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Uitbreiding fiets- en wandelroutes Horst aan de Maas
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Horster Norbertuskerk onttrokken aan eredienst

Indrukwekkende laatste
heilige mis
Afgelopen zondagmorgen werd de laatste eucharistieviering gehouden in de Norbertuskerk
van Horst. Inmiddels is het kerkgebouw onttrokken aan de eredienst. De laatste viering werd
druk bezocht waarbij kerkgangers getuigen waren van het ontdoen van alle kerkelijke symbolen in het Godshuis na de zegen van deken Alexander De Graaf Woutering. Na de viering
konden vrijwilligers, kerkbezoekers en belangstellenden nog even napraten met een kopje
koffie. De Norbertuskerk werd in 1963 in gebruik genomen en sluit nu na 48 jaar haar deuren.

Albert Heijn terug in Horst
Er is een afnemer gevonden voor het oude pand van de Albert Heijn aan de Steenstraat in Horst: opnieuw
Albert Heijn. Eigenaar van het pand, vastgoedbedrijf MVS Projectrealisatie uit Amersfoort, maakte dit deze week
bekend. Bestaande supermarktondernemers zijn zachtstgezegd ’not amused’.
Het pand in het winkelcentrum
van Horst staat al zo’n zeven jaar leeg.
Aanvankelijk was er sprake van dat
een biologische supermarkt de winkelruimte zou betrekken. Nu blijkt dat
de Albert Heijn de enige overgebleven
gegadigde is voor het pand.
Wil Lucassen, samen met zijn
broer Peter eigenaar van de Plussupermarkt, is woedend over het
nieuws. “Ik hoorde het pas dinsdagmorgen, maar we hadden al langer de
indruk dat via allerlei slinkse manieren
voorbereidingen werden getroffen
voor nog een grote supermarkt.”

De supermarktondernemer hekelt
vooral de rol die de gemeente in deze
situatie speelt. Wethouder Leon Litjens
laat in een brief aan de gemeenteraad
weten dat de gemeente weinig kan
doen aan de komst van nog een supermarkt. “De sturingsmogelijkheden voor
panden als Steenstraat 11 en 13 zijn
voor de gemeente zeer beperkt omdat
zij zelf geen eigenaar is en het plan
binnen het bestemmingsplan past. […]
Concurrentieverhoudingen en brancherichtingen mogen niet in een bestemmingsplan worden geregeld”, zo staat in
de brief te lezen.

Volgens Wil Lucassen zal de komst
van een Albert Heijn naar Horst funest
zijn voor andere supermarktondernemers en voor de parkeergelegenheid
in het centrum. “We delen nu al met
twee supermarkten en een deel van
Horst-centrum de bestaande parkeerplaatsen. Je kunt zeggen dat het allemaal een kwestie van marktwerking
en concurrentie is, maar het moet wel
binnen kaders gebeuren. We concurreren elkaar nu al de tent uit. Met de
komst van de Albert Heijn probeert
men willens en wetens de zaak te
ontwrichten”, aldus Lucassen.

Voor vicevoorzitter van het kerkbestuur Lucie Geurts kwam de sluiting
van het kerkgebouw niet helemaal onverwacht. “Er kwamen gewoonweg te
weinig kerkgangers waardoor het niet
meer verantwoord was in deze kerk
elke week een eucharistieviering te
houden. De collecteopbrengsten in het
weekend konden de kosten van het
verwarmen en voor de kerkmuziek niet
meer dekken. Het is jammer, maar het
is niet anders, maar we moeten wel
reëel zijn”, zegt het kerkbestuurslid.

Nog eenmaal was de
kerk helemaal vol

Intussen wordt door een commissie gezocht naar een gepaste plek
voor alle spullen in het kerkgebouw
waarvoor men nog geen bestemming
heeft. Geurts: “Je kunt daarbij denken
aan kandelaars, het altaar, beelden
en banken. We willen het liefste dat
alle voorwerpen op een passende plek
terecht komen. Als er kloosters, instellingen of andere parochies zijn die iets
willen overnemen mogen ze mailen
naar norbertus@rkhorst.nl Dit kan tot
1 maart, daarna zullen we binnen de
commissie alle voorwerpen toewijzen
ter overname”, aldus de vicevoorzitter
van het kerkbestuur.
Lees verder op pagina 2

KOOPAVOND vrij 11, 18, 25 feb en 4 mrt
KOOPZONDAG zon 13 en 20 feb

Meterikseweg 66, Horst
www.feestshopper.nl | www.greef.nl
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Verenigingsnieuws
Waardig en indrukwekkende laatste
gratis op website HALLO heilige mis
Horst aan de Maas
Vervolg voorpagina

De website van HALLO Horst aan de Maas heeft al enige tijd een
speciaal onderdeel voor verenigingsnieuws. Alle verenigingen en
andere organisaties uit de gemeente krijgen de mogelijkheid om een
eigen plek op de website te creëren. Daar kunnen nieuwsberichten,
uitslagen en oproepen worden geplaatst die vooral bestemd zijn voor
de eigen leden.
De nieuwe dienst is met name
interessant voor verenigingen die zelf
geen webruimte hebben of die niet
de technische kennis in huis hebben om de huidige website goed te
kunnen beheren. Het platform op de

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Jeroen van de Nieuwenhof
(hoofdredacteur)

06 41 38 96 23
Jolanda Poels
077 396 13 56
Lei Spreeuwenberg
06 20 11 92 83
Michelle van Kempen
06 20 04 07 25
Gé Peeters
077 396 13 56
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Advertentie
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
norbert@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
dorothe@hallohorstaandemaas.nl
Linda Cox
077 396 13 56
linda@hallohorstaandemaas.nl

website van HALLO is gebruiksvriendelijk en gratis te gebruiken. Om
goed aan de slag te kunnen, is een
handleiding beschikbaar die nieuwe
beheerders in eenvoudige stappen
begeleidt bij het inrichten van de
eigen plek op de website van HALLO.
Het verenigingsnieuws is 24 uur per
dag beschikbaar, waardoor nieuwsberichten altijd geplaatst kunnen
worden. Daarnaast is de ruimte voor
berichten onbeperkt en beschikt de
HALLO-website over een automatische archieffunctie.

ICT-kennis
is niet nodig
Het enige wat nodig is om
gebruik te maken van de dienst is
een wachtwoord en een internetverbinding. ICT-kennis is niet nodig,
iedereen kan het.
Bezoekers van de website kunnen het nieuws van de verenigingen
waarin ze geïnteresseerd zijn filteren.
Op de HALLO-website kan iedereen
aangeven van welke verenigingen
ze het nieuws willen zien. Deze
voorkeur wordt op de eigen computer opgeslagen. Dit betekent dat de
bezoeker de volgende keer dat hij of
zij op het onderdeel Verenigingen van
de HALLO-website komt, het nieuws
voorgeschoteld krijgt van de verenigingen uit hun aangegeven voorkeur.
Deze voorkeur kan altijd aangepast worden onder de optie ’mijn verenigingen’ in de rechterkolom. Daar
staat ’Bewaar uw favoriete verenigingen’. Als de bezoeker hierop klikt,
kan hij/zij zijn favoriete verenigingen
aangeven en bewaren.

Intussen zijn alle kerkelijke
symbolen onttrokken aan het kerkgebouw. De hosties zijn overgebracht
naar de Lambertuskerk en alle sacrale
voorwerpen uit het zicht geplaatst en
de Godslamp werd gedoofd. Binnen
afzienbare tijd worden ook de klokken
uit de toren gehaald. Wat er met het
voormalige kerkgebouw gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Dynamiek
Scholengroep heeft zich tot nu toe
als enige gemeld met een serieuze
interesse in het gebouw. Het kerkbestuur zou graag zien dat Dynamiek
Scholengroep het gebouw overneemt
omdat het dan een maatschappelijke
functie zou krijgen. Het gebouw zou
dan het middelpunt vormen van de
Norbertuswijk.

Menigeen pinkte een
traantjeHORST
weg
Gratis
aanmelden
HOORCENTRUM

Verenigingen kunnen zich gratis
a u d
aanmelden via www.hallohorstaandemaas.nl/verenigingen

van de kerk aan de
i c i Dee onttrekking
n
eredienst afgelopen zondag gebeurde
op een mooie en respectvolle manier.

Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@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.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

wel mee over naar de Lambertuskerk
omdat ik als lid van de avondwakegroep van de Norbertusparochie
voor overledenen uit die parochie de
avondwake blijf mee verzorgen. Ik
weet niet of alle vrijwilligers vanuit de
Norbertusparochie mee overgaan. Dat
hangt ook van hun leeftijd af want ze
zijn niet allemaal even piepjong meer”,
zegt Coenders.

Kerkgebouw naar
Scholengroep
Dynamiek?
De van oorsprong uit Meerlo
afkomstige Coenders valt even stil.
“Een moment van afscheid doet altijd
pijn en brengt verdriet met zich mee.
Het is goed om te weten dat er altijd
een plek is waar mensen bij elkaar
kunnen komen en dit verdriet samen
kunnen delen en dan maakt de plek
waar dat gebeurt minder uit”, aldus de
Norbertusparochiaan.

HORST
077 398 59 05 T

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Iedereen die betrokken was bij
deze laatste eucharistieviering voelde
zich enigszins bedrukt. Lucie Geurts:
“Het was een waardige en indrukwekkende dienst. Het is misschien
toeval maar de misintentie was
voor de familie Joosten uit Horst die
binnenkort hun gouden huwelijksfeest viert. Hun zoon staat als eerste
ingeschreven in het doopboek van de
Norbertusparochie”, zegt Geurts. Zelf
heeft ze wel een traantje weggepinkt
toen het definitieve einde van het kerkgebouw naderbij kwam. “Ik hoop echt
dat het gebouw behouden kan blijven
als middelpunt van de gemeenschap.
Dan heeft het kerkgebouw weliswaar
een andere bestemming maar wel
eentje waar wij ons in kunnen vinden”,
zegt de vicevoorzitter.
Ook Frans Coenders, die al 35
jaar als lector verbonden is aan de
Norbertusparochie beleefde een
emotionele dag. “Je beseft het pas
echt wanneer het zover is. Het is
jammer maar het is niet anders. Ik ga

06 12 99 23 43 M
wiek@bouwconsultance.nl E

Bij ons kunt u terecht
voor al uw gehoorproblemen!
Font logo: Insignia Roman
Pantone 382

wiekbouwconsultance.nl W
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Folie: Avery 985 Springtime Green

Loop gerust eens binnen,
Pantone 424
Zwart van
65% harte
Folie:
Avery serie 820 en 720
u of
bent
welkom.
U HOORT ER TOCH OOK BIJ
Veemarkt 1b, 5961 ER Horst
Tel.: 077 - 398 02 53
E-mail: info@hoorcentrumhorst.nl
Website: www.hoorcentrumhorst.nl

Openingstijden:
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag: 09.00 - 17.30 uur
zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

“ Een conflict oplossen is:
communicatie herstellen.”
mr. Jeroen Hellendoorn

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl
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Poetsdame Truus Koenen in het zonnetje gezet

Onder de Linde heeft
haar ‘Truus de Mier’

Vorige week werd op basisschool Onder de Linde in Hegelsom de 60-jarige Truus Koenen in het zonnetje gezet.
Truus poetst al 25 jaar de basisschool. Reden voor de schoolleiding om de Hegelsomse eens te verrassen. Directeur
Jos van den Borne sprak haar na de lessen toe namens de hele school en overhandigde haar enkele presentjes.

Bretonse
krakelingen,
heerlijk hartig
Carnavalsgebak

HORST • MAASBREE

Voor Truus Koenen hoefde alle aandacht niet zo nodig maar stiekem geniet
ze er wel van wanneer ook HALLO een
kijkje komt nemen. De poetsdame doet
haar werk graag en is in dienst bij de
school voor 11,5 uur per week. Die uren
kan ze naar eigen inzicht invullen en ze
is vrijwel elke dag na schooltijd aanwezig om te stoffen, te zuigen en allerlei
poetswerk te verrichten. In haar eentje
weet Truus drie kantoortjes, negen
leslokalen, de koffiekamer, de speelzaal
en de openbare ruimte zuiver te houden.
Wanneer de kinderen vakantie hebben, heeft Truus ook vakantie. De ‘grote
poets’ wordt door een professioneel
bedrijf gedaan tijdens de zomervakantie. Jos van den Borne van basisschool
Onder de Linde spreekt vol lof over haar.
“Wij zijn echt ontzettend blij en trots op
Truus. Ze doet haar werk echt geweldig
en geloof me maar dat er ook leslokalen
zijn waar er soms een rommeltje van
gemaakt wordt. Onlangs hebben we nog
een audit gehad en daar scoorden we
maar liefst vier negens! Dat komt maar
zelden voor en danken we aan de inzet
van ‘onze Truus’ die niet op een paar
extra uurtjes kijkt”, aldus een lovende
directeur.

Truus zelf vindt dat ze gewoon haar
werk doet en hoort de lofuitingen gelaten aan. “Poetsen is mijn werk en ik heb
het hier prima naar mijn zin hoor”, zegt
de in Sevenum geboren Hegelsomse.
Wanneer ik haar vraag of ze niet liever
interieurverzorgster genoemd wordt zegt
ze: “Nee hoor, ik poets hier, dus noem
me maar gewoon poetsvrouw, poetsdame of gewoon Truus.” De Hegelsomse is
een nuchtere vrouw die weet wat ze wil.
Truus is niet getrouwd en woont samen
met haar hond Kiara nabij het spoor. In
haar vrije tijd leest ze graag een goed
boek of gaat winkelen in Eindhoven,
Utrecht of Maastricht. “Heel soms met
een vriendin maar meestal ga ik alleen
want dan hoef ik ook met niemand
rekening te houden. Ik wil kunnen doen
wat ik wil”, aldus de jubilaris.

Truus wordt op
handen gedragen
Truus vindt zichzelf een beetje van
de oude stempel en is van mening dat
alles er opgeruimd bij moet liggen. Ze
leidt een leven dat velen van ons niet
kennen, of niet willen kennen. Wanneer
ze gaat shoppen neemt ze de trein want

het station ligt vlakbij. Televisie kijken
doet ze het liefst naar ‘de Duitser’ waar
ze geniet van Tatort. Truus: “Vroeger
konden wij alleen maar de ‘Pruus d’r
door krijgen’, meer was er niet te
ontvangen. Ik vind Tatort geweldig,
daar geniet ik van”, zegt ze wanneer
ik naar haar hobby’s vraag. Bij een
vereniging is Truus evenmin vanwege de
verplichtingen die ze dan heeft. “Ik wil
gewoon zelf bepalen wat ik doe. Als ik
bij een vereniging zou gaan schept dat
verplichtingen en dat is niks voor mij”,
zegt ze stellig.
“Eigenlijk maakt het mij niet zoveel
uit”, antwoordt Truus op de vraag wat
ze de minst leuke ruimte vindt om te
poetsen. ”Maar als ik wat moet kiezen
zijn het de toiletten. Die horen gewoon
schoon te zijn en daar begin ik dan
meestal het eerst aan, dan heb ik dat
gehad”, zegt ze na enig nadenken.
Intussen is de koffiekamer, op directeur
Jos na, leeggestroomd en neemt ook
Truus de benen, de zwabber en de
stofdoek en gaat aan de slag. Lekker
ouderwets poetsen in een moderne
school van deze tijd. Truus Koenen: De
verpersoonlijking van ‘Truus de Mier’ uit
de Fabeltjeskrant.

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!

It’s Clean
Niet lekker iN je vel?

Onbeperkt eten en drinken
voor aantrekkelijke prijzen
in een sfeervol en modern
restaurant.
Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 23,50 p.p.
Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl

Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

maakt schoon op uw wensen
Wegens uitbreiding
zoeken wij
gemotiveerde mensen

om ons team te versterken.
Je bent flexibel,
weet van aanpakken
en hebt enige ervaring in
de schoonmaakbranche.
Stuur je cv naar
its-clean@live.nl of
bel 0642825513
Steeg 7 5975 CD Sevenum

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

Pechhulp bij d
ou
regulier onderhda
gen
24 uur per dagel7 Europa
per week in he

 34,95

Ook het
adres voor alle
ruitschades!

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw magazijn + palletstellingen, stalen kasten,
werkbanken, ladenblokken, magazijnbakken enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077-3988037. Ook zat. open.
Te koop: Buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s, kantinemeublair, ordnerkasten, garderobe
+ lockerkasten, kluizen, whiteborden
en kapstokken. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077-3988037. Ook zat. open.
Autobedrijf Niek krekels
30-tal occasions Niekkrekelshorst.nl
Ook kunt u terecht voor onderhoud, rep.
uitlaten, banden, uitlezen van storingen.
Industriestraat 19a Horst 077-3985744
Ruim 6.000 2e hands boeken!
Curiosa uit jaren 50/60/70.
Steeds wisselende voorraad.
TerugBlik, Veemarkt 7a Horst
NIEUW: de WebWinkel van TerugBlik.
www.terugblikhorst.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06-22 67 65 05
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Fiets- en wandelroutes digitaal met interessante plekjes
8 februari 2011
zijn wij
50 jaar getrouwd.
Wiet en Gonny
Linders – Wijnands
Deze heuglijke
gebeurtenis
vieren wij
in besloten kring.

Uitbreiding fiets en
wandel-routes Horst aan
de Maas

Woensdagavond 26 januari vond in café De Leste Geulde in Horst een startbijeenkomst plaats van een nieuw
project. Het plan dat werd gepresenteerd omvat de herstructurering en uitbreiding van fiets- en wandelroutes
binnen Horst aan de Maas. Het project vindt plaats onder de naam ‘Boerenlandschap Routestructuren’. Met het plan
hoopt de projectorganisatie een kwaliteitsimpuls te geven aan de bestaande routestructuren in de gemeente Horst
aan de Maas. Boerenlandschap Routestructuren wordt geïnitieerd door Het Horster Landschap, Toeristisch MeerloWanssum en Knopenlopen Sevenum, Maasgaarden en de gemeente Horst aan de Maas. De kosten ter realisatie van
het gesubsidieerde project bedragen 234.000 euro.

Geboren op 25 januari 2011

Giel
Zoon van
Marc en Diana Kleeven-Jeucken
broertje van Liene en Hanne

Te huur aangeboden:
boerderijwoning te Horst
inlichtingen 06-15064803
Gezocht op camping in Melderslo
echtpaar dat in ruil voor een seizoensplaats wil helpen met onderhoud en
schoonmaak. Heeft u interesse, stuurt
u dan een mail naar lith@hetnet.nl
www.dekasteelsebossen.nl
Te huur: Champignoncellen
± 300 m2. Tel. 077-3983453.
Grond gezocht gevraagd grond voor
de teelt van mais seizoen 2011
bel voor condities 06-15413841
De Kunst van Schoonheid
Voor unieke abstracte schilderijen
en kunstnagels, kijk eens op
www.melanies-art.nl Heeft u interesse
aarzel dan niet om contact met me op
te nemen. Tel. 0613826789.
Gevonden: zwarte lederen handschoen
(Venloseweg Horst) Merk Hema,
maat XL telefoon 077- 3988341.
Te koop afdak 6 bij 2 meter, opaal wit
met zijplaten, aluminium profielen,
houten draagbalk meranti 6 meter bij
12x7 cm. Horst 077-398 2652
VAKANTIEWONING ERTSGEBERGTE
Comfortabele 6 pers. vakantiewoning
in het Ertsgebergte Tsjechië voor
zomer en winter 077-3981101
Te Huur Repr. loods (180 m ) met
eigen oprit, voor velerlei doeleinden
geschikt, gelegen aan de rand van de
bebouwde kom te Horst.
Tel. 06-46723426. Bellen na 17.00 uur.
2

Wie wil 3 a 4 keer per week overdag
mijn hond uitlaten? Omgeving de
Risselt Tel. (na 18.00 uur)
077-3985023 of 06-46646779

Maasstraat 2B
5871 AV Broekhuizenvorst

Bo

Geboren op 29-01-2011

Dochter van

Roel Martens en
Marieke Hoebers
Deken Creemersstraat 2,
5961 JP Horst
LICO FASHION DAMES EN HERENMODE
Donderdag 3 febr. a.s.
“KOOPJES-AVOND” tot 21.00 uur.
Kleine prijsjes en extra kassakorting.
Past. Vullinghsstraat 19 in Sevenum
Vakantiewoning te huur, voorzien van
alle gemakken, ook als tijdelijke woonruimte met uw eigen meubels

Kennel Janslust
Ook het vakantieadres voor
úw labrador of teckel

info: 0478-581531 of bekijk
de site www.janslust.nl
Voor het ontwerpen
van unieke en
persoonlijke
gedenktekens

RMP Grafmonumenten
Reysenbeckstraat 47, 5963 AH Hegelsom - 077-7519550
Via telefonische afspraak bereikbaar van maandag t/m zaterdag

www.rmpgrafmonumenten.nl

Bij Kinderopvang OKKI is persoonlijke aandacht
in een huiselijke sfeer vanzelfsprekend....
Op de 1e woensdag van de maand
is het kookcafé geopend
voor kinderen vanaf 4 jaar.

is bij OKKI
Natuurbeleving l van de dag!
onderdee
een belangrijk
Meer info: www.okkisevenum.nl of 06 - 15 59 20 64

Er was veel belangstelling voor de startbijeenkomst Boerenlandschap Routestructuren
De informatieavond werd geopend
door wethouder Freek Selen die het
belang van de kwaliteitsverbetering
van wandel- en fietsroutes benadrukte.
Voorzitter Ton van Hoof liet aan de
hand van een presentatie zien hoe
het project gerealiseerd kan worden.
“Het is belangrijk om de verschillende
wandel- en fietsroutes uniform te
maken en op elkaar te laten aansluiten.
Bijna elke dorp heeft wel een wandelof fietsroute maar bewegwijzering en
uniformiteit ontbreekt evenals een
goede aansluiting op elkaars routes.
Daar willen we graag verandering in
brengen. We willen de bestaande fietsroutes met twee nieuwe themaroutes
van elk 35 kilometer uitbreiden. Om
de fietsknooppunten goed op elkaar
te laten aansluiten willen we het fietsknooppuntennetwerk met 20 kilometer
uitbreiden of aanpassen door de routes
anders te leggen. Daarnaast ook nog
eens een uitbreiding van het wandelnetwerk met meer dan 100 kilometer.
Ook willen we 44 informatiepanelen
plaatsen met daarop informatie over
het landschap, cultuurhistorische
wetenswaardigheden en de bewoners
van het gebied. Tevens willen we tien
interactieve routes opzetten”, aldus Van
Hoof.

Uniforme fiets- en
wandelroutes

De projectorganisatie wil tevens
alle interessante plekken (ip’s) binnen
de gemeente, per dorp digitaal vastleggen door middel van Gis-x coördinaten
(geografisch informatiesysteem).
Tevens wil men de bestaande routes
overzetten op een digitaal netwerk.
Door op een ‘ip’ te klikken krijgt men
alle informatie welke is ingegeven.
Volgens Van Hoof kan het aanleveren
van deze informatie het beste door
mensen uit het dorp zelf gebeuren.
Zij weten immers de historische
gebouwen, kruisen en kapellen en
andere historisch belangrijke plekken
te vinden. Om de inventarisatie per
dorp goed te laten verlopen, zoekt de
projectorganisatie samenwerking met
groengroepen en IVN. Om alle informatie en omzettingen van bestaande
routes zo uniform mogelijk te krijgen
volgt binnenkort een format. Dit geldt
eveneens voor het inventariseren
van ip’s in alle dorpen of in het veld
waarvoor hulpmiddelen ter beschikking
worden gesteld. Speciale software zorgt
er dan voor dat alle gegevens direct
zichtbaar zijn. Eind februari wordt al
met de inventarisatie van ip’s begonnen.
Stichting Het Horster Landschap
is het formele aanspreekpunt van het
hele project. Omdat er ‘witte vlekken’ zijn binnen de gemeente wil de
projectorganisatie de wandelroutes in
Meerlo, Tienray en Swolgen koppelen

aan het wandelnetwerk. Ook worden
verbindingen gemaakt naar Meterik,
America, Hegelsom en Kronenberg. Alle
netwerken dienen uiteindelijk op elkaar
aan te sluiten waarbij ook bestaande
routes in de regio Venlo en Peel en
Maas op termijn gekoppeld zullen
worden. Ton van Hoof: “Toeristische
ondernemers krijgen een kwalitatief
uitstekend wandel- en fietsnetwerk in
de regio met vooral meer informatie en
belevingsconcepten voor de gebruiker.
Wij faciliteren vooral. Het is aan de
ondernemers om de uitdaging op te
pakken om dit te vermarkten en om te
zetten naar bijvoorbeeld arrangementen.”

Aansluiting zoeken
binnen de regio
De gemeente Horst aan de
Maas stelt 40.000 euro ter beschikking, het EU-POP (Europees
Plattelandsontwikkelings Plan)
117.000 euro en de Stichting Horster
Landschap 77.000 euro. De bijdrage van
77.000 euro van Stichting Het Horster
Landschap moet door urendeclaraties
via zelfwerkzaamheid binnen het totale
project opgebracht worden. In 2012
wordt het project naar verwachting
afgerond. Horst aan de Maas zal dan
over een uiterst geavanceerd digitaal
en interactief fiets- en wandelnetwerk
beschikken.
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Dendron College
Horst scoort
goed in diverse
onderzoeken
Uit verschillende onderzoeken komt het Dendron College goed uit de
bus. Ten eerste is onlangs een enquête gehouden door de ouderraad
waaruit een goede waardering voor de school blijkt. Daarnaast hoort
Dendron bij de winnaars van een aantal onlangs gepubliceerde rangordes
van beste vmbo-scholen in Nederland.

ZOMAAR EEN GREEP
UIT ONS WONINGAANBOD
GRUBBENVORST
KLOOSTERSTRAAT 29

HORST
PIETER BELLSTRAAT

HORST
DOOLGAARDSTRAAT 5

HORST
WITTENHORSTSTRAAT 19

VEL
DE LAATSTE KA
Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
vaste koopsom van  160.500,- k.k.
De maandelijkse fiscaal aftrekbare canon bedraagt
ca.  260,00. Vraagprijs bij aankoop met eigen
grond  239.000,- k.k.

In plan “De Afhang” te Horst bieden wij te koop
aan een royale bouwkavel. Genoemde prijs is voor
de kavel met bouwvergunning. Op deze kavel is
het bouwen van een (afwijkend) vrijstaand
woonhuis toegestaan. Oppervlakte ca. 517 m²

KOOPSOM  160.500,- k.k.

KOOPSOM  185.000,- v.o.n.

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
vaste koopsom van  215.500,De maandelijkse fiscaal aftrekbare canon bedraagt
ca.  341,25. Vraagprijs bij aankoop met eigen
grond  324.000,- k.k.

Halfvrijstaand woonhuis met garage en carport.
Ruime aanbouw. Dichte keuken met luxe aanrechtblok. Mogelijkheid 4e slaapkamer op 2e verd.
Perceeloppervlakte 230 m2. Inhoud 405 m3.

KOOPSOM  215.500,- k.k.

VRAAGPRIJS  225.000,- k.k.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.CARELFIJEN.NL
HEGELSOM
KOGELSTRAAT 10

SEVENUM
PEPERSTRAAT 44

POSTSTRAAT 9
5801 BC VENRAY
T 077 398 12 60
Voorheen
Carel Fijen
Makelaardij

Keurige ruime vrijstaande woning met kantoor- en
praktijkruimte (voormalige garage, middels kleine
ingreep weer te realiseren). Ruime luxe leefkeuken
(2003). 4 slaapkamers. Perceeloppervlakte 355 m2.
Inhoud 494 m3.

VRAAGPRIJS  275.000,- K.K.

De ouderraad van het Dendron
College houdt eenmaal per twee jaar
een enquête onder de ouders van de
leerlingen. Dit jaar werd het onderzoek voor de derde keer gehouden
waarbij de enquête ingevuld werd
door 943 ouders van de leerlingen,
vanaf het tweede leerjaar van het
vmbo, havo en vwo. Dat is een
overweldigend aantal.
Er is bewust voor gekozen om
exact dezelfde vragenlijsten te
gebruiken als de vorige keren. Op
deze manier zijn de resultaten goed
vergelijkbaar en worden ontwikkelingen over langere termijn zichtbaar.
De ouders geven de school voor de
derde keer op rij gemiddeld een
7,5. Een resultaat waar de school
tevreden mee mag zijn. De uitslag
is geanalyseerd door een commissie
uit de ouderraad. Ouders van vwo
leerlingen geven een iets hogere
score dan ouders van de andere
afdelingen.
Tussen de uitkomsten van de
drie gehouden enquêtes zit weinig
verschil. Opvallend is dat ouders iets
meer tevreden zijn over het rooster
en de lesuitval. Ze vinden overigens
dat er nog steeds teveel lessen
uitvallen. Andere punten die goed
scoren zijn de mate van ouderparticipatie, de goede leerresultaten en het
positieve schoolklimaat. Wat betreft
het schoolklimaat zijn de ouders met
name positief over de duidelijke regels en discipline. Punten die minder
scoorden waren onder andere de
communicatie. Verder valt op dat
zorg en begeleiding bij havo en vwo
iets lager uitvalt.
Tijdens de presentatie aan de
voltallige ouderraad en de direc-

tie van de school werd openhartig
gesproken over alle resultaten.
Besloten werd het punt communicatie het komend jaar verder uit te
werken, zodat met concrete aanbevelingen tot verbetering kan worden
gekomen. Verder is professionalisering van de mentorfunctie een van
de speerpunten geworden binnen
het schoolzorgplan.
Naast dit onderzoek door de
ouderraad blijkt uit verschillende
onlangs gepubliceerde rangordes van
beste vmbo-scholen van Nederland
2010 het Dendron College bij de
besten te horen. Elsevier plaatst de
vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg
bij de top-3 en Trouw geeft aan deze
opleiding een 9. De vmbo-theoretische leerweg scoort een mooie 8.
Het gaat hierbij om de minste zittenblijvers en beste examenresultaten.
Binnen de sector zorg en welzijn
wordt al jaren een werkplekkenstructuur toegepast waarbij ook
steeds meer jongens zich thuis gaan
voelen. De sector techniek zit in een
overgangsfase waarbij er nog meer
aandacht zal komen voor bedrijfsmatig werken en design. De spannende
vraag is of techniek daardoor ook
voor meisjes interessanter wordt.
De theoretische leerweg kent
veel structuur en stelt bepaalde
eisen aan leerlingen waardoor de
resultaten al jaren op een rij goed
zijn te noemen. Een positieve
benadering van de leerlingen is de
smeerolie op weg naar een diploma
en een vervolgopleiding.
Ook al is een goede school veel
meer dan cijfers, toch is het Dendron
College trots op de behaalde resultaten.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Vrijstaand levensloopbestendig landhuis met
tuinhuis gelegen nabij centrum.
In totaal 5 slaapkamers. Kortom unieke woning
en instapklaar! Perceeloppervlakte 1390 m2.
Inhoud ca. 945 m3.

TAXATIES WONINGMAKELAAR BEDRIJFSMAKELAAR

VRAAGPRIJS  479.000,- K.K.

Het onderhoud van uw Suzuki
is bij ons in goede handen

Diverse mooie hartjes
voor Valentijnsdag!
www.swartwit.info
swartwit@home.nl

Auto Lenders B.V.

Keizersveld 12, 5803 AN Venray, Tel: (0478) 554 900
info@autolenders.nl, www.autolenders.nl
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Woorden schieten tekort!
Op zaterdagmiddag 29 januari 2011 ontvingen wij het bericht van het
overlijden van onze collega

Martien Janssen
Wij konden niet vermoeden dat we Martien op vrijdagmiddag 28 januari voor
de laatste keer zagen en spraken. Martien trad op 15 juli 1966 in dienst van de
toenmalige Boerenleenbank en was dus bijna 45 jaar werkzaam. Hij voelde zich
enorm betrokken bij onze bank, zijn collega’s, inwoners en verenigingen in de
Gemeente Horst aan de Maas.
Jarenlang was Martien de Rabobankambassadeur voor de regio
Maasdorpen (Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Grubbenvorst en Lottum).
Martien was nauw betrokken bij wat er leefde in deze gemeenschappen.
Hij onderhield de contacten tussen onze klanten en de bank. Hij bezocht
verenigingen, scholen en ouderencentra en was als ambassadeur aanwezig bij
evenementen, vergaderingen en bijeenkomsten.
Bovendien was Martien regelmatig werkzaam in onze kantoren in Lottum en
Grubbenvorst waar hij als adviseur particuliere en zakelijke klanten adviseerde.
Zijn enthousiaste inzet voor onze Rabobank, zijn vakkennis en inlevings-vermogen zullen wij in onze herinnering bewaren. Zijn humor en
persoonlijke betrokkenheid moeten wij nu missen.
De afgelopen jaren zette hij zich zeer actief, enthousiast en belangeloos in
als vrijwilliger voor o.a. de organisatie van het jaarlijkse openluchtfestival voor
mensen met een verstandelijke beperking Funpop, het G-voetbalteam van
SVEB en het Rozenfestival in Lottum.
Gezien zijn inzet voor de gemeenschap en in het bijzonder voor de mensen
met een verstandelijke beperking mocht hij op 29 april 2010 een Koninklijke
Onderscheiding in ontvangst nemen.
Wij wensen Ann, Gijs, Willem, Guus, Kim en overige familieleden heel veel
sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Raad van Commissarissen, directie en medewerkers
Rabobank Maashorst

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL

complete boekhouding limburg

Voor uw bedrijfsadministratie
en aangifte inkomstenbelasting

Gratis spreekuur dagelijks 0478-512195

www.complete
boekhoudinglimburg.nl

Noodkreet kinderkoor de Kerk-uulkes
Broekhuizen(vorst)
De werkgroep gezinsmis van Broekhuizen en Broekhuizenvorst is
naarstig op zoek naar versterking van kinderkoor de Kerk-uulkes.
Momenteel telt het kinderkoor slechts zes leden. Het voortbestaan van
bijna 25 jaar Kerk-uulkes staat op losse schroeven. Ook de gezinsvieringen
in de twee Maasdorpen dreigen te verdwijnen wanneer er niet meer
kinderen zich aanmelden bij de Kerk-uulkes. De laatste gezinssmis dateert
van juni 2010. Om gezinsmissen op te kunnen luisteren zijn minimaal
twaalf koorleden nodig. De deadline voor behoud van de Kerk-uulkes staat
gesteld op 10 februari.
De werkgroep gezinsmis waar het
kinderkoor deel van uitmaakt bestaat
sinds 1987. De oprichters van het
kinderkoor, Jos Rutten en Mien Colbers
hebben het aantal Kerk-uulkes fors zien
dalen afgelopen jaren. Mien Colbers:
“Ondanks herhaalde oproepen in
het dorpsblad zijn er nauwelijks
geïnteresseerden. En dat terwijl de
kinderen bij de Kerk-uulkes veel meer
doen dan alleen maar de gezinsmissen
opluisteren”, zegt de oprichtster van
het koor. Buiten de gezinsmissen wordt
minimaal twee keer per jaar een event
bijgewoond met de Kerk-uulkes zoals
bijvoorbeeld Koren in de Kern in Horst
en de ‘Dankje-wel-dag’ in Helden.

“De kinderen zingen niet alleen maar
in de kerk. Ook bij bejaarden of een
optreden in museum De Locht zit in
het programma van de Kerk-uulkes”,
zegt Mien. De werkgroep hoopt dat
zich nog kinderen van de basisschool
melden en daarmee het kinderkoor
weer enigszins op sterkte brengen.
Kinderen van groep 4 tot en met groep
8 die een keertje willen meezingen
of gewoon een kijkje willen komen
nemen, zijn donderdags welkom van
16.00 tot 16.45 uur in het Koetshuis.
Nieuwe Kerk-uulkes kunnen zich tot
10 februari melden bij Mien Colbers,
telefoon 077 463 21 39 of mailen naar
mien@colbers.nl

Sloop De Hoge Horst
eind 2012
Op vrijdag 28 januari heeft een eerste informatiebijeenkomst met de
bewoners plaatsgevonden over de sloop van appartementencomplex De
Hoge Horst in Horst. Vanwege nieuwbouwplannen in dit gebied wordt
het gebouw gesloopt.
Bewoners hebben bijna twee jaar
de gelegenheid op zoek te gaan naar
een andere woning. De leegkomende
woningen worden voorlopig tijdelijk
verhuurd om De Hoge Horst leefbaar
te houden. Op 31 december 2012
draagt Wonen Limburg het complex
over aan de gemeente.
Inge Nabbe is sociaal beheerder
van Wonen Limburg, vestiging Horst.
Tijdens de drukbezochte bijeenkomst
informeerde ze de bewoners dat zij
tot 31 december 2012 gelegenheid
hebben te verhuizen. Inge Nabbe:
”Moeten verhuizen heeft in veel
gevallen een grote impact op
de bewoners. Om hen hierbij
zoveel mogelijk te helpen, stelt
Wonen Limburg samen met een
afvaardiging van de bewoners- en de
huurdersvereniging een sociaal plan
op. In dit plan staat onder andere
wat Wonen Limburg kan betekenen
voor de huurders als het gaat om

verhuizen naar een andere woning.
Ook is hierin de hoogte van een
financiële vergoeding opgenomen
en wie hiervoor in aanmerking komt.
Het is goed om te zien dat een aantal
bewoners direct heeft aangegeven
dat zij graag met ons aan zo’n sociaal
plan werkt.”
Wonen Limburg heeft voor
het opstellen van een sociaal plan
en de activiteiten rondom het
leegkomen van de appartementen
een medewerker aangetrokken.
Joyce Wetzels gaat op zeer korte
termijn met de afvaardiging van de
bewoners- en huurdersvereniging
Noord-Limburg aan de slag met het
schrijven van het plan dat in juni
gereed zal zijn. Ongeveer de helft
van de bewoners van De Hoge Horst
is van Poolse afkomst. Vanuit deze
groep mensen hebben ook twee
huurders zich spontaan gemeld om
mee te denken over het sociaal plan.

Vertraging voor
sportpark Kerkebos
Een tegenslag voor de aanleg van het nieuwe sportpark Kerkebos in
Swolgen. De aannemer die de velden zou inzaaien, ging eind 2010 failliet.
Deze week is een nieuwe aannemer aangewezen, waardoor de velden
waarschijnlijk twee maanden later dan gepland klaar zijn om te worden
bespeeld.
Sportpark Kerkebos wordt de
thuishaven van Sporting ST, de
fusieclub uit Tienray en Swolgen. De
club speelt nu nog zijn wedstrijden

op het bestaande sportpark in
Tienray. De aanleg van de rest van
het sportpark heeft geen vertraging
opgelopen.
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‘On The Road’ met Gerard Staals en Peter Mommers

Grubbenvorstenaar brengt boek uit
Grubbenvorstenaar Gerard Staals (64) heeft een boek uitgebracht over zijn voorbereidingen voor een
fietstocht van Grubbenvorst naar Santiago de Compostela in 2010. Hij fietste de monstertocht van 2.500
kilometer met zijn 64-jarige vriend Peter Mommers uit Sevenum. Het boekwerk draagt als titel ‘On The Road’
waarin Staals alles heeft vastgelegd qua afgelegde kilometers per dag. Ook de overnachtingsplekken, een
checklist en kosten per dag staan in het boek vermeld. Staals en Mommers deden een maand over de tocht. Ze
vertrokken 24 april in Grubbenvorst en kwamen op 24 mei aan in het Spaanse pelgrimsoord en namen onderweg drie rustdagen.

reuma op zoek gaat naar zijn eigen
grenzen.

Geen spuiten of
pillen meer
Als kind al blijkt hij dubbelzijdige
klompvoeten te hebben. Hij wordt
hieraan zes keer geopereerd voor zijn
dertiende levensjaar. Zijn linkervoet
is kleiner en er volgt een lange
periode in beugels lopen. Vanaf het
jaar 2000 ontwikkelt de reuma zich
steeds meer en in 2006 besluit Staals
te stoppen met werken. “Daar kreeg
in ook nog eens hernia bij. En het
gekke is dat ik niet eens wist dat ik
een paar jaar later zo’n monstertocht
zou rijden. Ik hield wel van fietsen
maar mijn handicap weerhield me
van het langeafstandsfietsen”, aldus
Staals. In 2008 kwam Peter in beeld
en ze besloten tijdens een feestje om
samen naar Santiago de Compostela
te fietsen. Peter: “Ter voorbereiding
maakten we enkele tochtjes door
Zuid-Limburg en de Ardennen maar
dat verliep niet soepel. Gerard at
en dronk niet regelmatig waardoor
het oefenen een fiasco werd”, aldus
fietsvriend Mommers.

Voeding en drinken
belangrijk

Gerard Staals en Peter Mommers tonen met trots de volle stempelkaart, het bewijs van hun reis
Staals heeft 35 jaar in het
onderwijs gezeten als docent Frans
en was tevens directeur in het
voortgezet onderwijs in Venlo. Zijn
fietsmaat Peter Mommers heeft
geen professionele relatie met

het onderwijs of het moet zijn dat
hij bestuursvoorzitter was van de
stichting Onderwijsgemeenschap
Venlo en omstreken. Mommers was
werkzaam als directeur bij het GAK
in Venlo en bekleedde leidingge-

vende functies binnen het UWV in
Heerlen en Amsterdam. Beide mannen zijn met vervroegd pensioen
gegaan. Het is vooral Gerard Staals
die gedreven door een slepende
en steeds sterker manifesterende

Maar Gerards Staals liet zich niet
kennen en vond in de Volkskrant
een schema voor eten en drinken
van wielrenners. Hij hanteerde dit
schema en had daarna nergens last
meer van. Omdat Staals tegen de
reumapijnen injecties kreeg diende
een volgende probleem zich aan.
De dagelijkse injecties moesten
gekoeld vervoerd worden en dat
was per fiets niet mogelijk. Gerard

BOSE

nu vanaf

‘Ik blijf aan sport
doen’
Fietsvriend Peter Mommers heeft
aan de tocht een geweldige ervaring
overgehouden. “Alles en iedereen
heeft zo z’n eigenaardigheden”, zegt
hij. Peter is van mening dat wanneer
men open staat voor een ander en
men zich kan verplaatsen hoe en
waarom iemand reageert zoals hij
of zij dat doet, men meer uit het
leven kan halen. Voor Gerard Staals
was de odyssee naar Santiago de
Compostela het bewijs dat wilskracht
en doorzettingsvermogen de mens
kan aanzetten tot ongekende prestaties. Staals sport regelmatig om zo
de reuma het hoofd te bieden. Naast
zijn fraai gedocumenteerd boek met
achtergronden en tips legt hij zijn
reis ook vast op het linnen doek.
Staals wil in 2012 exposeren met
zijn schilderijen in combinatie met
zijn boek. Het boek bestellen kan
via gerardstaals@gmail.com of bellen met Staals via telefoonnummer
077 366 30 30.

� 799,-

BOSE
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storing binnen
24 uur verholpen
plan zelf online
een afspraak

besloot daarop de medicatie af te
bouwen en om de andere dag te
spuiten, dat was in mei 2009.
Begin april besluit hij helemaal
met spuiten te stoppen en het
laatste obstakel om weken achter
elkaar te fietsen wordt genomen.
Achteraf zou blijken dat het lichaam
van Gerard zelf stoffen aanmaakte
waardoor ontstekingen werden
teruggedrongen. Zijn medicijnengebruik tegen reuma en hernia van
meer dan tien pillen per dag werd
teruggebracht naar één per dag
anno 2011. De reuma is minder
geworden en Gerard blijft daarom
sporten.

� 799,-

Maak kennis met ®het 321
3·2·1 GSX DVD
home entertainment-systeem van Bose.
®

het beste onderhoud voor airco en cv

Maak kennis met het 321
3·2·1 GSX DVD
home entertainment-systeem van Bose.

Het 3·2·1 GSX DVD home entertainment-systeem, gebaseerd op de exclusieve TrueSpace digitale signaalverwerking, brengt films en muziek tot leven met geluid dat u lijkt te omringen. Twee krachtige GEMSTONE
®

Horst - 077 467 87 88

www.tommas.nl

®

®

luidsprekerarrays en een uit het zicht te plaatsen ACOUSTIMASS -module produceren een vol, ruimtelijk geluid
®
waarvan u zou verwachten dat alleen een systeem met vijf luidsprekers het kan produceren. Het systeem kan
ook uw favoriete cd’s opslaan (tot 200 uur cd- en mp3-muziek) en is uitgerust met het innovatieve uMusic +
®

Het 3·2·1 GSX DVD home entertainment-systeem, gebaseerd op de exclusieve TrueSpace digitale signaalverwerking, brengt
films en weergavesysteem,
muziek tot leven met
geluidudat
lijkt te omringen.
Tweehandbereik
krachtigeheeft.
GEMSTONE
intelligente
waarmee
uw ufavoriete
muziek binnen
Dankzij de HDMIaansluiting is het nu nog gemakkelijker om uw HDTV aan te sluiten. Het 3·2·1 GSX-systeem kan uw dvd’s
luidsprekerarrays en een uit het zicht te plaatsen ACOUSTIMASS -module produceren een vol, ruimtelijk geluid
excl. wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage
upscalen naar 1080p (full HD) voor een betere beeldkwaliteit.
waarvan u zou verwachten dat alleen een systeem met vijf luidsprekers het kan produceren. Het systeem kan
ook uw favoriete cd’s opslaan (tot 200 uur cd- en mp3-muziek) en is uitgerust met het innovatieve uMusic +
®

®

®

®

®

Bierbuikje,
zwembandje...
Spectaculair afslanken,
vet definitief weg!

®

intelligente weergavesysteem, waarmee u uw favoriete muziek binnen handbereik heeft. Dankzij de HDMIaansluiting is het nu nog gemakkelijker om uw HDTV aan te sluiten. Het 3·2·1 GSX-systeem kan uw dvd’s
®

upscalen naar 1080p (full HD) voor een betere beeldkwaliteit.

excl. wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage
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COENDERS ELECTRO KERKSTRAAT 11 5961 GC HORST 077 3981388
Horsterweg 39D Castenray
Tel. 0478 571341
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Heeft u overdag
weinig tijd?

AL 30 JAAR!

vrijdag 4 fEb.
WEEkEnd kick Off
dEEjay d.y.P.

,
Wij zijn s maandags
geopend
tot 21.00 uur!

ZaTErdag 5 fEb.
”bLOk10 band
PrOMO”
yELLOW
EPic faiL
dirTbag
WELLNESS
Tel. 077 - 398 35 53
www.wellnessanco.nl

wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Burg. Cremersstraat 62
Grubbenvorst
T 077-366 16 18

Groepswerk en
trainingen Synthese
Het maatschappelijk werk van Synthese organiseert jaarlijks groepswerk
en trainingen. Deze zijn toegankelijk voor inwoners van Arcen-Velden,
Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook-Middelaar en Venray.
De volgende trainingen vinden
plaats: Sociale Vaardigheidstraining
‘Opkomen voor jezelf (G)een Kunst’
(voor kinderen van 9 tot 12 jaar
en jongeren van 12 tot 16 jaar),
Rouwverwerking en zingeving, Sociale
Vaardigheden, Oudercursus ‘Puber in
huis’ en Anders omgaan met spanning. Ook wordt er een gespreksgroep
georganiseerd voor mensen na een
scheiding. Vóór deelname aan een
groep zal er altijd eerst een individueel
gesprek met de maatschappelijk wer-

ker plaatsvinden. Er wordt gewerkt in
kleine groepen van ongeveer tien deelnemers. Bij elke training ontvangt de
deelnemer een werkboek met daarin
informatie over de bijeenkomsten.
Voor meer informatie over een
training of groep of voor aanmelding, neem contact op met Synthese
via 0478 51 73 00. De trainingen en
groepen worden georganiseerd bij voldoende aanmeldingen. Meer informatie
hierover is ook te vinden op de website
www.synthese.nl

Wie wordt voorleeskampioen van 2011?
In februari organiseert BiblioNu de kwartfinales van de Nationale
Voorleeswedstrijd. Leerlingen uit groep 7 en 8 van basisscholen in de
gemeenten Venray en Horst aan de Maas strijden om een plaats in de halve
finale.
De 25 schoolkampioenen van groep
7 en 8 uit het werkgebied van BiblioNu
strijden voor de titel ‘lokale voorleeskampioen’. Dit doen ze door tijdens de
kwartfinales hun allerbeste voorleesvaardigheden te tonen aan een groot
publiek. De kwartfinales vinden plaats
op zaterdag 5 februari om 14.00 uur bij
BiblioNu in Horst en op 12 februari bij
BiblioNu in Venray.
Na de kwartfinales volgt op
19 maart de regionale ronde in De
Buun te Well. De winnaar mag zich de
Voorleeskampioen Noord-Limburg 2011
noemen en gaat naar de Provinciale

Finale op 11 april in Theaterhotel de
Oranjerie in Roermond.
De Nationale Voorleeswedstrijd
is een initiatief van Stichting Lezen
in samenwerking met de Stichting
CPNB en de Vereniging van Openbare
Bibliotheken. De betrokken organisaties willen met deze wedstrijd een
breed publiek laten zien dat voorlezen
niet alleen belangrijk maar vooral ook
erg leuk is. Meer informatie via www.
denationalevoorleeswedstrijd.nl
BiblioNu wenst alle deelnemers
alvast heel erg veel succes en vooral
veel plezier.

Fusiestichting in
Grubbenvorst zoekt
naam
Stichting Grubbenvorst Promotion, Stichting Aspergedorp
Grubbenvorst en Stichting Parel aan de Maas gaan in 2011 fuseren tot
één nieuwe stichting. De nieuwe stichting heeft als doel activiteiten in,
met en voor Grubbenvorst te organiseren die de gemeenschap versterken, Grubbenvorst een nog sterkere plaats in de regio (en daarbuiten) te
bezorgen en een bijdrage te leveren aan de sociaaleconomische
ontwikkeling.
De nieuwe stichting staat onder
voorzitterschap van John Jenniskens.
John is jarenlang voorzitter geweest
van SV Aspargos en is de huidige
voorzitter van de Klankbordgroep
Sport en Cultuur. Hij heeft in het
verleden geen bestuursfunctie gehad
bij de fuserende drie stichtingen. Dat
was voor de fusiestichting juist de
reden om John hiervoor te benaderen. John kijkt fris en open tegen de
nieuwe stichting aan en dat zal de
opzet en uitvoering een positieve
impuls geven.
De stichting is momenteel bezig
met het vullen van de diverse subcommissies en het verder vormgeven van de organisatiestructuur. De
nieuwe stichting zal medio juni 2011
officieel worden gelanceerd en zij
zal zich tijdens de Aspergefeesten

op 11 en 12 juni aan Grubbenvorst
presenteren.
De nieuwe stichting is op zoek
naar een pakkende nieuwe naam
en wil iedereen graag uitnodigen
om mee te denken. Het moet een
naam worden die het doel van de
stichting en de uitstraling die zij
nastreeft volledig dekt. Een naam
die bewoners van binnen én (ver)
buiten Grubbenvorst aanspreekt en
waarmee men zich kan identificeren.
Een naam waar men trots op kan
zijn. Een mooie uitdaging dus.
Middels een prijsvraag
worden alle inwoners van
Grubbenvorst opgeroepen om op
www.grubbenvorstpromotion.nl
suggesties voor de nieuwe naam
kenbaar te maken. De sluitingsdatum
is op 20 februari.
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Een geschiedschrijving van Noord-Limburg
De jaren 1850 tot 1950 waren erg belangrijk voor Noord-Limburg. Het was de eeuw waarin de basis werd gelegd voor
hoe de regio er nu uitziet. Historicus André de Bruin uit Sevenum schreef een boek over deze periode: ’Noord-Limburg
integraal bekeken - Zoektocht naar de wortels van een cultuur’.

André de Bruin in zijn ’kantoor’ in Sevenum
Sevenummer André de Bruin
woont nog geen dertien jaar in NoordLimburg. Hij studeerde in Utrecht en
Leiden en werkte vrijwel heel zijn
werkzame leven als historicus. Toen
hij samen met zijn vrouw op 67-jarige leeftijd naar Sevenum kwam om
dichter bij zijn dochter en kleinkinderen te kunnen zijn, was al snel zijn
interesse voor de geschiedenis van
Noord-Limburg gewekt. Hij bezocht
bijeenkomsten van heemkundeverenigingen, werd lid van de LGOG
en het Sociaal Historisch Centrum van
Limburg en verzamelde steeds meer
literatuur over de regio. ”Aanvankelijk
was ik van plan om een boek te schrijven over de bekende pastoor Henri
Vullinghs”, vertelt André de Bruin.
”Maar dat bleek om allerlei redenen
niet mogelijk, onder andere door
het ontbreken van allerlei archivalia.” Later ontstond het idee om het
onderwerp breder te trekken en de
geschiedenis van Noord-Limburg te
beschrijven.
Net als bij andere publicaties van
zijn hand koos de Sevenumse historicus ook in dit geval voor een integrale
aanpak. Hij wil gebeurtenissen in het
verleden niet op zichzelf beschrijven
maar ze zien in een breder verband.
De Bruin: ”Wat ik denk bereikt te hebben is door een integrale geschiedenis
te schrijven allerlei mensen erop te
attenderen dat geschiedenis meer
is dan een op zichzelf staand proces.
Mijn benadering is anders dan die van
bijvoorbeeld heemkundeverenigingen
en anderen die geïnteresseerd zijn in
plaatselijke geschiedenis. Zij maken
een beschrijving van één situatie. Of
er in een dorp verderop iets soortgelijks plaatsvindt, laat ze bij wijze
van spreken onverschillig. Ze hebben
hun handen al vol aan de plaatselijke
geschiedenis. Ik ben blij dat ze dat
doen, want ik heb dankbaar gebruik
gemaakt van die kennis.”
De Bruin beschrijft in zijn boek
alleen de Noord-Limburgse geschiedenis van 1850 tot 1950. Hij koos
voor die periode omdat in die eeuw
de basis voor de huidige Limburgse
cultuur is gelegd. ”Limburg was lang
een soort ontwikkelingsland met alle
kenmerken die erbij horen: grote

gezinnen, werkloosheid, slechte gezondheid, hoge criminaliteitscijfers en
drankmisbruik. Geleidelijk aan wordt

het een meer en meer ontwikkeld
gebied. Dat komt door het regeringsbeleid en omdat men de aanwezige

grondstoffen zoals turf, ijzererts en
klei gaat exploiteren. Ook in NoordLimburg ontwikkelen de infrastructuur
en het economische leven zich in die
tijd sterk.”
Hoewel dit allemaal ’zwaar’
klinkt, heeft De Bruin er alles aan
gedaan om het boek laagdrempelig
te houden. De ontwikkelingen die de
regio in die eeuw doormaakt, worden
namelijk beschreven aan de hand
van allerlei herkenbare voorbeelden,
voorzien van passend beeldmateriaal. Zo heeft de eerder genoemde
pastoor Vullinghs een eigen hoofdstuk in het boek gekregen, beschrijft
hij onder meer het ontstaan van de
Sevenumse winkel Janssen-Noij en
vraagt hij zich af waarom Rowwen
Hèze ook als een wonderdokter werd
gezien. De Bruin: ”Toen ik het boek
overhandigde aan burgemeester Kees
van Rooij heb ik het nog gehad over
de lokale politiek in die tijd. Men had
vroeger weinig op met de RoomschKatholieke Staatspartij, ook dat waren
maar ’Haagse Heren’. Daardoor had
je in Noord-Limburg allemaal lokale
partijen. In de politicologie heet dat
het communalisme, het geloven in
die plaatselijke gemeenschappen. In
Horst aan de Maas heb je daar nog

één overblijfsel van met de PK als
onderdeel van PvdA-PK. In andere gemeenten heb je dat soms nog meer.
Dat is typisch Limburgs.”

Eindelijk een integrale geschiedenis
Terugkijkend is De Bruin erg
tevreden over zijn werk. ”Wat ik heb
gedaan, is nog niet eerder gebeurd.
Toen ik de gemeente-archivaris van de
gemeente Venlo erover vertelde, zei
hij: ’eindelijk een integrale geschiedenis’.” Toch is hij zich ervan bewust
dat ’Noord-Limburg integraal bekeken’
geen allesomvattende geschiedschrijving van de regio is. Daarom spreekt
hij aan het einde van zijn boek nog
de hoop uit dat het boek historici en
heemkundeverenigingen zal inspireren om nog verder onderzoek te
doen naar de wortels van de NoordLimburgse cultuur.
Het boek ’Noord-Limburg
integraal bekeken – Zoektocht naar
de wortels van een cultuur’ (ISBN:
9789085960706) is verkrijgbaar in
diverse boekhandels. De komende
maanden verschijnen er nog kleine
onderdelen van het boek in HALLO
Horst aan de Maas.

DE 3VROUWEN

Bel: 0478-584359 of

NIEUW: 06-21436253

St. Jansstraat 5 - 5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

WWW.NOTTELMAN.NL

Wij heten u van harte welkom
in onze steakhouse – pizzeria
aan het Wilhelminaplein te Horst.
We zijn nu alweer 4 maanden
geopend ( sinds 1 oktober 2010 )
en hebben een schitterend en
gezellige zaak neer weten te zetten.
Om ons eerste kwartaal te vieren
hebben we speciale aanbiedingen:

Speciale aanbiedingen
van maandag t/m donderdag
7 t/m 10 februari 2011

ALLE PIZZA’S
EN SCHOTELS € 8,00

Nadim Al-mafagi heet u
van harte welkom

Lekker eten in een gezellig en modern ingericht restaurant en vooral
kwaliteit is zeer belangrijk aldus Nadim Al-mafagi, eigenaar van Hart
van Horst. Weten wat de klant wil en je kop boven het maaiveld uit
durven te steken. Onze shoarma is dan ook gemaakt van lamsvlees wat
de smaak van onze shoarma zeker ten goed komt. Voor onze klanten die
graag thuis onze gerechten willen nuttigen bezorgen wij in heel Horst
aan de Maas.
U bent van harte welkom !!!!
Steakhouse – Pizzeria Hart van Horst
Wilhelminaplein 5
5961 ES, Horst.
Tel. 077 – 397 17 62
Tel. 077 – 397 17 63
Fax. 077 – 397 17 64
ww
www.pizzeriahartvanhorst.nl

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Stoere mannen opgelet !!!
Punten te scoren op Valentijnsdag 14 Februari?
Geef je op voor de Valentijn workshop op vrijdag 11 februari
en verras je geliefde met je eigen gemaakte, stoere bloemencreatie.

Een echte gezellige mannenavond!
dag
Op Valentijns
zijn we open
18.00 uur!
van 09.00 tot

Mgr. Aertsstraat 56 Swolgen
Tel.: 077-4633285
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Scholier uit Grubbenvorst
geplaatst voor halve finale SVH
NK Horeca 2011

SP: winkeliers tegen
meer koopzondagen

Geert Lommen uit Grubbenvorst heeft op 24 januari op het ROC De Leijgraaf in Veghel de kwalificatiewedstrijden voor het SVH Nationaal Kampioenschap
Horeca op zijn naam geschreven. De 21-jarige Geert won overtuigend in de categorie leerling-gastheer/-vrouw. Met deze prestatie is hij direct geplaatst
voor de halve finales tijdens de Skills Masters in Ahoy Rotterdam, van 24 tot en met 26 maart.
Geert volgt aan het ROC De
Leijgraaf de opleiding tot gastheer.
Praktijkervaring doet hij op bij zijn
leerbedrijf De Aubergine in Steyl. Zijn
goede voorbereiding leverde hem de
meeste punten op. “Samen met mijn

leerbedrijf en mijn school heb ik de
vaktechnieken doorgenomen en eigen
gemaakt. De jury gaf aan dat ik op de
goede weg zit en vooral zo door moest
blijven gaan.” Tijdens de voorrondes
strijden leerlingen van verschillende

scholen uit heel Nederland voor een
plek in de halve finale van het SVH
Nationaal Kampioenschap Horeca
2011. SVH organiseert het kampioenschap ieder jaar in samenwerking
met het scholenveld. De halve finales

en finale van het SVH NK Horeca 2011
vinden plaats op 24, 25 en 26 maart
tijdens Skills Masters in Ahoy. SVH
(Stichting Vakbekwaamheid Horeca)
is er voor iedereen die leert, werkt, of
onderneemt in de horeca.

Horst ondersteunt Villa Flora
De gemeente Horst aan de Maas heeft alsnog besloten mee te doen aan Villa Flora. Villa Flora is een in het oog springend gebouw van de Floriade, die
in 2012 plaatsvindt. De gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel.
Horst aan de Maas hield de
boot lang af. Men vroeg zich af de
exploitatie van het gebouw op termijn winstgevend kon zijn. Volgens
wethouder Leon Litjens is dat nu
het geval en zijn er inmiddels
voldoende huurcontracten getekend. Daarnaast benadrukt Litjens
de gezamenlijke verantwoordelijkheid: “We organiseren de Floriade
samen, laten we dan ook Villa

Flora samen doen.” Projectleider
Fred Koiter van Villa Flora is daar
blij mee: “Ja, natuurlijk vinden
we het fijn dat Horst aan de Maas
meedoet. Maar eigenlijk hebben
we daar nauwelijks aan getwijfeld.
We zijn laat gestart, dus het is niet
onbegrijpelijk dat Horst eerst even
in de wachtkamer heeft plaatsgenomen.”
De gemeenteraad van Horst aan

de Maas moet nog instemmen met
het voorstel. In het raadsstuk wordt
gesproken over één huurder waarmee daadwerkelijk een contract is
afgesloten (Volantis). Er zijn enkele
kandidaten om een gedeelte van
het pand te gaan huren. Volgens
het voorstel is er ‘redelijk zicht op
de verhuurbaarheid’. De vraag is of
de raad zich daarmee, op 8 februari, tevreden stelt.

Er is nog maar één
handtekening gezet
Projectleider Koiter: “Het klopt
dat er nog maar één handtekening
gezet is. Maar ik durf voor 99% te
stellen dat er meer partijen instappen. Ze willen dat doen met een
feestelijk tintje, als de vlag in top
gaat. Ik verwacht dat dat ergens in
april zal zijn.”

Winkeliers in het centrum van
Horst zitten niet te wachten op
een uitbreiding van het aantal
koopzondagen. Dat blijkt uit een
onderzoek van de SP Horst aan
de Maas onder ondernemers in
Horst-centrum. “Eerder zou
gekeken moeten worden of het
(huidige) aantal van acht wel
gehandhaafd kan worden of zelfs
teruggebracht moet worden tot
een lager aantal”, zo staat in het
rapport.
Vooral kleine ondernemers
zouden moeite hebben met
meer koopzondagen. Een krappe
meerderheid van de ondervraagde
winkeliers gaf zelfs aan dat ze in
het afgelopen jaar niet alle koopzondagen open zijn geweest.
Het aantal koopzondagen in
Horst-centrum is al tijden een punt
van discussie onder winkeliers.
Bouw- en tuincentra en meubelzaken buiten het centrum mogen
op dit moment al iedere zondag
geopend zijn.

Speciale voorjaarsactie
Ontharen bikinilijn en onderbenen

nu

€300,-

Ontharen oksels

nu

€120,-

Behandeling met de modernste (laser)technieken door dermatologen,
huidtherapeuten en verpleegkundigen van VieCuri Medisch Centrum.
De Huidlaserkliniek biedt u behandelingen voor:

Dr. Suzanne
Verleisdonk-Bolhaar
dermatoloog

overbeharing
couperose en wijnvlekken
overmatig zweten
microdermabrasie

VieCuriVitaal
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
T 0478- 52 27 77
www.viecurivitaal.nl

• fruitzuurpeeling
• elektrisch epileren
• cosmetische spataderbehandeling

Tegen inlevering van deze coupon
worden de kosten van de intake
éénmalig van het factuurbedrag
afgetrokken.*

Kijk voor meer informatie over de
Vitaal Huid- en laserkliniek op:
www.vitaalhuidlaser.nl

*Alleen geldig bij afname van de voorjaarsactie aanbiedingen.

✁

•
•
•
•

Speciale actie voor lezers
Hallo Horst aan de Maas:

Intake-kosten bedragen voor ‘ontharen oksels’  20,en voor ‘ontharen bikinilijn en onderbenen’  40,-
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Bert Cremers verzamelt uurwerken

Bezeten van klokken

ADVIES

|

PLANNING

|

MONTAGE

Bert Cremers is een autoriteit op het gebied van torenuurwerken. De Horstenaar verzamelt sinds 1976 klokken
en is door zelfstudie en het lidmaatschap van de Studiegroep Openbare Tijdsaanduiding inmiddels een graag
geziene spreker op symposia en schrijver in vaktijdschriften. Hij heeft naar schatting zo’n 75 klokken en 400
klokkenboeken in zijn bezit.
openingstijden:
v r. 1 4 - 2 0 u
za. 10 - 16u
of op afspraak

Venrayseweg 6

Horst

T. 0 7 7 - 4 6 7 1 5 5 5

of

0413-212674

Praktijk Michail Horst
✦ Liposculpture
✦ Ooglidcorrectie
✦ Macslift incl. halslipo
✦ Borstvergroting

vanaf
voor
voor
voor

E 950,E 695,E 2950,E 2600,-

Praktijk voor Esthetische Chirurgie
Drs. Angelos Michail, Plastisch Chirurg
www.praktijkmichail.nl
Westerholtstraat 35, Horst tel. 06-36281006

TWEEMAAL WEERGALOZE
MUZIEK UIT CANADA
06/02 DANNY MICHEL 09/02 CEE CEE JAMES

ONCERTEN.N
SCONC
INUSC
R
B
M
L
A
C
Bert Cremers met zijn pronkstuk ’Horloge de la victoire’
“We hadden geen klok”, zo luidt
de logische uitleg van Bert Cremers
op de vraag hoe het begonnen is:
“We betrokken een nieuwe woning
in Meerlo en hadden een grote
kale muur. Ik kocht een fraaie klok.
Bezoekers complimenteerden ons
met die klok. Dat vond ik opmerkelijk,
zodat ik vervolgens een tweede klok
kocht. Mijn vrouw vroeg zich af of ik
gek geworden was, maar toen is het
virus ontstaan. Weet je: elke klok heeft
een verhaal te vertellen. Toen onze
grote schilder Rembrandt nog niet geboren was, waren er al klokken. Kijk,
als je een nieuwe auto koopt, weet je
dat die niet het eeuwige leven heeft.
Een klok wel. Intrigerend toch?”
Cremers zit op zijn praatstoel: “De
behoefte aan ‘tijd meten’ is ontstaan
in de kloosters. Daar was de priester
die het eerste wakker werd degene
die met zijn zang de anderen wekte.
Maar dat kon natuurlijk van dag tot
dag veel verschillen. De kloosterlingen
hadden de behoefte om hun gebeden op vaste momenten te doen. In
die tijd werden afspraken gemaakt
door op een bepaald aantal voet af te
spreken. Stond de zon ’s middags om
drie uur hoog aan de hemel, dan sprak
je bijvoorbeeld af om ‘twee voet’, de
lengte van je schaduw. Je begrijpt het
probleem: geen zon, geen afspraak.
Daarna kwamen de zandloper, het
wateruurwerk en de olielampen.”
Aanvankelijk was Cremers een
rustige verzamelaar, maar in 1987
kreeg zijn hobby een impuls: “Ik
werkte 25 jaar bij de baas en kreeg
een geldbedrag. Daarvan kocht ik een
staande Duitse klok. Die klok heb ik

nog steeds hier in de kamer staan; hij
heeft door zijn open karakter iets mysterieus. Vanaf dat moment ben ik me
fanatiek in uurwerken gaan verdiepen,
heb ik beurzen bezocht en ben lid
geworden van verenigingen. Ja, noem
het maar bezeten van klokken.”

Het idee ‘tijd voor
iedereen’ sprak mij
erg aan
Sinds 1995 heeft Bert Cremers zich
gespecialiseerd in torenuurwerken: “Ik
ging veel naar Engeland om klokken
te bekijken. Tijdens die reizen hoorde
ik verzamelaars gefascineerd vertellen
over torenklokken. Hun verhalen raakten mij. Het idee ‘tijd voor iedereen’,
want iedereen kan de kerkklok zien,
sprak me erg aan. Ik heb inmiddels
enkele bijzondere exemplaren, zoals het torenuurwerk van de kerk in
Meerlo, onze voormalige woonplaats.
Ik heb de kerk beloofd hem zorgvuldig te bewaren. Het uurwerk van de
kerk van Vijlen is ook bijzonder: een
zeer gecompliceerd en vreselijk zwaar
exemplaar. Het pronkstuk is een oud
uurwerk uit Duitsland. Ik zag het liggen bij een handelaar in oud schroot
en roest en was meteen enthousiast. Dat merkte die man, zodat ik
uiteindelijk 1.800 euro heb betaald.
Maar het is een uniek exemplaar uit
de zestiende eeuw, ik ben er maanden
mee bezig geweest om het stuk oude
roest, zoals de verkoper zei, weer
fatsoenlijk te krijgen. Maar hij loopt
nog steeds.”
Een andere blikvanger in de huis-

kamer is de ‘Horloge de la victoire’.
Cremers zag een advertentie met een
slechte foto op Marktplaats, maar de
interesse was gewekt. De klok zag
er verschrikkelijk uit, maar Cremers
nam de gok: “Het is een klok die in de
gevel van een Franse boerderij was
ingewerkt. De tekst die erin staat is
‘horloge de la victoire’, met de getallen 11.11.18. Dat is de datum waarop
de vrede werd getekend na de Eerste
Wereldoorlog. Het getal 11 heeft een
aparte kleur. De wijzers en de cijfers
van de klok zijn allemaal vormgegeven
met kogels. Apart, hè? Ze hebben me
al gevraagd om het uurwerk in het
Oorlogsmuseum te plaatsen, maar ik
ben er nog teveel aan gehecht.”

Ik wil een
mechanische klok
aan de gevel
Cremers strooit anekdote na
anekdote over de HALLO-verslaggever uit en showt hem vervolgens
zijn eigen museumpje: via de met
klokken behangen trappenruimtes
komen we op de zolder, waar het ene
fraaie torenuurwerk naast het andere
staat. De collectie lijkt compleet, of
niet? Cremers: “Stiekem staat er nog
een klein smeedijzeren torenuurwerkje op mijn lijstje, maar die zijn
onbetaalbaar.” Een andere wens gaat
nog wel vervuld worden: “Om mijn
passie voor klokken te laten blijken,
wil ik een mechanische klok aan de
gevel van onze woning plaatsen. Dat
is geen eenvoudig werkje, en het kan
even duren, maar die komt er!”

KELDER LEKKAGE
VOCHTPROBLEMEN
BETONSCHADE
Dat lossen wij
graag voor u op!
MEERSELSEPEEL 7 | YSSELSTEYN | T 0478 64 04 41 | INFO@ VOSSENBERGBV.NL | WWW.VOSSENBERGBV.NL

Verwarming
n
n
n

CV-ketels
BOSCH / NEFIT
Vervanging en onderhoud

BEKRO B.V. Bronboringen & Bronbemalingen
Noordsingel 35, Horst n Tel. 077- 398 18 27 n Fax 077- 398 72 45
LiesseLseweg 120a | TeL. 0493-399775
www.auTocampingsporT.com

De specialist in Deurne in wintersport
winTerjassen
skibroeken
skischoenen
heLmen en briLLen
sneeuwkeTTingen
skiboxen ook verhuur
FieTskLeding
regenkLeding
groot assortiment ski-jacks nu modellen -20% -30% -40% kassakorting, ook
voorradig dakdragers, skiboxen, sneeuw- kettingen enz. grootste keuze in deurne
en omgeving ook voor het slijpen en waxen van uw ski’s en snowboards
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Sevenumse ondernemers
gaan samenwerken

Starters in de regio
Eigen-wijs
Bedrijf
Eigen-wijs
Eigenaar Wilma Versteegen
Adres
Burg. van
Kempenstraat 19
Plaats
Grubbenvorst
Telefoon 06 23 55 21 98
E-mail
info@
eigen-wijscoaching.nl
Website eigen-wijscoaching.nl
Sector
gezondheidszorg/
welzijn
Start
januari 2011

Vijf Sevenumse ondernemers steken de koppen bij elkaar om een eigen centrummanagement op te richten.
Berend Brouwer, bedrijfsleider
van modezaak Jansen-Noy: “We gaan
met elkaar in gesprek en kijken wat
we voor elkaar kunnen betekenen.
Wat leeft er, wat speelt er? Met de geplande nieuwbouw wordt het centrum
van Sevenum een stuk aantrekkelijker.
We zoeken naar mogelijkheden om
dat centrum nog steviger op de kaart

te zetten. We krijgen daarbij ondersteuning van de gemeente. Misschien
kunnen we leren van de ervaringen
van het centrummanagement in Horst.
In het verleden zijn de ondernemers in
Sevenum wel samen actief geweest,
maar de laatste jaren is er weinig
meer in gezamenlijkheid gebeurd. We
hebben binnenkort de eerste bijeen-

komst. We beginnen met een klein
clubje, maar andere geïnteresseerde
ondernemers kunnen altijd contact
opnemen.”
De vijf Sevenumse ondernemingen die aanschuiven zijn JansenNoy, Gommans de echte bakker, De
Sevewaeg, Keurslagerij Janssen en
Primera.

Activiteiten
Coaching bij opvoeden
(opvoedingsondersteuning) in de
breedste zin van het woord. Deze
opvoedingsondersteuning
bestaat uit informatie en advies
door middel van consulten,
themabijeenkomsten en trainingen. Daarnaast geeft Eigen-wijs
begeleiding en ondersteuning
door middel van gesprekken,
therapie en observaties en
gerichte (ontwikkelings)begeleid
ing voor kinderen met en zonder
een beperking.

WARSTEINER, BRAND EN HEINEKEN 24 X 30 CL  10,95

Condesa de Leganza
Tevens jaarwijn van ùw topSlijter
Wijnhuis van de maand uit Spanje:

WEIJS
DRANKENHANDEL

Rood: crianza, een soepele zeer aangename rode wijn,
gemaakt van 100% Tempranillo druiven en gerijpt
in houten vaten.
Wit: 100% Verdejo. Heerlijk fris en fruitig.

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl

Het hele

jaar

er fles
 4,99 p 27,49

Doosprijs

Wij zoeken nieuwe collega’s!
Munckhof Taxi is een van de grootste taxibedrijven in Zuid-Oost Nederland en verzorgt alle mogelijke vormen
van personenvervoer. Naast zakelijk vervoer, luchthavenvervoer, straattaxi en zittend ziekenvervoer, heeft
Munckhof Taxi een specialisatie in het vervoeren van ouderen en mensen met een beperking. Vooral de
deskundigheid en klantvriendelijkheid van onze medewerkers dragen bij aan de groei van onze organisatie.
Wij zijn op zoek naar:

44648 © Clabbers Communicatie

S L I J T E R I J

Taxichauffeurs (parttime / oproep)
Busbegeleid(st)ers (oproep)
Wilt u solliciteren?
Kijk op www.munckhof.nl voor meer informatie en vul het sollicitatieformulier online in. Heeft u vragen? Neem dan contact op met
Mario Hermans, tel. 077 397 88 11. www.munckhof.nl

Mensen maken
Munckhof

Doelgroep
Eigen-wijs is een praktijk
waar zowel de ouder als de
professional terecht kan voor
informatie, advies, begeleiding
en ondersteuning bij het opvoeden van kinderen van 0 tot 18
jaar. Eigen-wijs richt zich op
kinderen en/of hun ouders/
opvoeders in normale of verstoorde opvoedingssituaties én
op kinderen en/of hun ouders/
opvoeders waarbij een ziekte of
beperking de opvoeding extra
belast.
Onderscheidend vermogen
Waarom komen mensen bij
Eigen-wijs en gaan ze niet naar
een andere instantie? Omdat
Wilma Versteegen als hbopedagoog naast haar ervaringen
in het onderwijs, de kinderopvang en als moeder, ook een
gedegen hbo-opleiding heeft die
gericht is op de (ortho)peda-

gogische benadering van
opvoedingssituaties. Daarnaast is
ze gespecialiseerd in het coachen
van opvoeders op een holistische,
realistische en oplossingsgerichte
manier die aansluit bij de eigen
wijze van opvoeden. Een mens,
een kind, heeft een lichaam,
verstand, gevoel en persoonlijk
bewustzijn. Eigen-wijs kijkt
samen met ouders verder dan
alleen de medische, opvoedkundige of cognitieve kant. Het gaat
om de samenhang tussen deze
elementen, het gaat om het
geheel. Bovendien ziet Wilma
Versteegen de relatie tussen
ouder/opvoeder en kind als een
invloedrijk middel. Dit maakt
ouders/opvoeders krachtig
omdat zij zelf het belangrijkste
instrument in handen hebben om
hun kind in de goede richting te
leiden.

Vanaf september
2011 vergoeding
door zorgverzekeraar
mogelijk
Afspraken kunnen zowel bij
Eigen-wijs in de praktijk als bij de
mensen thuis gemaakt worden.
Ook een afspraak in de avonduren behoort tot de mogelijkheden. Er is geen wachtlijst, binnen
24 uur is er een eerste afspraak.
Vanaf september 2011 is vergoeding via uw zorgverzekering
mogelijk. Tot die tijd worden
sterk gereduceerde tarieven
gebruikt. Eigen-wijs gaat in het
coachen uit van oplossingen.
Iedere oplossing, hoe klein ook,
zorgt voor verlichting van het
probleem. Al die kleine oplossingen samen zorgen er uiteindelijk
voor dat opvoeden weer leuk is.
De hulpverlening van Eigen-wijs
sluit aan bij de visie en wijze van
leven van de klant.

Fainox deels
overgenomen door
Tielen Metaalbewerking Nederland
Het in november 2010 failliet verklaarde Fainox Stainless Steel Products
uit Horst is voor een deel overgenomen door Tielen Metaalbewerking
Nederland (TMN) te America. Met de overname zijn ook de handelsnaam,
het klantenbestand, alle telefoon- en faxnummers en de website overgegaan naar het Americaanse bedrijf.

Fainox, voorheen gevestigd aan de
Handelstraat in Horst, was gespecialiseerd in het vervaardigen en ontwerpen van producten en apparaten voor
diverse sectoren. Het bedrijf was actief
in de interieurbouw, meubelindustrie,
de medische sector, voedingsmiddelenindustrie en de tuinbouwsector.

Tielen Metaalbewerking
Nederland produceert professionele
rvs-maatwerkinrichtingen voor onder
andere grootkeuken, bedrijfskantines,
horeca, slagerijen en bakkerijen. Het
in America gevestigde bedrijf heeft
ruim dertig jaar ervaring in metaalbewerking.
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15 VRAGEN aan Veerle Nelissen Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Veerle Nelissen
14 jaar
America
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Ik wil later wel goed voor m’n kindjes
kunnen zorgen. Drie kindjes lijkt me
wel leuk. O ja, ik wil ook goed eten
kunnen koken. Maakt niet uit wat, als
het maar net zo lekker is zoals mam
dat ook kan.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Gym vind ik altijd wel leuk, omdat je
dan niet hoeft te leren. En leren vind
ik echt niet ’t leukst wat er bestaat.
Engels vind ik niet zo leuk, omdat ik er
gewoon niks van kan.

Heb je een beste vriend(in)
en wat maakt hem/haar zo
bijzonder?
Ik heb niet echt een beste vriendin,
maar ik heb wel drie hele goede
vriendinnen waar ik alles tegen
kan vertellen en die er ook zijn als
ik ze nodig heb. Die kan ik volop in
vertrouwen nemen.
In het weekend ben jij te vinden in?
Bij Knor, de soos in de Meterik. Of ik
ben bij vriendinnen.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Gewoon een lekker mixdrankje. Ik
heb er al verschillende gehad, maar
toch vind ik Blue Curaçao met 7-up
het lekkerst. Natuurlijk ook wat te
knabbelen erbij.

Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee?
Ik zet wat op mijn spaarrekening, ga
met ’n deel lekker winkelen, ’n deel
ga ik mee op vakantie en daarna ga ik
dan nog lekker wat uit.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik op school van de trap val en
iedereen me aankijkt.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Natuurlijk veel geld om daar leuke
dingen mee te kunnen doen, mijn
mobiel is dan ook absoluut niet te
missen en natuurlijk wat kleren om
daar aan te kunnen doen.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Lekkere ’patatte’ met poulet, appelmoes en wat worteltjes.

In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In mijn pyjama. Die zit altijd wel erg
lekker. Maar een trainingsbroek met
een fijn shirtje kan daar eigenlijk ook
niet tegen op.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Er goed uitzien is voor mijn gevoel
heel erg belangrijk, ik besteed hier
dan ook best wel wat aandacht aan.
Maar ik blijf er toch bij dat gezelligheid
wel altijd voorop staat.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Dat we weer fatsoenlijk van America
naar Horst kunnen gaan. De weg ligt
hier helemaal open, al veel te lang.
Dus iedere morgen moeten we eerst
door de puinhoop, voordat we echt
kunnen fietsen.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
De enge film Paranormal Activity. En
dan dekens erbij om soms in weg te
kunnen kruipen als het toch iets te
eng wordt. Ik heb deze film ’n keer
gezien met een vriendin van mij,
samen lagen we toen verstopt onder
de dekens.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik heb nog niet meteen een bestemming. Ik ga, denk ik, eerst de snelweg
op in Duitsland en daarna lekker een
ijsje eten bij Clevers om ’t af te maken.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Curaçao! Mooi strand, lekkere cocktails,
heet zonnetje en misschien wat lekkere kerels.

Geschikt iedere niveau, leeftijd of geslacht
Levendig en uniek programma
Een geweldige workout
Calorieën verbranden op bekende dancehits
Buik, billen, benen, borsten

Nieuwe, eenvoudige dance moves

Vetverbranding en sterke verbetering van de conditie
Eenvoudig, laagdrempelig, plezier

Bekende populaire muziek

Tel. 077 - 398 35 53
www.wellnessanco.nl

Column

Modeshows
Afgelopen week maakte ik
op de Amsterdam
International Fashion Week
kennis met de modeshowcultuur. Achter de schermen
als dresser kwam ik er ooit al
achter dat wachten geen
onbekend begrip is in deze
wereld. Maar als toeschouwer
voor de schermen dan?
Tussen al het high fashionpubliek, BN’ers en modellen
eerst even borrelen in de
lounge. Een soort pre-party met
veel drankjes en hapjes. Op het
moment dat ik een hapje in
mijn mond schoof vroeg ik me
af hoe die modellen dan zo dun
bleven? Wat een paradijs aan
lekker eten en drinken hier!
Een half uur later dan de
aanvangstijd werd omgeroepen
dat het allemaal wat uitliep en
dat de deuren pas over twintig
minuutjes open gingen. Oké,
mooi, kunnen we nog even
lekker genieten van deze
lounge. Uiteindelijk twee uur
later dan gepland liepen we
naar ons plekje langs de
catwalk. We gingen er eens
goed voor zitten, zoveel extra
voorbereidingstijd moest toch
wat beloven. Een klein momentje van stress voor de show
begon. We hadden enorme
dorst, het was er heel erg heet,
maar voorlopig kregen we nog
niks, dachten wij. De show
begon en net als de pers zaten
we klaar met ons fototoestel.
Natuurlijk niet met een lens die
groter is dan het apparaat zelf,
maar ja, deze deed het ook. Vol
bewondering aanschouwden
we ieder ontwerp wat aan het
lichaam van de modellen aan
onze neus voorbij kwam. Maar
al na een kwartiertje (‘n
kwartiertje!?) paradeerden alle
modellen nog eens langs en
verscheen ontwerpster Monique
Collignon zelf op de catwalk. Ik
hoorde een naïef iemand nog
voorzichtig vragen of het
misschien pauze was.
Nee, geen pauze, afgelopen
en tijd voor een drankje in de
after-party.
Dat is dus de modeshowcultuur: twee uur pre-partyen,
kwartiertje show, heel lang
after-partyen. Wachten is dus
voor de schermen ook doodnormaal. Niet dat dit soort wachten
nou vervelend wachten is, in
tegendeel, hartstikke leuk: dat
soort wachten!
Mies
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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.

Jac Coumans
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Soms zijn er van die dagen waarop niks lukt en de wet van Murphy
toeslaat. Ook onze HALLO-redacteur is daar niet van gevrijwaard. Een
onhandige manoeuvre met een boormachine liet het toch al zo iele boortje
afknappen. Op weg naar een doe-het-zelfzaak in Horst ontmoet hij Jac
Coumans. Jac, altijd en overal behulpzaam waar het gaat om de juiste
spijkertjes, schroefjes, boortjes en al van die prutsdingen bij elkaar zoeken,
voor klusjes waar ik een hekel aan heb. Wanneer ik hem vraag of hij ook
nog een kandidaat weet voor ‘Geplukt’, helpt hij me alweer. Even later zit
ik met spijkers, schroefjes, boortjes plus pen en papier aan zijn bureau.

Crème
brûlée van
vanille

Bereiding:
• Doe de melk, room en suiker in
een kookpan;
• pak het vanillestokje en snij deze
doormidden zodat je het merg
eruit kan schrapen;
• schraap het merg eruit en voeg dit
toe aan de room;
• doe het eigeel in een grote kom
en klop los met een garde;
• breng de massa aan de kook;
• als het kookt voeg het snel bij het
eigeel en blijf gedurende 30
seconden roeren;
• nu heb je een iets dikkere massa
en is het gebonden door het
eigeel;
• stort deze massa in crème brûlée
bakjes;
• zet de bakjes 25 minuten in een
heteluchtoven op 100 graden;
• je kunt de massa controleren door
met een tandenstoker in de massa
te prikken. Zodra er niks aan de
prikker blijft zitten is de crème
brûlée klaar.
• laat circa 2 uur afkoelen in de
koeling;
• als laatste kunt u de rietsuiker
erop dresseren en afbranden met
een crème brûlée brander.

Een duizendpoot op
twee benen
Jac is gek op zijn dorp. “Horst is
het ‘moeiste plekske’ op de wereldbol,
dat vond ik vroeger al en dat is nog
steeds zo. Ik zou op geen andere plek
willen wonen dan in Horst. Wanneer
ik een halve dag buiten mijn dorp
ben, voor wat dan ook, bel ik al of er
niks gebeurd is. Eigenlijk ben ik een
nieuwsgierig type en wil altijd alles
weten over Horst”, aldus de zelfkenner. Daarentegen is zijn vrouw Mariet
zijn tegenpool. Jac: “Ik ben altijd bezig,
als ik tien minuten op een stoel zit
voelt dat alsof ik er al een uur op zit.
Mariet kijkt graag films maar ik val na
vijf minuten al in slaap. Ik kijk graag
naar sport, Mariet niet. Alleen ‘Boer
zoekt Vrouw’ vinden we allebei leuk.
Toch heb ik maar twee keer iets van
de uitzending gezien en haalde ik het
einde niet omdat mij de ‘lempkes oet
ginge’”, aldus Jac.

Elke week stellen chefkok
Pawel Skladnik en souschefkok
Esli Vencent van het Parkhotel
een recept samen met goede en
eerlijke producten die onder
andere uit de eigen regio
komen. Hiermee maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

Benodigdheden:
375 gram room
125 gram melk
125 gram eigeel
85 gram kristal suiker
1 stokje vanille
100 gram rietsuiker

bij elkaar komt. We kletsen wat bij
onder het genot van een potje bier en
maken dan plannen over wat we zoal
willen organiseren. De Zomercarnaval
is daar een voorbeeld van en ‘Ut wis
niks en het wuurdt niks’ komt ook uit
onze koker. Verder ben ik bestuurslid
van Stichting De Mèrthal en fluit ik de
zomeravondcompetitie van voetbalclub UVB. Ook ben ik nog lid van
carnavalsvereniging D’n Dreumel. Bij
D’n Dreumel doe ik het momenteel
wat rustiger aan, na 25 jaar regelen bij
de Mèrthal is het tijd dat de jeugd het
stokje van mij overneemt”, zegt de
duizendpoot.

Ik wil alles weten
over Horst
Wanneer Jac vrij heeft, is hij toch
vaak bij zijn werkgever te vinden omdat hij graag op ‘zijn’ bedrijf is. En elke
donderdag doet hij de boodschappen
voor zijn schoonmoeder die in Berkele
Heem woont. Wanneer hij niet in
slaap sukkelt, kijkt Jac graag naar alle
voetbalwedstrijden op tv en alle sportgebeurtenissen. Ook bezoekt hij één
keer per jaar een Formule1-wedstrijd.
Films kijkt hij alleen maar wanneer
hij wil slapen. Iets serieus veranderen
aan zijn woonplaats Horst wil Jac niet.
“Ja of toch wel. Dat het verkeerslicht
naar Inter Chalet altijd op groen staat”,
zegt hij gekscherend. Het mooiste
plekje binnen Horst is volgens hem
zijn eigen barkruk bij café De Beurs
met daarop een schildje met de tekst:
‘Eerste Zomerprins van Horst’. Jac is
een echte genieter van zijn dorp Horst
en heeft een hekel aan mensen die
altijd klagen. Jac midden in de nacht
wakker maken mag voor een lekker
bord zelfgemaakte ‘kalde schottel van
oos Koos’.

Lekkerste
kalde schottel komt
van oos Koos
Jac Coumans, levensgenieter en
Horsternaar tot in de kleinste bloedvaten van zijn lichaam. Hij heeft al
veertig jaar dezelfde vriendengroep en
deelt daarmee lief en leed. Een mooier
slot van dit interview kon ik me niet
bedenken.

RIX LIMERICK
aan de universiteit van Nijmegen. Jac
werkt bij Inter Chalet en is al jaren het
gezicht van het bedrijf. Naast zijn werk
heeft Jac tal van hobby’s. “Ik ben bij
de maandagavondclub. Dit is een vaste
groep vrienden en vriendinnen die
elke maandagavond bij café De Beurs

Er zijn maar weinig mensen die
Horsternaar Jac Coumans niet van
gezicht kennen. Jac is 51 jaar oud
en was 11 januari jongstleden 25
jaar getrouwd met Mariet Schobers.
Samen hebben ze dochter Juul die in
april 21 jaar oud wordt en studeert

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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De Kaerk mot mèj in d´n moderne tiëd,
Zoë ok de Norbertus tot ôs groëte spiët.
De deure goan sloëte,
Geluùvige stoan boëte,
Ozze leeven Hiër is en hemels plekske kwiët.

Lever de bonnen in en
haal het voordeel!
3 KAMPIOENTJES e 1,00
GILDEKORN

e 2,00

3 APPELSTUKJES

e 3,00
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HALLO van afgelopen week: Laatste Mis in Norbertuskerk
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?
Vrijdag 4 februari
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
Zaterdag 5 februari
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
• KGA gemeentewerken
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente
Horst aan de Maas)
Maandag 7 februari
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
• Inzameling textiel Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Horst
Dinsdag 8 februari
• Inzameling restafval omgeving Horst
(In de Riet), Meterik
Woensdag 9 februari
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray
• Inzameling gft-afval Evertsoord,
Kronenberg, Sevenum
• Inzameling textiel America, Griendtsveen,
Grubbenvorst, Hegelsom, Lottum,
Melderslo, Meterik

Donderdag 10 februari
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 11 februari
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling textiel Meerlo, Swolgen, Tienray
Zaterdag 12 februari
• Inzameling oud papier Griendtsveen,
Hegelsom, Kronenberg, Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente
Horst aan de Maas)
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.
Bladkorven
Omdat het meeste blad inmiddels uit de tuinen
verwijderd is zullen in de dorpen Meerlo,
Tienray, Swolgen in week 4 en Sevenum,
Kronenberg, Evertsoord in week 5 de
bladkorven weer worden verwijderd. Enkele
bladkorven blijven wel staan tot de lente.

Tijdelijke subsidieregeling
voor sloop kassen en stallen
Met twee tijdelijke subsidieregelingen wil de Provincie Limburg de sloop van verouderde en
overbodige stallen en tuinbouwkassen bevorderen. Het gaat vooral om oude, economisch onrendabele veehouderijbedrijven en kassen in landschappelijk of natuurlijk waardevolle gebieden en om stallen nabij dorpskernen. Voor elk van de beide regelingen stelt de Provincie maximaal € 1 miljoen beschikbaar.
Openstelling
De openstelling van deze regelingen betekent een uitzondering op de subsidiepauze voor plattelandsprojecten die vanuit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) worden gefinancierd. Tot deze
pauze was besloten vanwege de onzekerheid over het continueren van de Rijksfinanciering hiervoor
vanwege bezuinigingen. GS hebben echter besloten tot deze uitzondering, omdat beide regelingen al
lange tijd in voorbereiding waren en in het vooruitzicht waren gesteld aan de agrarische sector.
De regelingen worden opengesteld in de periode van 1 februari tot en met 31 maart 2011.
Subsidieregelingen en –voorwaarden
De details van de regelingen, de subsidievoorwaarden en de aanvraagformulieren zijn te vinden op:
www.limburg.nl/plattelandinuitvoering

Mandaatregister
Het College van burgemeester en wethouders heeft op 28 september 2010 besloten in het kader
van de landelijke invoering van de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) enkele
bevoegdheden te mandateren aan bepaalde functionarissen in de organisatie.
			
Het Mandaatregister is daarop aangepast en ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis.

Informatie over verkiezingen
zie www.horstaandemaas.nl

Raadsvergadering
Op dinsdag 8 februari 2011 is er een openbare raadsvergadering in
de raadzaal van het gemeentehuis van Horst aan de Maas (HadM).
De vergadering begint om 20.00 uur en de volgende punten staan
o.a. op de agenda:
Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen de aanwezigen het woord voeren of een presentatie houden
over al of niet op de agenda vermelde onderwerpen. Wilt u gebruik maken van het burgerpodium,
neem dan vóór de vergadering contact op met de griffier, de heer R. Poels, tel: 077 – 477 97 70 of
06 - 51852891 of email: griffier@horstaandemaas.nl.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milieubeoordeling gebiedsontwikkelingen rondom Grubbenvorst
Exploitatiemaatschappij Villa Flora BV
Woonplaatsgrenscorrectie Hegelsom/Meterik
Harmonisatie verblijfsrecreatie
Brandweerbeleidsplan
Innovatie als katalysator
Bestemmingsplan (BP) bouw woning Kranestraat ongenummerd Horst
BP Kerkkuilenweg / Luttelseweg Sevenum
BP Seniorenwoningen Steinhagenstraat / Bosschekampstraat Sevenum

Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist? Kom dan luisteren op dinsdag 8 februari 2011 vanaf
20.00 uur. U bent van harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via: www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Ongewenste
verkooppraktijken

Werkzaamheden aan
het spoor

Regelmatig bereiken ons berichten over het
venten (huis aan huis verkoop) met diverse
artikelen in de gemeente Horst aan de Maas.
Hiervoor is op dit moment in onze gemeente
geen vergunning nodig. Verenigingen en
stichtingen melden hun acties meestal bij de
gemeente.

ProRail gaat binnenkort in onze gemeente
werkzaamheden aan het spoor verrichten. Ter
hoogte van de Grauwveenweg in Griendtsveen
worden raildempers aangebracht, waardoor het
spoorgeluid van treinen vermindert.
Het werk wordt in de nachtelijke uren uitgevoerd
in de periode tussen 9 februari en 11 februari
a.s. en kan tot enige geluid- of lichtoverlast
leiden. Omwonenden in een straal van 300
meter rondom de werkplek worden door
ProRail schriftelijk geïnformeerd. Voor verdere
informatie kan men terecht bij ProRail, afdeling
Publiekscontacten, tel. 0900 – 7767245
(€ 0,20 p.m.).

Wij adviseren u voorzichtig te zijn en niet zo
maar voor iedereen de deur te openen. U bent
niet verplicht iets te kopen. Bij klachten en
agressieve verkoopmethodes kunt u contact
opnemen met de politie via telefoon nummer:
0900 - 8844.

Extra bijeenkomst commissie Ruimte
17 februari 2011
Het presidium van Horst aan de Maas heeft besloten om een extra bijeenkomst te houden voor de
commissie Ruimte. Deze vindt plaats op donderdag 17 februari 2011, om 20.00 uur in de raadzaal.
Onderwerp van gesprek is de Winkeltijdenverordening.
Door deze extra bijeenkomst krijgen ook de direct betrokkenen en belangstellenden de gelegenheid
om in te spreken en kunnen zij hun mening geven over dit onderwerp. Wilt u gebruik maken van dit
spreekrecht, neem dan vóór de vergadering contact op met de griffier, de heer R. Poels, tel: 077 –
477 97 70 of 06 – 51852891 of email: griffier@horstaandemaas.nl.
Naar aanleiding van deze bijeenkomst stelt de commissie Ruimte wel of geen advies op voor de
gemeenteraad hoe over dit onderwerp te beslissen.
Informatie
De Winkeltijdenverordening en bijbehorende stukken zijn beschikbaar via www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening vormen en wilt u
daar zelf ook aan bijdragen? Kom dan luisteren op donderdag
17 februari 2011 vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning:
• Het slopen van een jongveestal en het
bouwen van een melkveestal op het perceel
aan de Driekooienweg 11 te Evertsoord,
ingekomen 26 januari 2011.
• Het plaatsen van 3 vlaggenmasten op het
perceel gelegen aan de St. Barbarastraat 35
te Griendtsveen.
• Het kappen van een boom en het veranderen van een uitrit op het perceel
gelegen aan Pastoor Debeijestraat 63 te
Hegelsom, ingekomen 19 januari 2011.
• Het herbouwen van een schuur op het
perceel gelegen aan de Stationstraat 124 te
Hegelsom, ingekomen 25 januari 2011.
• Het kappen van een eikenboom op het
perceel gelegen aan de Bosstraat 28 te
Hegelsom, ingekomen 22 januari 2011.
• Het intrekken van de milieuvergunning
op het perceel aan de Langstraat 46 te
Hegelsom, ingekomen 27 januari 2011.
• Het aanpassen van de winkelruimte en het
veranderen van de gevel aan de parkeerterreinzijde op het perceel gelegen aan de
Steenstraat 11 te Horst, ingekomen 20
januari 2011.
• Het uitbreiden van een kas op het perceel
gelegen aan de Slooierweg 13 te Horst,
ingekomen 25 januari 2011.
• Het plaatsen van een nieuwe verdieping op
het perceel aan de Gebr. van Doornelaan
29 te Horst, ingekomen 26 januari 2011.
• Het bouwen van een bouwkeet en een
veranda op het perceel gelegen aan de
Jaegerweg 16 te Melderslo, ingekomen 25
januari 2011.
• Het uitbreiden van een woonhuis met
platte aanbouw op het perceel aan de
Peeldijk 8 te Meterik, ingekomen 26
januari 2011.
• Melding voor brandveiliggebruik op het
perceel Maasbreeseweg 2 te Sevenum,
Cultureel Centrum ‘De Wingerd’, ingekomen 24 januari 2011.
• Het oprichten van een garage op het
perceel gelegen aan de Molenstraat 30 te
Sevenum, ingekomen 24 januari 2011.
• Het kappen van 3 bomen en het herplanten
van nieuwe bomen op het perceel gelegen
aan de Molenstraat 29 te Sevenum, ingekomen 26 januari 2011.
• Het bouwen van een pluimveestal en het
veranderen van de inrichting op het perceel
gelegen aan de Steeg 21 te Sevenum.
• Het bouwen van recreatieve woning en
het afbreken van de oude woning op het
perceel aan de Tortellaan 5 te Swolgen,
ingekomen 26 januari 2011.
• Het wijzigen van uitvoering van een luchtwasser op het perceel Donkerhoek 4 te
Swolgen, ingekomen 21 januari 2011.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen
geen (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend
Verleende omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende omgevingsvergunning		is verleend:
• Het uitbreiden van een woning op het
perceel gelegen aan de Kerkstraat 22 te
Broekhuizenvorst.
• Het verwijderen van asbesthoudende
dakplaten en het monteren van stalen
dakplaten op het perceel gelegen aan de
Peschweg 8 te Meerlo.
• Het slopen van een golfplaten dak van
een loods op het perceel gelegen de
Blaktweg 69b te Melderslo.
• Het uitbreiden van een bedrijfshal met
een magazijn op het perceel gelegen aan
de Berghemweg 31 te Sevenum.
• Het oprichten van een tuinhuis op het
perceel gelegen aan de Van Vlattenstraat
111 te Sevenum.
• Het oprichten van een woning op het
perceel gelegen aan De Sondert 7 te
Sevenum.
Bovengenoemde omgevingsvergunningen zijn verstuurd op 3 februari
2011.

Bezwaarclausule
Tegen het besluit kan binnen zes weken na
bekendmaking, bezwaar worden aangetekend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5960 AA te Horst. De beschikking treedt in
werking nadat de termijn voor het indienen
van een bezwaarschrift is verstreken. Het
indienen van een bezwaarschrift schorst de
werking van het besluit niet. Hebben u of
derde belanghebbenden er veel belang bij
dat dit besluit niet in werking treedt, dan
kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd, bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Roermond, Postbus 950, 6040
AZ te Roermond. Wanneer een voorlopige
voorziening wordt aangevraagd treedt de
beschikking pas in werking nadat hierover
een beslissing is genomen.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
• Het veranderen van een winkelruimte en
entree bovenwoning op het perceel gelegen
aan de Steenstraat 9 te Horst.
Bovengenoemde bouwvergunning is
verstuurd op 27 januari 2011.
Verleende bouwvergunning fase 2
• Het oprichten van een vleesvarkensstal op
het perceel gelegen aan Over de Beek 1a te
Meerlo.
Bovengenoemde bouwvergunning is
verstuurd op 3 februari 2011.
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.
Horst, 3 februari 2011.
De burgemeester,
Ir. C.H.C. van Rooij

Milieu
Bekendmaking ontwerpbeschikking
hogere grenswaarde in het kader van
de Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas maken bekend,
dat zij het voornemen hebben om een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder te verlenen ten behoeve van de groene
Campus Asdonck gelegen aan de Spoorweg
te Hegelsom. Locatie is kadastraal bekend
als Horst sectie M nummer 2460.
Ter inzage en nadere informatie
Het ontwerpbesluit en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 4 februari
2011 tot en met 17 maart 2011. U kunt
de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de
openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot en
met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor
meer informatie of wanneer u de stukken op
een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste
contact opnemen met de heer J. Huijs van de
afdeling Vergunningen via telefoonnummer
077-477 97 77.
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de
inzage termijn mondeling of schriftelijk
zienswijzen over de ontwerpbeschikking

naar voren brengen. Het indienen van zienswijzen per email is vooralsnog niet mogelijk. U
kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan
Burgemeester en wethouders. Voor het inbrengen van uw mondelinge zienswijze dient u een
afspraak te maken via de heer J. Huijs van de
afdeling Vergunningen.
Ingekomen brieven met zienswijzen en verslagen van mondeling ingebrachte zienswijzen
worden bij de andere stukken ter inzage gelegd.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief
besluit. Tegen het definitieve besluit kan
beroep worden ingediend. Het instellen van
beroep, bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, tegen de beschikking
op beroep is mogelijk voor belanghebbenden.
Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan
worden verweten dat hij geen zienswijze tegen
het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht,
kan geen beroep instellen.
Bekendmaking beschikking
milieuvergunning in het kader van
de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om milieuvergunning binnengekomen.
Zij verlenen deze milieuvergunning. In het
belang van de bescherming van het milieu zijn
aan de beschikking voorschriften verbonden.
Het betreft de volgende beschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten:Varkenshouderij
Aanvrager:		
Mts. J. G. en H. van de
Goor
Adres inrichting:		 Hazenhorstweg 1-3
Sevenum
Datum aanvraag:		 27 maart 2009
Betreft:				
WM milieuvergunning
8.4 revisievergunning
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 4 februari 2011
tot en met 17 maart 2011. U kunt de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van
het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6
in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur
en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot
17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer
u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de heer
J. Huijs van team Vergunningen bereikbaar
onder nummer 077-477 97 77.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage
termijn een beroepschrift indienen tegen deze
beschikking. 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 sprake is van ‘onverwijlde
spoed’. 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) 426 42 51,
www.raadvanstate.nl.
Bekendmaking ontwerpbeschikking intrekking milieuvergunning in het kader
van de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag om intrekking milieuvergunning

van de milieuvergunning binnengekomen.
Het college van burgemeester en wethouders zijn voornemen om de milieuvergunning volledig in te trekken en hebben
in eerste instantie een ontwerpbeschikking opgesteld. Het betreft de volgende
ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Fokzeugenbedrijf
Aanvrager:
G. Nooyen en Zn Bv
Adres inrichting: Drie Kooienweg 16 a
Evertsoord
Betreft: 		
omgevingsvergun
ning intrekking
milieuver gunning
Datum aanvraag: 20 december 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van
4 februari 2011 tot en met 17 maart
2011. U kunt de betreffende stukken inzien
in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in Horst.
De openingstijden van de informatiehoek
zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00
uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00
uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie
of wanneer u de stukken op een ander
tijdstip wilt inzien, kunt u het beste contact
opnemen met de heer J. Huijs van team
Vergunningen bereikbaar onder nummer
077-477 97 77.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze
over de ontwerpbeschikking naar voren
brengen. Het indienen van zienswijzen per
email is vooralsnog niet mogelijk. U kunt
uw schriftelijke zienswijzen richten aan
Burgemeester en wethouders. Voor het
inbrengen van uw mondelinge zienswijze
dient u een afspraak te maken via de heer
J. Huijs van team Vergunningen. Wanneer
u het niet op prijs stelt dat uw persoonlijke
gegevens bekend worden dan kunt u dat
aangeven in uw brief waarin u uw zienswijzen weergeeft.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief
besluit. Het instellen van beroep is slechts
mogelijk voor belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij/zij geen
zienswijze tegen de ontwerpbeschikking
naar voren heeft gebracht, kan geen beroep
instellen. Uit de bestuurspraktijk blijkt
vooral dat beroep kan worden ingesteld als
ook zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking zijn ingediend.
Bekendmaking beschikking milieuvergunning in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag om milieuvergunning binnengekomen. Zij verlenen deze milieuvergunning.
In het belang van de bescherming van het
milieu zijn aan de beschikking voorschriften verbonden. Het betreft de volgende
beschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten:Veehouderij/akker
bouwbedrijf
Aanvrager:
P.P.E. Baeten
Adres inrichting: Steeghoek 12
Sevenum
Datum aanvraag: 27 September 2010
Betreft: 		
WM milieuvergunning 8.4
revisievergunning
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 4 februari
2011 tot en met 17 maart 2011. U kunt
de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de
openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot en

met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Voor meer informatie of wanneer u de
stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met
de heer J. Huijs van team Vergunningen
bereikbaar onder nummer 077-477 97 77.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de
inzage termijn een beroepschrift indienen
tegen deze beschikking. 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 sprake is van ‘onverwijlde spoed’.
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) 426 42 51,
www.raadvanstate.nl.
Horst, 3 februari 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet ruimtelijke
ordening
Wijziging bestemmingsplan ex artikel 3.6, lid 1, sub a Wro
Het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maakt
bekend dat er een besluit tot wijziging
van het bestemmingsplan ‘Buitengebied
deelgebied 1’ ter inzage ligt voor:
• De vergroting van de aanduiding
‘Agrarische bouwkavel’ ten behoeve

van de uitbreiding van de varkens- en
legkippenhouderij voor het verlengen
van de biologische legkippenstal op het
perceel kadastraal bekend gemeente
Horst, sectie I, nummer 992 behorende bij de locatie Lorbaan 19 in
America.
Burgemeester en wethouders hebben
met toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub
a Wet ruimtelijke ordening besloten het
ter plaatse geldende bestemmingsplan
‘Buitengebied deelgebied 1’ te wijzigen
teneinde de vergroting van de aanduiding ‘Agrarische bouwkavel’ toe te
kennen.
Het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan ‘Buitengebied deelgebied 1’
ligt met ingang van vrijdag 4 februari
2011 gedurende een periode van zes
weken tijdens de kantooruren ter inzage
in de informatiehoek van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 te Horst.
Gedurende deze termijn van zes weken
kunnen belanghebbenden tegen het
besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk beroep instellen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Géén beroep kan
worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten geen zienswijzen tegen het
ontwerpbesluit tot wijziging van het
bestemmingsplan naar voren te hebben
gebracht. Het besluit tot vaststelling
van het wijzigingsplan treedt in werking
met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van
het wijzigingsplan bij de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak een
verzoek om voorlopige voorziening
is gedaan, wordt de werking van het
besluit opgeschort totdat op het verzoek
is beslist.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel
1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening kan
het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan ook worden geraadpleegd op
de gemeentelijke website www.horstaandemaas.nl.
Ontwerp bestemmingsplan ‘Groene
campus Asdonck’ te Hegelsom
Het bestemmingplan betreft de herontwikkeling van bedrijventerrein Asdonck,
gelegen in de hoek Stationsstraat/
Spoorweg te Hegelsom. In de huidige
situatie biedt bedrijventerrein Asdonck

plaats aan dienstverlenende bedrijven en
een agrarische onderwijsinstelling. Op het
terrein zijn nog enkele percelen beschikbaar. Momenteel worden deze percelen
verpacht voor agrarische doeleinden. Het
plangebied wordt herontwikkeld voor vergelijkbare dienstverlenende bedrijven. Ten
behoeve van deze herontwikkeling is het
ontwerp bestemmingsplan opgesteld.

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.

Burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas maken bekend dat met ingang van vrijdag 4 februari 2011 voor de
duur van zes weken (t/m 17 maart 2011)
het ontwerp bestemmingsplan ‘Groene
campus Asdonck’ te Hegelsom ter inzage
ligt in de informatiehoek van het gemeentehuis (Wilhelminaplein 6 te Horst).
Openingstijden: maandag tussen 9.00
– 12.00 uur en van 14.00 tot 19.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur – 12.00
uur en tussen 14.00 en 17.00 uur. Tevens is
het ontwerp bestemmingsplan te raadplegen via www.horstaandemaas.nl en
www.ruimtelijkeplannen.nl.

• Melding incidentele festiviteit door Café
Cox, Herstraat 45, 5961 GH		Horst voor:
5, 6, 7 en 8 maart 2011.
• Melding incidentele festiviteit door
café Babouche, Schoolstraat 9, 5961 EE
Horst voor: 11 februari 2011

Gedurende bovengenoemde termijn kan
een ieder schriftelijk of mondeling zijn
zienswijze indienen. Wij ontvangen uw
zienswijze bij voorkeur schriftelijk. U kunt
uw zienswijze richten aan burgemeester
en wethouders van Horst aan de Maas,
Postbus 6005, 5960 AA Horst, onder
vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Groene campus Asdonck’. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen
met de afdeling Ruimte (077 – 477 97 77).
Horst, 3 februari 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en)
/ ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage
Evenementenvergunning
• Linq Events BV voor het organiseren van
een Dance evenement op donderdag 2
juni en zaterdag 4 juni 2011 op de locatie
Kasteelruïne Huys ter Horst in Horst.
U kunt de betreffende stukken inzien van 4
februari tot en met 4 maart 2011 tijdens de

Aanvraag 12 dagen regeling

Besluit
straatnaamgeving
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat zij op 25 januari 2011 hebben
besloten aan de nieuwe wegen in het
plangebied Afhang Fase II de navolgende
namen toe te kennen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zandersweg
Janssenweg
Dentjesweg
Tuinderslaan
Groentestraat
Van den Bekeromstraat
Custersweg
Van Megenstraat
Smitsstraat
Fruitweg
Kassenstraat

Het besluit, incl. tekening, en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen
vanaf 26 januari 2011 ter inzage in de
informatiehoek van het gemeentehuis.
In gevolge de Algemene Wet
Bestuursrecht kan tegen dit besluit door
iedere belanghebbende binnen 6 weken
na de dag waarop het is bekend gemaakt
een bezwaarschrift worden ingediend.
Het bezwaarschrift moet, gemotiveerd
en ondertekend, worden ingediend bij
het college van burgemeester en wethouders. Indien een bezwaarschrift is
ingediend kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de president van
de arrondissementsrechtbank, sector
Bestuursrecht te Roermond, Postbus 950,
6040 AZ. Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Algemene informatie
Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.
Daarnaast is afdeling burgerzaken geopend op:
Maandag
08.00 – 20.00 uur
(m.u.v. 12.30 – 13.00 uur).
Dinsdag
08.00 – 12.00 uur.
Woensdag 08.00 – 12.00 uur. Wilt u een
Afspraak op Maat: 13.15 – 16.30 uur.
Donderdag 08.00 – 12.00 uur. Wilt u een
Afspraak op Maat: 13.15 – 16.30 uur.
Vrijdag
08.00 – 12.00 uur.

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

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.
Afspraak maken
U kunt voor woensdag- en donderdagmiddag
tussen 13.15 en 16.30 uur een afspraak maken
voor alle producten van burgerzaken. U kunt de
afspraak via het callcenter (tel. 077 - 477 97 77)		
indienen of via de website zelf een afspraak

maken. 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.
Informatiehoek
Geopend: Maandag van 08.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Op		afspraak: Buiten de openingstijden kunt u
tijdens kantooruren terecht na afspraak.

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.

Gemeentewerf
Americaanseweg 43, 5961 PC Horst,
tel. 077 -477 95 10.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
07.30 -12.00 uur en 13.00 -16.00 uur.
Storingsnummer: tel. 06 -23498249
(16.00 -07.30 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.

Regionale team handhaving
Regionaal team handhaving houdt toezicht op
naleving van de regels. Het gaat onder andere om

Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
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Bespreking Poll week 03

Uitgaansgelegenheden moeten er meer aan doen om de stapavond eerder
te laten beginnen
De ‘jeugd van tegenwoordig’ gaat veel te laat op stap, daar zijn veel
mensen het over eens. 84 procent van de stemmers op onze poll is het er dan
ook met de stelling eens dat uitgaansgelegenheden er meer aan moeten doen
om de stapavond te vervroegen. In de reacties op de poll wordt vooral met de
vinger naar de gemeente gewezen. Die moet de sluitingstijden weer terugbrengen tot 1 of 2 uur ‘s nachts. “Gemeente, pas de sluitingswet weer toe, om

1 of 2 uur dicht, dan komen de jongeren vanzelf eerder en wordt er misschien
ook minder in ‘de keet’ voorgedronken”, denkt Jan Huys uit Broekhuizenvorst.
F. v.d. Munckhof uit Horst wijst op de rol van de ouders hierin. “Kunnen de
‘moderne ouders’ hun kroost niet meer zeggen hoe laat ze thuis moeten zijn?
Wij moesten vroeger op 16-jarige leeftijd om 0.30 uur thuis zijn, zo niet dan
kon je twee weken thuis blijven.”

Nog een supermarkt erbij in Horst is prima
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Naast de skatebaan heeft Horst-centrum nog een echte soap: de invulling
van het pand waar voorheen de Albert Heijn in was gevestigd. Het lijkt er nu op
dat winkelketen Albert Heijn zelf weer interesse heeft om een supermarkt in
Horst te openen. Andere supermarktondernemers zien de komst van nog een
supermarkt niet zitten, en zeker niet op de lokatie aan de Steenstraat. Er zouden
niet voldoende parkeerplaatsen zijn en de nu al moordende concurrentie tussen

supermarkten zou worden versterkt. Volgens Wil Lucassen van de Plus-supermarkt in Horst zou het zelfs het einde kunnen inluiden voor bestaande supermarkten, ook in de kernen rondom Horst. De gemeente houdt haar handen af
van de situatie en geeft aan dat er niets aan te doen is. Moeten we blij zijn met
nog een extra supermarkt en daardoor meer keus of zijn er al meer dan genoeg
supermarkten in Horst?

Uitslag vorige week (week 04) > De gemeente moet terughoudend zijn met het ontwikkelen van nieuwe bouwlocaties
> eens 79% oneens 21%

WANTED
Disco ’t trefpunt zoekt:
Leuke, vlotte, spontane

Vrijwilliger(ster)
In de leeftijd van 25 - 50 jaar.
Disco ’t Trefpunt is een disco voor mensen
met een beperking. Een keer in de twee weken
Op vrijdag is er disco van 19.00 uur – 22.00 uur in B2
(Voorheen De Vlies).
Reacties sturen naar: Info@discotrefpunt.nl
Kijk voor meer info op:

www.discotrefpunt.nl

Wegens snelle groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een

Actieve productieleider
Profielschets
l Leidinggeven aan een productieteam van ongeveer 15 personen.
l Ervaring in een soortgelijke baan.
l Goede communicatieve vaardigheden.
l Moet kunnen motiveren en coachen.
l Sterk ontwikkeld organisatievermogen. Om het productieproces verder te
ontwikkelen moeten bedrijfssystemen zoals GMP, Milieu, Veiligheid,
Kalibratie e.d. up to date gehouden kunnen worden.
l Goed gevoel voor techniek.
l Moet in staat zijn in samenwerking met de directie zelfstandig te werken.
l Werk- en denkniveau: MBO/HBO.
Geboden wordt
Fulltime baan 40 uur per week.
l Prettige werksfeer, goede sociale voorzieningen en een passend salaris.
l Na een inwerkperiode en gebleken geschiktheid een vast contract.

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

Boeken uitzoeken
Vind jij het leuk om met een mevrouw van ongeveer 60 jaar haar boeken verzameling
uit te zoeken. Zij ziet door de bomen het bos niet meer. Wij zoeken in de omgeving
van Sevenum een vrouwelijke vrijwilliger.
Bel voor meer informatie met Peggie Bos 06 52669100.

l

Naar de winkel
Wenst u met een mevrouw rond de 40, 50 0f 70 jr.gezellig te winkelen. Hebt u een
luisterend oor voor iemand uit Grubbenvorst. Bel dan Peggie Bos 06 52669100.

l

Een leuk gesprek met een man
Vindt u het leuk om tijdens het koffie drinken in gesprek te gaan met een man, een
wandeling te maken of te kaarten. Op een woensdag middag of een avond in Horst.
Bel met Leny Jenniskens 06 52669462 voor meer informatie.

l

Gezelschap als mantelzorger er niet is
Zou u een oudere mevrouw in America gezelschap willen houden zodat haar partner
er zelf ook eens uit kan.
Bel voor meer informatie met De Zorgondersteuner 077 3231130.

l

Gespecialiseerde dementie vrijwilligers of contactpersoon
Wilt u iets betekenen voor een dementerende hulpvrager of hun mantelzorger ontlasten als vrijwilliger? Misschien vindt u het juist leuk om de juiste mensen bij elkaar
te brengen. Dat doet een contactpersoon. Hebt u interesse of wilt u informatie neem
dan contact op met Peggie Bos 06 52669100.

l

Sollicitaties alleen schriftelijk met C.V. binnen 14 dagen naar:
Dutch Pet Products B.V., t.a.v. Dhr. J. van Helden, Postbus 6046, 5960 AA Horst.

tel. 077 - 464 00 00

www.dutchpet.nl

Voor meer informatie kijk op www.dezorgondersteuner.nl

Cactus
Column

Dendron

Binnenkort komen ze weer,
de landelijke politici met hun
koffertjes, met of zonder
chauffeur en breed lachend. Met
in hun voetspoor de meezwalkende leden en kandidaat-leden
van de Provinciale Staten
komen ze de mensen animeren
om te stemmen op één van hun
partij- of clubgenoten. In het
koffertje zitten allemaal
plannen, toezeggingen en
beloften. Stuk voor stuk
interessant en mooi klinkend.
En na de verkiezingen gaan die
plannen, beloften en toezeggingen ongebruikt weer in het
koffertje, goed voor het
volgende bezoek aan de regio.
Maar niemand van de hoge
bezoekers of lagere bestuurders
maakt zich bijvoorbeeld druk
om de hartenkreet van de
Dendron-directie om de
toenemende drinkgewoonte
van de scholieren, scholieren
die zoveel alcohol innemen dat
school-uitjes niet in het water
maar in de bierstroom vallen!
Het Dendron college is het beste
onderwijsinstituut van Horst aan
de Maas en ver daarbuiten. De
goede naam wordt door een
aantal jongelui totaal naar de
knoppen geholpen. De stemmenwinners zouden zich af
moeten vragen of de cafés wel
tot diep in de nacht open
moeten zijn, of de beruchte
zuipketen niet stuk voor stuk
zouden moeten worden
gesloten en of, landelijk gezien,
er geen stop moet komen op de
goedkope bieraanbiedingen van
de kruideniers. Ook het laten
rijden van zogenaamde discobussen moet worden stopgezet.
Maar het allerbelangrijkste is
dat de ouders eindelijk eens
hun verantwoordelijkheid gaan
nemen. Kinderen die ‘s morgens
pas om een uur of vier, vijf
thuiskomen moeten onherroepelijk op hun gedrag worden
gewezen. En de optochtcommissies van de diverse carnavalsoptochten moeten de wagens
waar kratten bier in opgeslagen
zijn onmiddellijk uit de stoet
gooien! Gemeentebesturen let
op uw zaak en kijk eerst eens in
uw eigen omgeving rond, de
jeugd heeft nog steeds de
toekomst en daar zit misschien
dan nog wel eens een Statenlid
tussen!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

politiek 19

03
02

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.

Waarom politiek? … Leef je droom!
Waarom zit je in de politiek? Waarschijnlijk de vraag die me het meest
gesteld is sinds ik de PvdA (-PK) in de gemeenteraad van Horst aan de
Maas mag vertegenwoordigen.
Het antwoord is net zo eenvoudig als dat de vraag logisch is.
Vanaf het moment dat ik als snotneus in staat was mijn mening
aan anderen te verkondigen ben
ik door mijn moeder opgevoed
met de woorden: “Verbeter de
wereld, begin bij jezelf”.
Daarnaast ben ik, net als
iedereen, gevormd door gebeurtenissen in mijn omgeving. Zelf
heb ik de pech gehad mijn vader

alleen ziek te hebben gekend
en vroeg te hebben verloren. De
manier hoe je als gezin voor elkaar
leert te zorgen en hoe teer geluk
kan zijn en hoe je, ondanks alles,
daar zelf aan bij kunt dragen heeft
mij de droom gegeven om de
wereld een stukje gelukkiger te
maken. En of het nu als raadslid
is waarin ik me vooral als volksvertegenwoordiger probeer in te
zetten, of als voorzitter van het

jeugd- en jongerenwerk in Horst of
de Lottumse judoclub, bijdragen aan
ons aller omgeving is het mooiste
dat er is!
En waarom dan verkiesbaar
voor de provincie is vaak de
volgende vraag? Ook dat antwoord
is eenvoudig. Terwijl andere partijen zich druk maken of een ambtenaar in de pauze halal eet of een
broodje kroket, wil ik me in gaan
zetten voor een Limburg waarin
we allemaal meedoen, waar werk
is voor iedereen, waar we goed
onderwijs hebben voor alle niveaus
en waar een goede bereikbaarheid

is gegarandeerd. Ik sta voor een
Limburg waarin iedereen zich thuis
en veilig voelt. Daar zijn we samen
verantwoordelijk voor en daar gaan
we samen voor zorgen. Dit stuk is
veel te kort om duidelijk te maken
waarom ik me vanuit Maastricht
voor jullie in wil zetten.
Kijk voor het volledige stuk op
mijn web-log:
http://www.roybouten.web-log.nl
Stem lijst 3, nummer 7,
sociaal werkt beter!
Roy Bouten
(Gemeenteraadslid PvdA)

Waarom wil Ger Driessen met Daadkracht Verder?
Ger Driessen verruilde in 1999 na een 17-jarig wethouderschap zijn
Horster werkterrein naar Maastricht, waar hij lid van Gedeputeerde Staten
werd. Een interview met deze gedreven Horster bestuurder.
Waarom verruilde je Horst voor
Maastricht?
Omdat ik een hekel aan Maastricht
had, die net ons bestemmingsplan
buitengebied (gedeeltelijk) had
afgekeurd en omdat plannen die
we in Horst hadden vaak met een
“dat kan niet”-antwoord werden
afgedaan.
Heb je het gevoel dat je wat hebt
kunnen veranderen in
Maastricht?
Ja zeker, vele bevoegdheden op het
punt van ruimtelijke ordening zijn
naar de gemeenten overgeheveld.
De provincie is veranderd van een

toetsende instantie, naar een club
die wil meedenken met gemeenten
en bedrijfsleven. Onze houding is
veranderd van “nee, dat kan niet”,
naar “ja, dat kan wel”. Natuurlijk kan
dat niet altijd, maar wel heel vaak.
Twee “Verklaringen van Roermond”
zijn hier voorbeelden van, waarbij
meer ruimte is geboden voor de
landbouw, overigens in goede afstemming met de natuurbelangen.
Kun je voorbeelden noemen voor
de gemeente Horst aan de Maas?
Zaken die in ontwikkeling zijn
gekomen, zijn onder meer het
bedrijventerrein Melderslose Weijden

aan de oostkant van de A73, Park
de Peelbergen, maar ook het 1.000
woningenplan voor starters en de
ruimte voor ruimte regeling, waar er
ca. 100 van in onze gemeente zijn
geland.
Wat zijn regionale punten,
waaraan je je bijdrage hebt
geleverd?
Nou ik noem slechts als voorbeelden
de ontwikkeling Klavertje Vier, een
werkterrein voor glastuinbouw en
agribusiness en logistiek. Daarnaast
de Floriade, met zijn in aanbouw
zijnde Innovatoren. Ook heb ik een
bijdrage geleverd aan een kennisinstelling als Knowhouse en aan de
totstandkoming van de A73 en de
nu gestarte aanleg van de A74. En
als laatste voorbeeld de maasbe-

Beheerder/Exploitant (m/v)

veiliging, door de aanleg van dijken
en kades en de nu in voorbereiding
zijnde plannen voor Ooijen-Wanssum.
Waarom, wil je nog vier jaar verder
na een periode van twaalf jaar
députéschap?
Omdat ik juist in moeilijke tijden niet
wil gaan lopen, maar er juist wil zijn
om in gang gezette ontwikkelingen
verder in uitvoering te brengen.
Ik denk dan aan de versterking van
de (Noord-)Limburgse economie,
landbouw, natuur en landschap, maar
ook de leefbaarheid. Verenigingen
met al zijn vrijwilligers vragen blijvende aandacht. Opkomen voor de
belangen van ouderen (o.m. KBO) en
jongeren en juist daarin een goede
harmonie vinden, is daarbij een echte uitdaging. Vandaar de lijfspreuk:

“Stem Ger Driessen, lijst 1 CDA, nr. 15
met daadkrachtig verder”
Ger Driessen,
daadkrachtig verder

ZONNEPANELENSUNBUSMIDEITE

voor gemeenschapsaccommodatie
’t Haeren te Grubbenvorst
De gemeente Horst aan de Maas is per 17 juli 2011 voor gemeenschapsaccommodatie ’t Haeren te
Grubbenvorst op zoek naar een beheerder/exploitant.
Werkzaamheden
• Aanwezig zijn en toezicht houden als de accommodatie is verhuurd.
• Verrichten van schoonmaak- en opruimwerkzaamheden.
• Namens de gemeente fungeren als aanspreekpunt voor huurders en gebruikers.
• Het voor eigen rekening exploiteren van de kantine.
• Catering verzorgen voor de huurders
De exploitant dient te voldoen aan de wettelijke vereisten die nodig zijn om een kantine te mogen exploiteren.
Hierbij moet gedacht worden aan een diploma sociale hygiëne, drank en horeca- en exploitatievergunning.
Mocht u hierin geïnteresseerd zijn dan verzoeken wij u dit uiterlijk
21 februari 2011 onder vermelding van “beheerder ’t Haeren” schriftelijk
(onder toevoeging van een uitgebreid C.V.), kenbaar te maken aan het
College van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,
Postbus 6005, 5960 AA Horst. U kunt reageren tot uiterlijk 4 maart 2011
Wilt u (vooraf) meer informatie, dan verzoeken wij u tijdens kantooruren
contact op te nemen met mw. L. Heijligers (tel 077-477 96 89),
e-mail l.heijligers@horstaandemaas.nl of dhr. P. Boonen (tel 077-477 96 90),
e-mail p.boonen@horstaandemaas.nl.

www.carmentis.nl

077 - 744 00 30

Gevraagd:

Enthousiaste
Medewerk(st)er
Glasaardbeienteelt
Periode:
15 maart t/m 15 juni
Wij bieden:
goede financiële vergoeding
flexibele werktijden
leuke werksfeer
Interesse? Informeer gerust!

Hoeijmakers Aardbeien BV
t.a.v. P. Hoeijmakers
Johan Hofmanstraat 12
5865 BE Tienray
telefoon 0478 69 25 90

Kent u iemand...
...die geïnteresseerd is in een
leuke bijbaan? Die vanuit zijn
eigen huis zou willen werken?
Die zijn eigen uren zou willen
werken? Die wil verdienen wat
hij waard is?

www.werkvanhuis.nl
code 001

20

carnaval

03
02

Altijd een aantrekkelijke
spaarrente.
Kom
doe de
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Renteontwikkeling bij saldo vanaf € 25.000
Bron: MoneyView (2010)

RegioBank Spaar-op-Maat Vrij
Rabobank InternetLoyaalSparen
Gemiddelde rente op spaarrekeningen in Nederland

Wij zijn uw bank.
2241-3(#Ȕ1.#/Ȕ.123
-#1%(#2313ȔƋ
ƐƔƑƊȔȔ.123
 ƉƒƒǃƌƔƓȔƌƉȔƊƉ
 (-$.Ǚ%'.123Ơ-+
666Ơ%'.123Ơ-+

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

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

1990 | 2011

Al sinds 1990 leveren wij maatwerk keukens, (schuifdeur) kasten,
keukenrenovatie, winkel- en kantoor inrichtingen.
Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op.

Zwarte Plakweg 9 America | 077 464 1844 | www.tcinterieurbouw.nl

Te koop:

starterswoningen
voor jong en oud

worden momenteel ontwikkeld
aan de Roathweg te Broekhuizenvorst
0 0 0 , -*

10.
1

f
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n
a
v
l
a

levensloopbestendig, betaalbaar en energiezuinig
*na verrekening van de starterslening

Voor meer informatie:

www.meegroeiwoning.nl
of 06 - 12 39 96 24

Receptie prins Sjors I
van D’n Bok uit Swolgen
Op zondag 6 februari vindt de receptie plaats van prins Sjors I en zijn adjudanten Robert en Frank. Iedereen is
voor deze receptie uitgenodigd om samen met hen te proosten, alle Swolgenaren, Bokken en Bokkinnen, vrienden
en kennissen. De receptie begint om 14.11 uur in Café Zaal Wilhelmina.
Voorafgaand aan de receptie zal
de vereniging samen met joekskapel
Hoëge Noë(d)t de vlag hijsen bij prins
Sjors I. Ook hierbij is iedereen van
harte uitgenodigd. Het vertrek vanaf
Café Zaal WIlhelmina is om 13.00 uur.
Op 18, 19 en 20 februari 2011
vinden in de Bokkenstal de revueavonden plaats en zullen de revueartiesten geweldige shows, optredens
en zangkunsten op de bühne brengen.
De voorbereidingen hiervoor zijn al
volop in gang gezet. De revue-avonden op vrijdag en zaterdag beginnen om 19.30 uur en op zondag om
17.30 uur.
Aanstaande zaterdag worden de
kaarten voor de revue-avonden verkocht. De kaartverkoop is van 17.00 tot
19.00 uur in Café Zaal Wilhelmina. Het
café is reeds vanaf 8.00 uur geopend.
Per persoon kunnen maximaal
zes kaarten à 8 euro per stuk gekocht
worden. Voor vragen over de revue of
beschikbaarheid van kaarten kun je
contact opnemen met Ger de Swart,
06 22 41 44 60.

Boerenbruidspaar
van D’n Bok uit Swolgen
Afgelopen zondag zijn Lex van Leeuwen & Loes Holtermans uitgekomen als boerenbruidspaar 2011 van CV D’n
Bok uit Swolgen.
Tijdens carnaval gaan zij verder
als Lex van Gerrit van d’n Bollekoning
Gerard van Leeuwen; en Hulsebosch’
Ali en Greet van Duivenvoordens Toën;
en de Groot zien Jo; van ut Kokkerhòlt
en Loes van Piet van Holtermans Jan;
en Aerts Til van de Massenwèèg en
Rikie van Kriene Piet; en Koëba van
Christiàns Ben van de Gun.
Het Boerenbruidspaar Lex van
Leeuwen en Loes Holtermans zijn in het
echt ook een paar en wonen samen
in Swolgen. Lex is 29 jaar en werkt
bij Euroveen als exportmanager. Zijn
grote hobby is voetbal. Loes is 27 jaar
en werkt bij bakkerij Derix in Horst.
Haar hobby’s zijn lezen en winkelen.
Hoewel Lex zijn roots in het westen
van het land liggen, zijn ouders komen
uit Noordwijkerhout, is Lex zelf een
geboren en getogen Swolgenaar en
hij weet wat carnaval vieren is. Vader
Gerrit werd in 1994 als ‘Hollander’ uitgeroepen tot Prins Gerrit d’n urste. Lex
is enkele jaren jeugdvorst geweest en
Loes was lid van de jeugdraad-van-elf
en dansmarietje. Ook helpt Loes al enkele jaren haar moeder met het maken
van de bruidsboeketten en corsages
voor de boerenbruiloft.
Zij zullen carnavalsdinsdag 8 maart
in de onecht met elkaar worden verbonden. Ofschoon het paar in het echt
nog geen concrete trouwplannen had,
opperde Lex na het uitomen het idee
om de Boerenbruiloft door een echte
ambtenaar van de burgerlijke stand te
laten voltrekken. Wie weet komt er in
Swolgen op carnavalsdinsdag een echte
trouwerij.
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Prinsenbal
van Ût
Ezelsköpke
Op zondag 6 februari vindt in
de Wingerd in Sevenum een
wisseling van de wacht plaats.
Jeugdprins Willem dun irste heeft
een jaar lang de scepter mogen
zwaaien over Ût Ezelsköpke.
Samen met zijn adjudanten Fons
en Freek hebben ze daar geweldig
van genoten. Tijdens een gemaskerd bal zal de nieuwe prins van
Ût Ezelsköpke tevoorschijn komen.
Iedereen is hierbij van harte welkom
op zondag 6 februari vanaf 15.11
uur in de Wingerd.

Horster boerenbruiloftspektakel
Tijdens een sfeervol verlovingsbal in de zaal van B2 (voorheen de Vlies),
is afgelopen zaterdag op originele wijze het boerengezelschap van Horst
aan het publiek bekend gemaakt. Het boerenbruidspaar bestaat uit Suus
van Duijkers Jeer ziene Jan en van Aarden Teng zien Mien (Susan Duijkers)
en Guus van Sjang van de Kös ziene Piet en van Jöeste Sjang zien Lies (Guus
Kuijpers).
Vervolgens zorgde dj Guido voor
een leuke sfeer en bracht de zanggroep
‘Jong Nederland paraat!’ meerdere
malen ten gehore. Van dit lijflied,
geschreven voor de boerenbruiloft,
is een muziekclip gemaakt die is te
bekijken op YouTube. Ook de vier
Horster carnavalsliedjes van 2011
werden door de artiesten live gezongen
voor een enthousiast publiek. De
organisatie van de boerenbruiloft in

Horst is dit jaar in handen van Jong
Nederland Horst, onder het motto ‘Ge
zied zao joonk as geej ów vult’. Dat
het dit jaar een groot spektakel is,
wordt duidelijk op carnavalszondag als
het boerengezelschap met aanhang
meetrekt in de grote optocht in Horst.
Op dinsdag 8 maart om 14.11
uur wordt in de Mèrthal het
boerenbruiloftpaar in de onecht
verbonden.

Carnaval
in disco
‘t Trefpunt

Prins Marcel d’n erste
van De Kroeënekraan
en de Pieëlhaas
Afgelopen zondag werd het prinsenbal van carnavalsvereniging De
Kroeënekraan en de Pieëlhaas gehouden. In een schitterend aangeklede
Torrekoel met als thema ‘après ski’ konden de vele toeschouwers achtereenvolgens de bekendmaking van het boerenbruidspaar en de onthulling
van de nieuwe prins meemaken.
Jorien Gommans en Paul Noordijk
zijn dit jaar het boerenbruidspaar.
Jorien is jarenlang als dansmarietje
actief geweest bij de carnavalsvereniging. Zij zal op zondag 6 maart in
de onecht worden verbonden met
Paul. Na de optocht zal deze trouwerij
plaatsvinden in de Torrekoel en kan
het echtpaar gefeliciteerd worden.
Vervolgens kwam de nieuwe prins

Het carnavalsseizoen 2011 gaat
weer beginnen in disco ’t Trefpunt.
Op vrijdag 4 februari treedt het
prinsenpaar van 2010, prins Paul
en prinses Dominique af.
Dit gebeurt onder muzikale
begeleiding van joekskapel Kloar
Taal uit Melderslo. Verder worden
op deze avond een bezoek van
de jeugdcarnavalsvereniging De
Vlaskop uit Melderslo en de ‘grote’
liedjeszangers van Hôrs verwacht.
Deze feestavond vindt plaats
in B2 (voorheen De Vlies) aan de
Gastendonkstraat 2 in Horst en duurt
van 19.00 tot 22.00 uur. De entree
bedraagt 2,50 euro voor bezoekers
en begeleiding. Kijk voor meer info
op www.discotrefpunt.nl

CARNAVAL
N V
NA

Camping Centrale

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

600M² kleding, accessoires en versieringen

Bezoek ook onze webshop: www.sevenum.partylook.nl
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Foto: Maarten Dinghs

van de Kroeënekraan en de Pieëlhaas
naar voren en werd enthousiast
ontvangen door het publiek. Prins
Marcel (Sijbers) d’n erste met als
adjudanten Jürgen van de Beuken
en Erwin Wijnhoven. Met nog een
optreden van ‘W-Dreej!’ werd het erg
gezellig in Kronenberg. Het trio zal op
vrijdag 4 maart receptie houden in de
Torrekoel. Aanvang 20.11 uur.
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Doctor aan de Narren Universiteit Limburg in Maastricht

Ger Gubbels gepromoveerd tot dr. Humoris Causa

Foto: van Dooren

Midden vorige week is Horsternaar Ger Gubbels aan de Narren
Universiteit Limburg (de NUL) gepromoveerd tot doctor Humoris Causa. De
promovendus werd eind vorig jaar voorgedragen door Wim Hendrix van het
duo Um&Um. De promotie vond woensdagavond 26 januari plaats in Fort
Sint Pieter te Maastricht. De NUL is in 1965 opgericht en ontstaan als ludiek
carnavalesk protest tegen de overheid omdat Limburg nog geen eigen
universiteit had. Een aantal professoren besloot zelf een universiteit op te
richten. Zo ontstond de Narren Universiteit Limburg, de NUL. De gepersifleerde universiteitswereld vormt dan ook de basis van de NUL.

De 54-jarige Ger Gubbels woont
in Horst maar is in Melderslo geboren.
Hij is getrouwd met Yvonne en samen
hebben ze drie kinderen. Ger is leraar
Frans en Duits op het Dendron College
in Horst. Hij schrijft voor diverse gelegenheden spitsvondige teksten zoals
voor de Horster Klos en de nieuwjaarsconference. Ger: “In november
vroeg Wim Hendrix of ik er iets voor
voelde om te promoveren tot doctor
Humoris Causa (drie jaar geleden was
ik al afgestudeerd als doctorandus).
Daar hoefde ik niet lang over na te
denken want het kost alleen wat werk
en tijd, voor de rest is het gewoon
leuk. Na een voordracht aan de senaat
volgde de goedkeuring met als gevolg
dat ik mocht promoveren”, aldus de
promovendus. In de NUL staat de
humor centraal. De jaarlijkse viering
van de verjaardag van de universiteit,
de Dies Natalis, vindt normaliter drie
weken voor Aswoensdag plaats. Door
werkzaamheden aan Fort Sint Pieter
vond de Dies Natalis dit jaar een paar
weken eerder plaats.

Een examen afleggen
hoort er bij
Ger Gubbels moest vorige week
woensdag voor de senaat verschijnen. “Mijn examen was een voordracht van Gerritje, een brugklasser

die vertelt over zijn leven, maar
daarbij een niet altijd even gelukkige
woordkeuze heeft (toen pap last had
van zijn oren, heeft hij een kijkoperatie gehad). De voordracht viel in de
smaak bij de senaat en het publiek.
Na afloop ontving ik de böl (twee
appelbollen op een stok), een kort
schoudermanteltje (pelerine) en een
oorkonde. Op die avond promoveerden ook de buuttekampioen van dit
jaar Fer Naus, het koor Mannenwerk
uit Kessel, Neutjesrang uit Venlo en
er was een eredoctoraat voor Dirk
Denoyelle uit Roesselare”, zegt doctor
Gubbels.

Teksten schrijven
als hobby
De promovendus schrijft voor
verschillende verenigingen veelal
humoristische teksten. Al dat schrijven
kost tijd maar dat is inherent aan een
hobby. Ger zit in verschillende commissies waarin hij als tekstschrijver
actief is. “Ik ben voorzitter van de
Kloscommissie, Meisterklosjaar en leid
de vergaderingen van de Klosjaars, ga
over de inhoud van de Klos, teksten,
foto’s en tekeningen. Daarnaast
presenteer ik de Klosoverdracht,
die dit jaar op 23 februari in ’t
Gasthoes gehouden wordt en waar
de Hannesuitreiking plaatsvindt. Mijn

werk binnen de Kloscommissie speelt
zich vooral vóór de schermen af, maar
achter de schermen wordt door alle
Klosjaars hard gewerkt”, aldus de
Meisterklosjaar.

Mijn grote voorbeeld?
Toon Hermans!
Ger vindt carnaval een geweldig
feest en de tijd ernaartoe eigenlijk
zeker zo leuk. “In ons huis klinkt al
drie weken carnavalsmuziek en dat
gaat door tot begin maart. We zijn
vaste bezoekers van de LVK-finale
(Yvonne zit in de hoofdjury) en van
de pronkzittingen in Horst, d’n Alde
Knoeper, de proclamaties en de receptie. Tijdens de carnavalsdagen zelf
zijn we in Horst. Carnaval is het leukst
als je in je eigen dorp blijft vind ik,
maar dan moet er natuurlijk wel iets
te doen zijn.” In Toon Hermans ziet Ger
zijn grote voorbeeld. “Toon was een
groot taalkunstenaar met geweldige
humor en mimiek. Hij kon over niets
een prachtig verhaal houden. Daarbij
werd hij nooit grof of beledigend. Een
klasse-artiest”, besluit doctor Humoris
Causa Ger Gubbels het interview.
In het verleden heeft de NUL ook
al twee professoren uit Horst voortgebracht. In 2007 promoveerden Wim
Hendrix en Math Craenmehr (Um&Um)
tot professor in de humor.

100den showmodellen met

50% KORTING!

AB Limburg is gespecialiseerd in het aannemen, uitzenden en
detacheren van arbeidskrachten. Een no-nonsense coöperatie
die weet van aanpakken met ruim 40 jaar ervaring in het aanbieden van flexibele hulp. AB heeft haar wortels in de agrarische sector, maar is ook al jaren actief in de hoveniersbranche,
grond-, weg- en waterbouw, loonwerk en (civiele) techniek.

Bij ons is het gras écht
groener!
Buschauffeur

Voor de periode februari tot juli. Je gaat seizoensmedewerkers van
en naar hun huisvesting vervoeren. Dus je werktijden zijn een aantal
uren in de ochtend en een aantal uren in de middag/avond. Is dit een
parttime functie die bij je past? En ben je in bezit van rijbewijs B/D
chauffeursdiploma en CCV/b personenvervoer? Reageer dan snel!

Meewerkend voorman aspergeteelt

om plaats te maken voor onze nieuwe collectie;
banken, fauteuils, eethoeken, slaapkamers,
tienerkamers, boxsprings, linnenkasten, etc……

Voor een periode van 4 maanden. Je bent in bezit van een MBO diploma en je hebt ervaring als meewerkend voorman. Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van Poolse medewerkers, je begeleidt
het proces en je werkt mee in de productie indien nodig. Ook heftruckwerk behoort tot de werkzaamheden. Ben jij een echte aanpakker en voldoe je aan dit profiel? Stuur dan vandaag nog je CV.

Geïnteresseerd in een van deze of andere vacatures?
Schrijf je in via onze website of mail je CV naar
sevenum@ablimburg.nl

Meer informatie op www.ablimburg.nl of bel
077 – 398 08 83 en vraag naar Inge Rempkens.

03
02

carnaval 23

Zittingen Francis en Miriam
boerenbruidspaar
d’n
Tuutekop America
Vrijdag 25 en zaterdag
26 februari worden de zittingsavonden in het Hegelsomse
Tuuteriek gehouden. Op het
programma staan niet alleen
lokale, regionale en provinciale
toppers, maar ook weer
artiesten uit de provincie
Brabant.

Prins Michael I van de
Turftreiërs in America
Afgelopen zondag vond het prinsebal/verlovingsbal plaats in het
Turftreiërsriêk. Hiermee werd het carnavalsseizoen feestelijk geopend.
Vanuit een middeleeuws kasteel kwam prins Michael I (van Rengs)
tevoorschijn als de nieuwe prins van de Turftreiërs.
Michael I zal tijdens de carnaval
worden bijgestaan door Prinses Kim en
zijn adjudanten John (Kleuskens) en
Ruud (Weijs). Ze gaan de carnaval in
met de lijfspreuk: “Niks is zo moei, als
enne carnaval in ut roej”.
In het dagelijks leven is Michael
werkzaam als wiskundeleraar op het
Raaylandcollege in Venray. En in de

gemeente Horst aan de Maas is hij ook
bekend als de fractievoorzitter van de
SP Horst aan de Maas. In zijn vrije tijd
voetbalt Michael bij de veteranen van
AVV America en ook speelt hij graag
basgitaar.
Het prinsentrio zal op zaterdag
12 februari om 20.11 uur een receptie
houden in de Bondszaal van America.

WIJERS

Kinderdagverblijf Bambino
Biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar

voor

Verf&Wonen

FLEXA

De voorverkoop voor deze
feestelijke avonden is op zaterdag
5 februari in zaal Debije vanaf
14.30 uur. Kaartjes kosten 13 euro
per stuk, inclusief garderobe. Per
persoon kunnen maximaal tien
kaarten gekocht worden. Voor de
senioren wordt uiteraard weer een
eigen middag georganiseerd en
wel op zaterdag 19 februari. Onder
meer de Limburgs buuttekampioen van 2011 zal acte de présence
geven. Op zaterdag 29 januari is
de verkoop van de kaartjes van
start gegaan. De kaarten kosten
in de voorverkoop 8,50 euro, dit is
inclusief koffie of thee, stuk vlaai
en garderobe. Kaarten (mits nog
voorradig) zijn verkrijgbaar bij
Nelly Dekker, telefoon 398 86 02.
De middag begint om 13.30 uur.
Het volledige programma van de
zittingsavonden en de middag
voor senioren staat op de
www.tuutekop.nl

Enorme keuze in

carnavalskleding

geprijsd
en accessoires. Zeer laag geprijsd!

korting

van 3 februari t/m 10 februari

KLOOSTERSTRAAT 12 5961 GE HORST
TEL. 077 - 398 16 40 WWW.WIJERSVERF.NL

vertoond bij de toneelvereniging.
Daarnaast zijn beiden echte carnavalsliefhebbers. Op zondag 6 maart
om 15.15 uur worden Francis en Miriam
in de kiosk in America in de onecht
verbonden. Daarna volgt een echt ouderwetse boerenbruiloft in de bondszaal.

storing binnen
24 uur verholpen
plan zelf online
een afspraak

Kinderdagverblijf

Voor een perfect resultaat

Francis en Miriam zingen niet
alleen samen in de band The Three
Amigos, maar maken ook al enkele
jaren een carnavalsschlager. Francis
is daarnaast nog actief als trompettist bij joekskapel ‘Mekkeluk zat’,
terwijl Miriam haar kunsten regelmatig

Foto: van Dooren

Strak in de lak

-30% Bambino

Afgelopen zondagmiddag kwam, na een middeleeuws spektakel, het
nieuwe boerenbruidspaar van America tevoorschijn: Francis vaan Wiet van
der Hoff, sherrif vaan de Piël en vaan Lenie vaan Piet Arts oet Sint Tunnes
en Miriam vaan Toën vaan Philipsen Heintje en vaan Riek vaan Wijnhovens
Piet, oftewel Francis van der Hoff en Miriam Philipsen.

het beste onderhoud voor airco en cv

Julianastraat 2a, Horst
T 06 23 32 43 09
kinderdagverblijfbambino@gmail.com
www.kdv-bambino.nl

Horst - 077 467 87 88

www.tommas.nl

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

IN DIVERSE KLEUREN EN MATEN

knip uit en ontvang

10% KORTING
op

uw

Hoofdstraat 12
Horst a/d Maas
(aan het parkeerterrein)

a a n k o p e n ! !*

www.broekenhoek.nl
Bladel - Horst a/d Maas - Valkenswaard - Veldhoven

*Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties of afgeprijsde artikelen. Geldig t/m 20 februari 2011.
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Bijna de gehele
wintercollectie
nu halve prijs!

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas
077 398 56 51

GROTE COLLECTIE
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Laat u nu inschrijven voor een
voorjaarsactiviteit bij de volksuniversiteit:
n
n

n
n
n
n
n

Reanimatiecursus of de jaarlijkse herhalingsles
Zwangerschapsbegeleiding of zwangerschapsyoga; er starten in het voorjaar nog verschillende
cursussen in Horst en Venray (in samenwerking met de Groene Kruis ledenorganisatie)
Natuurbeleving; lezing en avondwandeling door een mooi en rustig stukje natuur
Internet en de vele mogelijkheden van de sociale media
Tapas zelf maken; lekker voor bij de borrel of als lunchgerecht
Betere foto’s leren maken; door te letten op compositie, standpunt en het juiste moment
Vakantietaalcursus Italiaans, Noors en Spaans

Voor informatie kunt u bellen tussen 9.00-13.00 uur (maandag t/m donderdag).
Volksuniversiteit Venray 0478-580185 of kijk op onze website: www.vu-venray.nl
Volksuniversiteit Venray
T (0478) 580185
of kijk op onze website:
www.vu-venray.nl

Ecuador

Vice Versa presenteert

met en door mensen uit de regio Venray-Horst

Patrick d’n iërste
en Ankie d’n iërste
van de Vlaskop
Na het jeugdprinsengalabal in mfc
de Zwingel in Melderslo werd afgelopen zondag het nieuwe jeugdkwartet
van carnavalsvereniging de Vlaskop
uitgeroepen. Jeugdprins Patrick
(Seuren) d’n iërste en jeugdprinses
Ankie (Kleuskens) d’n iërste van de

Vlaskop maken er samen met hun
adjudanten Paul (Vullings) en Anouk
(Alards) een mooie carnaval van.
Het jeugdkwartet houdt op zondag
27 februari om 14.11 uur receptie in
mfc de Zwingel aan de Beemdweg in
Melderslo.

Verrassend,
avontuurlijk,
adembenemend...

Ecuador is een ideaal vakantieland. De verschillende landschappen, Jungle (de Amazone),
Hooggebergtes, Strand en kustvlaktes, zorgen voor een afwisseld, verrassend en unieke
beleving. Ideaal voor mensen die een stukje latijns Amerikaanse cultuur op willen snuiven,
van spectaculaire natuur houden en een avontuurlijke maar veilige vakantie willen.

Onze unieke aanbieding:
• 18-dagen Ecuador (5 t/m 22 juni 2011)
• Groepsrondreis bestaande uit
mensen uit de regio Venray-Horst
• Nederlandstalige reisbegeleiding
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• Volledig verzorgde rondreis Ecuador
• Extra Vice Versa reisbegeleiding
(Maja Kateman - van Opbergen)
• Thuis opgehaald en teruggebracht
Henseniusplein 3 | Venray | 0478-515155
info@reisbureauviceversa.nl | www.reisbureauviceversa.nl
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Afscheid prins Sjaak I
van D’n Dreumel
Aanstaande zondag 6 februari neemt prins Sjaak I na ruim een jaar lang
geregeerd te hebben over het Dreumelrijk afscheid van zijn Dreumelse
onderdanen. Voordat het zover is bestaat er voor alle Dreumels en
Dreumelinnekes de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van
prins Sjaak I, prinses Angelica en de adjudanten Rik en Richard.
Dit afscheid vindt vanaf 15.11
uur plaats in de Dreumelresidentie
zaal De Lange. Ter gelegenheid van
het afscheid wordt aan prins Sjaak I
een programma aangeboden waar
onder anderen de liedjeszangers en

de ald preense hun opwachting zullen
maken. Het programma wordt gepresenteerd door vorst Iemus. Namens
prins Sjaak I, prinses Angelica en de
adjudanten Rik en Richard heet D’n
Dreumel iedereen van harte welkom.
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Jubileum
de Blauwpoët

Kuûb en Bets boerenbruidspaar
van ‘t Tuuteriek

Dit jaar bestaat carnavalsvereniging de Blauwpoët uit Broekhuizenvorst 55 jaar. Ter ere van dit 5x 11 jubileum vindt er in het weekend van
11, 12 en 13 februari een feestweekend plaats.

Aansluitend aan de receptie van prins Ben I werd op zondag 30 januari
Kuûb en Bets (Rob Zanders en Yvonne Willems) uitgeroepen tot nieuwe
boerenbruidspaar van ‘t Tuuteriek in Hegelsom.

Op vrijdag 11 februari vindt de
Blauwpoët reünie plaats. Een feestelijke avond voor iedereen die nu en/of
in het verleden betrokken is geweest
bij de Blauwpoët of die zich sterk met
de vereniging verbonden voelt. Op
deze avond worden ook de nieuwe
uniformen van de carnavalsvereniging gepresenteerd. De avond wordt
muzikaal opgeluisterd door joekskapel
’Zeuk ma Uut’, Hans Coolen en dj
Maurice. Aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 12 februari wordt gestart
met 4x11 jaar jeugdcarnaval. Een
kindermiddag met diverse spellen,
luchtkussens en spannende optredens. Aanvang 13.30 uur. Aansluitend
vindt er een receptie plaats van 18.30
tot 19.30 uur. Daarna wordt de zaal
klaargemaakt voor een feestavond
voor jong en oud, voor zowel dorpelingen als belangstellenden uit de
hele regio. De muziek wordt verzorgd
door de ’Duitse’ schlagerband Die
Powerhosen. Aanvang 20.30 uur.
De entree voor deze feestavond 8,50
euro. Kaarten zijn te koop in café-zaal
’t Dörp in Broekhuizenvorst, Pryma
Keltjens te Broekhuizen en café De

Lange in Horst.
Zondag 13 februari begint met
een gebedsdienst van 10.00 tot
10.45 uur. Vervolgens is er een gezellige brunch van 11.00 tot 13.30 uur.
De entree bedraagt 12,50 euro en
de kaartverkoop start op een nog
nader te bepalen datum. De verkoopadressen zijn café-zaal ’t Dörp
en De Bloemerie in Broekhuizenvorst
en Pryma Keltjens in Broekhuizen.
Tijdens de brunch zal er een vrolijke
noot gebracht worden door joekskapel ’Ieder veur Zich’ uit Meterik.
Vervolgens wordt van 14.11 tot
16.11 uur de receptie gehouden
ter ere van het 5x11-jarig jubileum
van de Blauwpoët. Tijdens en na de
receptie wordt de muzikale omlijsting verzorgd door joekskapel ’Nix
op de Sök’ uit Blitterswijck en door
Carnavalsband.nl
Op deze zondag vindt ook de
trekking en bijhorende prijsuitreiking
plaats van de 5x11 tombola. Loten
voor deze 5x11 tombola worden sinds
de elfde van de elfde verkocht door
leden van de vereniging voor 1 euro
per stuk.
Foto: Peter van Dooren, Grubbenvorst

Samen met prins Ben, prinses Lion
en de adjudanten Jos en René zullen
Kuûb en Bets voorop gaan tijdens
de carnaval in ’t Tuuteriek onder het
motto: ‘Voetbal is mà ’n spelleke, mar
ôp 7 maart giet ’t d’r pas écht um.
Want ôp dees Boorebrulluf wint dr
niemes vaan d’n Hegelsum’.
Op carnavalsmaandag 7 maart
zullen Kuûb en Bets in de onecht verbonden worden op de boerenbruiloft,
die dit jaar wordt georganiseerd door
voetbalvereniging VV Hegelsom met
als thema: ’Haard, Hoèg en Wiet’.
De volledige namen van het
nieuwe boerenbruidspaar zijn Kuûb
vaan Joësten Han ziene Jan en vaan
Verboëms Graad zien Netje oet ut
Dreumelriek en Bets vaan Schoute
Sjaak zienen Thei en Joeste Coen de
Mulder zien Annie vaan de Dreumels.
Kuûb is 28 jaar, geboren en getogen in Hegelsom en werkzaam bij
een accountantskantoor in Hegelsom.
Bets is 22 jaar, eveneens geboren
en getogen in Hegelsom, studeert
Sport, Gezondheid en Management
aan de HAN in Nijmegen en is verder
werkzaam bij een verpakkingsbedrijf
van vijvervoeders. De gezamenlijke
hobby’s van Kuûb en Bets zijn voetbal, beiden zijn vrijwilligers van OJC
Phoenix, terwijl Bets ook nog als leidster actief is bij Jong Nederland.

Hoody sweat dames play boom
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design tafels voor een lage prijs

€ 1.149,-*
Sweat pant dames play boom
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Inschrijving geopend voor
Horster Night Run
Horst aan de Maas staat in het weekend van 16 en 17 april in het teken van Powerman Holland, een internationale duathlonwedstrijd die zowel wereldtoppers als recreanten op de been brengt. Naast het Nederlands en
Europees kampioenschap duathlon biedt Powerman ook volop sport en vertier voor recreanten en bedrijventeams.

Voorbereidingen
raceseizoen Kevin van
Leuven in volle gang
Motorcoureur Kevin van Leuven uit Swolgen is volop bezig met de
voorbereidingen op het naderende raceseizoen. Kevin gaat dit seizoen
het Duits kampioenschap rijden in de supersport 600 klasse.

Het evenement start op zaterdag
16 april met de Horster Night Run, een
bijzondere hardloopwedstrijd op een
verlicht parcours.
Na het succes van vorig jaar is de
Horster Night Run dit jaar uitgebreid

met een nieuwe afstand, de
1.000 meter voor de jeugd. Sportieve
mensen en atleten kunnen kiezen uit
1, 5 of 10 kilometer.
Aparte prijzen zijn er te verdienen
voor het snelste en ludiekste team bij

de 10 kilometer (4 x 2,5 km). De
wedstrijd start om 20.45 uur op het
Wilhelminaplein voor het
gemeentehuis van Horst aan de Maas.
Meer informatie en aanmelden:
www.powerman.nl

Het Duits kampioenschap is een
van de zwaarste competities van
Europa, met deelnemers uit wel
twaalf landen, waaronder enkele
ex-wereldkampioenen. Kevin rijdt
ook enkele wedstrijden voor het
NK, echter het IDM heeft de hoogste prioriteit. Afgelopen week
heeft Van Leuven het plaatje en de
zeven schroefjes laten verwijderen
die hij overhield aan een dubbele
enkelbreuk bij zijn crash verleden
jaar in Hengelo. Het START-team uit
Nieuwleusen waar Kevin ook dit jaar
voor rijdt heeft de Yamaha R6 weer
van de laatste technische snufjes
voorzien en volgens het IDM-reglement aangepast. Eind februari vertrekt Kevin naar Spanje, waar hij gaat
trainen op de circuits van Albacete en
Cartagena. Ook is hij uitgenodigd door
bandenfabrikant Pirelli voor het testen
van een nieuw type banden. Verder is
hij nu volop aan zijn conditie aan het

werken en is men druk bezig om het
budget bij elkaar te krijgen, iets wat
in deze economische tijd een hele
opgave is. Kevin heeft het budget
hierdoor nog niet helemaal rond en
is nog op zoek naar nieuwe sponsors.
Ook de fanclub van Kevin, bestaande
uit ruim 100 leden, is bezig met het
organiseren van diverse activiteiten
voor het komende seizoen. Zo willen
ze dit jaar het fanclubweekend houden tijdens de IDM-wedstrijd op de
Nürnburgring. Ook zal dit jaar weer de
fanclub BBQ worden georganiseerd.
Wil je graag op de hoogte gehouden worden over het wel en wee van
Kevin en hem steunen, meld je dan
aan als lid van de fanclub en ontvang
na iedere wedstrijd de nieuwsbrieven. Je krijgt hierbij ook een uniek
t-shirt of pet en daarnaast ben je dan
welkom op de sponsordag, op een
racedag en bij de teampresentatie. Je
kunt je opgeven op www.kevin-34.nl

5 Medailles voor Max Hermans op NJK Terneuzen
Max Hermans heeft afgelopen weekend drie zilveren en twee bronzen medailles behaald op de Nederlandse
kampioenschappen korte baan voor junioren. De ploeg van trainer Paul Goddery was aanwezig met Sem en Max
Hermans, Manon Koster en Sam Derks, allen hebben zich weten te plaatsen voor dit kampioenschap.
Op vrijdagochtend was het Max die
al gelijk van zich liet spreken. Hij eindigde op een tweede plaats op de 200
rugslag. Ook Sem kwam op de 200 rugslag in actie, met een nieuw persoonlijk
record eindigde hij op een elfde plaats.
In de middag kwam Manon voor het
eerst in actie. Op de 50 vrij eindigde ze
met een nieuw persoonlijk record op een

mooie negentiende plaats in een sterk
deelnemersveld van 41 zwemmers.
Op de 100 vlinder weer een sterke
Max; in een mooie tijd eindigde hij op
een derde plaats. Zijn broer Sem zwom
op de 100 vlinder een prima race en eindigde op een zevende plek in 1.03.81.
Vervolgens eindigde Sam deze middag
op de 400 vrije slag in een nieuw per-

soonlijk record op de 35e plaats.
Sam begon op zaterdagochtend op
de 200 vrij en slaagde erin zijn persoonlijk record te verbeteren in 2.16.19. Max
behaalde een vierde plek bij de junioren
2 op de 200 wissel en Sem eindigde bij
de junioren 3 op een negende plek.
Manon kon op de 200 wissel haar
persoonlijk record niet verbeteren maar

Ter introductie
van de eerste winter,

geen 10% maar 15%
winterschilderkorting
voor binnenwerk.
Vraag vrijblijvend om een offerte.

America Tel. 06-28919547

Opvallen
in Horst?
Ga naar
reclameidee.nl

eindigde toch nog op een veertiende
plek. Op de 100 rug haalde Max ’s
middags de vierde plaats. Sem kwam in
actie op de 200 school en eindigde weer
in een nieuwe persoonlijk record.
Max begon op zondag op de 100
school, zijn race werd beloont met een
bronzen medaille. Op de 100 vrij wist
Sam zich net niet te verbeteren, met
1.01.34 sloot hij zijn kampioenschap af.
Manon kon dit vervolgens wel op
de 100 vrij (1.03.23). Op de 200 vlinder
kwam Max los en eindigde hij met

een verbetering van maar liefst twaalf
seconden op de tweede plaats. Ook Sem
verbeterde zijn tijd met bijna vier seconden en eindigde op de vijfde plaats.
Manon kwam in actie op de 400
wissel en eindigde op een goede achtste
plaats. De 400 wissel voor de heren
was het sluitstuk van Sem en Max. Deze
laatste verbeterde zijn tijd met achttien seconden en eindigde weer op een
tweede plek. Sem dook op zijn 400
wissel onder de 5 minuten (4.58.31) en
eindigde hiermee op de zesde plek.

03
02
donderdag vrijdag zaterdag
★ 5 kaiserbroodjes
voor
e 1,50
★ Abrikozenflappen
3+1 GRATIS
maandag dinsdag
woensdag
★ Tarwebollen
4+1 GRATIS
★ Chocolade bavaroisevlaai
van e 6,60 voor
e 5,95

sport 27

Ralph Verberkt nationaal speedwaytalent

Ik heb het racen achter
de computer geleerd
Wie kijkt naar de carrière van autocoureur Ralph Verberkt (23 jaar) uit Horst kan niet anders dan concluderen
dat er sprake moet zijn van een sportman met buitengewoon veel aanleg. Pas twee jaar actief in de speedwaywereld, maar nu al een gevestigde naam.

Woningstoffeerderij R. van den Broek
Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 295,- !!!
(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)
Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!
Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Hooikoorts (ook preventief), Stress, RSI,
Vermoeidheid, Hoofdpijn/Migraine, Ischias
Ook bij: Stoppen met Roken en Afvallen
Rob Coumans

HORST: Schoolstraat 59
ARCEN: Roobeekweg 2
ROERMOND: Putkamp 4 (Herten)

Tel: 077- 374 4305
www.acu-balance.nl
acu_balance@hotmail.com

Lid NVA. Consulten worden ook in 2011 vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
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bestrijding van
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KAD gecertiﬁceerd

06-22605746

●

INSPECTIE

!

Ralph Verberkt, student bedrijfseconomie in Tilburg, is er de jongeman
niet naar om het van de daken te
schreeuwen, maar het is duidelijk dat
hij gezegend is met natuurlijk talent.
Zijn begeleider Wim Arts: “Ralph is een
uitstekend coureur. Zijn sterkste punt is
dat hij altijd zijn koppie erbij houdt. Wat
er ook gebeurt in een wedstrijd, hij blijft
rustig en weloverwogen. Dat gevoegd
bij zijn onmiskenbare stuurmanskunst
en anticipatievermogen, betekent dat
hij in recordtijd tot de nationale top is
gaan horen. Hij maakt iedereen wat
wijs tot nu toe. De enige zorg die ik
heb, is dat het hem allemaal zo gemakkelijk afgaat. Dat zou tot overmoed
kunnen leiden, hoewel Ralph daar te
nuchter voor is.”
Waar komt het talent van de
jeugdige Verberkt vanaf? Hijzelf: “Mijn
vader heeft aan speedway gedaan en
mijn jongere broertje Dion doet het
ook, dus het zit wel in de familie. Ik ben
van jongs af aan al helemaal autogek.
En racegek. Dat uitte zich uiteraard in
het spelen met autootjes, later in het
volgen van de Formule 1 en ontzettend veel computerspelletjes spelen.
Ik heb het racen bij wijze van spreken
achter de computer geleerd, vooral door
het spel Gran Turismo. In 2008 heb ik
meegedaan aan een Sony en Nissancomputerwedstrijd. Ik hoorde bij de
beste twintig, mocht naar Amsterdam
voor de finales en werd daar derde.
Met als resultaat dat ik op het circuit in
Silverstone mocht rijden.”
Op dat moment had de toen
21-jarige Verberkt zojuist zijn eerste
race-ervaring opgedaan: “Eind 2007 had

ik mijn eerste zandcrosswedstrijdje in
de zogenaamde balkenklasse gereden.
In 2008 ben ik gestopt met hockeyen
en heb ik het hele seizoen meegedaan
in de balkenklasse. Ik had wel aanleg,
maar zag het toch vooral als een lolletje. Eigenlijk werd het pas serieus toen
ik bij het team van Stephan Driessen
een auto kon huren. Zo kon ik in 2009
in de Formule Toyota starten. Dat is een
klasse met verschillende typen auto’s,
allemaal voorzien van dezelfde Toyotamotor.”

Nieuwe uitdaging
in 2011
Het werd meteen een succes.
Verberkt: “Tijdens de derde wedstrijddag won ik mijn eerste manche. Het
hele seizoen kon ik mij handhaven in
de top van de ranglijst. Op de laatste wedstrijddag maakte ik nog kans
op het kampioenschap, maar door
een kapotte aandrijfas was ik meteen kansloos voor de overwinning.”
Verberkt werd meteen Rookie of the
year 2009, de beste nieuwkomer in de
Toyota-klasse. De verwachtingen voor
het seizoen 2010 waren door de goede
prestaties meteen gewekt. Bang voor
de favorietenrol was Verberkt niet,
maar het jaar begon toch tegenvallend. Verberkt: “In het begin miste ik
door pech enkele manches. Daardoor
had ik meteen een fikse achterstand
op mijn concurrenten. Pas halverwege
het seizoen nam ik de leiding over en
pakte ik eerst het baankampioenschap
(de meeste punten op één baan) van
Posterholt en vervolgens het algemeen

kampioenschap. Ja, een ongelofelijk
succes, zeker als je ziet hoe lang, of
liever, kort, ik bezig ben.”

Elke euro verdwijnt
in de auto
In 2011 wacht Verberkt een nieuwe
uitdaging. Hij stapt over naar de Hotrodklasse, de meest aansprekende klasse
in het speedway: “Omdat licht contact
met andere auto’s mogelijk is, is deze
klasse spectaculairder dan de Formule
Toyota. Het eerste jaar moet ik zowel
de auto als de klasse leren kennen. Ik
verwacht nog geen grote prestaties. We
hebben nog geen concrete doelstellingen geformuleerd. Ik ben blij met
de overstap en wil zo lang en zoveel
mogelijk genieten van de autosport. Ik
slurp alle adviezen en tips van anderen
op, vooral team Van de Velde steunt mij
erg. Daarnaast ben ik afhankelijk van
sponsoren. Vanaf een klein bedrag kun
je mij al steunen. Elke euro is welkom,
elke euro verdwijnt in de auto om die
beter en sneller te maken. “
Ralph Verberkt wacht een uitdagend jaar. De racer die de eerste beginselen van het vak leerde achter de
computer, is inmiddels landelijk doorgebroken. Heeft hij tips voor aankomende
coureurs? “Ja, het spel Gran Turismo is
een echte aanrader. Weet je, het verschil met bijvoorbeeld een voetbalspel,
is dat je de racesituaties veel beter
kunt nabootsen: je ‘rijdt’ op de echte,
bekende circuits, en daarnaast zit ik in
een racestoel en gebruik net als in de
auto de pedalen en het stuur. Ja, ik blijf
zeker trainen achter de computer.”

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

Bridgeclub leent bridgekoffers uit
Bridgeclub Horst gaat bridgekoffers uitlenen aan leden en niet-leden. In de koffer zitten 24
(oefen)spellen en een duidelijke brief, waarop staat hoe de scores ingevuld moeten worden.

Ook voor uw autoschade
kunnen wij zorg dragen!
Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825

De bridgekoffers zijn ideaal
voor een avondje thuisbridge. Er
zijn zes verschillende koffers. Als
de spellen tien keer gespeeld zijn,
worden de scores uitgerekend en

de spellen vernieuwd. Iedere
dinsdag- en donderdagavond van
18.45 tot 19.30 uur kunnen de
koffers opgehaald en teruggebracht
worden in bridgelokaal café de

Shuffle in Horst. Ook kan een
koffer opgehaald worden bij Corry
van Meijel, Hertog van Gelresingel
in Horst, telefoon 077 398 22 37.
Kosten 2 euro per koffer.

28
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Open Podium Blok 10
Aanstaande zaterdag start de eerste editie van Blok 10 Band Promo.
Tijens deze avond vol live-muziek zullen bands optreden zich graag ‘in the
picture’ willen spelen.
Het idee van Blok 10 Band Promo
is voort gekomen uit de vele
aanmeldingen die bij Blok 10
binnenkomen van bandjes of
artiesten die graag willen spelen.
Tijdens de Blok 10 Band Promo
krijgen de bands elk een uur de tijd
om aan het publiek te laten horen
wat ze kunnen. En wellicht komen er
dan ook meer optredens uit.
In deze eerste editie staan drie
bands op het podium. Als eerste treed
Yellow op, deze jonge band is nog niet
zo heel lang bezig maar de bandleden

Op zondag 6 februari laten de
kapper, de schoenmaker, de wever,
de spinner en de kleermaker bij de
Locht zien hoe zij hun vak jarenlang
in het verleden hebben uitgeoefend.
Uiteraard geven zij daarbij deskundige uitleg. Kinderen kunnen ook zelf
weven en speciaal voor hen is ook
het snoepwinkeltje open.
De openingstijden van het museum zijn op woensdag van 14.00 tot
17.00 uur en zaterdag en zondag van
11.00 tot 17.00 uur. Groepen kunnen
op afspraak ook op andere tijden terecht. De demonstraties beginnen om
13.00 uur. Voor meer informatie kijk
op www.museumdelocht.nl

zijn druk bezig in hun oefenhonk om
te laten horen waar ze voor staan. Epic
Fail is de tweede band van de avond.
Zij deden al eens mee aan de Clash
en speelden ook de halve finale in de
Bosuil. Het is een band met veel energie, ze spelen pop-/rockcovers. Als
laatste staat Dirtbag op het podium.
Deze band zag het levenslicht in 2010
onder leiding van Fred Coppus en
speelt stevige rock van onder andere
Mettalica, AC/DC en Volbeat.
Bands kunnen zich per mail opgeven via blok10horst@live.nl

Canadezen in Cambrinus
Volgende week treden in Cambrinus in Horst twee artiesten op van
Canadese bodem. Op 6 februari is er een optreden van Danny Michel en
op 9 februari volgt Cee Cee James.
Zondag 6 februari ontvangt
Cambrinus de in Canada zeer populaire en succesvolle Danny Michel.
Zijn onlangs verschenen dvd ’Live in
Winnipeg’ oogst veel lof in Europa
en toont Michel als live-performer
op zijn sterkst. De muziek van Danny
Michel laat zich moeilijk omschrijven.
Dan weer speelt hij een gevoelige
ballade om meteen daarna met
frivool gitaarwerk sterk uit te pakken. Het is vooral zijn aanstekelijke
muzikaliteit die de toeschouwer
bereikt. De omschakeling tussen de
nummers wordt bijzonder plezierig
aan elkaar gepraat. Geen van te
voren ingestudeerde conversatie,

Ambachten uit het verleden

maar een ongeremd enthousiasme
is wat Michel kenmerkt. Dit concert
begint om 16.00 uur. Op woensdag 9
februari staat de Canadese blueszangeres Cee Cee James op het
Cambrinuspodium. Cee Cee James is
een ’real blueslady’. Ze treedt op met
een viermansbegeleiding van gitaren,
bas en drums. Bij Cee Cee James is de
blues rauw. Het resultaat is emotionele bluesmuziek. Bij het horen van
deze zangeres is een onmiddellijke
link naar de legendarische Janis Joplin
onvermijdelijk. Dit concert begint om
20.30 uur. Voor info en reserveringen
bel 077 398 30 09 of kijk op
www.cambrinushorst@home.nl

Festival op zaterdag 28 en zondag 29 mei

Start kaartverkoop Funpop
Op 1 februari start de kaartverkoop voor Funpop 2011 dat op zaterdag 28 en zondag 29 mei voor de vijftiende
keer wordt gehouden. Dit openluchtfestival voor mensen met een verstandelijke beperking trekt jaarlijks ruim
8.000 bezoekers uit heel Nederland.
Dit jaar treden onder anderen
Jan Smit, Jim, Sieneke, Band Zonder
Banaan, Zirkus Zirkus en George Baker
op. Enkele andere artiesten worden de
komende weken nog aan het programma toegevoegd.
Naast goede muziek zijn er ook
veel leuke actieve en ontspannende
dingen te beleven op Funpop. Zo kunnen bezoekers zich laten schminken,
kunnen ze knutselen en dansen in een
dance tent of worden ze vermaakt door
diverse theaterfiguren.
Op zondag wordt de strijd om de
Funfactor gestreden waarin wordt
bepaald welke bezoeker met een

verstandelijke beperking het grootste
muzikale talent van dit jaar is. Het festival is toegankelijk voor mensen met
een verstandelijke beperking, maar ook
voor hun familie, vrienden, bekenden
en alle andere belangstellenden. Net
als andere grote festivals heeft Funpop
ook een festivalcamping. Omdat de
bezoekers uit het hele land en zelfs van
over de grens komen, wordt hier veel
gebruik van gemaakt.
Stichting Funpop bestaat uit vrijwilligers die het hele jaar bezig zijn met
de voorbereidingen van het festival. Op
de dagen zelf werken er 400 enthousiaste vrijwilligers mee. Er wordt veel

Uw hond aan
een
trimbeurt toe?
Horsterweg 23
5811 AA Castenray
06-27651709
www.trimsalonuniek.nl

aandacht geschonken aan veiligheid en
respect voor de bezoekers alsook voor
de medewerkers. Maar daarnaast is het
belangrijk dat iedereen een leuke dag
heeft. Ook verbinden veel sponsoren
hun naam aan Funpop in de vorm van
diensten en donaties. Mede hierdoor
kan Funpop bestaan en blijven de
entreeprijzen betaalbaar. Op 1 februari
start de kaartverkoop. Een entreebewijs
voor één dag kost 18 euro en voor
beide dagen 33 euro. Kijk voor meer
informatie en een bestelformulier op
www.funpop.nl of bel op werkdagen
tussen 09.00 en 17.00 uur met telefoonnummer 077 463 30 14.
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Informatie, advies, begeleiding en ondersteuning
voor ouders én professionals bij opvoedingsvragen
en opvoedingsproblemen

www.eigen-wijscoaching.nl
info@eigen-wijscoaching.nl • Tel. 06-23552198

Heb je passie en drive?

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines
o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

Rötjes young plants zoekt:

medewerker gewasverzorging
met ambitie om door te groeien naar Teeltchef.
We vragen:
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DE TEXTIELBEURS

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707
stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

www.rotjes.com

E1

Ben je 18 - 25 jaar, heb je een MBO-denkniveau en de vereiste drive?
Bel, mail of schrijf dan naar: Rötjes young plants t.a.v. Tobias Rötjes,
Horsterdijk 116, 5973 PR Lottum | T: 077 – 366 4080 | E: tobias@rotjes.com | www.rotjes.com

Steenstraat 13 5961 ET HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl
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Gemeentehuis Horst aan de Maas

Tentoonstelling ‘Het riool leeft’
Van maandag 7 tot en met vrijdag 18 februari organiseren de gemeente Horst aan de Maas, Waterschap Peel en
Maasvallei en het centrum voor Landbouw Natuur en Milieueducatie Mooiland een tentoonstelling over het riool
met de titel ‘Het riool leeft’.
en lichteffecten ondersteunen de tocht
door de torenflat.
Middels een PowerPoint komen
de bezoekers meer te weten over het
riool in Horst aan de Maas. Ook wordt
aandacht besteed aan een aantal grote
rioolprojecten die binnenkort van start
gaan in de gemeente. Schoolkinderen
krijgen bij de start een opdracht en vragenformulier waardoor ze de tentoonstelling nog intensiever zullen beleven.

Op de tentoonstelling wordt de
bezoeker meegenomen op een trip
door het riool. De bezoekers kunnen
ondermeer met een camera een aantal
riolen inspecteren, het rioolsysteem
van een wijk of dorp verbeteren of de
werking van een riool achterhalen. Er
is een torenflat met veel aandacht voor
het riool in huis. Er wordt hier getoond
waar veel afvalwater geproduceerd
wordt. Verschillende geluidsfragmenten
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Kukeleku presenteert
twee cabaretvoorstellingen in één weekend

Jörgen Raymann
en Kees Torn
in het Gasthoes
Op donderdag 3 februari speelt tv-presentator en cabaretier Jörgen
Raymann zijn nieuwste theatervoorstelling in het Gasthoes in Horst.
Op zondag 6 februari is Kees Torn te gast.

e 1,505
e 1,2
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WeeK

“Ovenv ood
Witbr
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De tentoonstelling is van maandag 7 tot en met vrijdag 18 februari
te bezoeken in de publiekshal van het
gemeentehuis van Horst aan de Maas.
De toegang is gratis en voor iedereen
toegankelijk, schoolgroepen moeten
zich van te voren inschrijven.
Voor inschrijvingen en/of meer informatie kunt u terecht bij de stichting
Mooiland via 06 54 90 10 99 of pieter@
mooilandlimburg.nl
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Ook horeca
i.v.m.
HACCP
Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl

Uw dagelijkse
Fitness-coach!
in sano schoenen opweg naar een
natuurlijk en gezond ideaal figuur
Voldoende beweging met SANO-schoenen
bevordert:
+ de ontwikkeling van verwaarloosde spieren
+ een betere conditie en meer vitaliteit
+ de ontlasting van gewrichten,
tussenwervels en wervelkolom.
+ het werken aan een beter ﬁguur
+ een betere bloeddoorstroming
+ een natuurlijke, gezonde
lichaamshouding
+ verstevigt benen, buik
en billen
+ de ontspanning van
verkrampte spieren
+ de verbranding van
extra calorieën.
Exclusief verkrijgbaar bij:

Grotestraat 14, Venray
website: www.ariaens.com

In de voorstelling met de titel Frede
gaat publiekslieveling Jörgen Raymann
zijn angstspook te lijf. Naast hoogtevrees, smetvrees en faalangst heeft
Raymann een keur aan angsten die zijn
leven beheersen. Hij neemt samen met
zijn favoriete alter ego’s plaats op de
bank en het publiek is zijn psychiater.
Drie dagen later staat Kees Torn op
het Kukeleku-podium in het Gasthoes.
Op zondag 6 februari speelt Torn
zijn cabaretvoorstelling Loze Kreten.
Bij Torn zijn hoogwaardige liedjes te

verwachten die technisch onberispelijk
in elkaar zitten en waarin de persoonlijke inbreng niet wordt geschuwd. En
ogenschijnlijk terloopse leuterkoek,
met krenten van inzicht die de goede
luisteraar aan het wankelen kunnen
brengen.
Voor beide voorstellingen zijn nog
kaarten beschikbaar. De foyer gaat op
beide avonden om 19.00 uur open
en de voorstellingen beginnen om
20.00 uur. Meer informatie en kaarten
reserveren kan via www.kukeleku.com

Museum de Kantfabriek

Verrassende workshop
Op 11, 12 en 13 februari wordt
in Museum de Kantfabriek een
boeiende en verrassende workshop
gegeven door docente Cherilyn
Martin. Met haar experimentele
werkwijzen worden gewone lapjes

textiel omgetoverd tot de meest
wonderbaarlijke en creatieve
kunstwerkjes of mooie gebruiksvoorwerpen.
Voor meer informatie zie
www.museumdekantfabriek.nl

Speeddate avond
in Sevenum
Op 14 februari wordt in Horecacentrum de Sevewaeg in Sevenum een
speciale avond voor vrijgezelle dames en heren georganiseerd. ‘You’ve
got Sjans’.
Het principe van ‘You’ve got
Sjans’ is simpel. Iedere bezoeker reserveert een driegangendiner en bij
elke gang zit men tegenover iemand
anders. Het is een culinaire manier
van speeddaten. En wie weet zit de
ware er wel tussen.
Iedere vrijgezelle dame of
heer wordt hierbij uitgenodigd

om op Valentijnsdag een leuke en
gezellige avond door te brengen met
misschien wel de eerste ontmoeting
met zijn of haar toekomstige partner.
Deelnemers dienen van te voren te
reserveren.
Voor meer informatie kijk op
www.sevewaeg.nl of
www.stapperijdegaper.nl

30
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Presentatie over band
tussen mens en natuur

E-motion te zien zij TVL
Dinsdag 8 februari is de band E-motion live te zien en te beluisteren in het programma Limburg Vandaag bij de
omroep TVL.
De bandleden Mai van der Beele
(zang), Anita Craenmehr (zang), Ton
Leupers (gitaar), Clemens Maessen
(basgitaar), Twan Bos (toetsen) en
John van der Sterren (drums) kunnen
door hun rijke muziekverleden putten
uit een schat aan ervaring. Deze ervaring laten ze graag horen tijdens hun
optredens bij tal van festiviteiten zoals

kermissen, bruiloften/personeelsfeesten of een gezellige avond in een café.
Inmiddels spelen ze bijna tien
jaar samen en zijn ze geen onbekenden meer voor de muziekliefhebbers
in Noord– en Midden-Limburg. Hun
brede repertoire van diverse muziekstijlen (rock ’n roll, pop, disco, funk,
nederpop, rock, enzovoort) bestaat

uit nummers uit de top 100, maar ook
de hedendaagse muziek wordt niet
vergeten.
Het programma Limburg Vandaag
duurt van 14.00 tot 15.30 uur. Tijdens
de show zal E-motion drie nummers
ten gehore brengen.
Voor meer informatie kijk op
www.e-motionband.tk

Duizendblad (Achillea millefolium)
Op dinsdag 8 februari wordt om 20.00 uur in ’t Zoemhukske in Horst een
presentatie gehouden door Tjeu Leenen. Deze presentatie wordt georganiseerd door IVN De Maasdorpen en gaat over natuur en planten.
het verhaal achter planten. Hij heeft
daarover een boekje geschreven met
de titel ‘Planten met een verhaal’. Tjeu
zal op deze avond een presentatie
geven waarbij hij in het eerste deel
ingaat op de relatie tussen mens en
natuur terwijl in het tweede deel de
geschiedenis van een aantal planten
voorop staat.
Iedereen is welkom bij de presentatie in ’t Zoemhukske aan de kasteellaan 3 in Horst. Voor meer informatie
bel Tjeu Leenen op 077 850 31 30.

Vrijdag 4 februari

Zaterdag 5 februari

ZONDAG 6 februari

9.00 - 20.00 uur koopavond

9.00 - 17.00 uur

10.00 - 17.00 uur

DROOMOCCASIONSHOW
L. van den Hombergh

Maaspoort Venlo

AutoArena

AutoArena

Ford Galaxy 2.0 Scti Powershift,
2010, 11.586 km, black metaallak, navigatie, bluetooth, adaptieve koplampen, panoramadak.
Nieuwprijs € 57.599,-

Peugeot 207 3-deurs 1.6 THP 16V
Le Mans gelimiteerde oplage, 2010,
12.880 km, cruise control, noir obsidien metallic, climate control.
Nieuwprijs € 24.500,-

VW Scirocco 2.0 TSI 210 pk
Highline Plus, 2010, 10.000 km,
wit, ABS, airco, lederen stuurwiel,
middenarmsteun.
Nieuwprijs € 38.859,-

Audi A3 2.0 TDI 170 pk Attraction
Busines, 2008, 136.478 km, grijs
parel effect, ABS, navigatiesysteem,
climatronic, cruise control.
Nieuwprijs € 37.000,-

NU € 51.599,-

NU € 20.950,-

NU € 33.950,-

NU € 20.950,-
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L. van den Hombergh | Ford
Celsiusweg 4 Venlo
Tel. 077 - 324 43 00
www.lvandenhombergh.nl

Een

Maaspoort Venlo | Peugeot
Celsiusweg 4 Venlo
Tel. 077 - 324 43 20
www.maaspoort.peugeot.nl
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AutoArena | Volkswagen
Celsiusweg 5 Venlo
Tel. 077 - 320 30 40
www.autoarena.nl

ns

AutoArena | Audi
Celsiusweg 5 Venlo
Tel. 077 - 320 30 60
www.autoarena.nl

AutoArena | Skoda - SEAT
Celsiusweg 8 Venlo
Tel. 077 - 320 30 40
www.autoarena.nl

Druk- en zetfouten voorbehouden

De natuur dient de mens tot voedsel, medicijnen, grondstof of wordt
gebruikt bij godsdienst en rituelen,
al vanaf de prehistorie tot op de
dag van vandaag. Uit opgravingen,
mythen en geschreven teksten vanaf
de Grieks-Romeinse oudheid via de
Middeleeuwen tot op heden komen
we veel te weten over de band tussen
mens en natuur.
Tjeu Leenen is natuurgids bij IVN
De Maasdorpen, hij houdt zich zijn
hele leven al bezig met planten en
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Voor spoedgevallen op recept:
T 0478 58 48 77

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 15.00 - 17.00 uur
Apotheek Panacee Grubbenvorst
Kloosterstraat 15 Grubbenvorst
T 077 366 19 99
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 11.00 uur

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

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

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

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

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur

America

Playbackshow
za 5 februari 20.30 uur
Organisatie: cv de Turftreiers
Locatie: Bondszaal

Jeugdprinsenbal
zo 6 februari 14.30 uur
Organisatie: cv de Turftreiers
Locatie: Bondszaal

Broekhuizen
Prinsenreceptie

zo 6 februari 14.11 uur
Organisatie: cv de Krey

Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Kerkdiensten

Kronenberg

America

Jeugdprinsenbal

zondag

vr 4 februari 19.11 uur
Organisatie: cv de Kroeënekraan
Locatie: Torrekoel

Broekhuizen

Lottum

Broekhuizenvorst

zondag

zaterdag

za 5 februari
Organisatie: cv de Peg
Locatie: café-zaal de Harmonie

Grubbenvorst

Meerlo

Griendtsveen

zaterdag

Hegelsom

za 5 februari vanaf 19.11 uur
Org: cv de Plaggenhouwers
Locatie: ’t Stammineke

Melderslo

Horst (Lambertus)

Hegelsom

vr 4 t/m zo 6 februari
Locatie: M.F.C. de Zwingel

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

zo 6 februari 14.11 uur
Organisatie: cv de Tuutekop
Locatie: Zaal Debije

Ambachten uit het verleden

Horst

Meterik
Prinsenbal

Kronenberg

do 3 februari 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: Gasthoes

za 5 februari 20.30 uur
Org: cv de Meulenwiekers
Locatie: M.F.C. de Meulewiek

zaterdag

Sevenum

zondag

Night of the Trashing Dead

Prinsenbal

Meerlo
zondag
donderdag

”Beat, Westcoast & Hits”

za 5 februari 20.00 uur
Organisatie: cv de Ezelskop
Locatie: de Wingerd

zo 6 februari 20.00 uur
Locatie: De Buun

Knalluh beej Walhalla

Kees Torn

Za 5 februari 21.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

zaterdag
maandag
donderdag

zo 6 februari 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: Gasthoes

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Grubbenvorst

Receptie jeugdprins Stijn

Zittingsavond de Vlaskop

Receptie jeugdprins

za 5 februari 20.00 uur
Locatie: café Babouche

zo 6 februari 13.00 uur
Locatie: De Locht

zondag

woensdag
donderdag
vrijdag

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Heilige mis

Heilige mis

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

10.00

10.00

19.15

19.00

09.45

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Lottum

Melderslo
Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen

Voor al uw strijk-, verstel- en stoomgoed

zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum
Tel: 06 - 467 15 868 info@strijkservicesevenum.nl

www.strijkservicesevenum.nl

dinsdag
donderdag

Tienray

Brand, ongeval of misdrijf

Heilige mis

zondag

vrijdag

112

Heilige mis

zo 5 februari 15.11 uur
Organisatie: cv de Voskes
Locatie: café Oud Meerlo

Spoedgevallendienst
4 t/m 10 februari
Tandarts Voncken
Mgr. Joostenstraat 29, Grubbenvorst
T 077 327 00 97

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

Heilige mis

Receptie prins Richard

Tandarts

Verloskundige zorg

Heilige mis

Receptie jeugdprins

Jörgen Raymann

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

AGENDA

di 8 februari 20.00 uur
Organisatie: IVN Maasdorpen
Locatie: Zoemhukske

Presentatie Mens en Plant

SPORT- EN FEESTZALEN COMPLEX MEERLO

Crazy Diner
Lachen, gieren, smullen*
Boerengolf
Frisbeegolf
Cursus ruimte
Café
Zelfwerkend feest
Feestzalen
Vergaderruimtes
Buffeten aan huis

Rehoboth

BAK I
R
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F
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O
VERKOEEUWERIK
DE L esse in een
Inter plaats? !
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a
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* Vraag naar de mogelijkheden om er een activiteit bij te bespreken.

De Leeuwerik 33
5864 BZ Meerlo

T 0478 691 283
F 0478 691 543

zaterdag
woensdag

E info@brugeind.nl
W www.brugeind.nl

Voor elk feestje groot of klein moet je in ‘t brugeind zijn!

zondag
maandag
woensdag

De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij
u naar de desbetreffende
parochie.
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Joep van Wegberg timmert aan de weg
Het eerste optreden van Joep’s Kwartet, vorige week zaterdag bij Liesbeth’s Grand Café, was volgens de Horster
singer-songwriter Joep van Wegberg (28 jaar) een inspirerende avond.

meest van het samenspelen in bandjes
met leeftijdgenoten: “Heerlijk, volop
experimenteren, geen must, nieuwe
dingen uitproberen.”

Ik handel veel op
intuïtie

Joep’s Kwartet is opgericht door
Joep van Wegberg. De band bestaat
verder uit de Venlonaren Louis van
Gool (pianist), Alexander op het
Veld (bassist) en Brabander Rob van
Kollenburg (drummer). Van Wegberg
benaderde de drie muzikanten om
zijn zelf geschreven Nederlandstalige
nummers te spelen. De band speelt
allerlei stijlen door elkaar: zowel pop,

jazz, blues als een vleugje reggae.
“De reacties waren erg positief. Het
was aangenaam druk en een leuke
muzikale avond.”
Ondanks zijn jeugdige leeftijd is
Joep van Wegberg al jarenlang actief
in de muziek. Nadat hij al op jonge
leeftijd kinderliedjes op een speelgoedgitaartje wist te tokkelen, volgde
hij muzieklessen bij Wim Heldens

en Peter Thissen. Zij trokken allebei
dezelfde conclusie, aldus Van Wegberg:
“Zij vonden mij niet geïnteresseerd in
het lezen van noten, maar super gemotiveerd in de muziek. Ik probeerde
van alles uit. Ik was de vrije muzikant
die ter plekke iets verzon en niet altijd
even doelbewust bezig was. Ze gaven
mij één akkoord mee en ik kwam met
zes akkoorden terug.” Hij leerde het

Drie jaar geleden begon hij zijn
eigen muziekschool. Behalve het
verzorgen van de gewone muzieklessen, begeleidt Joep van Wegberg, die
de studie pedagogiek volgde, jongeren
met een ontwikkelingsachterstand. Van
Wegberg: “Heerlijk en zeer dankbaar
werk. De meeste jongeren die ik begeleid, hebben een vorm van autisme.
Het is prachtig om te zien hoe deze
jeugd, in de leeftijd van 13 tot 20 jaar,
hun gevoelens kwijt kan in de muziek.
Ze leren zich open te stellen voor de
prikkels die de muziek oproept. Ik handel veel op intuïtie, met als achtergrond
mijn studie. Ik heb wel eens jongens
meegenomen naar een concert, nou,
je weet niet wat je meemaakt. Ze
genieten intens. Laatst ging zo’n cursist
tijdens een concert een glaasje water
voor mij halen, dat had hij nog nooit
zelfstandig gedaan. Een andere jongen,
die privé problemen heeft, komt nog
geregeld naar me toe om in de muziek
zijn rust te vinden. ”
Intussen timmert Van Wegberg,
in het kielzog van zijn bekende
nichtje Renée, zelf verder aan de weg.
Behalve Joep’s Kwartet is hij nog op

vele fronten actief: “Met Jonge Kloare
ben ik actief in de carnavalsmuziek,
met La Difference, met zangster
Linda Zijlmans, ben ik actief in de jazz
en met Joep Hoebers doe ik ‘Crazy
Guitars’, een concept waarbij we ter
plekke verzoekjes spelen. Ik heb in het
voorprogramma van De Dijk en René
Shuman gestaan. Op korte termijn
wil ik met Joep’s Kwartet een cd
gaan opnemen en op mooie plekken
spelen. Dat kan Cambrinus zijn, dat
vind ik super, maar ook in theaters,
zoals in Cultuurcentrum Deurne. Daar
presenteer ik ‘Onder de kapstok’, een
muziekprogramma met allerlei singersongwriters.”

Muziek moet een
emotie opwekken
Joep van Wegberg vindt zijn
inspiratie in de muziek van John Mayer,
Jamie Cullum, Amos Lee en Norah
Jones. Zijn teksten zijn vaak filosofisch
van aard: “Met vragen over het leven
na de dood, het hiernamaals. Ik ben
een beetje een dromer. Toch probeer
ik mijn teksten nu wat minder zwaar
te maken, wat toegankelijker. Het antwoord op mijn vragen ligt vaak al verscholen in de muziek. De muziek moet
een emotie opwekken, daarna luister
je pas naar de tekst en ga je er hopelijk
over nadenken. Ik probeer meezingbare, melodieuze muziek te maken die
toch een beetje eigenzinnig is.”

www.aartsenfruit.com

Wie slim is…

komt werken bij Aartsenfruit in Venlo
Je bent een doorzetter - Je werkt in een hecht team - Je begint graag vroeg - Je wilt graag doorgroeien

Medewerker
groenten&fruit
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit orderpicking, laden en lossen
en kwaliteitscontrole. Een uitdagende baan bij de meest vooruitstrevende importeur in groenten en fruit. Met uitstekende
arbeidsvoorwaarden en een prima toekomstperspectief.
Stuur je sollicitatiebrief met CV naar Aartsenfruit Venlo B.V., Venrayseweg 136A,
5928 RH Venlo, t.a.v. Otto van Dijk. Bel: 077 - 3 241 241,
mail: otto.dijk@aartsenfruit.nl of reageer via de website: www.aartsenfruit.com.

