreid worden.
Voor de drie topverkopers was er een
iPod als waardering voor hun inzet.
Als herinnering aan de actie
kreeg het CITAVERDE college enkele
grote posters aangeboden. Hierop
staan de leerlingen en docenten
levensgroot afgebeeld terwijl ze
rijst aan ’t planten zijn. Dat was een

onderdeel van de maatschappelijke
stage op Flores.
Zeker moet ook nog vermeld
worden dat de leerlingen van het
CITAVERDE College met hun enthousiasme bereikt hebben dat de opbrengst van de jaarlijkse sponsorloop
van de Vijverhofschool uit Tegelen,
ook voor de kinderen van mama
België bestemd werd. Deze opbrengst
was 1.500 euro en werd door een
van de leerlingen aan mevrouw Kapu
aangeboden. De Vijverhofschool kreeg
als aandenken een vlieger in de vorm
van een vlinder aangeboden, als symbool voor de door Tegelen vliegende
leerlingen tijdens de sponsorloop.
Vliegeren is namelijk de nationale
sport in Indonesië. Toen mama
België hoorde dat kinderen met een
beperking een sponsorloop voor haar
kinderen gingen houden was ze zeer
aangedaan, omdat zij zich ook extra
inzet voor kinderen met een beperking en een van haar tehuizen speciaal
is opgericht voor de opvang van
deze kinderen. De opbrengst van de
sponsorloop wordt gebruikt voor de
aanschaf van een nieuwe maïsmolen.
De bestaande molen had het namelijk
begeven op de dag dat zij bericht
kreeg dat de Vijverhofschool deze
actie zou gaan houden.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl
Wil je ook van die ontsierende
cellulitis of vetophopingen
af kortom je contouren
aanzienlijk verbeteren?

Maak kennis met endermologie,
de Rolls Royce onder de body
contour behandelingen!

NU 10+1 gratis
Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42
Twee pondjes pockets?
Slechts € 3,00! KiloKnallen bij TerugBlik
Veemarkt 7A Horst
Duizend gram doktersromans?
Slechts € 3,00! KiloKnallen bij TerugBlik
Veemarkt 7A Horst
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Amici zegt: Wij hebben chocomel thuis. Waarop Floor zegt:

“Ja die is ook altijd bruin”.

Wij hebben op sommige dagdelen nog plaatsen vrij!

Venrayseweg 19, 5961 AC Horst tel. (06) 30 46 46 56 www.huizezeldenrust.nl
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LAATSTE
RONDE!
Winter collectie tassen
Dames- en herenschoenen
restanten

HALVE PRIJS
Past. Vullinghsplein 12 Sevenum
(aan de achterzijde naast Jansen-Noy)

T 077 - 467 80 65
www.joseschoenen.nl

Gratis gedichten bij bibliotheken
en verswinkels

Landelijke Gedichtendag
op donderdag 28 januari

Op 28 januari worden in het werkgebied van BiblioNu 11.000 kaarten
met gedichten uitgedeeld.
In bibliotheken, groentezaken,
bakkers, slagers en bloemisten
worden de kaarten verdeeld onder
het motto ‘Vers bij Vers’. De eerste
twaalf kaarten worden maandag
25 januari om 19.00 uur door
Marion ter Brake overhandigd aan
wethouder Ger van Rensch. Marion
ter Brake is vestigingshoofd van
BiblioNu Horst.
De actie wordt voor de vijfde
keer gehouden in Noord-Limburg
en Noord-oost Brabant . De organisatie is in handen van BiblioNu en
Biblioplus samen met de schrijfkring Literair Café Venray.
Ook de schrijfclubs Meralit,
Woord in beweging, De Pennenstreek, Stichting Pen & Stem en
De vrije dichters Boxmeer delen in
de organisatie.
De elf verschillende gedichten
op de kaarten zijn gemaakt door
regionale dichters. Deze zijn door
een jury geselecteerd uit inzendingen van de voorafgaande regionale
gedichtenwedstrijd in het najaar
van 2009. Op de twaalfde kaart

kan men zelf een gedicht schrijven.
Doel van deze actie is om gedichten zo dicht mogelijk bij de gewone mensen te brengen. Dit kan
het best door direct een gedicht te
overhandigen.
Zoals gebruikelijk wordt op
de landelijke Gedichtendag ook
het poëzieproject voor jongeren
afgesloten. Een project dat BiblioNu
Horst organiseert in samenwerking
met het Dendron College. Van alle
derde klassen draagt één leerling
een zelfgemaakt gedicht voor, dat
door medeleerlingen en docent als
beste is uitgekozen.
Het programma wordt afgewisseld
door voordrachten van de dichter
Erik van Os en door muzikale intermezzo’s. Een jury onder leiding van
Erik van Os beoordeelt de voorgedragen poëzie. Aandachtstrekker
tijdens deze avond is de kunstzinnige aankleding, waarvoor eveneens
leerlingen van de school verantwoordelijk zijn. De avond is gratis
en vrij toegankelijk voor iedereen.
Aanvang: 19.30 uur.
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Na ontdekking van leukemie in 2007

Astrid Mulders (7) laat
zich niet klein krijgen

Astrid met op de achtergrond zus Inge en broer Ferri
Astrid Mulders is 7 jaar oud, woont in America en lijdt aan Acute Lymfatische Leukemie (ALL). In het ziekenhuis
in Venlo werden op 13 december 2007 bij Astrid symptomen van leukemie geconstateerd. Astrid was destijds net
5 jaar oud. Ze moest met spoed naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen en daar werd bevestigd dat het Acute
Lymfatische Leukemie was. Astrid maakt deel uit van het gezin Mulders, bestaande uit moeder Christine (44),
vader Geert (44), broer Ferri (14) en zus Inge (11). Onze HALLO-verslaggever sprak met de ouders van Astrid over
de gevolgen en de impact van ALL.
Het begon allemaal in december
2007 met de ontdekking dat Astrid’s
leukemiecellen overheersten in haar
bloed. De ‘goede’ cellen werden sterk
onderdrukt, met als gevolg dat Astrid
erg ziek en vatbaar werd voor allerlei
infecties. Ze is meteen op dezelfde
dag begonnen met een chemokuur
en andere zware medicijnen. Door de
behandeling zou de leukemie moeten
verdwijnen. Ze zou erg lang behandeld moeten worden, veel medicijnen
moeten slikken met nare bijwerkingen.
Astrid gaat naar de basisschool ‘De
Wouter’ in America. Naast de klas was
de hele school geschrokken van het
nieuws en werd door de hele school
meegeleefd. Er werden (hygiënische)
voorzorgsmaatregelen getroffen zodat
Astrid zoveel mogelijk lessen kon blijven volgen. Tussen alle behandelingen
ging zij dan ook zoveel mogelijk naar
school. Op de vraag hoelang zij behandeld is, antwoordt Geert Mulders: “We
kregen te horen dat de behandeling minimaal twee jaar zou duren. Uiteindelijk
heeft het iets langer geduurd.”

“Het heeft veel
gevergd
van ons allemaal”
Met name het eerste halfjaar kreeg
Astrid erg zware medicijnen, waardoor
haar slijmvliezen kapot gingen. Eten
en het toedienen van medicatie ging
niet meer door de mond. Ze heeft twee
jaar lang een neussonde gehad. De
impact van Astrid‘s ziekte was groot
het gezin Mulders. “Het heeft veel
gevergd van ons allemaal. Er ging veel
tijd en energie zitten in de behandeling
thuis en in het ziekenhuis.” In totaal
heeft Astrid twaalf opnames van gemiddeld een week in ziekenhuizen van
Venlo of Nijmegen gehad. “Momenteel
gaat het redelijk met Astrid al is ze de
afgelopen week wel ziek geweest. Een
vervelende bijwerking van de laatste

chemokuur en dat kan nog maanden
doorwerken,” zegt moeder Christine.
Om het verwerkingsproces enigszins te
vergemakkelijken hield zij een dagboek
bij. Ze beschreef het verloop van de
ziekte en de gevolgen.
Zijn er instanties waar jullie terecht
konden voor steun en hulp? “Vanuit
het Radboud ziekenhuis werd en
wordt nog steeds deskundige hulp
aangeboden. VieCuri Venlo was tevens
meebehandelend ziekenhuis.” De
ervaring van Astrid‘s ouders is dat zij
met kundige specialisten en verplegend
personeel te maken hadden. Ze konden
daarnaast een beroep doen op onderwijzers, pedagogisch medewerkers, een
kinderpsycholoog en maatschappelijk
medewerkers. “We hebben aan familie
en andere mensen om ons heen veel
steun gehad en dat is nog steeds zo.”
Ook broer Ferri en zus Inge zijn
goed met de situatie omgegaan. Beiden
hebben goed meegeholpen binnen
het gezin en gedaan wat ze konden.
“We merken wel dat het hen erg
bezighoudt en ze begrijpen dat ze niet
alle aandacht hebben gekregen die ze
verdienen”, aldus Christine.
Het gezin Mulders sprak aan het
begin van Astrid‘s behandeling af dat
wanneer de behandeling van twee jaar
tot een goed einde zou zijn gebracht
dit gezamenlijk te vieren. Het gezin
wil dit voorjaar een bezoek brengen
aan Disneyland Parijs. “We hopen hier
samen een paar mooie dagen te beleven en op die manier een vervelende
periode af te sluiten”, besluit de vader
van Astrid.
Acute lymfatische leukemie (ALL) is
een onderdeel van de acute leukemieën. Onder acute leukemie (ook
wel bloedkanker genoemd) wordt een
levensbedreigend ziektebeeld verstaan
waarbij in korte tijd (dagen tot weken)
een snelle woekering van kwaadaardige leukemiecellen (blasten) de plaats
inneemt van de normale bloedaanmaak. Daarbij worden de verschillende

celsoorten aangemaakt, zoals de rode
cellen (nodig voor zuurstoftransport)
en witte cellen, die nodig zijn voor de
afweer tegen bacteriën, virussen en andere infectiebronnen. Acute lymfatische
leukemie komt vooral bij kinderen
voor, maar kan ook net zo goed ook bij
volwassen voorkomen.

Open dag
basisschool
Hakuna
Matata
Zondag 24 januari 2010
houdt de basisschool ’Hakuna
Matata’ te Horst haar open dag
van 11.00 tot 14.00 uur.
Het afgelopen jaar is er hard
gewerkt aan de professionalisering van de school. Het
leerlingenaantal is nog steeds
groeiende.
Steeds meer ouders vinden
de weg naar Hakuna Matata. Een
ontwikkeling, waar de school erg
trots op is. De school werkt
volgens het principe van
‘Levensecht Leren’, waarin het
kind centraal staat.
Ieder kind volgt zijn of haar
eigen weg en heeft een eigen
leerlijn. Doordat kinderen van
verschillende leeftijden in één
groep zitten, leren kinderen van
en met elkaar, zonder zich met
anderen te hoeven vergelijken.
Door de ligging van de school in
het buitengebied
(Doevenbosweg in Horst) en het
grote aantal begeleiders en
vrijwilligers is er veel ruimte
voor kinderen om zichzelf te
ontwikkelen.

Familiemenu

Geldig tot en met 28 februari

2 portie friet
1 bami
1 frikandel speciaal 1 potje zuurvlees of
1 frikandel
dreumel of saté-saus
1 kroket
Openingstijden
Maandag 16.00 - 20.00 uur
Dinsdag t/m Zaterdag 11.30 - 22.00 uur
Zondag 12.00 - 22.00 uur

Cafetaria het Patathuisje
Gebr. van Doornelaan 84, Horst
Tel. (077) 398 13 81
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Via Zorg en Welzijn
naar de arbeidsmarkt

Scheuren in wegdek door vrieskou

ken. Denk aan koken, serveren, klantvriendelijk gedrag, schoonmaken en
samenwerken. Al deze vaardigheden
worden beoordeeld. De gasten spelen
in deze toetsing een hoofdrol, want zij
vullen de beoordelingsformulieren in.
“Daarnaast telt ook nog de beoordeling
door de docenten mee,” zegt Joop van
de Venne. Hij is een van de begeleidende docenten van het team Zorg &
Welzijn. “De taak van de docent is echt
veranderd. Niet meer frontaal voor de
klas, maar coachen en uitleg geven
op de werkplek. Leerlingen leren door
te ervaren hoe het er in de praktijk
echt aan toe gaat,” zegt de docent.
Sommigen van de zestien deelnemende leerlingen weten nu al dat ze nooit
in de horeca willen werken. Een heeft
al voor een sportopleiding gekozen.
Een ander is weer gemotiveerd geraakt
voor de keuze van een opleiding tot
banketbakker. De begeleidende docenten zijn enthousiast over de aanpak.
Het onderwijs is steeds in ontwikkeling.
De volgende stap is om de lessen in
de algemeen vormende vakken in het
leerplein te integreren.
Leerlingen bereiden een dessert voor

De wegen in Horst aan de Maas hebben aanzienlijke schade opgelopen door het winterse weer van de afgelopen weken. Vooral de wegen
met het zogenaamde ‘open asfalt’ zijn het zwaarst getroffen.

“De taak van

Drie jaar geleden is het Dendron College in Horst begonnen met het
aanpassen aan de nieuwe inzichten in het beroepsonderwijs. Weg met het
‘oude klaslokaal’ lijkt het credo. Op school zijn allerlei werkplekken
gerealiseerd waarin de leerlingen praktisch aan de slag kunnen. Zo is het
zogenaamde ‘leerplein’ voor de richting zorg en welzijn in het leven
geroepen. Op dit leerplein kunnen scholieren kennis maken met de
praktijk. Om de beroepssituatie zo goed mogelijk na te bootsen worden er
zelfs gasten uitgenodigd waarop de scholieren hun kennis kunnen testen.
De derdejaars leerlingen maken in
het Leerplein kennis met allerlei beroepen. Scholieren leren op die manier
omgaan met ouderen, kinderen uit een
kinderdagverblijf en kinderen met een
beperking. De leerlingen, in groepjes van
vier, stellen een draaiboek op van wat
ze gaan doen. Vier leerlingen bereiden
bijvoorbeeld het thema ‘gezelschapspel’
voor een tweetal ouderen. Ze moeten
de uitnodiging opstellen, de gasten ontvangen en evalueren. Ook geven ze aan
wat ze ervan geleerd hebben. Zo leggen
de leerlingen Aniek en Rob de laatste
hand aan het dessert van een maaltijd,
het hoofdgerecht is namelijk zojuist

Winterse weer
eist z’n tol

meegegeven. Het toetje is bedoeld
voor een twintigtal gasten. Samen met
veertien andere leerlingen uit het vierde jaar hebben Aniek en Rob zich hier
op voorbereid. Een project van deze
omvang neemt zestig lesuren in beslag.
Naast deze lessen volgen de studenten
algemeen vormend onderwijs.
Vorige week vrijdag was er de
generale repetitie om de puntjes op
de ‘i’ te zetten. De leerlingen kwamen
toen niet met een lege maag thuis,
ze mochten hun zelfbereide maaltijd
opeten. De afgelopen weken hebben
Aniek en Rob alles geleerd wat nodig
is om de maaltijd tot een succes te ma-

de docent is echt
Het resultaat van een paar weken winters weer

veranderd”
Binnen het voortgezet onderwijs
kent het vmbo het hoogste aantal
leerlingen. In onze gemeente is er een
vmbo aan het Dendron College en aan
het CITAVERDE College. Het vmbo als
onderwijsvorm vierde eind 2009 haar
tienjarig bestaan. Het vmbo is een van
de vier vormen van onderwijs na de
basisschool. Naast het vmbo kennen
we de praktijkscholen, de HAVO en het
VWO. Op het vmbo zit meer dan 60%
van de leerlingen in die leeftijdscategorie. De HAVO en het VWO verdelen de
resterende 40%; enkele tienduizenden
leerlingen volgen onderwijs aan praktijkscholen.

“Door het lang aanhoudende
winterweer is er veel meer schade
aan de wegen dan voorgaande
jaren”, zegt verantwoordelijk wethouder Frank Seelen. “De combinatie
van sneeuw en vrieskou is funest
voor het wegdek. De sneeuw wordt
in eerste instantie aangereden in het
wegdek, waarna het bevriest en er
scheuren ontstaan.” Seelen wil dan
ook zo snel mogelijk een inventarisatie maken van de wegen binnen
de gemeente, maar dat wordt nog
bemoeilijkt door het aanhoudende
winterweer. “Overal ligt nog sneeuw,

waardoor het moeilijk is om vast
te stellen hoe de kwaliteit van het
wegdek is.”
Een voorbeeld is het fietspad
aan de Venrayseweg. De scheidslijn
tussen de weg en de strook zitten
verschillende scheuren. “Dat kan een
gevaarlijke situatie opleveren en dat
moeten we voorkomen.” De beschadigde wegen worden de komende
weken dan ook gerepareerd. “Deze
noodoplossing is maar van tijdelijke
aard omdat de opvulling snel weer
slijt, maar het is een prima tussenoplossing.”

Voor ons modern komkommerteeltbedrijf zijn wij op zoek naar:

Scholieren/Studenten (m/v).
-

-

Die van aanpakken weten!
- 15 jaar of ouder zijn!
Op zaterdagen en in de schoolvakanties willen werken!

Heb je interesse bel of mail dan naar:

Vorst brengt aannemer op idee
In het Melderslose landschap kwam HALLO een inventieve oplossing tegen voor de aanhoudende vorst. Linders Bouwbedrijf houdt haar
manschappen aan het werk tijdens de vorst door een tent over ’de
bouw’ te plaatsen. Vorstverlet voor de bouwvakkers van Linders zit er
dan ook niet in. De tent werd opgezet bij de bouwwerkzaamheden
Guusekuulke in de Melderslo.

Fresh Vision BV
Hofweg 28,
5966 NG America
Vraag naar:
Pieter of Huub v.d. Homberg
Tel 077-4642001 of
06-51544047
info@freshvision.nl
GESTOPT MET JE STUDIE?
VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FULL-TIME FUNCTIE TOT JE MET
EEN NIEUWE STUDIE BEGINT.
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Veranderen I
Iedereen krijgt in het leven te maken met veranderingen. Veranderen is nog ouder dan de mensheid zelf.
Het enige dat niet verandert is het feit dat alles verandert. Zonder verandering geen vooruitgang, hoor je vaak.
Stilstand wordt dan achteruitgang. Als het doel dan maar vastligt, denk je dan. Veranderingen overkomen je of je
hebt er zelf bewust voor gekozen. Verandering is noodzakelijk om te overleven, zegt men vaak in navolging van
Darwin. Is dit ook werkelijk zo?
Bij het nadenken en het schrijven
over het thema ’veranderen’ verandert
ook je beeld hierover. Bij veranderen
gaat het immers om een ander beeld
of een andere situatie dan voorheen.
Voor de verandering kijk je eens in het
spreekwoordenboek voor de jeugd.

Cactus
Column

Nieuw

Zo, we zijn er inmiddels druk
mee bezig. Met de de nieuwe
gemeente bedoelen wij. Nog een
paar vlekjes van 2009 wegwerken
en we gaan ervoor! Na alle
afscheidsspeeches waarvan de ene
nog mooier was dan de andere en
waarvan weer een andere nog
meer op de man dan op de bal
werd gespeeld, zijn we begonnen.
In Horst zelf was er een mooie
ijsbaan, dit onder meer ter ere van
de enige, echte ijsjes verkoper die
dacht rustig aan zijn omstreden
uitbreiding te kunnen beginnen.
Maar men weet hoe of dit in de
meeste gevallen gaat, Pas na veel
commotie in de gemeenteraadsvergaderingen werd toestemming
verleend. De PvdA en de toenmalige VVD zagen er de essentie
niet van in. En John kon echter nog
niet met zijn uitbreiding beginnen
omdat hij bijna over de Kling werd
gejaagd. Drie mede-middenstanders vonden het nodig om zand
over het ijs te strooien zodat de
bouw van het ijspaleis uitgesteld
zou moeten worden. Je zou bijna
denken dat de beroemde schrijver
Louis Couperus in Horst aan de
Maas was geboren. Zijn boeken
over De Kleine Zielen zouden daar
nog steeds bestsellers zijn! De
afgetreden wethouder Marcella
Dings heeft aan het einde van haar
wethouderschap toch nog voor een
fraaie verrassing gezorgd. Er komt
medio dit jaar een heuse speeltuin
aan de Westsingel, met wipkippen
en schommels maar ook met een
heus vitaliteitsstation en een
hufterbestendige social sofa! Alsof
je een emmer leeggooit! Maar
iedereen van 0-88 jaar kan er
spelen. Zelfs voor gehandicapten is
er plaats.
Hoe de kinderen echter de
drukke Westsingel over moeten
steken is vraag twee. Misschien
dat Jong Nederland een liftbrug
over de weg kan sjorren anders
moet er ook een ziekenauto in de
buurt worden geparkeerd!
Cactus

’Hij verandert als een blad aan een
boom’ is een spreekwoord rond veranderen. Dat betekent dat je opeens
heel anders praat of je heel anders
gaat gedragen. Hiervoor kunnen allerlei redenen zijn. Je bent van plan of
van mening verandert omdat je dat
zelf vindt. Ook kun je veranderen door
invloeden van buiten.

”Geef me de moed om
te veranderen wat ik
veranderen kan”
“Enkel de wijzen en de simpelen
van geest veranderen nooit”, zo zei
Confucius. Daarmee gaf hij aan dat
bijna iedereen de behoefte heeft om
te veranderen, dat bijna iedereen
openstaat voor verandering en zeker
dat bijna iedereen bij wil dragen aan

verandering. Veranderingen komen
dus uit jezelf of vanuit je omgeving.
Een onverwacht overlijden van een
dierbare verandert je leven in een
klap. Overlijden na een lang ziekbed
brengt op een andere manier emoties
teweeg. Je maakt persoonlijke veranderingen door, doordat je meestal
geruisloos van de ene levensfase naar
de andere groeit. Dit gaat niet altijd
zonder problemen. De een beoefent
de kunst van het ouder worden heel
anders dan de ander. Sommige oudere
worden wijs en dragen wijsheid over,
anderen verpieteren. Je naasten veranderen ook.
Sinds de Industriële Revolutie zijn
gezin en bedrijf gescheiden. We werken nu samen met andere kostwinners
aan een bepaald product. Ook in het
bedrijf of organisatie waar je werkt
verandert veel. We zien dat de mens

in het bedrijf meer centraal komt te
staan en minder als een productiemiddel wordt gezien.

”Geef me het geduld
om te accepteren wat
ik niet veranderen kan”
Ook de omgeving waar je verder
deel van uitmaakt, verandert. Dit kan
de directe omgeving zijn of verder van
huis. Door de ramp op Haïti verander
je bijvoorbeeld van gedachten. In onze
westerse maatschappij zien we trends
en hypes. Het denken over duurzaamheid is anders dan tien jaar geleden.
Het milieubewustzijn neemt toe. De
economische malaise schudt mensen
wakker, we worden uit de ’comfortzone’ gehaald. Mensen komen in beweging als ze bang worden gemaakt.
We zien dus persoonlijke veranderingen, als tweede veranderingen in
bedrijven en organisaties. Als derde de
veranderingen in omgeving en in de
wereld. Op alle veranderingen kunnen
we als mens invloed uitoefenen. ”De

beste manier om met veranderingen
om te gaan, is om ze zelf te bewerkstellingen”. Geplande veranderingen
staan tegenover veranderingen waar
je geen invloed op uit kunt oefenen.
Van het totaal aantal veranderingen is
80% niet gepland, die gebeuren dus
gewoon. Van de 20% geplande veranderingen mislukt weer 80%.
Er is dus nauwelijks iets wat volgens
het vooropgezette plan slaagt!
Hoe gaat u om met veranderen
en veranderingen? Gaan veranderingen te snel of juist niet snel genoeg?
De herindeling is een verandering in
onze directe omgeving. Hoe oefent
u invloed uit op veranderingen?
Immers: ”Wie zijn toekomst niet zelf
bepaalt, krijgt hem toegewezen”.

”Geef me de wijsheid
om het verschil tussen
deze twee te zien”
Wilt u reageren? Ga dan naar
www.hallohorstaandemaas.nl. Over
een week volgt ‘Veranderen II’.

Mensen met beperking gekort
Een grote groep mensen met een beperking zal, door bezuinigingen, hun ondersteuning verliezen.
Het gaat hierbij om grote groepen ouderen waarbij de dagopvang komt te vervallen. Ook jongeren met
een lichte psychische beperking zullen minder aanspraak kunnen maken op voorzieningen zoals
vrijetijdsverenigingen.
Mensen die als gevolg van
een herindicatie deels of volledig
hun begeleiding verliezen,
kunnen zich nu tot en met
30 juni 2010 bij MEE melden.
MEE kan u helpen bij de
veranderingen waarmee u te
maken krijgt.
Wat is MEE?
MEE biedt informatie, advies

en ondersteuning aan mensen met
een beperking. U kunt met allerlei
vragen bij MEE terecht. MEE werkt
samen met welzijnsorganisaties
en gemeenten. MEE is door het
ministerie van VWS gevraagd
mensen te ondersteunen die hun
recht op begeleiding deels of
volledig kwijt raken. Deze
tijdelijke ondersteuning door MEE

vervangt echter niet de AWBZbegeleiding die u tot nu toe heeft
gehad.
Hoe kan MEE helpen?
Iemand die zijn indicatie voor
begeleiding deels of volledig
verliest kan zich melden bij MEE.
Samen met deze persoon verkent
MEE de nieuwe situatie en bekijkt
hoe hij zijn zelfstandigheid kan

behouden. Zo nodig betrekt MEE
het sociale netwerk (familie,
vrienden, kennissen) hierbij. Ook
helpt MEE bij het organiseren van
alternatieve vormen van
ondersteuning.
Hoe kunt u MEE bereiken?
In het hele land zijn
vestigingen van MEE te vinden.
U vindt de dichtstbijzijnde
vestiging in Venlo. Wilt u meer
informatie? Bel naar 077 396 15 15
of kijk op de website van MEE
Noord en Midden Limburg
www.mee-nml.nl

Bespreking Poll week 01

De ijsbaan in Horst moet een jaarlijks terugkerend evenement worden
Naar verwachting was een ruime meerderheid voor deze stelling. Van
de reacties was 85% positief. Op zaterdag 12 december om 19.00 uur werd
de ijsbaan geopend. Tot en met zondag 3 januari maakten 12.500 bezoekers
gebruik van deze tot nu toe unieke voorziening. Dit zijn gemiddeld bijna 600
schaatsers per dag. De vraag of het een jaarlijks terugkerend evenement moet
worden, ligt voor de hand. Gezien de ervaringen van dit jaar is het zeker de
moeite waard om het te overwegen. De gemeente zal dit niet alleen kunnen,
ook het bedrijfsleven moet bereid zijn om door te gaan. Ook moeten er talloze

uren van vrijwilligers in gestoken worden. Het in stand houden van ijs kost veel
energie, zeker als de temperaturen hoger zijn. Het is daardoor milieubelastend.
Leverancier Ice-World zegt klimaatneutraal te leveren. ”Met Ice-World Benelux
schaatst u altijd voor de wind, want wij zijn producent van de meest energiezuinige opvouwbare aluminium ijsbaan. Daarnaast heeft Ice-World windmolens
in bedrijf die alle wereldwijd verhuurde Ice-World ijsbanen van groene windenergie voorzien. CO2 -compensatie is dus niet meer nodig”, aldus hun site.
Het milieuaspect hoeft dus niet het probleem te zijn, althans volgens Ice-World.

De verkoop van alcohol door supermarkten
moet verboden worden
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Jaap Kroon is burgemeester van Urk. Op maandag 11 januari stelde hij het
probleem van het alcoholgebruik door jongeren aan de orde. Hij deed dit in een
vraaggesprek met Radio I. Kroon wil de verkoop van alcohol door supermarkten
verbieden. Waarom? Alcohol in de supermarkt is relatief goedkoop. ”Je brood
en je dagelijkse voeding koop je in de supermarkt. Nu lijkt het net alsof alcohol
hetzelfde is als het witte broodje dat je er koopt, maar dat is niet zo. We hebben
niet voor niets in het verleden slijterijen ingesteld”, aldus Kroon.
Jongeren gaan thuis indrinken voordat ze uitgaan. Het alcoholmisbruik door

jongeren wordt daardoor gestimuleerd. Dat kan ongewenste gevolgen hebben.
Verkoop van alcoholverkoop hoort volgens de burgemeester thuis in een slijterij.
De drempel is hoger en ook de prijs zal hoger liggen. Hij wil dat dit in heel
Nederland ingevoerd wordt. De vraag is wat u vindt. Graag horen we uw mening
hierover.
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.
Maak gebruik van www.hallohorstaandemaas.nl.

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 02) > De bestrijding van de gladheid door de gemeente is prima in orde > eens 43% oneens 57%
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Hof van Meterik
Op 22 november 2008 is Yolande van Loon in Meterik gaan wonen en in oktober 2009 is zij gestart met haar
bedrijf ‘Hof van Meterik’. Behalve het maken van bloemstukken en het geven van workshops ontwerpt Yolande
ook tuinen. Ze komt oorspronkelijk uit Helmond, maar ze voelde zich al na een korte periode meer een plattelandsmens dan een stadsmens.
klant. Dat geldt ook voor de workshops
die ik geef. Mijn doel is om er een
uitje van te maken met warmte, koffie
of thee, met iets lekkers en waar iets
moois gemaakt wordt.” Tijdens haar
studie in Den Bosch is Yolande bevriend
geraakt met Anne Wonink.
Zij werken allebei graag met natuurlijke materialen. Yolande: “Ik ben meer
van het kleine en fijne en zij is meer
van het grotere werk. We komen een
keer per maand bij elkaar om samen
een werkstuk te maken. Doordat we
tegenpolen zijn, prikkelen we elkaar en
vullen we elkaar aan. Er komt altijd iets
moois uit.”

Yolande in haar atelier
Yolande van Loon noemt zich een
laatbloeier op planten- en bloemengebied. Na de middelbare school is ze
de opleiding voor gezinsverzorgster
gaan volgen. In de avonduren volgde
Yolande de havo. In die periode leerde
ze haar man kennen en kreeg ze twee
kinderen. Een zoon en een dochter, die
nu 17 en 19 jaar zijn. Toen haar man
met een eigen bedrijf startte, ging
ze daar aan de slag. Op een gegeven
moment was ze toe aan een nieuwe
uitdaging. Ze is daarnaast een studie
tuinarchitectuur gaan volgen van drie
jaar. Daarna volgde een opleiding tot

bloemist. Eerst twee jaar in Eindhoven
en daarna twee jaar in Den Bosch.
Yolande: “Tijdens de opleiding in Den
Bosch kreeg ik een stageplek in Horst
bij Florale Vormgevers. Die stage is mij
erg goed bevallen. Enerzijds sprak mij
de opzet van dit bedrijf enorm aan, en
anderzijds leerde ik de omgeving van
Horst kennen. Ik vind het belangrijk om
iets speciaals te bieden op bloemengebied. In een reguliere bloemenwinkel
is het vaak onder tijdsdruk een boeket
maken. Ik wil graag meer aandacht
schenken aan het bloemwerk en dat
goed afstemmen op de wens van de

Draag met het sporten de juiste SPORTBEHA

KOM NU IN ACTIE

SPORTBEHA

 5.00 korting

Tel. (077) 398 72 50
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* Uitgezonderd: service artikelen,
Lotto en enkele nieuwe!

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

Mikro Shop
Horst stopt

William Jakobs, eigenaar van Mikro Shop in Horst stopt volgende
maand zijn activiteiten. Mikro Shop is een winkel waar men dvd’s, cd’s
dvd-films, muziek-cd’s games en aanverwante artikelen kan krijgen.
Na 35 jaar vindt William Jakobs (65) het welletjes. Maar stilzitten is niet
voor hem weggelegd, hij wil onder de mensen blijven en gaat vrijwilligerswerk doen. Rond 27 februari stopt hij met de verkoop vanuit zijn
winkel aan de Steenstraat in Horst.

”We vonden de
omgeving
betoverend”
Tijdens het zoeken naar een
geschikte woning en naar een geschikt
atelier zijn ze uiteindelijk in Meterik
uitgekomen. De kinderen vonden het
in eerste instantie helemaal niets.
Vanuit de stad Helmond naar een klein
dorpje op het platteland. De boerderij
die ze kochten was minimalistisch
ingericht en zag er heel anders uit dan
het huis waarin ze op dat moment
woonden. “We gingen van een huis
uit 1990 naar een huis uit 1900. We
vonden de omgeving betoverend en
zagen voor ons hoe we het er allemaal
uit zouden willen laten zien.” In eerste
instantie was het plan om een bed &
breakfast te starten, maar daar kreeg
de familie Theunissen-Van Loon tot nu
toe geen vergunning voor. De boerderij
heeft een grote tuin en verschillende
schuren. “We gaan een deel van de
tuin inrichten als ‘pluktuin’. Onze cursisten kunnen dan eventueel bloemen
uit onze eigen tuin gebruiken om een
werkstuk te maken. Ook voor anderen
wordt de pluktuin toegankelijk. De
kippenschuur willen we in de loop van
de tijd ombouwen tot theehuis.” Het
uitgangspunt voor de rest van de tuin
is dat er struiken en planten komen
te staan, die goed gedijen op de
zandgrond in Meterik. Mijn doel is om
het landelijk leven hier te delen met
anderen.”

”Dat voelde
als een warme jas”
Kerk straat 20a , 5961 GD Horst

Emotie voor elk moment

De familie Theunissen-van Loon is
goed ontvangen in Meterik. In januari
hebben ze de buurt uitgenodigd voor
een nieuwjaarsborrel. Er kwamen veel
mensen op bezoek, verschillende met
een klein cadeautje. “Dat voelde als
een warme jas”, vertelt Yolande. De
ouders van Yolande, die in Helmond
wonen, komen bijna wekelijks op
bezoek om te helpen tijdens het tuinseizoen. Ze zijn blij dat ze na een dag
op het platteland weer terug kunnen
naar de stad. “Dat geld voor mij zeker
niet, ik ben blij dat ik niet meer in de
stad woon en hier op het platteland
kan blijven.” Naast het werk in ‘Hof van
Meterik’ werkt Yolande ook nog in de
zaak van haar man. “24 uur per dag is
eigenlijk te kort als je bezig bent met
je passie”, sluit Yolande van Loon het
gesprek in haar mooie atelier af.

William Jakobs, het gezicht van Mikro Shop stopt eind februari
De kwiek uitziende William stopt
met pijn in het hart. “Niet vanwege
de recessie of zo hoor. Nu ik 65 jaar
ben wil ik minder gaan werken en
dan heb ik ook minder zorgen aan
mijn hoofd, het gewoon wat rustiger
aan doen.” Jakobs is een man die
dag en nacht bezig is met muziek en
zijn klanten. Vaak werd de zondag
opgeofferd om bepaalde zaken voor
klanten uit te zoeken. Service ten
top, maar er bleef weinig tijd over
om te wandelen en dat doet hij
graag. William is een fervent loper
van de Kennedymars. Zelden is de
Mikro Shop gesloten geweest in het
verleden. “Ik was eigenlijk nooit
gesloten, alleen met carnaval en tijdens de kermis. Dan had ik een paar
daagjes vrij, aan een echte vakantiesluiting deed ik niet mee.”
Of de opkomst van de digitale
snelweg hem parten speelt? Slechts
ten dele. De grootste concurrentie zit
‘m in supermarkten en tankstations
waar ook muziek cd’s te koop zijn.
Concurrentie van internet is iets van
de laatste acht jaren. “Daar is de
internetindustrie zelf debet aan.
Ze hebben massaal download-programma’s op het net gezet, voor de
artiesten is dit niet goed. De muziek
van vandaag is vluchtiger als die van
vroeger. Het ene hitje is nog maar
net uit of er moet alweer iets nieuws
komen. Maar ja, iedereen kan
tegenwoordig zijn liedje op Youtube
zetten en met wat geluk scoort het
ook nog eens.” Hij merkt op dat de
cd’s en dvd’s in supermarkten en
tankstations slechts enkele weken
beschikbaar zijn waarna ze vervangen worden. Bij Mikro Shop is dat
niet het geval waardoor een muziekliefhebber daar meestal wel vindt

wat hij of zij zoekt. “Desnoods ga ik
op onderzoek uit en probeer de klant
tevreden te stellen in zijn of haar cd
of dvd-muziekkeuze. Er komen zelfs
mensen uit Maastricht en nog verder
weg naar mijn zaak omdat de cd of
dvd die ze zoeken niet verkrijgbaar
is. Je moet al bijna bij een speciaalzaak zijn om te kunnen slagen.”

”Muziek is
universeel”
William houdt van muziek want
de taal daarvan is volgens hem universeel. Muziek heeft bij elk moment
zijn waarde, muziek is emotie. Bij
vrijwel alle aangelegenheden wordt
muziek gedraaid, bij feestelijke en
droevige gebeurtenissen. Zèlf gaat
hij geregeld naar een operette of
opera, maar hij is ook vaak te gast
bij popconcerten. Het mooiste liedje
vindt hij ‘Why does it always rain on
me’ van Travis. Over een paar weken
gaat Mikro Shop dicht.
“Ik denk 27 februari maar het kan
ook wel een dag eerder zijn. Ik kijk
tegen die tijd wel wat ik nog in mijn
zaak heb staan. De komende weken
extra korting geven lijkt me een
goed idee. Een opkoper die alles in
één keer af wil nemen wil meestal
voor een dubbeltje op de eerste rang
zitten. Misschien schenk ik wel wat
spullen aan goede doelen,” aldus
Jakobs. Vervelen gaat hij zich zeker
niet na februari. “Ik wil met mensen
werken en ben bezig om een cursus
te volgen bij SOS-Hulpdienst in Venlo.
En wie weet ga ik nog ooit eens
rondleidingen verzorgen in Horst
want in deze plaats wil ik toch
graag blijven wonen,” besluit hij
z’n verhaal.
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Natuurgeneeskundig therapeut
Carla Linders
Carla Linders heeft vanaf haar jongste jeugd al dicht bij de natuur gestaan. Ze voelde zich anders dan haar
leeftijdgenoten en wist eigenlijk niet wat ze hiermee aanmoest. Uiteindelijk heeft de weg naar levensinvulling
haar geleid naar een eigen praktijk als natuurgeneeskundig therapeut, die ze in oktober 2008 is gestart in
Grubbenvorst.

”Ik maak op zielenniveau contact met
mijn cliënten”

Carla Linders in haar behandelkamer
Carla Linders is geboren in Zevenaar
en opgegroeid in Noord-Limburg. Carla
merkte van jongs af aan, dat ze meer
zag en voelde dan anderen in haar
omgeving. Als ze erover sprak, werd
aan haar getwijfeld en dat maakte haar
onzeker. Tijdens een trektocht door
Turkije maakte ze dingen mee die haar
na terugkeer aan het denken hebben gezet. Carla vertelt: “Ik werd door
onze pensionhouder gevraagd om zijn
zieke dochter te helpen, die aan kanker
leed en stervende was. Ik voelde mij
ongemakkelijk, maar ging toch. Op een
ander moment tijdens de reis begon
een Turkse familie een warrig verhaal te
vertellen en werd ik plotseling door de
oudste vrouw omhelsd. Later bezocht ik

haar cliënt naar het antwoord op een
vraag. Carla: “Van daaruit werk ik met
een holistische benadering. Dat wil zeggen dat ik kijk naar het totaalbeeld van
mijn cliënt. Ik bekijk zowel de psyche,
het lichaam en al de functies in hun
onderlinge samenhang. Tevens kijk ik
naar het karakter en omgevingsfactoren
zoals werk, gezin, de woonomgeving en
mogelijke seizoensinvloeden. Ik streef
naar het herstellen van de persoonlijke
balans. Veel mensen denken dat Carla
Linders met iets zweverigs bezig is. “Dat
is zeker niet het geval. Ik sta met beide
benen op de grond en stel concrete
doelen. Mijn zintuigen staan open op
het moment dat ik me daarop afstem.
Hierdoor heb ik de mogelijkheid om mij
af te sluiten van gewaarwordingen in
het dagelijkse leven. Je kunt het vergelijken met vertrouwen op je intuïtie
maar dan veel sterker.”

een kleine moskee en werd ik gewenkt
door een oud biddend mannetje. Hij
pakte mijn arm en vroeg om steun voor
zijn verdriet over zijn verloren familieleden. Deze gebeurtenissen zetten mij
aan het denken en bij thuiskomst vroeg
ik mij af wat dat allemaal te betekenen
had. Ik vroeg mij af wat ik hier eigenlijk
mee aanmoest.” Achteraf bleek dat
deze mensen, die nog een stuk dichter
bij de natuur staan, hebben gevoeld
welke gave Carla heeft. Het was een
signaal. Ze heeft een coach in de arm
genomen, die haar heeft geleerd om
te gaan met de dingen die ze ziet en
voelt. Mede door zijn manier van werken wist Carla op een bepaald moment
wat ze wilde gaan doen en nam ze de

beslissing om als natuurgeneeskundig
therapeut voor zichzelf te starten. Ze
volgde een hbo-opleiding medische
kennis en verschillende andere trainingen. Door deze opleidingen en het
aantonen van haar kennis en kunde,
kon ze zich aansluiten bij de BATC, een
beroepsgroep voor paramedisch natuurgeneeskundige professionals. De consulten bij Carla Linders worden hierdoor
vergoed door zorgverzekeraars.
Als natuurgeneeskundig therapeut
helpt Carla mensen met de meest
uiteenlopende klachten en levensvragen. Door wezenlijk, op zielenniveau,
contact met haar cliënt te maken, gaat
ze op zoek naar de werkelijke diepste
oorzaak van het probleem of leidt ze

De missie van Carla is mensen helpen en in contact brengen met zichzelf.
“Ik maak op zielenniveau contact met
mijn cliënten en werk hoofdzakelijk
met energie en natuurkrachten, vaak
aangevuld met praktische oefeningen
die eenvoudig en doeltreffend zijn.
Door het herstellen van de balans lossen klachten en vragen zich vaak als
vanzelf op. Het geeft mij voldoening
als ik zie dat mijn behandeling effect
heeft.” Carla Linders is begonnen met
particuliere cliënten, maar ook het bedrijfsleven heeft de weg naar haar hulp
gevonden. Op zaterdag 23 en zondag
24 januari houdt Carla Linders open dagen van 11.00 uur tot 17.00 uur op haar
adres Heideweg 1 in Grubbenvorst.

Starters
in de regio
Maud Dekkers
Bedrijf

Maud Dekkers,
Veterinair Natuurgeneeskundig therapeut
Eigenaar Maud Dekkers
Adres
Hoofdstraat 12
Meerlo
Telefoon 06 12 14 19 63
mauddekkers@home.nl
E-mail
Website Onder constructie
Sector
Natuurgeneeskunde
voor dieren
Start
januari 2009

”Natuurgeneeskunde is
niet zweverig,
zoals veel mensen
denken”
Activiteiten:
Ik heb mijn eigen praktijk.
Mijn werkwijze is dat ik bij de
eigenaar van het desbetreffende
dier op huisbezoek ga om een
consult af te nemen. Ik neem
een anamnese af. Een anamnese
is een uitgebreid vraaggesprek,
dat ik houd met de eigenaar van
het dier, waarbij verschillende
aspecten over het betreffende
dier aan het licht komen. Het
gaat dan over huisvesting,
voeding, gedrag, ziektegeschiedenis etc. Daarnaast
neem ik een fysiek en een
energetisch onderzoek af.
Hierdoor krijg ik een zo compleet
mogelijk beeld van het dier en
kan hiermee de oorzaak van het
probleem opsporen.

”Hierdoor krijg ik
een zo compleet
mogelijk beeld van
het dier”
Als men voor natuurgeneeskunde kiest, kiest men niet voor
symptoombestrijding, maar voor
het aanpakken van de vaak
dieper liggende oorzaak van het
probleem. Ik stel aan het einde
van mijn consult een conclusie
en maak een daarbijhorend
behandelplan. Dit behandelplan
kan bestaan uit middelen, maar
ook uit maatregelen.
Doelgroep:
Eigenaren van dieren die het
beste met hun dier voorhebben.
Onderscheidend vermogen:
Ik ben een ruimdenkend
persoon, die graag mensen op
een andere manier dan de traditionele aan het denken
zet! Natuurgeneeskunde is niet
zweverig, zoals veel mensen
denken. Het is een andere wijze
van kijken en een andere, maar
zeker effectieve, manier voor het
oplossen of voorkomen van
problemen.
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Tom
Kluskens
jeugdprins
Hegelsom

Boerenbruiloftgezelschap van Horst
Staand van links naar rechts: Gé Betwiëters: Rob vaan Vissers Toon ziene Jan (verslaaggaever vaan DE GALM VÂN HÔRS) Manny Kalski, rechterflanken-stürmer: Jan ván Clabbers Jac en Net. (Kerkelijke vertaegewoordiger) Roel: Roel vaan Jan vaan Haks Driekes ziene Frens (Getuuge vaan de
broêdegom) Thij: Theo vaan Mart vaan Drisse Sefke (vader vaan de broêdegom) Sybilla: Sybilla vaan Fien vaan Thei zien Sybil (mooder vaan de
broêdegom) Broedegom: Matti ván Chris ván d’n Ostrik en Annie ván Meulenhoês Toën Broed: Sandra ván Peter ván Piet ván Weijs-Lei en Truus ván
Slitjes Jeu oët de Miëterik. Lia: Lijan vaan Jan vaan Derke Bert (mooder vaan de broêd). Sef: Stefan vaan Jan vaan Voesten Hand (vader vaan de
broêd). Koos: Koos vaan Lam vaan Engelen Teng (Getuuge vaan de broêd). De veurzitter: Teuntje vaan Thijssen Teun vaan Paters Boors Wullem.
Zittend van links naar rechts: Hayke van der Kuilen: Hayke vaan Huubke vaan Bergen en Truuije Grada (PSV scout). Ans Rekverband: Wilma vaan
Mart vaan Drisse Sefke.(masseuse). Rob Rutte: d’n broer vaan Fred (d’n trainer). Riet van de Friet: Riet vaan Gir vaan Vullings Driekus en Mie vaan
Klompen Driek (kantine-bewaakster)

John Thijssen heerser
over de
Swolgense Bokken

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Hegelsom

Receptie Prins
John III en Prinses
Angelique
Zondag 24 januari vindt de receptie plaats van Prins John III en
Prinses Angelique. Dit doen ze samen met hun adjudanten Johan
Geerarts en William Verdellen. De receptie vindt plaats in de Tuutetempel
in Hegelsom van 14.11 tot 16.11 uur. De muzikale ondersteuning zal
verzorgd worden door Joekskapel Ald iezer.

Prins John I (Thijssen) van de Bokken in Swolgen
Prins John I is de nieuwe heerser
van carnavalsvereniging D’n Bok uit
Swolgen. Prins John I (Thijssen) is 26
jaar en wordt bijgestaan door verenigingsadjudant Frank Claessens en
adjudant Joop Martens.
Het motto van prins John I voor dit
jaar is: “Veul of wennig bier, wej make
alien mar plezier.” Zondag 24 januari
houdt prins John I samen met zijn
adjudanten receptie vanaf 14.11 uur in
Café Zaal Wilhemina in Swolgen.

Voorafgaand aan de receptie hijst
de carnavalsvereniging samen met
joekskapel Hoëge Noë(d)t de vlag bij
prins John I. Het gezelschap vertrekt om
13.00 uur vanaf Café Zaal Wilhemina.
Vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag
31 januari vindt in D’n Bokkenstal de
Swolgense Revue plaats. Drie avonden
op rij topentertainment met artiesten
uit het Bokkenrijk. Er zijn nog enkele
kaartjes verkrijgbaar bij Ger de Swart
tel. 06 22 41 44 60.

Na de receptie wordt afscheid
genomen van het ‘oude’ boerenbruidspaar Lei en An. Vervolgens
zal de raad van elf samen met de
dansmarietjes het spektakelstuk
‘Samson en Gert’ op de planken
zetten. Even later wordt dan het
boerenbruidspaar 2010 bekend
gemaakt.
De zittingsavonden vinden
plaats op vrijdag 5 en zaterdag
6 februari. Het programma start
beide avonden om 19.30 uur.
De voorverkoop start op zaterdag 23
januari vanaf 14.30 uur. Om 14.00
uur worden volgnummers uitgegeven. Op de bühne verschijnen
gerenommeerde artiesten op het
muzikale en humoristische vlak met
uiteraard de nodige Hegelsomse
inbreng. Voor de muzikale omlijsting zullen de Smelebloazers uit
Ysselsteijn acte de presens geven.

Tom Kluskens heerst dit jaar over de
jeugd in Hegelsom
Tom Kluskens is afgelopen
zondag in een drukbezochte
Tuutetempel als jeugdprins Tom I
uitgeroepen tot 44e jeugdprins
van Hegelsom. Samen met zijn
adjudanten heerst jeugdprins
Tom het komende carnavalseizoen
over alle Kuukes en jonge Tuute
in Hegelsom.
‘IJskoude prins’
Nadat jeugdprins Rob III werd
ontdaan van zijn prinsenpak, werd er
een humoristisch toneelspel gespeeld
door de Raad van Elf. Een en ander
speelde zich af op de Noordpool.
Vanachter een ijsberg kwam de
nieuwe jeugdprins tevoorschijn. Op
zondag 31 januari houden jeugdprins
Tom en zijn adjudanten receptie van
14.11 tot 16.11 uur in Zaal Debije
in Hegelsom. Aansluitend wordt
het nieuwe jeugdboerenbruidspaar
bekend gemaakt. De jeugdboerenbruiloft vindt dit jaar plaats op zondag
14 februari.
Tijdens het jubileumjaar van
jeugdcarnaval Hegelsom op
14 november werd een ballonnenwedstrijd gehouden. Bijna alle ballonnen zijn in Duitsland terechtgekomen.
Het verste was in Molbergen, zo’n
kleine 300 kilometer hier vandaan.
Uitslag ballonnenwedstrijd:
1 S. Alaerds, Past. Debijestraat 13
(ballon terechtgekomen in
Molbergen, Duitsland)
2 Maarten van Lieshout, Bakhuuske 14
(ballon terechtgekomen in Rheine,
Duitsland)
3 Fleur Arts, Spoorweg 38 (ballon
terechtgekomen in Hopsten-Schale,
Duitsland)
De winnaars kunnen hun prijs ophalen
bij Geert Versleijen, Bakhuuske 33.
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Kronenberg

Wethouder Freek Seelen
bruidegom boerenbruiloft

verenigingen 11
Prins Geert II van de
C.V. de Kroeënekraan
en Pieëlhaas

Wethouder Freek Seelen is
zondag 10 januari als bruidegom
tevoorschijn gekomen tijdens de
presentatie van boerenbruidspaar in
Kronenberg.

”Ik maak
op Valentijnsdag
mijn definitieve keuze
bekend”
De bruid is nog niet bekend gemaakt, omdat Freek zijn definitieve
keuze pas op Valentijnsdag (14 februari)
bekend wil maken. Esther Vullings en
Annemarie Manders zijn nog in de race
om bruid te worden. De organisatie
van de boerenbruiloft in Kronenberg is
dit jaar in handen van fanfare Monte
Corona. Onder de noemer ‘Boer zoekt
vrouw’ zijn zij op zoek gegaan naar
de geschikte boerin voor ‘boer’ Freek
Selen.

Uitkomen boerenbruidspaar en receptie
prins D’n Tuutekop
Zondag 24 januari houden prins John III en prinses Angelique receptie in de Tuutetempel (zaal
Debeije) in Hegelsom. Het prinsenpaar doet dit samen met hun adjudanten, Johan Geerarts en William
Verdellen. De receptie is van 14.11 tot 16.11 uur.
Na de receptie van het
prinsenpaar komt ook het
nieuwe boerenbruidspaar van
de Hegelsomse carnavalsvereniging uit. De muzikale
ondersteuning is in handen van

Joekskapel Ald iëzer.
Ondertussen zijn op diverse
plaatsen reclameposters
opgehangen, en is het promotielied meerdere malen ten gehore
gebracht.

De boerenbruiloft vindt plaats
op 15 februari en wordt
georganiseerd door Jong
Nederland Hegelsom. Het thema
is Kilts & Clovers, oftewel Schotse
rokken & Ierse klaver.

Prins Geert II (Lenssen)
en zijn adjudanten Rick Reinders en Rob van Lier
Zondag 10 januari vond het
prinsenbal van carnavalsvereniging
de Kroeënekraan en Pieëlhaas in
Kronenberg plaats. In een versierde
Torrekoel, met dit jaar als thema
‘circus’, werd eerst afscheid genomen
van het trio van 2009: Prins Henk
II en zijn adjudanten, Ger en Matt.
Rond de klok van 17.00 uur startte

het uitkomen van het prinselijke
trio van 2010. Aan de hand van een
leeuwenact, vier clowns, Bassie en
Adriaan en een schitterende film,
werd het drietal bekend gemaakt.
Dit jaar trekken prins Geert II
(Lenssen) en zijn adjudanten, Rick
Reinders en Rob van Lier, tijdens
carnaval de kar.

Jeugdprins C.V. de Vöskes
Tijdens een goed bezocht jeugdprinsenbal van afgelopen vrijdag is
Wim Goumans uit de bus gekomen als jeugdprins van C.V. De Vöskes.

CARNAVAL
R
Jeugdprins Wim Goumans van de Vöskes uit Meerlo

Camping Centrale

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

600M² kleding, accessoires en versieringen

Het programma ‘The X-Factor’
stond decor voor het uitkomen van
de jeugdige prins. Er waren bekende
kritische juryleden aanwezig en
zij stuurden de ene na de andere
artiest weg. De laatste artiesten waren de dames van K3. Zij toverden
een cadeau tevoorschijn waaruit
jeugdprins Wim Goumans tevoorschijn kwam, de artiesten waren de
leden van de jeugdraad. Op zondagmiddag 31 januari om 15.11 uur

vindt in café Oud Meerlo de receptie
plaats van de nieuwe jeugdprins.
Zondag 24 januari is de receptie
van Prins Paul II en zijn Prinses
Sandra. Deze word gehouden in
sport- en feestzalencentrum
’t Brugeind’ van 14.11 tot 16.11 uur.
Daarna is er een gezellig samenzijn
met muziek van Joekskapel ‘Bêter
às Niks’. Vrijdag 22 januari is de
‘kelsavond’ vanaf 20.30 uur in
’t Tumpke.

12

verenigingen

21
01

Wiel Wijnen Aldere
prins in Grubbenvorst
Vrijdag 22 januari

POLO ‘N HEZE
a tribute to Rowwen Heze
Aanvang 22.00 uur

Cafe de beurs

Gasthuisstraat 27, 5961 GA Horst

Tien ons thrillers?
Slechts € 3,00! KiloKnallen bij TerugBlik
Veemarkt 7A Horst

Boerenbruidspaar Lottum

Gevonden
gouden heren trouwring 02-01-2010
in winkel Sevenum. Inlichtingen
tijdens openingstijden 077-4678603
of na 18.00 uur 06-23987409

Noud Bongers en Ramona Coenders-Vergeldt zijn uit de bus
gekomen als boerenbruidspaar van de Lottum. Op zaterdag 6 februari
worden beiden in de onecht verbonden. De organisatie van de
boerenbruiloft is in handen buurtvereniging De Veerhook.

Aldere prins Wiel Wijnen
geflankeerd door adjudant Wiel Dommeck en Ton Gerits
In Grubbenvorst is zondag 17 januari Wiel Wijnen uitgeroepen als
nieuwe Aldere prins 2010. Wiel Wijnen is dit jaar 11 jaar lid van de commissie jeugd -en kindercarnaval bij de Plaggenhouwers. Samen met zijn
Adjudanten Wiel Dommeck en Ton Gerits gaan zij voorop bij de ouderen in
Grubbenvorst tijdens de Gekke Maondaag op 1 februari. Wiel houdt samen
met zijn adjudanten receptie in De Vonkel op 16 februari om 14.11 uur.

Slender You Fit

Weert
Horst

Maaseikerweg1 45
Weltersweide
tel.
tel. 077-3984971
0495-543919

Vanwege het slechte weer
niet op onze

OPEN
DAG

Uitkomen prinsenpaar de Vlies
Aanstaande vrijdag zal in Jongeren Centrum ‘de Vlies’ in Horst het
nieuwe prinsenpaar uitkomen. De deuren van disco ’t Trefpunt’ zullen van
zeven tot tien geopend zijn voor de feestgangers.
Aan het begin van de avond zal
het prinsenpaar van 2009 aftreden.
Prinses Maria en Prins Leon zullen
dan voor het laatst voor het publiek
als zijnde ‘doorluchtige hoogheden’
optreden. Hierna volgt de proclamatie
voor het kersverse prinsenpaar waarna
het aftellen zal beginnen. Tevens zal
jeugdcarnavalsvereniging “De Vlaskop”
uit Melderslo de nieuwe prins en prin-

ses begeleiden in hun taken. Ook zullen de winnaars van de jeugd liedjesmiddag van carnavalsvereniging “D’n
Dreumel” ons een bezoek brengen en
hun winnende liedje voor ons zingen.
De avond zal muzikaal opgeluisterd
worden door dames-joekskapel “Weg
vaan d’n Aanrech” uit Lottum.
Haal de carnavalskleding dus maar
vast onder de mottenballen vandaan!

GEZOND AFSLANKEN
MET POWERSLIM
Afslankconcept met
gegarandeerd succes zonder
jo-jo effect. Onder persoonlijke
begeleiding van een
gecertificeerd voedingsdeskundige verlies je op een
gezonde manier 6 tot 9 kilo
per maand.
Geen shakes, geen pillen.

WAAROM HET DEZE KEER
WEL LUKT:
• Intensieve persoonlijke
begeleiding
Hoebertweg 6, 5966 ND AMERICA
•
Snel
en doeltreffend 6 tot 9 kg
Tel 077 - 464 17 55 Fax 077 - 464 23 10
E-mail
vanrengsbestrating@home.nl
gewichtsverlies
in 1 maand
Rabobank 1025.94.104
• Duurzaam
behoud
van je gewicht
B.T.W. nr. NL 8127.60.487.B.01
K.v.K.
Venlo 12053289
• Geen
hongergevoel
• Medisch onderbouwd
• Behoud van spiermassa
• Gemakkelijk en comfortabel
Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42

geweest?
Geen
Geen nood...
nood...
bel gerust voor een
gratis proefles. U krijgt
dan ook
ook alle
alle info
info die
die
dan
u
u nodig
nodig heeft.
heeft.

Kom vrijblijvend langs en overtuig uzelf

Hoebertweg
6, 5966 ND AMERICA
Gevraagd:
Tel 077 - 464 17 55 Fax 077 - 464 23 10
E-mail vanrengsbestrating@home.nl
Rabobank 1025.94.104
alle B.T.W.
voorkomende
werkzaamheden
nr. NL 8127.60.487.B.01
K.v.K. Venlo 12053289

Machinist met ervaring

en

Nideeurew
gio
in

Gentiaan 15
5975 TG Sevenum
Tel. 06 27 09 14 69

Stofvrij parket schuren
www.kerstenparketteurs.nl

Boerenbruidspaar Horst
Afgelopen zaterdag is het nieuwe boerenbruidspaar van Horst
gepresenteerd. In café de Lange kwamen Matti Winkelmolen en Sandra
Weijs uit de bus als het boerenbruidspaar. De organisatie van de
boerenbruiloft is dit jaar in handen van Wittenhorst waar bruid en
bruidegom beiden lid van zijn.

binnen ons stratenmakersbedrijf.

Tevens zijn wij op zoek naar een

ervaren

stratenmaker

Voor informatie
van Rengs bestrating BV
Hoebertweg 6, 5966 ND America
vanrengsbestrating@home.nl
077 464 1755

Foto
van de
week!

Uitnodiging
Informatieavond OLS 2010 Grubbenvorst
De Stichting OLS 2010 en de gemeente Horst
aan de Maas organiseren op dinsdag 26
januari tussen 19.00 uur en 21.00 uur een inloopavond met betrekking tot het OLS 2010.
Voor deze gebeurtenis worden in de periode
van 25 juni tot en met 10 juli 2010 diverse activiteiten georganiseerd.
De informatieavond wordt gehouden in gemeenschapsaccommodatie ’t Haeren, Prinses
Irenestraat 20-B in Grubbenvorst.
Gedurende deze avond kunt u vrijblijvend binnenlopen om u te laten informeren over het OLS
2010.
Er zullen een aantal informatiepunten worden
ingericht waar iedereen met vragen over
onder andere de volgende onderwerpen
terecht kan:

1. verkeersstromen
2. parkeren: op diverse locaties in de omgeving
3. activiteiten
4. route optocht: OLS terrein, brug over spoorlijn, Bisweide, Asterstraat, Burg. Van Kempenstraat, Past. Zegersstraat, Kloosterstraat,
Baersdoncklaan, Leliestraat, Bisweide en via
de brug terug naar het terrein.
5. beveiliging
6. de indeling van het terrein en mogelijk nog
andere zaken die van belang kunnen zijn.
Naast mensen van de Stichting OLS 2010 en
de gemeente Horst aan de Maas zullen ook
de politie, brandweer en GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen)
aanwezig zijn.
Buurtgenoten, bewoners langs de optochtroute,
ondernemers en overige belangstellenden zijn
op dinsdag 26 januari 2010 tussen 19.00 uur en
21.00 uur van harte welkom.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Verleende vergunningen
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende vergunningen
zijn verleend:
Lichte bouwvergunning
• Het oprichten van een tuinhuis met luifel
op het perceel gelegen aan de Hertog van
Gelresingel 16 te Horst, door de heer W.E.
Douven te Horst
• Het oprichten van een carport op het perceel
gelegen Achter de Pastorie 39 te Melderslo,
door de heer M. Clephas te Oostrum
• Het oprichten van een overkapping met
lichtstraat op het perceel gelegen aan de
parallelweg 1 te Grubbenvorst, door de heer
P. Besouw te Grubbenvorst
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 21 januari 2010
Reguliere bouwvergunning
• Het aanbouwen van een keuken en een verdieping op de garage op het perceel gelegen
aan de Veenpluis 15 te Sevenum, door M.
Kersten te Sevenum
• Het oprichten van een bijenhal op het perceel
gelegen aan de Venloseweg ongenummerd te
Sevenum, door P. van Berlo
Bovengenoemde bouwvergunninggen
zijn verstuurd op 18 januari 2010
• Het oprichten van een buitenzwembad op
het perceel gelegen aan de Venrayseweg 103
te Horst, door de heer L. Haegens te Horst
• Het verbouwen van een garage tot praktijkruimte + bouwen bijgebouw op het perceel
gelegen aan de Willem-Alexanderstraat 39 te
Horst, door mevrouw R. Hermsen te Horst
• Het verbouwen van een woonhuis op het perceel gelegen aan de Kranestraat 67 te Horst,
door de heer J.A.G. Clabbers te Horst
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 21 januari 2010

Brandweertips!
Laat brand uw carnaval niet bederven
Over een paar weken is het weer zover:
carnaval. De tijd van lol en plezier. Velen van
u zullen al druk in de weer zijn met de voorbereidingen. Denk bij die voorbereidingen
ook eens aan de onderstaande adviezen.
Het kan u veel ellende besparen en houdt
carnaval leuk!
Carnavalskleding
• Carnavalskleding vervaardigd van watten,
veren, foam, nylon, polyester of andere puur
synthetische materialen kunnen vaak al door
aanraking met een brandende sigaret vlamvatten. Wees daarom kritisch bij de keuze van
uw carnavalskostuum. Vooral foam en polyester
zijn zeer gewild. Niet alleen omdat het goedkoop is, maar ook omdat het in vele kleuren
verkrijgbaar is en gemakkelijk te verwerken.
Behalve dat foam en polyester gemakkelijk
vlam vat, smelt het materiaal vrijwel meteen
en brandt daarbij in de huid. Hierdoor ontstaan
ernstige brandwonden.
• De brandweer adviseert u om geen brandbare
kleding te dragen of om in ieder geval goede
onderkleding, vervaardigd van natuurproducten
zoals wol en katoen, te dragen. De kans op
het direct inbranden op de huid kan door deze
onderkleding aanzienlijk verkleind worden.
• Voor kleding (in het algemeen) geldt, dat des
te strakker de kleding om het lichaam zit des te
moeilijker een brand zich kan voortplanten.
Bij losjes zittende kleding komt makkelijker
zuurstof bij de vlammen waardoor het vuur zich
sneller verspreid.
Optocht
• Waarschijnlijk wordt er al hard gewerkt aan het
bouwen van carnavalswagens voor de optocht.
Het is belangrijk dat wagenbouwers de adviezen opvolgen van de carnavalsvereniging (kijk
op de website van uw carnavalsvereniging).
• Uit het oogpunt van verkeersveiligheid is het
verboden (Besluit personenvervoer 2000) om
personen te vervoeren in of op aanhangwagens
achter motorvoertuigen of bromfietsen en in
gesloten laadruimten van motorvoertuigen of
bromfietsen. Deze wijziging houdt dus in dat er
op carnavalswagens voor en na de optochten
geen personen vervoerd mogen worden.

• In het Besluit personenvervoer 2000 is een
uitzondering opgenomen dat bij evenementen of optochten waarvoor een gemeentelijke
vergunning is afgegeven (optochtvergunning),
uitsluitend tijdens de optocht op de aangegeven
route, personen in of op de voertuigen vervoerd
mogen worden.
Overige adviezen
• Zorg voor een goedgekeurde brandblusser
aan ‘boord’. Voor de kleine wagen volstaat een
autobrandblusser en voor de grote wagens een
brandblusser van 6 kg. Tevens is het van belang
geen brandbare materialen of constructieelementen in de buurt van warmtebronnen (o.a.
uitlaat en motor) te plaatsen.
• Gebruik voertuigen en aanhangers die in goede
staat verkeren.
• Informeer bij uw verzekeringsmaatschappij of
u tijdens deelneming aan de optocht verzekerd
bent tegen wettelijke aansprakelijkheid.
• Zorg ervoor dat de bestuurder van het betreffende voertuig het vereiste rijbewijs heeft.
En dan na een gezellige avond uit…
• Wees alert als u, na afloop van het feestgedruis,
zelf nog een warme snack klaarmaakt met de
frituurpan. Laat de frituurpan nooit alleen en val
niet in slaap.
• Zorg ervoor dat u altijd een goed passende
deksel bij de hand hebt waarmee u in geval van
nood (vlam in de pan) de brand kunt doven.
• Blus brandend vet nooit met water.
De brandweer wenst u een gezellige en vooral
veilige carnaval toe!

Verleende sloopvergunning
• Het slopen van een stalling op het perceel
gelegen aan de Snelkensstraat 4A te Sevenum, door G. Peeters
Deze sloopvergunning is verstuurd op
18 januari 2010
• Het slopen van een agrarische bedrijfswoning op het perceel gelegen aan de
Weijweg 6 te Horst, door Deckers-Weijs
Beheer BV te Melderslo
Deze sloopvergunning is verstuurd op
21 januari 2010
Over de sloopvergunning kunt u inlichtingen
inwinnen bij de afdeling Vergunningen.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene
Wet Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester
en Wethouders van Horst een bezwaarschrift
indienen binnen zes weken na de dag van
verzending van de betreffende vergunning.
Een bezwaarschrift schorst de werking van
de vergunning niet. De indiener van een
bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond (sector
bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist. Aan het
indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten
verbonden.
Lichte bouwvergunning met ontheffing
• Het oprichten van een houten schutting op
het perceel gelegen aan de Beatrixstraat
9 te Grubbenvorst, door de heer P.P.L.J.
Strijbosch te Grubbenvorst, met toepassing
van art. 3.23 Wro + 50.3bWw
Reguliere bouwvergunning met
ontheffing
• Het plaatsen van een dakkapel op het perceel
gelegen aan de Pr. Beatrixstraat 36 te Horst,
door dhr. S. Linders te Horst, met toepassing
van art. 3.23 Wro en art. 50 lid 3 Woningwet
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 21 januari 2010
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit
besluit is betrokken kan een beroepsschrift

indienen binnen zes weken na de dag van verzending van de betreffende bouwvergunning
met ontheffing bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond). Deze mogelijkheid staat alleen
open voor belanghebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet tot het inbrengen van zienswijzen in
staat zijn geweest.
Een beroepsschrift schorst de werking van de
bouwvergunning met ontheffing niet. De indiener van een beroepsschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AX
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het
indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten
verbonden. Over de bouwvergunningen kunt
u inlichtingen inwinnen bij afdeling vergunningen.
Horst, 21 januari 2010.
De burgemeester van Horst aan de Maas,
Ir. C.H.C. van Rooij.

Aanvraag vergunningen
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat aanvragen voor de volgende
vergunningen zijn ingekomen voor:
Aanvraag reguliere bouwvergunning
• Het oprichten van een stapmolen op het
perceel gelegen aan de Venloseweg 17 te
Sevenum, door de heer H.L.M. van de Broek
te Sevenum
• Het oprichten van een overkapping voor
ketels op het perceel gelegen aan de
Helenaveenseweg 13A te Sevenum, door
Onroerend goed IMO AGF BV te Sevenum
• Het vergroten van een rundveestal en
machineloods op het perceel gelegen aan de
Driekooienweg 20 te Evertsoord, door Mts.
Rops-Linskens te Evertsoord
• Het vergroten van een horecazaak aan de
Denenweg 20 te Melderslo, door de heer
E. Janssen te Melderslo
Aanvraag lichte bouwvergunning
• Het plaatsen van dakkapellen op het perceel
gelegen aan de Tienrayseweg 6 te Horst, door
de heer T.A.J. Bakker te Horst
• Het oprichten van een carport op het perceel
gelegen aan De Lom de Berghlaan 50 te
Horst, door de heer L.H.M. Gommans te Lottum
• Het plaatsen van een tuinhuisje met overkapping op het perceel gelegen aan Pastoorsveld
32 te Horst, door de heer J. Tax te Horst.
Aanvraag sloopvergunning
• Het slopen van 2 houten stallen op het
perceel gelegen aan de Wouterstraat 9 te
America, door de heer Kleuskens, Librije 3 te
Horst
• Het slopen van het asbestdakbeschot van
een woonhuis op het perceel gelegen aan
de Schadijkerweg 33 te Meterik, door dhr.
W.C.B.M. Janssen te Meterik
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Horst, 21 januari 2010.
De burgemeester van Horst aan de Maas,
Ir. C.H.C. van Rooij.

Vastgesteld bestemmingsplan
“Bouw woning Donkstraat te Swolgen”
Burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas maken bekend dat de gemeenteraad van de voormalige gemeente
Meerlo-Wanssum op 7 december 2009 het
bestemmingsplan “Bouw woning Donkstraat
te Swolgen” gewijzigd heeft vastgesteld. Het
plan heeft betrekking op de bouw van één
woning op een perceel aan de Donkstraat te

Zwembad
de Berkel
Swolgen, het perceel is kadastraal bekend
gemeente Meerlo, sectie B, nummer 4692.
De gewijzigde vaststelling ziet op de toevoeging aan de bouwregels dat eerst een
archeologisch onderzoek door middel van
karterende megaboringen moet worden
uitgevoerd voordat bouwvergunning verleend
zal worden.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt op
grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet
ruimtelijke ordening met ingang van
vrijdag 22 januari 2010 gedurende
een periode van zes weken voor
iedereen ter inzage in de informatiehoek
van het gemeentehuis van Horst aan de
Maas (Wilhelminaplein 6 in Horst) tijdens
de openingsuren van het gemeentehuis en
desgevraagd na telefonische afspraak op
een ander tijdstip. Daarnaast wordt het
bestemmingsplan gepubliceerd op de website
www.horstaandemaas.nl.
Gedurende de beroepstermijn van zes weken,
met ingang van vrijdag 22 januari 2010 tot en
met 15 februari 2010, kan tegen het besluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan
beroep worden ingesteld bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State
door:
- een belanghebbende die tijdig bij de
gemeenteraad zienswijzen over het
ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft
gebracht;
- een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijzen naar voren heeft gebracht.
Een beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Dit betekent dat het besluit van de
gemeenteraad in werking treedt met ingang
van de dag na die waarop de beroepstermijn
afloopt. Wie tijdig beroep tegen het besluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan
heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State ook verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen. Indien dit verzoek
binnen de beroepstermijn wordt ingediend,
schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.
Een beroepschrift kunt u sturen naar de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage. Een verzoek om voorlopige
voorziening kunt u sturen naar de voorzitter
van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.
Horst, 21 januari 2010
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris

Milieu
Wet milieubeheer
bekendmaking beschikking
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om milieuvergunning binnengekomen.
De ontwerpbeschikking van deze milieuvergunning heeft al ter inzage gelegen.
Bedrijfsactiviteiten: vleesvarkenshouderij
annex akkerbouwbedrijf
Aanvrager:
Maatschap Peelen
Adres inrichting:
Holstraat ongenummerd
Meerlo
Datum aanvraag: 3 februari 2009
Tijdens deze inzagetermijn zijn geen zienswijzen binnengekomen. De ontwerpbeschikking is ongewijzigd omgezet in een definitieve
beschikking (lees milieuvergunning).
Ter inzage en nadere informatie
Ons besluit om de milieuvergunning te verlenen en andere ter zake doende stukken liggen
ter inzage van 26 januari 2010 tot en met
1 maart 2010.
U kunt de betreffende stukken inzien in de
informatiehoek van het gemeentehuis aan

het Wilhelminaplein 6 in Horst tijdens de
openingsuren van het gemeentehuis.

Kranestraat 14, 5961 GZ Horst,
tel. (077)447 97 25
Rooster vrij zwemmen

Voor meer informatie of wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u
contact opnemen met de heer J.Huijs van de
afdeling Vergunningen via telefoonnummer
077-4779777.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de
inzagetermijn een beroepschrift indienen
tegen dit besluit. Een belanghebbende
kan geen beroep instellen, indien hem
redelijkerwijs kan worden verweten dat hij
geen zienswijzen naar voren heeft gebracht
over de ontwerpbeschikking.
De milieuvergunning treedt in werking na
afloop van de beroepstermijn. Dit geldt niet
wanneer iemand in de beroepstermijn beroep
instelt en tevens vraagt om een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen wanneer u
beroep heeft ingesteld.
Voorwaarde voor het toekennen van een
verzoek om voorlopige voorziening is dat
er “onverwijlde spoed“ is. Dit wil zeggen
dat de situatie niet toelaat dat kan worden
gewacht op de definitieve uitspraak op het
beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschrift richten aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u vragen bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het
behandelen van het beroep en het verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Voor verdere informatie hierover kunt u terecht bij de Raad van State, tel. (070) 4264251,
www.raadvanstate.nl.

Dag/Tijd
Donderdag
18:30-20:00
20:45-21:30
Vrijdag
12:00-13:30
18:30-21:30
Zaterdag
14:00-18:00
Zondag
11:00-15:00
Maandag
09:30-11:30
09:30-10:15
11:00-13:30

Dinsdag
09:15-10:15
12:00-13:30
13:30-14:15
18:30-20:00
Woensdag
07:30-08:30
09:00-09:45
12:00-15:30

Bad
Beide Baden
Recreatiebad
Zwangerschapszwemmen
Beide Baden (goedkoop tarief)
Recreatiebad
Beide Baden
Beide Baden
Recreatiebad
(baby-/peuterzwemmen)
Wedstrijdbad (trimzwemmen)
Wedstrijdbad + v.a. 11:30 uur
ook recreatiebad
(goedkoop tarief)
Vrouwenzwemmen
Beide baden (goedkoop tarief)
Trimzwemmen
Beide baden

Beide baden (goedkoop tarief)
Aqua-varia
Beide baden

Tarieven: € 4,20 (2 t/m 12 jaar € 3,20, kinderen
t/m 2 jaar gratis).
Tip: als u een 10 badenkaart of 25 badenkaart
koopt bent u aanmerkelijk goedkoper uit.
Zie www.horstaandemaas.nl.
Hier ook meer informatie over de mogelijkheden
voor diverse doelgroepen zoals Hydro Riding,
Aqua-joggen, Aqua-varia, zwemles voor volwassenen en kinderen, Trimzwemmen, Zwangerschapszwemmen, Baby/Peuterzwemmen, en
Vrouwenzwemmen.
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl of
Lokale Omroep Reindonk teletextpagina 215.

Zwem ABC voor junioren
(8 t/m 15 jarigen)
Op vrijdagmiddag willen wij een lesgroep
starten speciaal gericht op kinderen van
8 t/m 15 jaar die nog geen zwemdiploma
hebben of nog een ander zwemdiploma erbij
willen halen.
Onze overige zwemlessen voor kinderen zijn
vooral gericht op kinderen van 5 t/m 8 jaar.
Voor verdere informatie of vragen kunt u contact
opnemen met Zwembad de Berkel.
Foto: Brendan van den Beuken

Horst, 19 januari 2010
Burgemeester en wethouders van
Horst aan de Maas,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet milieubeheer
Openbare kennisgeving melding
Voor een aantal bedrijven en bedrijfsactiviteiten is geen vergunning nodig op grond
van de Wet milieubeheer omdat zij vallen
onder landelijk vastgestelde algemene regels.
Als een dergelijk bedrijf of bedrijfsactiviteit
wordt gestart of als er een wijziging plaatsvindt moet dit worden gemeld bij de gemeente.
De gemeente moet deze meldingen bekend
maken.

Informatiebijeenkomsten energiebesparing
op 8, 9 en 10 februari
Gratis spaarlampenpakket voor deelnemers!

Bij de gemeente is een melding op grond van
Besluit Landbouw Milieubeheer binnengekomen. Deze melding is:
Ingediend op:
Betreft:
Aanvrager:
Adres inrichting:

3 november 2009
akkerbouwbedrijf
F.T.H. Jeuken
Swolgensedijk 9a Melderslo

Ter inzage en nadere informatie
De stukken die betrekking hebben op deze
bekendmaking liggen ter inzage met ingang
van 26 januari 2010 tot en met 22
februari 2010 in de informatiehoek van het
gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst
tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Voor meer informatie of wanneer u de
stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u contact opnemen met de afdeling
Vergunningen, tel: (077)4779777.
Beroepmogelijkheden
Burgemeester en Wethouders hoeven geen
besluit te nemen over deze melding. Zodoende
gelden hiervoor dus ook geen beroepmogelijkheden.
Horst, 19 januari 2010
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Een spaarlamp gaat veel langer mee dan een gloeilamp

De energieprijzen zijn de laatste jaren flink
gestegen. Door energie te besparen, verlaagt
u uw energierekening. Op dit moment zijn
er bovendien veel subsidieregelingen voor
energiebesparende maatregelen. Een goed
moment dus om in actie te komen!
De gemeente organiseert zes informatiebijeenkomsten over energiebesparing. De heer
F. Bovens, Energie-adviseur van Essent
Energiediensten BV, legt daar uit hoe u in huis
nog meer energie en geld kunt besparen en
welke subsidies daarvoor zijn. U bent van harte
uitgenodigd voor deze gratis bijeenkomsten!
Na afloop van de bijeenkomst ontvangt elke
deelnemer een spaarlampenpakket cadeau
van de gemeente Horst aan de Maas. Hiermee
maakt de gemeente het voor u extra eenvoudig en voordelig om energie en geld te
besparen. Wilt u deelnemen aan een van de
bijeenkomsten en hiermee het bespaarpakket
ontvangen? Meldt u zich dan vóór 30 januari
2010 aan.

Er zijn zes bijeenkomsten. Om het voor alle inwoners beter bereikbaar te maken, is gekozen
voor drie locaties: Sevenum, Grubbenvorst en
Horst. U kunt zelf kiezen welke locatie u het
beste uitkomt.
Maandag 8 februari
15.00 – 17.00 uur
Sevenum: De Wingerd, Maasbreeseweg 2
Maandag 8 februari
18.30 – 20.30 uur
Sevenum: De Wingerd, Maasbreeseweg 2
Dinsdag 9 februari
15.00 – 17.00 uur
Grubbenvorst: ’t Haeren, Irenestraat 20-22
Dinsdag 9 februari
18.30 – 20.30 uur
Grubbenvorst: ’t Haeren, Irenestraat 20-22
Woensdag 10 februari
15.00 – 17.00 uur
Horst: Gemeentehuis, Wilhelminaplein 6
Woensdag 10 februari
18.30 – 20.30 uur
Horst: Gemeentehuis, Wilhelminaplein 6
U kunt zich aanmelden door vóór 30 januari
te bellen naar het secretariaat van de afdeling
Ruimte, 077-4779465.
U kunt ook een e-mail sturen aan:
t.vanhegelsom@horstaandemaas.nl.
Zet in de mail uw naam, adres, telefoonnummer
en wanneer u wilt komen (datum en tijdstip).
Per bijeenkomst is plaats voor maximaal 25
deelnemers.
Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een
bevestiging van uw deelname.

Bekendmakingen
Wet Ruimtelijke
Ordening
Verleende bouwvergunning en ontheffing ex artikel 3.23 Wro
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas hebben besloten om bouwvergunning
te verlenen en met toepassing van artikel 3.23
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te verlenen van het bepaalde in:
• het bestemmingsplan “Buitengebied 1997”
voor het vergroten en verbouwen een bedrijfsgebouw (rundveestal) ten behoeve van
het plaatsen van een melkrobot op het adres
Crommentuijnstraat 61, 5964 NL in Meterik,
kadastraal bekend gemeente Horst, sectie L,
nummer 1274.
De aanvraag om reguliere bouwvergunning
voldoet aan het bepaalde in artikel 4.1.1, lid 1,
onder f van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) om met toepassing van artikel 3.23, lid
1 Wro ontheffing van het bestemmingsplan te
kunnen verlenen.
Het besluit tot verlening van ontheffing
en bouwvergunning ligt met ingang van
vrijdag 22 januari 2010 gedurende een
periode van zes weken ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis van Horst
aan de Maas, Wilhelminaplein 6 in Horst.
Belanghebbenden kunnen tegen de verleende
ontheffing en bouwvergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank
Roermond, sector bestuursrecht, Postbus
950, 6040 AZ in Roermond. De termijn voor
het indienen van een beroepschrift start met
ingang van de dag na die waarop het besluit ter
inzage is gelegd.
Het indienen van een beroepschrift schort
de werking van het besluit niet op. Indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist, kan gelijktijdig met het
indienen van een beroepschrift een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Op grond van artikel 6:13 van de Algemene
wet bestuursrecht kan geen beroep bij de
administratieve rechter worden ingesteld
door een belanghebbende aan wie redelijkerwijze kan worden verweten dat hij/zij geen
zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de
Algemene Wet bestuursrecht naar voren heeft
gebracht.
De kennisgeving van dit besluit vindt ook
plaats op www.horstaandemaas.nl.
Horst, 21 januari 2010.
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Vooraankondiging projectbesluit
Hoebertweg
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas geven op grond van artikel
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening,
kennis van haar voornemen om een projectbesluit ex. artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening
(Wro) voor te bereiden voor het oprichten van
een woning aan Hoebertweg ongenummerd
te America. Stukken met betrekking tot dit
voornemen liggen niet ter inzage. Evenmin kunnen tegen dit voornemen zienswijzen worden
ingebracht. Wij zijn voornemens dit voornemen
in overeenstemming met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht jo. artikel 3.11 van de
Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden. Dan
zal een nieuwe publicatie plaatsvinden, waarin
ook bekend wordt gemaakt wanneer en waar het
ontwerp-projectbesluit ter inzage ligt (eventueel samen met de ontwerp-bouwvergunning),
wie daartegen op welke wijze zienswijzen kan
indienen en binnen welke termijn dat dient te
geschieden.
Deze kennisgeving wordt ook bekendgemaakt
op www.horstaandemaas.nl.

Evenementenvergunningen
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage:
• HBSV ’t Trefpunt voor het houden van een
veldronde handboogschieten op 2 mei 2010 in
buiten- en bosgebied Tienray.
• Stichting Horst Promotie voor het houden van
een korendag op 24 mei 2010 in Lambertuskerk
en op het Wilhelminaplein in Horst.
• Vriendenclub de Oldtimers voor het houden
van het Oldtimerfestival Horst op 1 augustus 2010 op het ruiterterrein in de Kasteelse
Bossen in Horst.
• WVN (Wedstrijd vereniging Nederland), Veldweg 15a, 5431 CH Cuijk namens MC Lottum,
voor het organiseren van motorcrosswedstrijden op 13 en 14 maart 2010 op een terrein aan
de Hoogheide te Lottum.
U kunt de betreffende stukken inzien van
22 januari t/m 12 februari 2010 tijdens
de openstellingsuren van het gemeentehuis.
Gedurende deze termijn kunt u over deze aanvrage(n) mondeling of schriftelijk een zienswijze
naar voren brengen: mondeling bij de Afdeling
Vergunningen en schriftelijk bij het gemeentebestuur, t.a.v. de Afdeling Vergunningen.

Verkeers maatregelen
Voorbereidende werkzaamheden
rotonde Hegelsom
Vanaf zondag 24 januari 2010 vinden er
voorbereidende werkzaamheden plaats voor
de aanleg van de rotonde op het kruispunt
Stationsstraat - Past. Debijestraat/Handelstraat
in Hegelsom. Deze werkzaamheden bestaan uit
het verleggen van kabels en leidingen.
Voor deze werkzaamheden is het noodzakelijk
om tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen.
Op zondag 24 januari is de Stationsstraat
ten noorden van het kruispunt met de Past.
Debijestraat afgesloten voor verkeer. Doorgaand
verkeer wordt door middel van de bekende
gele borden omgeleid via het industrieterrein.
Daarnaast is er voor het verkeer op de Past.
Debijestraat en op de Stationsstraat ten zuiden
van het kruispunt met de Past. Debijestraat
slechts één rijbaan beschikbaar. Het verkeer
wordt met behulp van verkeersregelaars om-enom doorgeleid.

deze werkzaamheden zal de aansluiting met de
Handelsstraat voor alle verkeer zijn afgesloten.
In de tweede fase vinden er werkzaamheden
plaats aan de westkant van de Stationsstraat
(de kant van Hegelsom). De ingestelde
snelheidsbeperking op de Stationsstraat
vanaf de Van Elzenweg blijft ook in deze fase
van kracht. Het fietspad aan de kant van het
industrieterrein tussen de Van Elzenweg en
de rotonde Westsingel wordt tijdelijk tweerichtingen fietspad. Fietsers dienen over
te steken ter hoogte van de Van Elzenweg.
Bromfietsers dienen tijdens de werkzaamheden gebruik te maken van de rijbaan.
Het verkeer op de Stationsstraat kan in beide
fasen doorgang vinden.
Voor reizigers van het openbaar vervoer
geldt dat actuele reisinformatie over het
vervallen van een bushalte tijdelijk in de halte
worden aangegeven. Wij raden u aan deze
informatie goed in de gaten te houden.
In totaal zullen de voorbereidende werkzaamheden naar verwachting ongeveer 4 weken duren, behoudens onvoorziene omstandigheden.

Vanaf maandag 25 januari voeren de nutsbedrijven werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden
worden gefaseerd uitgevoerd.
In de eerste fase vinden er werkzaamheden
plaats aan de oostkant van de Stationsstraat
(de kant van het industrieterrein). Op de
Stationsstraat wordt vanaf de Van Elzenweg een
snelheidsbeperking ingesteld. Het fietspad aan
de kant van Hegelsom tussen de Van Elzenweg en de rotonde Westsingel wordt tijdelijk
twee-richtingen fietspad. Fietsers dienen over
te steken ter hoogte van de Van Elzenweg.
Bromfietsers dienen tijdens de werkzaamheden
gebruik te maken van de rijbaan. Gedurende

De start van de werkzaamheden aan de
rotonde zelf staat gepland voor medio maart.
Wij zullen u te zijner tijd informeren over de
planning en de verkeersmaatregelen die hiermee gepaard gaan.

tel. 077 - 4779510.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
7.30-12.00 uur en 13.00-16.00 uur.
Storingsnummer: tel. 06 - 23 49 82 49
(16.00-7.30 uur en in het weekend).

Brandweer
Voor spoedmeldingen belt u het landelijke
alarmnummer 1-1-2. Overige hulpaanvragen kunt
u melden aan de regionale alarmcentrale in Venlo
via tel. 077 - 356 56 56. Beide telefoonnummers
zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Voor meer informatie over de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met de opzichter van
de gemeente, de heer Th. Van Gend, bereikbaar op telefoonnummer 06 52 30 43 43. Voor
algemene vragen over de werkzaamheden kunt
u contact opnemen met de heer R. de Jong van
de afdeling Ruimte, bereikbaar op telefoonnummer 077 477 94 64.

Gekke Moandaag Grubbenvorst
Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de viering van Gekke Moandaag
in Grubbenvorst op maandag 1 februari 2010
zullen op deze datum tijdens de optocht tussen
13.00 uur en 16.30 uur de volgende wegen afgesloten worden: Reuveltweg, Prof. Linssenlaan,
Venloseweg vanaf de Prof. Linssenlaan, Past.
Vullinghsplein, Kloosterstraat, Wilhelminastraat,
Mgr. Joostenstraat, Lottumseweg, Past.
Vullinghsplein.
Verzoek aan de bewoners langs de optochtroute om de weg zoveel mogelijk autovrij
te maken.

Algemene informatie
Openingstijden gemeentehuis
Openingstijden alle afdelingen: maandag t/m
vrijdag 08.00 – 12.00 uur.
Daarnaast is de afdeling burgerzaken ook
maandagmiddag/avond van 14.00 - 20.00 uur
geopend.
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.

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

Informatiehoek
Geopend:
Maandag 09.00-12.00 en van 14.00-19.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 09.00-12.00 en van
14.00-17.00 uur.
Op afspraak:
Buiten de openingstijden kunt u tijdens
kantoor-uren terecht na afspraak.
Gemeentewerf
Americaanseweg 43, 5961 PC Horst,

Regionale team handhaving
Regionaal team handhaving houdt toezicht op
naleving van de regels. Het gaat onder andere om
regels voor bouwen, ruimtelijke ordening, milieu
en brandveiligheid en de regels van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV).
Telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren:
0478-52 33 33 (gemeentehuis Venray).
Buiten kantooruren bij spoedgevallen:
politie, tel. 0900-88 44. Postadres: Afdeling
Veiligheid en handhaving, p.a. gemeente
Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. E-mail:
gemeente@venray.nl t.a.v. afdeling Veiligheid en
Handhaving.

Afspraak maken voor aanvragen/
verlengen reisdocumenten
U kunt voor de woensdagmiddag tussen 13.30
– 16.15 uur afspraak maken voor het aanvragen
van een paspoort of ID-kaart/rijbewijs. U kunt
de afspraak via het callcenter (tel: 077-4779777)
indienen of via een digitaal formulier.
Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u bij de
afdeling Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30-16.00 uur.
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verenigingen 17
Jeugdprins en
jeugdprinses
Turftreiërs America

Nieuwe prins Meulewiekers
Afgelopen zaterdag is de 46e prins van de Meulewiekers uitgekomen. Rond 22.44 kwam prins Koen I
(Koen Lemmen) uit. Zijn adjudanten zijn Remco (Vermeer) en Thijs (Bouten). Op zondag 7 februari houdt
prins Koen I vanaf 13.13 uur receptie.

Zomerprins komt uit
De Maandagavondclub van pretcafé de Beurs installeert maandag 25 januari een heuse zomerprins.
Omstreeks 22.11 uur vindt de
proclamatie en installatie van de
vierde zomerprins plaats. Eerder
die avond wordt afscheid genomen

van de zomerprins van 2009 en zijn
gevolg. Prins Peter III (Speijcken), zijn
charmante prinses Nellie en de adjudanten Rob en Patrick dragen dan de

scepter over aan de nieuwe zomerprins. Het programma start om 21.30
uur. De presentatie is in handen zijn
van spreekstalmeester Hay Vissers.

Yogacentrum L’Espoir
U kunt bij ons o.a. terecht voor Ha-Tha yoga
(de zachtere vorm) en Ashtanga yoga (de pittige vorm)
Nog nooit yoga gedaan?
Bij voldoende deelname start er een beginnersgroep
op maandag van 20.15 uur - 21.15 uur o.l.v. Monique Litjens
Voor de eerste 5 lessen  25,Voor meer informatie:
tel. 077-3988482 of 3985136 . Almeweg 11, 5961BD Horst
e-mail: yogalespoirhorst@home.nl . www.yogacentrumlespoir.nl

Jeugdprinsenpaar Frank I en Tessa I van de Turftreiërs

Varkensschnitzel
10 stuks
à 150 gram

 8,95

voor overige aanbiedingen zie:
www.huubkes.nl

Zondag 17 januari is in America
de 44e jeugdprins en 11e jeugdprinses
uitgekomen. Frank van der Sterren
en Tessa Peeters vormen het jeugdprinsenpaar. Dit doen ze samen met

hun adjudanten Jelle van den Homberg
en Nicole Arts. Zaterdag 30 januari
houden Frank I en Tessa I receptie
vanaf 20.11 uur in de Bondszaal in
America.

Kilootje Konsalik?
Slechts € 3,00! KiloKnallen bij TerugBlik
Veemarkt 7A Horst

Grote keuze in

carnavalskleding

en accessoires voor groot en klein
tegen speciale prijzen!
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speciale aanbie

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

Gratis parkeren voor de deur!

Nieuwe prins Klotbultjes
Griendtsveen
Zondagmiddag 17 januari is in ‘De Zaal’ in Griendtsveen Joost
Gielens uitgeroepen tot prins van de Klotbultjes. Prins Joost I wordt
bijgestaan door de twee adjudanten Guus Kanters en Rick Meulendijks.
Joost (19) is in zijn dagelijkse leven werkzaam als timmerman en gaat
nog één dag in de week naar school. Zondag 31 januari houdt hij
receptie van 14.00 tot 15.30 uur in ‘De Zaal’ in Griendtsveen.
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Florale Vormgevers op L1 tv

Toverland

Tentoonstelling carnaval Sevenum
Venetië/ Rio de Janeiro Theaterconcert
‘It’s a
kind of
Magic’

Gene Taylor treedt op in Horst

Blues is back in town!
Bluesfanaten opgelet! Living legend Gene Taylor zal aanstaande
zondag (24 januari) optreden in Cambrinus te Horst. Deze Amerikaanse
muzikant is een van de meest vermaarde bluesrock- en boogiewoogiepianisten ter wereld.

Toverland Events
organiseert en presenteert
op 12 en 13 maart 2010 ‘It’s
a kind of Magic’. Een uniek
theaterconcert in een
evenzo unieke omgeving.

Een carnavalsmasker dat te zien is bij de Florale Vormgevers
De tentoonstelling carnaval Venetië/Rio de Janeiro is tot en met 13
februari te zien bij de Florale Vormgevers in Horst. Een bezoek is mogelijk
tijdens de openingstijden van de zaak. Op 18 januari wordt hieraan in het
programma Goeiemiddag Limburg aandacht besteed. De tentoonstelling
omvat maskers en kostuums uit beide carnavalssteden.
Carnaval komt pas echt op gang
als Nieuwjaar voorbij is. Bij de Florale
Vormgevers Erwin Michielsen en Ger
Hoebers is het inmiddels al carnaval.
In de galerie zijn Venetiaanse maskers
en kostuums te zien en er worden
bijzondere creaties tentoongesteld die
alles te maken hebben met carnaval in
Rio de Janeiro. De maskers uit Venetië
zijn stuk voor stuk kunstwerkjes op
zich. Vervaardigd op authentieke wijze,

van papier-maché en voorzien van een
dun laagje gips. Op deze basis worden
buiten het schilderen, ook allerlei
materialen aangebracht, zoals kralen,
strass-steentjes, veren, koord en nog
veel meer. “Carnaval is een prachtig
onderwerp om te vertalen naar je
eigen vak”, aldus Erwin Michielsen.
Naast de fraaie Venetiaanse maskers,
staan bijzondere plantaardige maskers
opgesteld.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Monks Avenue
treedt op in
Sevenum

Monks Avenue te zien en horen in Stapperij De Gaper in Sevenum
Zaterdag 23 januari staat Monks
Avenue op het podium van Stapperij
de Gaper in Sevenum. Monks Avenue

is een band waar de energie letterlijk
van de bühne afstuitert. De aanvang
van het concert is om 20.30 uur.

De aanvang van de
concerten is om 20.00 uur en
vinden plaats op attractiepark
Toverland. De presentatie van
‘It’s a kind of Magic’ is in
handen van Antje Monteiro.
Partyband ApartY verzorgt de
muzikale basis. Kaarten
bestellen kan online via
regiotickets.nl of aan de
kassa’s van Toverland.
De locatie ‘Magic Forest’ in
Attractiepark Toverland is
gereserveerd voor twee
fantastische muzikale en
theatrale avonden. Niet alleen
het oor wordt gestreeld want
het oog wil ook wat. De
Opperheks van Toverland zal
eveneens het podium diverse
malen betreden en zal
iedereen versteld doen staan
van haar magische toverkunsten.
De muzikale basis van de
grootse concerten is
in handen van de regionaal
bekende band ApartY.
Deze band bestaande uit
(semi)-professionele
muzikanten met een
uitgebreide blazerssectie.
Deze band wordt speciaal
voor dit concert aangevuld
met een 10-koppig strijkers
ensemble. De presentatie
voor beide avonden is in
handen van Antje Monteiro.
Zij is bekend van haar rol als
‘Amneris’ in de hitmusical
‘Aida’. Ook speelde zij de
hoofdrol in de musical ‘Cats’.
Antje Monteiro presenteerde
op tv het KRO programma
‘Het gevoel van’.
Tijdens de avond zal de
zang in handen zijn van
afgestudeerde zangers en
zangeressen. Zij zijn
afkomstig van het Fontys
Conservatorium Tilburg en de
MusicAll Factory uit Tilburg.
Verder zal de succesvolle Zang
& Theatergroep Oker uit
Overloon hun opwachting
maken. Dit gemengde
theaterkoor van 55 leden zal
enkele eigen nummers ten
gehore brengen. Tevens
verlenen zij ook hun medewerking aan een aantal
andere songs. Twee tenoren
zullen het concert aanvullen
met hun vertolkingen van een
aantal songs in de stijl van
Andrea Bocelli.

Gene Taylor in Cambrinus
Taylor speelt al sinds 1962 piano.
Al snel bleek dat de jonge Gene een
virtuoos was, want al op zestienjarige
leeftijd trad hij op in Bluesclubs met
grootheden als Big Joe Turner, T-Bone
Walker, Pee Wee Crayton en Lowell
Fulson. Zijn discografie bevat intussen
ruim 40 albums die hij opnam met
zijn vaste bands of als gastmuzikant.
De pianist maakte tevens deel
uit van verschillende legendarische
bands zoals Canned Heat, u weet

wel van de hit ‘on the road again’.
Tegenwoordig maakt hij faam als lid
van ‘The Fabulous Thunderbirds’ waar
hij sinds 1993 deel van uitmaakt.
Sinds 2008 toert hij zowel solo als
met andere muzikanten langs festivals, clubs en theaters.
Gene Taylor zal om vier uur
’s middags het podium van
Cambrinus bestijgen. Voor meer
informatie en reserveren kijkt u op de
website cambrinusconcerten.nl

125-jarig bestaan Griendtsveen

Een verjaardag
voor iedereen

Naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van Griendtsveen heeft
fanfare Renantia een muzikale revue samengesteld.

Fanfare Renantia brengt een muzikale revue uit
Er treden diverse artiesten van
eigen bodem op. Het programma
wordt gepresenteerd op zaterdagavond 23 januari in gemeenschapshuis
‘De Zaal’ in Griendtsveen.

De avond vormt tevens de aftrap voor
het jubileumjaar van Griendtsveen.
De aanvang van de revue is om 20.00
uur. De zaal gaat open vanaf 19.15 uur.
Vol is vol.
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Groeibibliotheek Sevenum

Bijzondere expositie
In Groeibibliotheek Sevenum vindt van 21 januari tot en met 15 april een bijzondere expositie plaats. Er worden
producten van drie ateliers van Daelzicht tentoongesteld.

cultuur 19

Muziekcafé De Buun

Cool ’o’ keef
Zondag 24 januari vindt in muziekcafé De Buun in Horst een optreden plaats van Cool ’o’ keef uit Venlo. De aanvang van het concert is om
18.00 uur en de entree is gratis.

Cool ’o’ keef te gast in muziekcafé De Buun

Daelzicht biedt zorg aan mensen
met een beperking bij wonen en
bij het invullen van dagactiviteiten
thuis, op school of op het werk. Voor
openings -en bezoektijden zie groeibibliotheek.nl
Elke week bezoeken mensen
met een beperking atelier DOEN in
Hegelsom. Het atelier maakt onderdeel uit van de dagbesteding van
Daelzicht en heeft een eigen identiteit

en een eigen productielijn. Atelier
DOEN is een decoratieatelier waar
onder deskundige leiding diverse
activiteiten aangeboden worden. Zo
kunnen de bezoekers er ondermeer
kaarsen maken en voorwerpen van
hout, porselein en glas beschilderen.
De begeleiding stimuleert de
fantasie van de bezoekers, het
omgaan met materialen en gereedschappen en het zelfstandig werken.

Samen met de deelnemer wordt
bekeken welke activiteit aansluit
bij de vraag van desbetreffende
deelnemer. Tijdens de expositie zijn
de producten in de bibliotheek ook
te koop.
Atelier DOEN ligt aan de Stationsstraat 121 in Hegelsom. Het atelier
is open van maandag tot en met
donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Cool ’o’ keef is een bluesrockband uit Venlo en omstreken. De
bandleden hebben hun muziekinstrumenten weer tevoorschijn gehaald
na het grootbrengen van hun kids.
Net als fietsen verleer je het muziek
maken niet. Cool ’o’ keef weet van
wanten.
De soulvolle stem van Jos Janssen
en de spetterende gitaarsolo’s van
Peter Roefen worden op uitstekend

Vervolgboek

Ruilbeurs in PeelHistorisch museum America
Lottum
in Beeld

Op 7 maart start de inschrijving van ‘Historisch Lottum in
Beeld’ deel twee.
Het tweede deel uit deze reeks
wordt een aanvulling op deel een,
dat met een oplage van 650 boeken
binnen enkele dagen was uitverkocht. Na een oproep om nieuwe
foto’s, die volgden na het succesvol
uitbrengen van deel een, kwamen
er weer enkele duizenden foto’s binnen. “Van deze foto’s kan een mooie
selectie gemaakt worden voor deel
twee. Er ligt nu een mooie uitdaging
om te achterhalen wie er allemaal
op de aangereikte foto’s staan.
Hiervoor zullen we de al wat ‘rijpere’
inwoners en natuurlijk andere geïnteresseerden uit Lottum vragen om
hun bijdrage te leveren”, zegt Frans
Gommans. Frans Gommans is de initiatiefnemer van de fotoboekenreeks
over Lottum. Hij heeft al eerder
aangegeven dat er ook een derde en
vierde deel zal komen. De opbrengst
van alle delen gaat naar de Stichting
Houthuizermolen in Lottum. Op
het tweede deel kan ingeschreven
worden via e-mail fotoboeklottum@
gmail.com of tijdens de presentatie
van het boek in café D’n Hook op
7 maart.

Zondag 24 januari vindt de eerste ruilbeurs van dit jaar plaats in het
museumgebouw de ‘Kamphut’ aan de Griendtsveenseweg in America.
De beurs is te bezoeken van 10.00 tot 13.00 uur. Voor reservering van een
tafel of voor meer informatie: 077 464 16 26 (Claassens).
Een twintigtal standhouders
presenteert een grote variatie aan
oude en jonge verzamelobjecten.
Zo zijn er postzegels, munten,
ansichtkaarten, bidprentjes, sigarenbandjes en balpennen te zien en te
ruilen. Er is ook alle gelegenheid
om bij te praten en te genieten

niveau gebackt door solide drumwerk van Bart Schouwenburg en de
strakke bas van Jimmi Mual. In hun
repertoire worden grote namen als
The Free, Jimi Hendrix en Ted Nugent
niet geschuwd. Er komen echter ook
minder bekende namen als Poppa
Chubby en Terrell voorbij. Daarnaast
spelen ze eigen nummers. Ballads
voor de dames maken hun programma compleet.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Tovri brengt hilarische
klucht in Gasthôes te Horst

van een natje en een droogje.
De ruilbeurs is een ideale plek
voor verzamelaars die hun collectie
uit willen breiden. Liefhebbers die
graag eens snuffelen tussen alle
verzamelspullen, kunnen dit jaar elke
maand terecht in het Peelmuseum in
America.

Meezingen en kijken naar
archeologische vondsten
in De Locht
Zondagmiddag 24 januari treedt het Lochtkoor op in museum
De Locht. Bezoekers mogen uiteraard meezingen. Daarnaast zijn er
twee bijzondere tentoonstellingen.
Tot en met 1 april is er de
tentoonstelling ‘Gewassen en
Gestreken’. Tot 28 februari kan
men een bezoek brengen aan de
tentoonstelling over vondsten in
en rond Melderslo. In de jaren
2007-2008 heeft hier een
archeologisch onderzoek plaats-

gevonden. Het museum is tot
1 april geopend op woensdag van
14.00 tot 17.00 uur en op
zaterdag en zondag van 11.00 tot
17.00 uur. Groepen kunnen, op
afspraak, ook op andere tijden
terecht. Het meezingen begint om
13.00 uur.

Fanfare Renantia brengt een muzikale revue uit
Zondag 24 januari brengt
Tovri uit Meterik de hilarische
klucht ‘Pappie, hier ben ik’ op
de planken.

De uitvoering is in ’t Gasthôes in
Horst en begint om 20.15 uur. Kaarten
reserveren kan via de site van Tovri of
telefonisch: 077 398 67 49 (Christel).
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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.

Marcel Beeker

”Mijn belangrijkste
hobby is mijn gezin,
tenminste als je dat
over een gezin
mag zeggen”

Onderweg naar Sevenum tref ik Marcel Beeker aan. Hij staat voor zijn
huis en wil net naar binnen gaan. Hij wordt deze week ‘Geplukt’ door
HALLO. Een aardige jongeman met een voorliefde voor radio maken bij de
lokale omroep.

Koken met
Jan Cremers

Marcel heeft altijd in Sevenum
gewoond. Als het even kan, zal hij
ook nooit uit Sevenum vertrekken.
“Het feit dat je in de omgeving woont
waarin je bent opgegroeid is voor mij
de reden dat ik het leuk vind om in
Sevenum te wonen.” Hij ziet graag
dat er een rondweg om Sevenum
komt, net zoals Horst deze heeft. Het
centrum is al zo druk. “Elke keer als ik
door het centrum kom vraag ik me af
of de mogelijkheid voor een rondweg
al onderzocht is en hoe het ervoor
staat. Wat mij betreft mag de politiek
zich hier in de komende periode op
gaan richten.” Verder moet Sevenum
volgens Marcel blijven zoals het nu is.
Hij volgt de ontwikkelingen rondom
het Pastoor Vullingsplein met grote
interesse. Hij hoopt dat het grote
parkeerprobleem op zaterdag dan ook
opgelost kan worden.
Waar Marcel zich zorgen over
maakt is het feit dat steeds minder
respectvol met elkaar wordt omgegaan. “Met name in het verkeer wordt
Nederland agressiever naar elkaar.

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.

Erwtensoep
met
champignons
Benodigdheden:
(4-6 personen)
500 gram champignons
200 gram spliterwten
2 prei
0,5 knolselderij
1,5 liter kruidenbouillon (van
tabletten)
2 el fijngehakte peterselie
2 el fijngehakte selderij
75 ml slagroom
Bereiding:
• snijd de schoongeborstelde
champignons in plakjes;
• was de spliterwten;
• snijd de schoongemaakte prei
in dunne ringen. Was de
preiringen en laat ze uitlekken;
• snijd de knolselderij in plakken
van 1 cm dik, verwijder de
schil en snijd de plakken in
blokjes;
• breng de kruidenbouillon in
een soeppan aan de kook;
• roer de spliterwten en knolselderij door de bouillon en breng
opnieuw aan de kook;
• temper de hittebron en laat de
groenten in ongeveer 40
minuten gaar koken. Doe na
25 minuten de prei ringen in
de pan;
• roer als de erwten en knolselderij gaar zijn de champignonplakjes door de soep. Kook ze
een minuut of twee mee;
• roer ten slotte de fijngehakte
kruiden en de slagroom door
de soep. Dien meteen op.

Tips:
Soep wordt lekkerder van
smaak wanneer deze twee
dagen in de koelkast
doortrekt.
Gelieve deze soep met alle
huisgenoten te nuttigen.

hobby van hem is computers.
“Het maken van een film vind ik ook
leuk om te doen. Het filmen beperkt
zich uitsluitend tot het maken van
‘huiselijke’ opnames. Daarnaast fiets
ik ook graag. Maar mijn belangrijkste
hobby is mijn gezin, tenminste als je
dat over een gezin mag zeggen”, aldus
de Sevenummer.

Maar ook, dat er hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar worden gezet vind
ik zorgelijk. Een beetje meer respect
voor elkaar zou zeker niet verkeerd zijn”.
Dingen die in de praktijk anders gaan
dan dat hij vooraf gedacht had, hebben
ook zijn aandacht. ”Ik kan enorm over
bepaalde zaken piekeren en vaak onnodig. Zo ben ik momenteel bezig met
een computerprobleem. Vrijdagnacht
was het 01.30 uur en ik heb het nog niet
opgelost. Als ik Google mag geloven, sta
ik gelukkig met dit probleem niet alleen
op de wereld. Dat is dan weer een prettige gedachte”, lacht hij.
Op de vraag wat hij van de fusie met
Horst vindt is hij duidelijk. “Nee, ik vind
het zeker niet erg dat wij bij Horst komen. Het doel van de fusie is om kosten
te besparen. Dit zal naar mijn mening er
toe moeten leiden, dat de gemeentebelastingen omlaag kunnen. Er wordt dan
immers efficiënter gewerkt.

”Voor een lekkere
gourmet mogen
ze me ’s nachts
wakker maken”
Mochten de lasten voor de burger
niet omlaag gaan, dan vraag ik me af
of de fusie met Horst aan de Maas een
verstandige keuze is geweest.
De toekomst zal het leren.”
Marcel is iemand die van lekker
eten houdt en bijna alles lust. “Ik ben
de laatste jaren steeds meer vis gaan
eten. Garnalen en mosselen vind ik lekker. Voor een lekkere gourmet mogen ze
me ’s nachts wakker maken. Daar kan
ik van blijven eten. Dit heb ik geleerd
van mijn schoonfamilie waarvoor ik ze
zeer dankbaar ben”, besluit hij het
interview.

Marcel Beeker radioprogrammamaker bij Streekomroep Reindonk
Marcel Beeker is 38 jaar oud en
gehuwd met Ilse die 36 jaar is. Samen
hebben ze drie kinderen. Paulien (6),
Karin (4) en Liset is 2 jaar oud. Marcel
is in het dagelijkse leven werkzaam in
de ICT branche. Het (Venrayse) bedrijf
waar hij werkt is gespecialiseerd in
VOIP (bellen via internet) en de daarbij

behorende toepassingen. Zijn functie
is softwareontwikkelaar van allerlei
applicaties.
Een van zijn grootste hobby’s
is radioprogrammamaker bij Streekomroep Reindonk. Verder is hij samen
met enkele andere mensen beheerder
van de Reindonk website. Een verdere

PUZZEL

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Politiek moddergevecht

En paar politici ván de gemaent hebbe kuure,
Schriëuwe záke di ge eigelik ni wilt huure.
“Geej verdínt wiets te veul”,
“En geej ròpt flauwekeul”,
Jonges, zoë sladde pas écht en paar modderfigure!

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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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
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Cuisine de la Meuse
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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
doet de bomen
envroeg
struiken
kanveranderen
weer aan.
Ook en
ditkleur:
seizoen kent
4 5 1 3 9 7 2 8 6 De herfsthertegebraad
met een
winterskleuren,
garnituur. de
Ookkachel
de wijnen
van smaak
diep rood enWat
vol, uit
Spanje
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fazant
meteenouderwetse
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6 4 9 7 2 3 5 1 8 zijn hoogtepunten.
u culinairOok
verwennen!
garnituur.
de wijnen veranderen van smaak en kleur:
5 2 7 1 8 4 6 3 9 hertegebraad met een vroeg winters Laat

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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Hub Vermeeren treedt af
als voorzitter van Fotogroep
Horst aan de Maas

Vogelmarkt in Meerlo
Op zoek naar een nieuwe kanarie om het vocale gehalte in
uw huiskamer te bevorderen? Dan kunt u aanstaande zondag
(24 januari) terecht in zalencentrum ’t Brugeind te Meerlo.
Plaatselijke vogelvereniging ‘De Gevleugelde Vrienden’ organiseert namelijk weer de maandelijkse vogelmarkt aldaar.

Afgelopen zondag, tijdens de Jaarvergadering van FotoGroep Horst aan de Maas is Hub Vermeeren na meer dan
30 jaar voorzitter te zijn geweest, afgetreden als voorzitter van Fotogroep Horst aan de Maas. Marc Cremers neemt
het voorzittersstokjeover van Vermeeren.
In 1971 heeft Hub samen met
Jan Droesen de fotogroep ´Onstofix´
opgericht. ´Onstofix´ staat voor
Ontwikkelen - stoppen – fixeren,
de techniek uit de donkere kamer.
Ongeveer vijf jaar na de oprichting
van Onstofix heeft Hub na eerst
secretaris te zijn geweest de voorzitters hamer overgenomen.
Naast vele hoogtepunten heeft
de club ook een aantal dalen
gekend. Er zijn tijden geweest dat
de club zeer weinig leden had.
Mede door de vastberadenheid
van Hub, die in deze tijden voorzitter secretaris en contact persoon
tegelijk was, is de fotogroep blijven
bestaan. Door de intrede van het
digitale tijdperk en goede sfeer
binnen de club is het leden aantal
in de afgelopen jaren flink gestegen. Momenteel bestaat de fotogroep uit 21 leden. De naam
is een aantal jaren gelden veranderd van ´Onstofix´ in ´Fotogroep
Horst aan de Maas´.

Op deze markt kan iedere
ornitholoog, maar ook gewone
vogelliefhebber zijn hart luchten.
Er zullen verschillende vogelhandelaren aanwezig zijn met een
uitgebreide keur aan fladderaars.
Mocht u zelf nog een kanarie
dubbel hebben? Geen probleem
want u mag er zelf ook vogels
verkopen. Ook voor alle benodigd-

heden voor de vogelliefhebberij
kunt u er terecht. Maar natuurlijk
zal de markt een gezellig treffen
worden van vogelliefhebbers
waarmee u uitvoerig van gedachten kunt wisselen over uw hobby.
De markt zal gehouden worden
tussen 09.30 en 12.00 uur en er
worden geen kwartels en duiven
toegelaten.

Playbackweekend
America
Tijdens het playbackweekend in America kwamen heel wat talenten
langs. De jury heeft haar best gedaan om de winnaars aan te wijzen.

De nieuwe voorzitter Marc Cremers (r) overhandigt aftredend
voorzitter Hub Vermeeren een cadeau (foto: Jan Janssen)

Serumse Fiste
zoekt ondersteuning
Mogelijk hebt u in de weken
rond Kerstmis een opvallend affiche
in Sevenum zien hangen. Bezoekers
van Sevenumse winkels, friettenten
en cafés werden verrast met een
opvallende poster. Het bleek te
gaan om een oproep voor nieuwe
bestuurleden voor het jaarlijkse
straattheater en muziekfestival in
dat dorp: de Sèrumse Fiste. Het
tweedaagse festival vindt dit jaar
plaats op zaterdag 17 en zondag
18 juli. Het bestuur is dringend
op zoek naar nieuwe leden en
bedacht daarom deze ludieke actie.
De gemeentelijke herindeling was

op dat moment een actueel thema.
Dus durfde de PR-commissie van de
Sèrumse Fiste het aan om daarop in
te spelen.

Doener of denker, man of vrouw,
creatief of zakelijk brein. Elke frisse
wind is er één!”, aldus de PR-commissie van de Sèrumse Fiste.

”Kun jij de Sèrumse
Fiste dan wél aan?”

”Doener of denker,
man of vrouw,
creatief of zakelijk
brein”

Een kwajongen die in de straten
van Horst luidkeels ‘I love Hôôôrs’
roept, is echter ongeschikt voor de
organisatie. Met de vraag: ”Kun jij de
Sèrumse Fiste dan wél aan?” hoopt
het bestuur interesse op te weken bij
mensen die van aanpakken houden.
“We kunnen alle hulp gebruiken.

Voor meer informatie kijk op:
www.serumsefiste.com of neem contact op met het secretariaat. Tel. 06 30
87 14 30 of info@serumsefiste.com.

Winnaars Mini Playbackshow onderbouw
Op zaterdag 16 januari waren de
uiteindelijke winnaar van de Grote
Playbackshow Daphne & Celeste met
het liedje ‘Ugly’. Teun Lucassen, Bas
Janssen, Jasper Driessen, Etiënne
Klerkx, Lars Duijkers en Stijn Jacobs
lieten in een fraaie sexy act met pompoms hun meest vrouwelijke kanten
zien. Zij wisten daarmee de jury en
het publiek in de zaal in te pakken.
Zij mogen zich net zoals vorig jaar hèt
Playbacktalent van America noemen.
Op zondag 17 januari was het

de beurt aan de kinderen van de
basisschool in de Mini Playbackshow.
De jury wees Lotte Vervoort en
Helle Peeters met het nummer
‘Indianendans’ van de M-kids aan als
winnares van de onderbouw. Anouk
van de Heijden, Mirthe Vervoort en
Inge Mulders werden met het nummer
‘Mamma sé’ van K3 de winnaars van
de bovenbouw. Verder werd de middag naast de playbackacts ingevuld
met een gardedans van de nieuwe
dansmarietjes van de Turftreïers.

KWIK-REP
Voor onze nieuwe locatie Twinburg Noord
zijn we op zoek naar:

Westburg (cherrytomaten) bestaat uit drie
locaties, namelijk:
WB Produktie, 3.6 ha
Twinburg, 3.9 ha
Twinburg Noord, 6.5 ha
De locaties zijn gelegen in het
glastuinbouwgebied Californië. We zijn

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

www.kwik-rep.nl

gespecialiseerd in de teelt en verwerking van
de rode, gele en pruim cherrytomaten.
De cherrytomaten worden centraal verpakt
in onze verpakkingsloods. Onze tomaatjes
zijn te vinden in de betere supermarkten en
cateringsbedrijven.

Parttimers m/v
Voor de oogst van cherrytomaten
(Minimaal 20 uur beschikbaar per week)
Beloning volgens CAO glastuinbouw en aantrekkelijke
prestatieloonregeling.
Interesse?
Stuur dan je CV en de beschikbare werkuren op naar:
Twinburg Noord
T.a.v. Bas van Leeuwen
Nieuw Erf 4, 5971 PL Grubbenvorst
Of per e-mail: bas@cocktailqueen.nl
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Even voorstellen

I n gezon d e n b rief

Wethouder Loes Wijnhoven
aan het woord
Door de gemeentelijke herindeling heeft Horst aan de Maas maar liefst vijf wethouders gekregen. HALLO vind
het daarom hoog tijd om de desbetreffende dames en heren aan het woord te laten. Want wat zijn hun verwachtingen en plannen voor de toekomst van onze kersverse fusiegemeente?
Deze week aan het woord Loes
Wijnhoven, 32 jaar, getrouwd met
John en ze heeft drie kinderen. Ze
studeerde aan de agrarische hogeschool in Den Bosch. Wijnhoven zal
met haar portefeuille onder andere
verantwoordelijk zijn voor welzijn,
jeugd en jongeren
Wat is de belangrijkste uitdaging
binnen jouw wethouderschap?
“Ik wil een bestuurder zijn die dicht
bij de mensen staat zodat ik weet
wat er speelt onder de bevolking.
Ook wil ik al mijn gedane beloftes
nakomen.”
Heb je altijd al wethouder willen
worden?
“Nee, maar soms komt er iets op je
pad wat je niet door je vingers moet
laten glippen maar wat je met twee
handen aan moet grijpen. Wat mij
betreft is het wethouderschap in deze
gemeente daar een voorbeeld van.”
Wat maakt het wethouder zijn nu
zo interessant?
“Dat je werkt met veel verschillende
mensen en organisaties op een breed
terrein waarbij je met veel kanten
van de samenleving te maken krijgt.
Je kunt daadwerkelijk sturing geven
aan processen en ontwikkelingen
binnen je eigen woon- en leefomgeving.”
Wat verwacht je van de komende 4
jaar voor Horst aan de Maas?
“We staan voor een grote uitdaging
die veel tijd en energie zal vergen
van iedereen. Er ligt een ambitieus
coalitieakkoord waarmee we als college en raad samen enthousiast aan
de slag moeten gaan. Het openstaan
voor veranderingen zal hierbij centraal staan.”
Waar mag de kiezer jou altijd op
aanspreken?
“Ik vind dat alles bespreekbaar moet
zijn waarbij je je moet realiseren dat
er soms keuzes gemaakt worden die
niet tot ieders tevredenheid kunnen
en zullen leiden. Een goede en heldere communicatiestaat voorop.”

Waarom het CDA zo bang is
Misschien zou ik als titel moeten nemen; ‘Waarvoor is het CDA zo
bang?’ Maar dat geeft teveel credit aan de mogelijkheid dat het CDA in de
uitkomst van de vraag helemaal niet zo bang is. Zie het resultaat van de
Commissie Davids versus Balkende, gewoon zeggen dat het allemaal niet
waar is.
Van een partij die jarenlang in
de ‘regering’ van Horst aan de Maas
zetelt en als een soort van achteroverleunende massa van bovenaf
toekijkt kun je eigenlijk niet anders
meer verwachten. Heel diep in mijn
hart krijg ik bijna mede… pas op,
want voor je het weet heb je een of
ander …lijden en daar schiet je niks
mee op.
Als je zo ongeveer 50 tot 70 jaar
zetelt en nooit overleg hebt hoeven
te plegen met ‘anderen’ (lees: oppositie), dan kun je het de huidige
‘zetelaars’ niet kwalijk nemen dat ze
niet weten hoe dat is of hoe dat aan
te pakken.
Anno 2010 idem. CDA 11 zetels,
Essentie 6, SP 5, PvdA 3 en D’66
2. Als de leden van Essentie en
PvdA verwachten ook maar enige
melk los te kunnen weken uit de
CDA-pap, dan moet ik hen helaas
teleurstellen. Als ik tot de partij van
de Essentialisten zou behoren en
iets nieuws zou willen, had ik zelf
bedacht: ik ga met de PvdA, D66 en
de SP in zee en deze keer eindelijk
eens zonder het CDA werken aan een
gloednieuw Horst aan de Maas. We
weten dat alles zijn tijd nodig heeft.
Maar dan gebeurt er ten minste wat
anders en dat is toch wat bijna 60%
van de inwoners van deze gemeente

willen. Bijvoorbeeld zeker geen
mega-varkens-hotels en 1,2 miljoen
kippen-op-stok. Gemiste kans nummer zoveel.
Jammer dat er zo vaak wordt
geroepen: de SP heeft vaak iets te
‘zaniken’ of D’66 spartelt vaak tegen.
Zo gek is dat niet! Het is genoegzaam bekend dat de SP (en in de
afgelopen periode ook de PvdA)
steeds vanuit de oppositie moet werken. Ze doet van daaruit vaak zeer
belangrijke en goede voorstellen, die
echter naar de prullenbak verwezen
worden. Het vervelende is vaak,
dat pakweg een jaar later ongeveer
hetzelfde, in sommige gevallen een
klakkeloos gekopieerd, voorstel
gelanceerd wordt door het CDA en
dan gaat de hele fractie wel akkoord.
Zo ook nu weer: de deelname aan
de coalitie. Weggeschoven als een
soort van ‘lastig jongetje/meisje’ en
niet serieus aan de tafel genodigd
voor een gesprek. Blijft toch vreemd!
Nu maar hopen dat de CDA fractie
consequent is en over vier jaar wel
akkoord gaat. Is het CDA bang voor
andere richtingen? Is het CDA bang
voor nieuwe impulsen? Vandaar de
twijfel welke titel te gebruiken.
Felix van Haren,
Horst
je weet wel… van die Westtangent

Wethouder Loes Wijnhoven

Jan Linders Tienray feliciteert mevrouw Vorstermans
met een jaar lang gratis Pampers
In de eerste week van december konden klanten van supermarkt Jan Linders bij aankoop van drie pakken Pampers kans
maken op een jaar lang gratis Pampers. Tegen inlevering van
hun kassabon deden zo´n 150 klanten mee aan de actie.
Een van de drie winnaars, mevrouw Vorstermans uit
Sevenum, krijgt maar liefst 52 weken lang iedere week een
pak Pampers naar keuze cadeau.
De prijs is op 15 januari 2010 door supermarktmanager
Jos van Rens uitgereikt. Jan Linders is een zelfstandige
supermarktketen met 52 supermarkten in het Zuidoosten van
Nederland. De jaaromzet bedraagt ruim 300 miljoen.
Het bedrijf heeft ruim 2600 medewerkers.
Jan Linders is lokaal gericht en staat voor haar vakkundigheid,
een uitstekende versafdeling en voordelige producten.

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.

Een nieuwe coalitie, maar geen nieuw groen geluid!
Tijdens de verkiezingscampagne beloofden alle partijen veel en vooral
veel nieuws. Zo zou er in de komende raadsperiode meer aandacht worden
besteed aan groen, milieu en landschap.
De vraag is of de nieuwe coalitie
dat nieuwe beleid gaat formuleren
en nieuwe projecten op terrein van
groen, milieu en landschap gaat uitvoeren. Het nieuwe college van B&W
bestaat echter uit dezelfde partijen
als in de oude colleges en dat beloofd
dus weinig nieuws.
Het coalitieakkoord bevestigt
inderdaad dat het oude beleid wordt
voorgezet. Veel aandacht voor economie en zeer weinig aandacht voor

ecologie. Tijdens de eerste raadsvergadering zei Leon Litjens (namens
het nieuwe college?) dat wel degelijk
veel aandacht was besteed aan groen,
milieu en landschap. De vraag is of
deze uitspraak door de inhoud van het
coalitieakkoord wordt gestaafd. .
Het akkoord bevat een hoofdstuk
over de ruimtelijke visie van de kernen
en het buitengebied.
Hierin staan wel vele en harde uitspraken over economie en alleen een

paar softe uitspraken over groen. In de
teksten over groen en landschap wordt
alleen gesproken over ambitie, zoveel
mogelijk en in eerste instantie, maar
geen garanties en ook niet hoe de visie
concreet wordt gerealiseerd.
Bij de selectiecriteria voor nieuw
beleid, nieuwe projecten en de bezuinigingen is het beeld nog triester. Er
worden negen criteria genoemd, maar
geen enkele criterium op terrein van
groen en landschap.
Een zelfde beeld bij de projecten
en plannen. Van de 79 aangekondigde
plannen en projecten gaan er slechts
zes over groen, milieu en landschap.

Bovendien zijn ook deze groene projecten soft. Ook hier wordt gesproken
over waar mogelijk, er wordt getracht,
waar mogelijk en zonder daarbij landbouwfuncties aan te tasten en weer
ontbreekt de concrete invulling. Er is
geen integraal project (bijvoorbeeld
voor de uitbreiding van de ecologische
hoofdstructuur) en geen algemene
voorwaarde dat uitbreiding van (agrarische) bedrijven getoetst zal worden
aan milieu- en landschapsaspecten. Dat
betekent dat de verrommeling van de
afgelopen jaren wordt voorgezet.
De feiten geven dus een heel ander
beeld over de aandacht van de coalitie

voor groen, landschap en milieu dan
de uitspraken van Leon Litjens. Het is
beslist geen ambitieus akkoord op dit
terrein.
Tijdens de raadsvergadering heeft
de coalitie aangegeven graag te willen samenwerken met de oppositie.
D66 hoopt dat deze (kritische) analyse van het coalitieakkoord meegenomen zal worden en zal leiden tot
een collegeprogramma met meer en
hardere afspraken over groen, landschap en milieu.
Henk Kemperman
Fractievoorzitter D66
Horst aan de Maas
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VRAGEN
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 aan Joyce Peeters

Een gebroken
hart
Breken kun je van alles, de
spiegel, waardoor je zeven jaar
ongeluk hebt, oma’s theepot,
die van de bovenste plank, je
been met een weekje snowboarden, maar misschien nog
wel de meest pijnlijke is je
hart.
Een hart kan breken in wel
meer dan duizend kleine stukjes
(maak je niet druk, dit gebeurt
natuurlijk niet echt). Het gevoel
van een gebroken hart is het
gevoel van iemand verliezen
waarvan je dacht dat het de
ware was. Geen leuk gevoel
dus! Te doen bij een gebroken
hart: Huil goed uit. Het maakt
niet uit of het tien minuten of
drie weken duurt, die tranen
moeten eruit! Wees lief voor
jezelf en krop het niet op, praat
erover met je vriendinnen. Doe
iets creatiefs met je ellende,
schrijf bijvoorbeeld gedichten,
een gebroken hart is namelijk
een inspiratie-goudmijn. O ja,
houd deze gedichten wel voor
jezelf en stuur ze niet op naar
degene die je hart gebroken
heeft, hier krijg je namelijk spijt
van.
Don’t worry! Een gebroken
hart kan gemakkelijk gerepareerd worden. Wij hebben
verschillende stadia binnen het
reparatieproces bedacht:
1 Ontkenning. Het is niet uit,
het kan niet, dat mag niet en
dat wil ik niet!
2 Boosheid en woede. Wat ‘n
#%&@@*! Ik zal hem
*&%$@@!
3 Realisatie. Het is echt waar,
het is helemaal hartstikke uit.
4 Verdriet. Zorg voor grote
hoeveelheden tissues.
5 Acceptatie. Los laten en
verdergaan.
6 Opluchting. Hé, het leven is
nog steeds hartstikke leuk!
Na het reparatieproces ben
je weer opgebloeid tot een
happy single (een reparatieproces kan variëren van één week
tot drie weken). Jij als happy
single kunt weer volop op
jongens-jacht met je vriendinnen, spotten, knipogen,
versieren, kusjes geven en
lekker flirten!
Neem van ons aan, een
gebroken hart overleef je wel.
Volg gewoon ons wat-te-doenbij-een-gebroken-hart-stappenplan en je komt er zeker
bovenop!
Ps. Een extra hulpmiddel is
natuurlijk chocola!
Mies&Flo

Joyce en Blitz kunnen het goed met elkaar vinden
Naam:
Joyce Peeters
Leeftijd:
17 jaar
Woonplaats:
Horst
Waar zit je op school?
Op de gildeopleidingen in Venray.

Wat is je favoriete muziek?
Ik luister bijna alle muziek van top 40
naar hardcore en rock, Cascada vind ik
wel leuk.
Wat is je favoriete film?
Thirteen, The Grudge.
Wat wil je later worden?
Mijn droom is dat ik later in de paar-

JVBV een feit

jongeren 23

densport hoog kom te staan, dat lijkt
me gaaf.
En ik wil later graag gehandicaptenverzorgster worden.
Wat is je favoriete drankje?
Boswandeling met Flugel en jus
d’orange.
Waar ga je uit?
Op vrijdag ben ik meestal te vinden
in de Lange in Horst. Zaterdag is altijd
verschillend meestal ga ik dan naar
mijn vriend of ga ik naar het Paradijs
in Melderslo.
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Minder streng op mezelf zijn.
Bijvoorbeeld als ik iets fout heb gedaan geef ik mezelf vaak de schuld.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
Dat je er veel kunt uitgaan en mijn
vrienden wonen allemaal in de buurt.
In kleine dorpen is vaak veel minder
te doen.
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Ik zou er wel graag een manege willen hebben, en een grote discotheek.
Horst zou eigenlijk zelf een manege
moeten hebben. Een discotheek zoals
Zenith lijkt me ook wel leuk in Horst.
Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Nieuw Zeeland want dat lijkt me echt
super mooi.
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
Momenteel zit ik op 334.
Wat is je favoriete eten?
Grieks, maar ik vind bijna alles wel
lekker. Nou ja alles, olijven vind ik echt
helemaal niks!
Welke hobby’s heb je?
Paardrijden, Zumba (een combinatie
van aerobics en Latin dance). En veel
met vrienden omgaan.
Naam van je favoriete (huis)dier?
Mozart, maar die is helaas overleden
(pony). Maar ik heb er weer een heel
mooi en lief paard voor terug gekregen en dat is Blitz!

Broekhuizen en Broekhuizenvorst is een jeugdvereniging rijker. ‘ Jong
Volk Broekhuizen en Vorst’ (JVBV) werd afgelopen vrijdag een feit tijdens
een heuse New Year Party in het Broekhuizenvorster Koetshuis. De avond
was een succes want het was er een drukte van jewelste.

Er was eens…
Voorrondes
Nationale
Voorleeswedstrijden

De New Year Party in het Koetshuis was een succes

Op 30 januari worden de
voorrondes van de Nationale
Voorleeswedstrijd gehouden in
Grubbenvorst gehouden.
Voorleeskampioenen uit
groep zeven en acht van de
verschillende plaatselijke
basisscholen zullen aldaar hun
voorleeskunsten vertonen. Alle
deelnemers zullen maximaal vijf
minuten een passage voordragen
uit hun favoriete boek. Wie de
deskundige jury het best aan zijn
of haar lippen laat hangen mag
door naar de regionale voorronde
die op 6 maart zal plaatsvinden
in Horst. De wedstrijd zal starten
om half twee en duren tot half
vier en vindt plaats in de
Baersdonk aan de Kloosterstraat.
Op 5 februari wordt er nog een
lokale ronde gehouden voor de
winnaars van de basisscholen in
Meerlo en Wanssum. Deze wordt
gehouden in de basisschool De
Peddepoel in Wanssum, van half
twee tot drie uur.

De lokale band ‘International
Paper’ luisterde de avond op met een
stevig optreden voor een hossende
menigte. De vocale gaten werden
opgevuld door ‘dj MC’.
JVBV is een club voor de jeugd
vanaf groep drie op de basisschool
tot en met de vierde klas van het
voortgezet onderwijs. De leeftijdscategorieën worden onderverdeeld
in verschillende groepen. Voor elke
categorie worden activiteiten georganiseerd. Door middels van gezellige

inloopavonden bijvoorbeeld probeert
JVBV jongeren van de middelbare
school te bereiken. Het idee erachter
is dat de invulling van de avond juist
vanuit de jeugd zelf komt, waarna
de leiding en bestuur zorgen voor de
uitvoering en organisatie. De groepen
die voortkomen uit de onderbouw van
de basisschool draaien nu nog met
de vereniging Tina Mosa mee, maar
ook de allerjongsten zullen nog deze
zomer onder de vleugels van JVBV
komen te vallen.

Talent
gezocht!
Heb jij een stemmetje als
een nachtegaal? Ben jij de
nieuwe Hans Kazan? Ligt
iedereen altijd dubbel van het
lachen door jouw grappen?
Kortom ben jij het nieuwe
Horster talent? Geef je dan op
bij jeugdvereniging Joho, want
die organiseert dit jaar, alweer
voor de tiende keer, een heus
Talentenspektakel.
De deelnemersvoorwaarde
is wel dat je tussen de zes en
veertien jaar jong bent en dat je
durft te laten zien wat je kunt.
Playbacken, live zingen, cabaret,
goochelen, een muziekinstrument
bespelen, dansen noem het
maar op, alles mag! De show zal
plaatsvinden op zondag 13 maart
in ’t Gasthoës te Horst.
Op de dag wanneer het
allemaal gaat gebeuren worden
de deelnemers al enkele
uurtjes eerder verwacht. Want
bij binnenkomst zal er een
vakkundig team van kappers en
visagisten klaarstaan om je onder
handen te nemen. Je haar en
make-up worden aangepast aan
je optreden, zodat je bijvoorbeeld
op je te imiteren idool gaat lijken.
Doe je een goocheltruc? Geen
probleem de kapper meet je
zonder probleem een fantastisch
goochelaarskapsel aan, kortom
dit team tovert je om in wat je
maar wilt.
Wanneer iedereen zijn of
haar metamorfose is ondergaan
wordt er gezellig gezamenlijk
geluncht. Daarna gaat het echte
werk beginnen, je gaat dan
namelijk oefenen op de bühne,
een mega grote bühne wel te
verstaan. Op die manier voel je
hoe het is om op een podium
te staan. Ook zul je dan kennis
gaan maken met de jury die
je optreden gaat beoordelen.
Wanneer iedereen goed
voorbereid is en de plankenkoorts
is verdwenen, zal het publiek de
zaal binnenstromen. Nodig dan
ook iedereen uit om je te komen
aanmoedigen!
Door middel van een kort
gesprekje met de presentator zal
het publiek kennis maken met
jou. Daarna mag jij je kunsten
vertonen voor een uitzinnig
publiek. Je show zal geheid
een spectaculaire gebeurtenis
worden want de optredens zullen
met een heuse lichtshow en
rookeffecten begeleidt worden.
Wanneer iedereen aan de beurt
geweest is zal de vakkundige jury
haar oordeel vellen en de prijzen
uitreiken.
Lijkt het je leuk om mee
te doen? Schrijf je dan in voor
het Talentenspektakel van
Jeugdvereniging Joho Horst!
Aanmelden doe je via een
inschrijfformulier op de website
www.johohorst.nl. Lukt het
downloaden niet? Vraag dan
een inschrijfformulier aan via
inschrijven@johohorst.nl
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HZPC naar eerste plaats
in ranglijst Waterpolo
bezet de ploeg uit Horst nu de
gedeeld eerste plaats in de
competitie.
In de eerste twee kwarten ging
het duel tussen de nummers één
en twee van de ranglijst gelijk op,
toch kon HZPC met een 5-4

voorsprong de rust in. Aan het
einde van het derde kwart zag
HZPC kans om uit te lopen naar
een 7-4 voorsprong. Ondanks een
hectische slotfase wist de ploeg
uit Horst de drie punten uit het
vuur te slepen (8-7).

Loop
binnen...

De waterpoloërs van HZPC
hebben afgelopen zaterdag de
wedstrijd tegen de lijstaanvoerder
BZ&PC gewonnen. In eigen huis
won de ploeg van coach Guus
Tielen met 8-7 van de ploeg uit
Boxmeer. Door de overwinning

Korfbalvereniging
ODOS uit Hegelsom
Deze week in HALLO: Korfbalvereniging ODOS uit Hegelsom. De club
bestaat al sinds 1974 en startte toen met 38 leden. Tegenwoordig heeft de
club maar liefst 80 spelende leden verdeeld over acht teams. ODOS heeft al
vanaf het prille begin Sportpark ‘Wienus’ in Hegelsom als uitvalsbasis.

gratis meten
GRATIS MAKEN
gratis ophangen
op de gehele
collectie
overgordijnen*
* Actie geldig in januari 2010.
Vraag naar de voorwaarden
in de winkel.

ODOS voorzitter Jan Peters tijdens een
eerdere feestelijke bijeenkomst van de club

Advies, inspiratie, trends & kwaliteit,
daarvoor gaat u naar...

Jan Leenders
Leenders
Vijverlaan 2 5961 DJ Horst
T 077- 398 08 55

200903293 binnen adv jan leenders.indd 2

www.binnen.nl
18-12-2009 15:14:30

Wat betekent de naam ODOS?
“ODOS betekent: Ontspanning Door
Onderling Samenspel
Deze naam is destijds gekozen als
beste inzending van een van de leden.
Dit lid kreeg als prijs een shirt en een
rokje in de clubkleuren rood-wit.”
Speelt men korfbal buiten en/of
binnen?
“Bij het korfbal spelen we een velden een zaalcompetitie, wij kennen
geen winterstop. De veldcompetitie
wordt gespeeld in september en oktober en van maart tot en met mei.
In de winter (van november tot en
met februari) speelt onze vereniging
mee in de zaalcompetitie. Sporthal
“De Kruisweide” in Sevenum is dan
ons home.”
Spelen jullie ook een Nederlandse
competitie?
“ODOS is aangesloten bij het
KNKV(Koninklijk Nederlands
Korfbalverbond). Als vereniging vallen
wij onder de regio Zuid. Onze teams
hoeven daarom niet het hele land
door te crossen om een wedstrijd te
gaan spelen.”
Welke competitie spelen jullie?
“Onze senioren 1 spelen in de 2e
klasse en onze junioren spelen 1e
klasse. De overige teams spelen in de
regionale competitie. Een aantal spelersgroepen zijn momenteel ook nog
in de race voor een kampioenschap!”
Korfbal is een gemengde sport toch?
“ODOS is een dameskorfbalvereniging.
Het komt echter steeds vaker voor dat
ook binnen het dameskorfbal jongens
actief zijn. Dit is bij onze vereniging
(nog) niet het geval.”

Hoe oud moet je zijn om bij de club
te mogen?
“Vanaf vijf jaar mag je komen spelen
bij de mini’s. Hier krijgen kinderen
spelenderwijs les in korfbalvaardigheden.”
Hoe oud is ongeveer de jongste
speelster en oudste?
“De leeftijd van onze spelende leden
varieert tussen 5 en 40 jaar.”
Is het een dure sport?
“Het is vergeleken met veel andere
sporten geen dure sport. Natuurlijk
moet er goede en voldoende
voorzieningen zijn voor alle teams.
Daarom is onze vereniging actief bij
allerlei sponsoracties (bijvoorbeeld de
bloemenactie), zodat de clubkas gespekt wordt en de contributies relatief
laag kunnen blijven.”
Hoe vaak traint men?
“De jonge jeugdteams trainen één
keer per week, aspiranten trainen
twee keer per week.
De wedstrijden van onze jeugdteams
worden op zaterdag gespeeld. Ons
seniorenteam speelt hun wedstrijd op
zondag. Onze midweekteams spelen in
principe alleen wedstrijden. Als er echter geen wedstrijd gespeeld hoeft te
worden, houden ze toch een training.”
Wat is leuk aan korfballen?
“Korfbal is een leuke teamsport voor
jong en oud. Korfbal wordt gespeeld in
twee vakken: een aanvals- en een verdedigingsvak, waarbij je een directe
tegenstander hebt. Dit zorgt ervoor dat
het een dynamische en afwisselende
sport is! Diverse leden hebben al hun
25-jarig jubileum gevierd, dat spreekt
voor zichzelf toch?”
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Trainer eerste elftal
Grubbenvorst Ed Peters
Het eerste elftal van Grubbenvorst heeft in Ed Peters een trainer die met GFC ’33, het voormalige RKGFC, is
opgegroeid. Hij woont in Grubbenvorst en heeft tot zijn 35e in het eerste elftal gespeeld. De verwachtingen voor
dit seizoen zijn nog niet uitgekomen. Wat zal de tweede helft van het seizoen brengen?
Ed Peters stelt zich voor: “Mijn
naam is Ed Peters, ik ben getrouwd met
Karin en we hebben drie kinderen. Ik
werk bij de douane in Venlo en woon in
Grubbenvorst, het mooie dorp aan de
Maas. Ik heb altijd bij GFC’33, vroeger
RKGFC, gevoetbald. Op mijn 35e ben ik
gestopt bij het 1e elftal; toen ben ik bij
het 4e elftal gaan spelen. Toen ik bij de
senioren kwam voetballen, ben ik de
jeugd gaan trainen, net als zoveel selectiespelers dat toen deden. Automatisch
ging je met z’n allen een cursus voor
jeugdleider volgen, dat was heel leuk,
gezellig en leerzaam. Daarna heb ik,
samen met onder anderen Jan Verbong
(ex VVV), de cursus Oefenmeester 3 in
Nieuwstadt gevolgd. In het verleden
heb ik behalve bij GFC’33 ook enkele jaren de A1 van Meterik getraind. Enkele
jaren geleden ben ik nog drie seizoenen jeugdtrainer van Wittenhorst B1
geweest. Wat me bij is gebleven, is dat
beide verenigingen fijne clubs zijn met
een goede organisatie. Vanaf 1997 heb
ik ook het jeugdteam van GFC’33, waar
mijn zoon Kevin in speelde, getraind
van de F tot en met de B1. Daarna
wilde hij weleens een andere trainer.
Ik had toen zitting in het hoofdbestuur en ik was verantwoordelijk voor
voetbaltechnische zaken en stelde me
beschikbaar om het 2e seniorenteam te
gaan trainen en coachen. Mat Teeuwen
uit Egchel was hier toen hoofdtrainer en
ik kende hem nog als mijn jeugd- en
seniorentrainer in de jaren 1976 tot
1980. Omdat Mat in de winterstop van
zijn 2e seizoen aangaf te gaan stoppen
als voetbaltrainer, moest ik op zoek naar
een vervanger. In overleg met onze
toenmalige voorzitter, Jaap de Dreu, heb
ik me beschikbaar gesteld om als hoofdtrainer bij mijn eigen club aan de slag te
gaan. Samen met de prima leiders Jos
Clevers, Wiel Dommeck en Wiel Wijnen
promoveerden we vorig seizoen op een
haar na naar de 5e klasse.”

”Daarnaast vind ik
Hegelsom dit seizoen
sterker geworden ten
opzichte van vorig jaar”
Ed Peters over de tweede helft
van het seizoen: “Dit seizoen, met oud
1e-elftalspeler Jan Rievers als fanatieke
nieuwe leider, zijn de prestaties zeer
wisselend. Wat vorig seizoen in het
begin meezat, zit nu een beetje tegen,
wat een heel normaal verschijnsel is in
de voetbalwereld. Onze laatste wedstrijd voor de winterstop tegen America
waren we de betere ploeg, maar we
kwamen gewoonweg niet tot scoren.
America beheerste dat onderdeel wel
en zij maakten dan ook, uit een van
de sporadische aanvallen, de enige

goal van de wedstrijd. Zo ga je dan
met een kater Kerstmis tegemoet. We
krijgen kansen genoeg, maar we scoren
gewoonweg te weinig. Als je eenmaal
in een ‘flow’ zit, net als vorig seizoen,
dan zit alles mee. De spelers zullen dit
seizoen een tandje bij moeten zetten,
opdat we weer om de bovenste plaatsen mee te kunnen doen. Vanzelf gaat
dat niet. We gaan ons niet verschuilen
achter blessures, want daar heeft ieder
team in de loop van een seizoen mee te
maken. De reservebank, het 2e elftal en
de A1 van een club bepalen de sterkte
van een 1e elftal. Natuurlijk hebben wij
probleemgevallen, zoals Joris Rutten
met een afgescheurde kruisband en
Danny Straten, net terug uit Uruzgan en
nu 6 maanden op wereldreis. En dan
is er nog Bart Munten, die al langdurig
geblesseerd is. Daarnaast zitten diverse
spelers die het eigenlijk moeten maken
in het veld op dit moment niet op
hun beste niveau. De opkomst op de
trainingen van de spelers is perfect,
daar heb ik geen klagen over. We hebben een relatief jonge selectie. Bij het
eerste elftal zijn de meeste spelers rond

zijn nog niet uitgekomen.
We hebben vooral moeite met de
Brabantse ploegen. Die spelen lekker
fanatiek, met een goede beleving en
flink wat kwaliteit. Zo zijn ONDO en
Olympia Boys, beiden gedegradeerd
uit de 5e klasse, prima ploegen, die
hoge ogen gaan gooien dit seizoen.
Daarnaast vind ik Hegelsom dit seizoen
sterker geworden ten opzichte van vorig
jaar. De spelers die van Wittenhorst zijn
overgekomen zijn echte versterkingen.
Ik denk dat het voor ons spannend
wordt, de 2e competitiehelft. Als we elf
wedstrijden kunnen pieken, dan spelen
we nacompetitie. Als dat niet lukt,
moeten we nu de basis leggen voor volgend seizoen. Uiteindelijk gaat dit een
keer succes opleveren, daar ben ik van
overtuigd. Onze jeugdafdeling draait al
jaren goed, een belangrijk aandachtspunt is, zoals ieder seizoen, het krijgen
van voldoende jeugdtrainers / leiders
voor onze jeugd. Daar zullen we als
vereniging flink in moeten investeren
willen we hogerop komen.
Ik vind dat wij bij GFC’33, met zo’n grote
jeugdafdeling, moeten streven naar een

de 21 jaar, met daarbij 3 of 4 van 25
jaar. Een of twee dertigers completeren
het elftal. We maken bij de selectie
regelmatig gebruik van de 1e jaars A1
spelers Jeffrey Kullig en John Schatorjé,
die moeiteloos hun partij meespelen.
Dus toekomst is er voldoende. Probleem
is wel, dat de betere spelers al jaren
achter elkaar vertrekken bij GFC’33 en
nu spelen in onder andere het eerste
van Venlosche Boys. Zo zou onze doelman, Nick Schreurs, in de belangstelling
staan van 3e klasser Panningen en gaat
Jeroen van Summeren uit Grubbenvorst
als 2e jaar A- speler weg bij VVV, maar
komt helaas niet terug naar GFC’33.
Hij zoekt de 2e competitiehelft zijn
heil bij Venray twee. Op deze manier is
het moeilijk om hogerop te komen.
De verwachtingen voor dit seizoen

hoger niveau voor onze jeugdspelers.
Alleen dan kunnen we structureel op
een hoger niveau spelen met onze senioren en zijn we niet afhankelijk van een
tijdelijke ‘goede lichting’. Zo zullen we
ook op tijd de jeugd een kans moeten
geven en ze laten doorstromen als ze
er klaar voor zijn. In de winterstop is
het behelpen. Ik heb bewust gekozen
voor een langere rustperiode van vier
weken, zodat ook echt alle blessures
rust krijgen en behandeld kunnen
worden. Vanaf deze week zijn we weer
volop in training en gaan ervoor. Nog 11
wedstrijden vol gas geven en dan zien
we wel waar we eindigen. Meer dan
ons best kunnen we niet doen. Met de
steun van onze grote groep vaste supporters, gaan we vol goede moed de 2e
seizoenshelft in”.

Erik van Asten blijft trainer AVV America
Het contract met trainer Erik van
Asten bij voetbalvereniging AVV
America is met een jaar verlengd.
Erik van Asten komt uit Meterik en

heeft zich in zijn eerste seizoen bij
AVV America bewezen als trainer en
coach. Ook in het seizoen 2010-2011
neemt hij de selectie van de

voetbalvereniging uit America
onder zijn hoede.

sport 25

Handboogsport, een
schot in de roos?
De boog kan niet altijd gespannen blijven. Niet alleen de bogen,
maar ook de leden van handboogsportvereniging ’De Schutroe’ ontspannen zich. Bijvoorbeeld op de zondagmorgen of op een van de andere
doordeweekse trainingstijden. De leden bereiden zich voor op de
regiokampioenschappen van 30 en 31 januari. Ook enkele jongeren
vermaken zich opperbest.

Enkele jonge schutters in actie
”Met de regio bedoelen we
Oost-Brabant en Noord- en MiddenLimburg. Het regiokampioenschap
is een van onze vele activiteiten”,
zegt Will Thijssen, voorzitter van ’De
Schutroe’. Daarnaast organiseert
de vereniging jaarlijks het interne
koningschieten, steeds op zaterdag
voor Pinksteren. Het resultaat is dat
een van de 34 leden voor een jaar
de titel van koning of koningin mag
dragen. Ook is er een onderlinge
competitie met de twee andere
handboogsportverenigingen in de
oude gemeente Horst aan de Maas.
Deze zijn ’Griendtsveens Uitspanning’
en ’Ons Genoegen’ uit America. Met
ingang van dit jaar zal ’t Trefpunt’
uit Tienray ook meedingen naar de
gemeentebeker. Deze wisselbeker
was nu drie jaar in handen van
’Griendtsveens Uitspanning’.
De handboogsport wordt in
Nederland door 9.000 mensen
beoefend. Traditie en moderne
techniek gaan hand in hand. De
sport vindt in hoofdzaak plaats in het
zuiden van Nederland. ’De Schutroe’
is lid van de NHB: De Nederlandse
Handboogbond. Met schutroe bedoelen we het terrein waarop men
schiet, roe is een oppervlaktemaat.
Sinds 1993 heeft ’De Schutroe’ een
eigen zelfgebouwde accommodatie

aan de Wittebrugweg in Horst. Sinds
de oprichting in 1966 is de vereniging al vaak van plek veranderd.
Voor 1993 was de aanleg van de A73
de reden om voor de vierde keer te
verhuizen.
Spectaculair is het jaarlijkse
driekampschieten. Schietvereniging
Davy Crockett uit Meterik, De Schutroe
en schutterij Sint Lucia uit Horst gaan
elkaars sport beoefenen. Ook heeft de
vereniging een vriendschapsband met
de zustervereniging De Gouden Treffer
in Ruurlo. Om de twee jaar wordt een
uitwisseling georganiseerd. Schieten
gebeurt met de compoundboog of
met de recurveboog en dan weer in
het 1-pijl of in het 3-pijlsysteem. De
telling vindt plaats na een of drie
pijlen geschoten te hebben.
Op de foto Jordi Naus (links) met
enkele andere jongeren. Hij schiet
met de recurveboog. De compoundboog is weer verder doorontwikkeld.
Je bereikt er iets betere resultaten
mee. Robin Hood heeft zijn naam
verbonden aan de handboogsport.
Jordi Naus schoot eens ’n Robin Hood.
Dat wil zeggen dat hij een eerder geschoten pijl splijt. ”Sinds de oprichting
van de vereniging is dat nog geen
tien keer voorgekomen”, besluit Will
Thijssen. Zie ook: www.schutroe.nl en
www.handboogsport.nl.

Te koop

goed onderhouden
langgevel boerderij

interieur
verzorging
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

Op een uitstekende en vrije locatie nabij A 73 en A 67 in Horst.
Deze grote boerderij, gelegen op
een perceel van 3671 m2, biedt
ongekend veel mogelijkheden
bv. voor werken aan huis, voor
extra opslag of voor een ZZP’er.

Voor meer informatie
www.heikevastgoed.nl
Of bel: 06-55 12 69 96
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Van bakker
naar pastor

Kerken in Horst aan de Maas

Afgelopen zaterdag nam diaken Fun van Gassel afscheid als pastor van
verzorgingshuis Sevenheym in Sevenum. In deze functie droeg hij negen
jaar bij aan het geestelijk welzijn van de bewoners. Op 45-jarige leeftijd
werd hij door Monseigneur Gijsen tot diaken gewijd. Hij kwam daarna in
dienst van het bisdom. Zijn aandacht verschoof van de verzorging in de
vorm van voedsel naar de geestelijke verzorging door het uitdragen van de
katholieke boodschap.

Fun van Gassel tijdens zijn afscheid
Fun van Gassel is geboren in
Veulen. Het gezin Van Gassel telde elf
kinderen. Om een gedeelte van het
ouderlijk bedrijf later over te kunnen
nemen, ging Fun na de lagere school
naar de bakkersschool in Oudenbosch.
De bakkersschool was een onderdeel
van Sint Louis. In die tijd telde die
school - met internaat - meer dan
duizend leerlingen en veel opleidingsmogelijkheden. De bedrijfsovername
volgde. Het zware bakkersbestaan
leverde echter zoveel lichamelijke
problemen op dat naar ander werk
gezocht moest worden. Dit werd het
geven van demonstraties met bakkerijproducten van een meelfabrikant.

”Discussies over
identiteit
en zingeving”
”In die tijd had ik al veel sociale
activiteiten, onder andere bij het NKV:
het Nederlands Katholiek Vakverbond.
Daar was ik bezig met discussies over
identiteit en zingeving”, zegt Fun. Dit
bleef niet onopgemerkt bij het bisdom.
Bisschop Gijsen belde met de vraag
naar interesse in de diakenopleiding.
”Deze parttimeopleiding werd in 1985
afgerond. Met vijf anderen werd ik
door bisschap Gijsen tot diaken geweid. We zien elkaar nog regelmatig”,
vervolgt Fun.
Acht jaar lang was hij in dienst van
de stichting ‘Verkondiging’ van het bisdom, dus ook nu weer de boer op. Fun
vervulde deze taak tegelijkertijd met
de taak van diaken in Blerick. Daarna
volgde een periode als diaken in het
dekenaat Venray.

”Jammer, maar het
kan niet anders”
Na een periode als vervangend
pastoraal werker in verzorgingshuis
Beukenrode in Venray kwam Fun via
de Zorggroep Noord-Limburg als verzorgingshuispastor in Sevenum terecht.
Ditmaal bij Sevenheym, wat nu aangepast wordt aan de eisen van de tijd.
De kamers van de bewoners worden

vergroot. Er komen 28 verpleegappartementen. Een echtpaar met een
hulpbehoevende hoeft niet gescheiden
te gaan leven omdat de partner dicht
in hetzelfde complex kan gaan wonen.
Daardoor moet de huidige multifunctionele kapel wijken. ”Jammer, maar
het kan niet anders”, merkt Fun op.

”Het stoppen
is definitief”
In deze kapel, ’t Trefpunt, vond
zijn afscheid plaats. Er komt een einde
aan de talloze persoonlijke en groepsgesprekken en aan het verzorgen van
diensten. Een en ander wordt zo goed
mogelijk overgenomen door collega’s
uit de Zorggroep regio Horst-Venray.
”Het stoppen is definitief”, zegt Fun.
”Het steeds onverwacht moeten
bijspringen levert spanning op, het is
nu wel genoeg geweest.” Met zijn 70
jaar loopt hij misschien ook voor op de
toekomst.

H. Johannes Evangelist
Meterik

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

De eerste kerk in Meterik stamt
uit 1899-1900. Deze kerk werd in
1907 verbouwd tot een zaalkerk en in
1922 volgde een vergroting volgens
tekening van J. Franssen.
De kapel uit 1899 was de eerste
kerk in het dorp Meterik. Vóór die tijd
gingen de mensen uit Meterik naar
Horst voor hun kerkbezoek. Tijdens
de oorlog dwongen de Duitsers alle
mensen uit Meterik te evacueren. De
Duitsers gebruikten de kerktoren als
uitkijkpost, wat aanleiding was voor
de Engelsen om deze op 28 oktober
hevig te beschieten. Hierdoor raakte
de kerk beschadigd. Tijdens de terugtocht van de Duitsers bliezen deze
de kerktoren op. Dat gebeurde op 22
november 1944. De torenspits viel op
het dak, waardoor alleen de pilaren en
de zijmuren overeind bleven.
De banken en het orgel gingen
verloren. Gewijde vaten en liturgische
gewaden konden gered worden doordat 2 Duitse soldaten op 4 november
1944 de dienstdoende geestelijke
kwamen waarschuwen, dat de kluis
van de sacristie geforceerd werd.
Samen gingen ze onder het granaatvuur de kerk in om te redden
wat er te redden viel. Na de Tweede
Wereldoorlog werd de kerk hersteld
naar ontwerp van architect
J. Franssen. Hierbij herbouwde men
de toren, die zich oorspronkelijk in het
midden van de westfaçade bevond,
aan de linkerkant van het schip.
De entree bleef gespaard tijdens
de oorlog en kon opnieuw gebruikt
worden in het nieuwe ontwerp.
Het orgel uit 1930, gebouwd door de

Gebr. Vermeulen uit Weert, ging in
1944 verloren. In 1953 plaatste orgelbouwer Verschueren uit Heythuizen
een nieuw orgel.

De H. Johannes Evangelistkerk is
op dit moment in gebruik als RK-kerk
van de parochie Johannes Evangelist
uit Meterik.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Kerkdiensten
RK Kerken
America
Broekhuizen
Broekhuizenvorst
Evertsoord
Grubbenvorst
Hegelsom
Horst (Lambertus)
Horst (Norbertus)
Kronenberg
Lottum
Meerlo
Melderslo
Meterik
Swolgen
Sevenum
Tienray
Rehobothnieuws
Rehoboth
Cuppenbedje 2a

zaterdag
23 januari
dienst

zondag
24 januari
dienst
Heilige mis
Heilige mis

tijd

Heilige mis

19.15

Heilige mis
Heilige mis

19.00 Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis

19.00
19.15

10.00
09.30
10.30 Heilige mis

tijd

dinsdag
26 januari
dienst

tijd

woensdag
27 januari
dienst

18.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 09.25

tijd

donderdag
28 januari
dienst
tijd

18.30 Heilige mis
Heilige mis

Hoogmis
Heilige mis
Heilige mis

17.30

Heilige mis

Heilige mis
Poolse mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis
dienst

tijd
10.00
10.00

maandag
25 januari
dienst

18.00
tijd
dienst
Evangelie
Evangelie

10.00
10.30
Heilige mis

tijd

18.30 Heilige mis

tijd

18.30

08.30

Leesmis
09.00
Rozenkrans 17.45

08.30

09.00
19.00
09.00
Heilige mis 19.00
09.30 Rozenkrans 18.00 Rozenkrans 18.00
Heilige mis 18.30 Heilige mis 18.30
tijd
dienst
10.00
14.30

vrijdag
29 januari
dienst

dienst

tijd

Rozenkrans 18.00 Heilige mis
Heilige mis 18.30 Heilige mis
Heilige mis 19.00
dienst
tijd
dienst
Bijbelschool 14.30 Belijdenis

tijd
dienst
19.00

18.00
18.30
tijd
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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

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

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
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
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
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

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America

70’s weekend
vr 22 januari 21.00 uur
za 23 januari 22.00 uur
Organisatie: Station America
Locatie: Station America

Ruilbeurs
zo 24 januari 10.00 uur
Organisatie: Peelmuseum
Locatie: Peelmuseum

Broekhuizen
Receptie Prins

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 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
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 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 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

Zittingsavond

zo 24 januari 18.00 uur
Organisatie: De Buun
Locatie: De Buun

vrij 22 januari 19.00 uur
za 23 januari 19.30 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC ‘De Zwingel’

Proclamatie Prins

Zittingsmiddag ouderen

za 24 januari 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: De Mèrthal

zo 24 januari 14.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC ‘De Zwingel’

Hilarische klucht
‘Pappie, hier ben ik’

Meterik

zo 24 januari 20.15 uur
Organisatie: Tovri
Locatie: ’t Gasthôes

Verlovingsbal

Uitkomen Zomerprins

zo 24 januari 14.11 uur
Organisatie: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC de Meulenwiek

ma 25 januari 21.30 uur
Organisatie: De Beurs
Locatie: De Beurs

Meerlo

Receptie Jeugdprins

zo 24 januari 14.11 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Brouwershuis

Lottum

Andre Hazes Imitator

zo 24 januari 14.11-16.11 uur
Organisatie: C.V. de Vöskes
Locatie: ’t Brugeind

Griendtsveen

zo 24 januari 18.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: OJC Canix

Sevenum

Meerlo

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

Cool ’o’ Keef

Viering 125 jarig bestaan
za 23 januari 20.00 uur
Organisatie: Fanfare Renantia
Locatie: gemeenschapshuis
‘De Zaal’

Meerlo

Grubbenvorst

zo 24 januari 9.30 uur
Organisatie: vogelvereniging
‘de gevleugelde vrienden’
Locatie: ’t Brugeind

Receptie Jeugdprins

vrij 23 januari 19.00 uur
Organisatie:
GMV De Plaggenhouwers
Locatie: ‘t Stammineke

Receptie Prins
zo 24 januari 14.11 uur
Organisatie: GMV De
Plaggenhouwers
Locatie: De Vonkel

Hegelsom

Prinsenreceptie en uitkomen boerenbruidspaar
zo 24 januari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

Horst

Uitkomen
Jeugdprinsenpaar De Vlies
vr 22 januari 19.00 uur
Org: Jongeren Centrum ‘de Vlies’
Locatie: disco ’t Trefpunt’

vr 22 januari 20.11 uur
za 23 januari 20.11 uur
zo 24 januari 17.00 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Vogelmarkt

Swolgen

Receptie Prins

Melderslo
Lochtkoor

zo 24 januari 13.00 uur
Org: Streekmuseum De Locht
Locatie: Streekmuseum De Locht

zo 24 januari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: Zaal Wilhelmina

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

openingstijden showroom:
ma t/m vrij
9.00-12.00 en 13.00-17.30 uur
za 9.00-13.00 uur

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Kerkstraat 8 te Broekhuizenvorst

Weekend Kick OFF
vr 22 januari 22.30 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

Zittingsavond

Te koop:

volledig afgewerkt appartement
op de begane grond

Double O Six
za 23 januari 22.00 uur
Organisatie: Café De Lange
Locatie: Café De Lange

My Boot Heels
za 23 januari 22.30 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

Open dag
zo 24 januari 11.00-14.00 uur
Org: Basisschool Hakuna Matata
Locatie: Hakuna Matata

Proclamatie Jeugdprins
zo 24 januari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: De Mèrthal

23 januari
UIS
OPEN H
14.30 uur
van 12.30 -

Ruime woonkamer met luxe open keuken,
badkamer en toilet. Verder zijn er twee slaapkamers en een berging. Het appartement heeft
de entree aan de zijkant alsmede twee parkeerplaatsen en een tuin/terras. Tevens geschikt
voor rolstoelgebruik.
Prijs

 225.000,- v.o.n.
Tot zaterdag 23 januari!

Gene Taylor
zo 24 januari 16.00 uur
Organisatie: CambrinusConcerten
Locatie: Cambrinus

Schutroedeplein 2, 5961 BX Horst
Tel. (077) 398 75 76 Fax (077) 398 53 41
E-mail info@groen-goed.nl www.groen-goed.nl
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Mega middeleeuws evenement
vindt plaats in Horst

Vervlogen tijden
herleven

Horst zal het volgend jaar drie
dagen in middeleeuwse sferen gehuld zijn. Op 13, 14 en 15 mei 2011
worden de Kasteelse Bossen in Horst
omgetoverd tot een middeleeuws
decor. Het evenement wordt door het
Gelrese Overkwartier, samen met tal
van andere verenigingen uit de regio
georganiseerd. Dit ter ere van het
twaalf en een half jarige bestaan van
het Gelrese Overkwartier.
Het festijn zal naar verluid het
grootste middeleeuwse evenement in
2011 van Nederland zijn. Hoogtepunt

van het festival is de ‘veldslag’ tussen de Hertog van Gelre en Karel de
Stoute. Daarnaast zal er op het terrein
van de Kasteelse Bossen onder andere
een groot middeleeuws kamp verrijzen. Maar liefs 2000 acteurs worden in
zijn geheel uitgedost in middeleeuwse
kledij en worden voorzien van attributen uit die tijd. Ook zullen alle leerlingen van basisscholen in Horst aan de
Maas middels een lesprogramma zich
gaan verdiepen in de middeleeuwen.
Op die manier hoopt de organisatie de
jeugd te betrekken bij het evenement.

Burgemeester opent
Amnesty collecteweek
De Amnesty collecteweek wordt
in Horst aan de Maas gehouden van
24 tot 31 januari. Dit is twee weken
eerder dan de landelijke collecteweek
vanwege carnaval. Burgemeester Van
Rooij doet als eerste een duit in de
collectebus. Met de slogan ‘Geef om
vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken
dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is. Er is geld nodig om de
vrijheid van mensen te waarborgen.
Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie
en ontvangt daarom geen geld van
de overheid of van politieke groeperingen. Bijdragen van leden en giften,
zoals tijdens de collecte, maken het

werk van Amnesty blijvend mogelijk.
Amnesty International organiseert
campagnes waarin een thema of land
centraal staan. Met zo’n grootschalige
actie wordt geprobeerd verbeteringen in de mensenrechtensituatie te
realiseren. Ook wil de organisatie het
bewustzijn over onderwerpen die
iedereen aangaat vergroten.
Amnesty’s acties blijven nodig.
Schendingen van mensenrechten
vinden nog steeds wereldwijd plaats.
In een groot aantal landen worden
gevangenen gemarteld. Ook kinderen
worden het slachtoffer van gruwelijke
vormen van geweld en mishandeling.
Politieke gevangenen krijgen vaak

oneerlijke processen. Nog steeds passen 58 landen ter wereld de doodstraf
toe. In 2008 werden ten minste 2.390
mensen geëxecuteerd en kregen
8.864 mensen een doodvonnis
opgelegd. In vele landen kan men
vanwege een afwijkende mening in
de gevangenis belanden.
Amnesty zet zich onder meer
in voor de vrijlating van gewetensgevangenen, eerlijke processen voor
alle politieke gevangenen, afschaffing
van de doodstraf en beëindiging van
martelingen, politieke moorden en
‘verdwijningen’. Ook vrij zijn van
discriminatie is een mensenrecht waar
Amnesty voor strijdt.

Mooiland presentatie bij BiblioNu
Van 4 januari tot 12 februari
presenteert Mooiland zich onder
andere in BiblioNu in Horst.
Mooiland is het centrum voor
landbouw-, natuur- en milieueducatie voor de regio Horst en
Venray.
Mooiland wil betrokkenheid bij
de eigen leefomgeving bevorderen
door educatie, recreatie, informatie
en samenwerking met alle
organisaties die in onze regio

actief zijn op het gebied van
landbouw, natuur en milieu.
Mooiland is een makelaar in
plattelandsbeleving voor iedereen,
maar ‘jong geleerd is oud gedaan’
en het accent ligt op het basisonderwijs. Mooiland stimuleert en
helpt scholen bij het vormgeven
en verzorgen van landbouw-,
natuur- en milieueducatie.
In de vestigingen Horst en
Venray is dit een uitgebreide

presentatie waar tevens - voor de
groepen 5 tot en met 8 - een quiz
aan verbonden zit met vragen die
opgelost kunnen worden door te
gaan grasduinen in de enorme
berg informatie die de bibliotheek
herbergt. De bibliotheek zal
hiervoor speciaal een aantal
schappen vullen met boeken over
deze thema’s. De klas die het beste
scoort wint een geheel verzorgde
dagtrip door de regio.

BODY-FIT & ZUMBA !!!
alles draait om de sfeer....
HIP HOP

Maandag 25 januari
16:00 Modi Kids (gr. 5/6)
16:45 Mini Kids (gr. 4/5)
Dinsdag 26 januari
18:00 Hip Hop Teens
18:45 Hip Hop Youth/Adults
21:15 Hip Hop 20+
(min.7 deelnemers)
Woensdag 27 januari
16:15 X-mini Kids (gr. 1/2)
16:45 X-mini Kids (gr. 3/4)
17:15 Hip Hop Kids
18:00 Hip Hop Teens
18:45 Hip Hop Youth
Donderdag 28 januari
16:00 Hip Hop Kids
Zondag 31 januari
11:30 Wedstrijdtraining
( 2,50 p/l)
(31/1, 7/2, 21/2, 7/3, 21/3)
Hip Hop Kids = 10 t/m 12 jr.
Hip Hop Teens = 12 t/m 15 jr.
Hip Hop Youth = 16 t/m 19 jr.
(Deze leeftijden zijn richtlijnen.
In overleg met de docent kan
hiervan worden afgeweken.)
Aan al onze Hip Hop cursussen
kunt u zonder danservaring
deelnemen.

KOSTEN
CURSUS?

Een danscursus bestaat uit 15 lessen
van 45 minuten. Een stijldansles
duurt 75 minuten, inclusief een
pauze van 15 minuten.
X-mini Kids
 50,Mini Kids
 60,Modi Kids
 60,Hip Hop
 65,Breakdance
 80,Stijldansen
 80,Kom gewoon de eerste les een
keertje meedraaien op proef.
Aanmelden hiervoor is niet nodig.

LATIN &
BALLROOM

Zondag 24 januari
19:00 BEGINNERS &
HERINTREDERS
19:45 Zilverster II
21:00 Topklasse 1B
Donderdag 7 januari
14:30 Senioren Dans
i.s.m. Synthese

Ook voor privédanslessen
kunt u bij Froxx terecht!

BREAKDANCE

Donderdag 28 januari
16:45 Breakdance Gevord.+
17:30 Breakdance Gevord.1
18:15 Breakdance Beginners
v/a 8 jr.

FEESTJE?

Ook voor feesten en partijen kunt u
bij Froxx terecht. Wij zorgen voor een
perfect verzorgde bruiloft, 25-jarig
huwelijksfeest of personeels feest.
Alles is mogelijk bij Froxx, en alles
voor een betaalbare prijs!
Informeer geheel vrijblijvend
naar al onze mogelijkheden.

KINDER
CARNAVAL

Zondag, maandag en dinsdag
van 14:00 tot 18:00. Met
springkussen, kinderdansjes,
feestmuziek, beschuit versieren
en speeltoestellen!
GRATIS ENTREE !!

Body-Fit M: Muscle!
Body-Fit C: Condition!
Zumba Fitness: NIEUWSTE RAGE !
Maandag (vanaf 18 januari)
09:30 Body-Fit M
18:30 Body-Fit M
19:30 Body-Fit C
20:30 ZUMBA FITNESS
Dinsdag (vanaf 19 januari)
19:30 ZUMBA FITNESS (50 min.)
20:20 ZUMBA FITNESS (50 min.)
Woensdag (vanaf 20 januari)
09:15 Body-Fit M
10:15 ZUMBA FITNESS
19:30 Body-Fit M
20:30 ZUMBA FITNESS
Donderdag (vanaf 21 januari)
19:00 ZUMBA FITNESS
20:00 Body-Fit M
Zondag (vanaf 24 januari)
10:30 ZUMBA (5 weken op proef,
bij succes gaan we door)
KOSTEN
Per les
10-ritten kaart
20 keer (heel seizoen)
40 keer (2x per week)

 6,00
 55,00
 95,00
 160,00

Geen instapkosten, geen inschrijfgeld, geen verplichte
maandelijkse incasso’s. Geen vaste avond, maar allemaal
inloopuren! Je komt sporten wanneer het jou uitkomt!
INSCHRIJVEN?
Kom gewoon kosteloos een keertje meedraaien op proef.
Hiervoor hoef je je niet aan te melden.
Wel voor aanvang even melden bij de docent.

Gedurende het seizoen is het mogelijk dat de lessen en lestijden worden aangepast.

Feesterij en Danserij Froxx, Venrayseweg 116, 5961 AJ Horst, tel: 077-4770111, www.froxx.nl, A73 afrit 10

