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Waak voor inbraak
Een woninginbraak is een vervelende en ingrijpende gebeurtenis. In 2011 steeg het aantal
inbraken in Horst aan de Maas aanzienlijk. Reden voor de politie en de gemeente Horst aan de
Maas om het project Waak voor Inbraak nieuw leven in te blazen.

Personeel Dendron College staakt
Op bijna 600 scholen door heel Nederland werd op donderdag 26 januari gestaakt. Voor sommige scholen
betekent dit dat ze dicht bleven. Het Dendron College in Horst was donderdag open voor vragen van ouders.
De leraren geven echter geen les.
Het personeel van het Dendron
College heeft zich massaal aangemeld.
Eind januari wordt de nieuwe wetgeving rond het voortgezet onderwijs
in de Eerste Kamer behandeld. Het
gaat hier onder meer om de onderwijstijd die van 1.000 naar 1.040 uren
gaat en de vakantieregeling waarop
10 dagen wordt gekort. Zowel de vakbonden als de werkgeversorganisaties
zijn tegen de voorgestelde maatregelen. Ben Zwartjes geeft les op het
Dendron College. Hij heeft niet alleen
de organisatie van de staking voor de
leraren en voor het ondersteunend
personeel van het Dendron College
op zich genomen, ook neemt hij de
organisatie van de rest van Zuid-

Nederland onder zijn hoede. “Het is
toch onzin. Het ministerie geeft scholen
geld om 960 uren les te geven, maar
verplichten ze nu tot 1.040 uur lesgeven.
Dan moet er ook geld tegenover staan.
Ik ga toch ook geen schilder drie dagen
laten werken en hem vervolgens zeggen dat hij maar twee dagen uitbetaald
krijgt”, aldus Ben Zwartjes. Volgens
de laatste cijfers staakten ongeveer
146 personeelsleden van het Dendron
College. Het grote deel van die stakers
ging naar de manifestatie in Utrecht om
daar te protesteren met andere leraren
en toezichthouders van middelbare
scholen door heel Nederland. De directie
ging zelf niet naar Utrecht. “We moeten
aanwezig zijn voor vragen van ouders”,

aldus Jan-Hein de Wit van de directie.
Voor de leerlingen van het
Dendron College betekent dit gestaak
een dag niet naar school. De directie
laat weten dat het onmogelijk is om
een lesrooster te maken of opvang te
realiseren voor de lessen die uitvallen. “Er is onvoldoende personeel
aanwezig om les te geven, toezicht te
houden en voor assistentie te zorgen.”
Docenten die niet staken, waren op
school aanwezig en beschikbaar voor
individuele begeleiding en andere
werkzaamheden. Het Citaverde College
in Horst deed niet mee aan de landelijke staking. De leerlingen die naar
het Citaverde College gaan, hadden
dus gewoon les.

“Wij willen vooral de bewoners van
Horst aan de Maas betrekken bij Waak
voor Inbraak”, vertelt Hassan Mkaouar
van de politiebasiseenheid Horst.
“Zij vormen de extra ogen en oren
die wij hard nodig hebben om zo te
trachten het aantal woninginbraken
terug te dringen. Verder zijn ook
woningcorporaties en de gemeente
bij Waak voor Inbraak betrokken om
deze actie een succes te laten worden.” Waak voor Inbraak was een
regionaal initiatief dat in 2006 werd
gestart en waarbij diverse gemeenten
in het politiedistrict Venray betrokken
waren. “Maar nu pakken wij de draad
weer op en zoeken het nog meer in

de preventie van woninginbraken.
Zo gaan wij mensen, die regelmatig
een ommetje met de hond maken,
benaderen. Hen wordt een geel
veiligheidshesje aangeboden met
daarop de tekst ´Ik waak voor inbraak.
En jij?´.

Het mes snijdt aan
twee kanten
Het geheel wordt compleet
gemaakt met een reflecterende
hondenpenning. De bedoeling is dat
deze mensen verdachte of opvallende
zaken in hun buurt aan ons melden.”
Lees verder op pagina 07
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Vertrek jongeren uit Horst aan de Maas
Hogeropgeleide jongeren vertrekken voor hun studie uit Limburg naar
grote studentensteden, vaak in de randstad. Volgens het CBS geldt zelfs dat
van alle jongeren in de leeftijd tussen 18 en 21 jaar die uit de provincie
vertrekken, 64% dit voor zijn studie doet. Deze ‘braindrain’, het verlies van
hoogopgeleiden, in Limburg is al langer aan de gang, maar nu blijkt dat veel
jongeren in Horst aan de Maas wel terug zouden willen komen, maar dit niet
doen, simpelweg omdat ze de woonkosten niet kunnen opbrengen.
Een pas afgestudeerde student
verdient een minimumsalaris, dat
ongeveer neerkomt op 1.450 euro. Haal
daar de vaste lasten als verzekeringen
en belastingen vanaf, dan blijft er nog
zo’n 1.000 euro over. De jongere moet
ook eten, bellen, internetten en wellicht zelfs autorijden. Blijft er maximaal
500 euro over voor woonruimte. En
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dat blijkt vaak niet genoeg om een
huurhuis in Horst aan de Maas te
bemachtigen.

Qua woonruimte is
Horst onaantrekkelijk
Rick Thijssen (24, Horst) denkt dat
veel studenten of net afgestudeerden
hierdoor niet terugkomen naar de
gemeente. “Als je als student hier iets
voor jezelf wilt, is dat bijna onmogelijk
omdat sociale huurwoningen lastig
te krijgen en vaak onbetaalbaar zijn.
Kamers zijn hier niet beschikbaar. Horst
kan daardoor studenten die zelfstandig
willen wonen moeilijk aan zich binden
waardoor ze uitwijken naar omringende steden en hun leeftijdsgenoten
sneller uit het oog verliezen.”
Judith Berden (23, Horst) herkent
Ricks probleem. “Qua woonruimte is
Horst zeer onaantrekkelijk. Qua huren
is bijna niks betaalbaar en je moet
wel 7 jaar of nog langer ingeschreven
staan voordat je een kans maakt.”
Esther Berden ervaart dit ook. Zij woont
na haar studie weer bij haar ouders:
“Weinig huurwoningen beschikbaar en
de beschikbare zijn vaak absurd duur.
Niet echt haalbaar qua prijs voor een
pas afgestudeerde student zonder vaste
baan.”
In tegenstelling tot wat vaak
aangenomen wordt, zijn arbeidsperspectieven niet de belangrijkste reden
om weg te trekken. Sterker nog, dat
de arbeidsmarkt vanuit Horst aan
de Maas ongunstig is, geloven veel
jongeren niet. Rik Vullings (25) woont
in Melderslo. “Horst ligt naast de A73,
dus daarmee zijn veel banen snel
bereikbaar.” Ook Esther ziet dat niet als
probleem. “Ik zelf zou graag een baan
vinden tussen Roermond en Eindhoven,
Nijmegen of Den Bosch, allen vrij
eenvoudig te bereiken vanuit Horst met
auto of trein.”
Judith denkt de oorzaak gevonden
te hebben: “Wat erg jammer is in Horst
is dat ze maar dure huurappartementen
bij blijven bouwen en dat er niet veel

betaalbaars bij zit. Of het zijn appartementjes die worden toegekend aan
65+ers. Ik denk dat er genoeg studenten en vooral ook net afgestudeerden
gedwongen thuis wonen.”
Hetty Klok-Brouwers van
Huurdersvereniging Noord-Limburg
ziet het probleem als deel van een
tekort aan woningen in het algemeen.
“Woningen onder die prijs (500 euro,
red.) zijn er maar een paar in Horst
aan de Maas. Uit mijn hoofd in de
Molenstraat. En de Hoge Horst, maar
die gaat nu tegen de vlakte. We lopen
op dit moment tegen een muur aan.
De wachtlijst is nu 2 à 3 jaar. Dit zal
voor jongeren die een appartement of
kamer zoeken hetzelfde zijn. Er is nu
sowieso geen beweging in de huurmarkt. Vanwege de nieuwe regeling
waarbij je niet meer dan 33.000 euro
mag verdienen om in aanmerking te
komen voor een goedkopere sociale
huurwoning, blijft iedereen zitten. Als
ze gaan verhuizen, moeten ze stukken
meer gaan betalen. Er is in mijn ogen
een tekort aan huurwoningen, dat weet
de gemeente ook. Er is een inhaalslag
geweest met de Afhang en de Afhang
II, maar wanneer ze met deel III gaan
beginnen is nog niet bekend. De
gemeente zou ook best mee mogen
denken en grond ter beschikking kun-

nen stellen.”
Rian Vermeulen en Ivo van Rees
van Wonen Horst zien ook dat de
woningmarkt lastiger is geworden. “De
doorstroming is sterk verminderd en
‘scheefwonen’ lijkt ook een probleem
in Horst. Toch stromen er wel mensen
door en bouwen we nog steeds nieuw
bij.” Huurwoningen zijn volgens de
adviseur wijkontwikkeling in trek. “Het
grootste deel van ons bezit heeft een
huurprijs lager dan 500 euro. We zijn
dan ook heel benieuwd hoe groot de
vraag van de studenten nu echt is.”
“We juichen het natuurlijk altijd toe als
studenten terugkomen naar Horst aan
de Maas. Onze tip is ook om in te schrijven zo snel je gaat studeren, dat kan
gratis via onze site”, vult Rian aan.

Scheefwonen is een
probleem
Esther denkt een oplossing te hebben: “Wat mij ideaal zou lijken voor mij
en mijn lotgenoten is een soort van
‘startersflat’. Relatief kleine appartementen met tenminste één slaapkamer. Ze zouden vrij klein zijn wat ze
ook betaalbaar maakt. Een huurder
mag blijven tot hij een bepaald inkomen verdient of wanneer de maximale
huurperiode van bijvoorbeeld 5 jaar

Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
Kempen Nieuwsmedia bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

FL-Advies is de schakel tussen ondernemer en al zijn administratieve en fiscale zaken, periodiek worden de gegevens van
onze cliënten verwerkt en de resultaten in beeld gebracht. We zijn een vraagbaak en geven adviezen aan beginnende en
ervaren ondernemers in alle branches.
Voor een van onze cliënten zijn wij op zoek naar een ervaren: op jaarbasis. Daarnaast is er een aparte afdeling die zich
bezighoud met het leasen van personen- en bedrijfsauto’s.

Autoverkoper /
Lease adviseur m/v
Jong en dynamisch!

Om deze functie met succes te kunnen uitoefenen zoeken
we een commercieel talent met ondernemerskwaliteiten.
Hij of zij heeft interesse om na een gedegen inwerkperiode
het bedrijf over te nemen.
De onderneming heeft geen dealerschap van een bepaald
merk en verkoopt circa 150 nieuwe en gebruikte auto’s

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Opleiding en ervaring:
• minimaal MEAO commercieel met vakgerichte scholing;
• vaardigheid in het gebruik automatisering met computers,
het internet en moderne media;
• minimaal 5 jaar ervaring in de autobranche als verkoper;
• bereid zich verder te ontwikkelen;
• werkt accuraat en zelfstandig.
Deze afwisselende baan in een bloeiende onderneming biedt
kansen voor verdere ontwikkeling.
Sollicitaties kunt u richten aan onderstaand adres.

FL-Advies, Lottumseweg 43, 5971 BV Grubbenvorst, tel. 077 - 366 21 24, E-mail: info@fl-advies.nl, www.fl-advies.nl

wordt overschreden.” Judith is het hiermee eens: “Omdat ik graag in Horst of
de gemeente wil blijven wonen zoek ik
mijn stage ook in de buurt. Het zou ideaal zijn als een soort studiootjes, eigen
ingang, keuken en badkamer, in Horst
beschikbaar waren voor studenten.”

Signaal van studenten
is nieuw
Wonen Horst denkt voorlopig nog
niet aan het bouwen van studentencomplexen. “Wij bouwen woningen
voor tenminste 50 jaar”, legt Ivo uit.
“Met oog op de vergrijzing hebben we
rekening te houden met de toenemende zorgbehoefte en bouwen we
huizen die op de lange termijn ook nog
verhuurd kunnen worden.” Rian geeft
aan dat het signaal van de studenten
nieuw is voor hen. “En het is interessant om eens nader te bekijken. Dat
gaan we ook zeker doen.”
Omdat er geen mogelijkheden
tot huisvesting zijn, blijven de hogeropgeleiden vertrekken uit Horst aan
de Maas. En omdat er niet structureel
studenten aan het zoeken zijn naar
woningen, zullen deze er niet snel
bijkomen. Het lijkt een vicieuze cirkel
waar voorlopig nog geen einde aan
komt.

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

*geldig op artikelen met oranje sticker.

gasthuisstraat 22
5961 GB horst
www.heerenstraat.nl
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Nascheiden: een uitleg
Dat er veel tegenstanders van het nieuwe afvalsysteem zijn valt niet te betwisten. Maar als dit systeem niet
goed is, wat zijn dan alternatieven? Een suggestie die op de internetpetitie tegen het huidige systeem werd
opgeworpen was het fenomeen nascheiding. Maar is dit ook een echt alternatief? En wat houdt het in?

Bretonse
krakelingen
Heerlijk hartig

HORST • MAASBREE

Scheiden is wat betreft kunststofverpakkingen sinds 2010 wettelijk verplicht. Er zijn twee manieren om dit te doen. Je kunt afval
gescheiden inzamelen zoals in het
huidige systeem, wat bronscheiding
wordt genoemd. Daarnaast kun je
achteraf plastic, metaal en drinkpakken uit het zogenaamde restafval
halen: nascheiding. Hier bestaan ook
gradaties in: er bestaat gedeeltelijke
nascheiding, waarbij alleen blik en
plastic worden gefilterd en gehele
nascheiding waar alles in één bak
wordt gegooid en de machine alle
reststromen filtert.
Een proef in de gemeente GulpenWittem in 2009 zou uitwijzen dat
nascheiden dankzij landelijke subsidies
geld oplevert voor een gemeente,
maar de berichten hierover zijn
gebaseerd op foutieve cijfers en gaan
enkel uit van scheiding van plastic. Die
gemeente is in maart 2010 dan alsnog
gaan bronscheiden.

Gedeeltelijke
nascheiding
Er zijn op dit moment pas een paar
nascheidingsinstallaties in bedrijf in
Nederland die ook gecertificeerd zijn.
Van Gansewinkel heeft de technische

mogelijkheden om na te scheiden
nog niet. In Oudehaske in Groningen
is gedeeltelijke nascheiding voor
21 gemeenten in de praktijk gebracht
door scheidingsbedrijven Omrin en
Attero. Attero heeft ook afvalenergiecentrales in Moerdijk en Wijser. Beide
doen als enige bedrijven in Nederland
aan gedeeltelijke nascheiding.
Bij Attero wordt kunststof gescheiden, zoals plastic flessen, boterkuipjes,
folies en plastic zakjes. De kunststoffen die hier gescheiden worden
gaan verder naar gespecialiseerde
sorteerinstallaties in Duitsland. Een
nieuwe installatie zoals Attero in
Wijster heeft laten bouwen kost
enkele miljoenen. Omrin verwerkt
met de REKAS-techniek (Recycling
van Kunststoffen door middel van
Automatische Sortering) plastic en
drankkartons. Die kartons worden
aangeboden aan verwerkingsbedrijven
die er grondstoffen als papier, kunststof en aluminium uithalen.
Uit een vergelijkend onderzoek van CE Delft in opdracht van
de Vereniging Afvalbedrijven blijkt
dat recyclen van kunststof verpakkingsafval loont. Zowel bronscheiding, nascheiding als statiegeld voor
PET-flessen zijn beter voor het milieu
dan verbranden in een afvalenergie-

centrale. Een combinatie van bron- en
nascheiding met statiegeld levert
op dit moment het beste milieurendement. De verwachting is dat het
rendement toeneemt door technische verbeteringen van mechanische
scheiding.

Volledige nascheiding
kan nog niet
Politieke partij Essentie geeft aan
met de fractie naar de optie gekeken
te hebben. “We zagen het ook op
internet en hebben het zelf nog iets
verder onderzocht. We hebben met
Van Gansewinkel en andere afvalscheiders gesproken en het systeem
is nog gewoon niet helemaal operationeel.” De partij geeft aan dat er wel
gedeeltelijke nascheiding tegen hoge
kosten mogelijk is, maar dat volledige
nascheiding nog niet kan. “Vooral het
uit elkaar halen van nat keukenafval
en droog overig restafval is technisch
nog heel lastig en niet efficiënt. Voor
de toekomst moeten we de ontwikkelingen zeker in de gaten houden, maar
voor nu kost het nog te veel. Ideaal is
natuurlijk een combinatie van voor- en
nascheiding. Het uiteindelijke doel is
een goed restproduct waar we weer
iets mee kunnen doen.”
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Stroomstoring Melderslo
Op dinsdagochtend 24 januari werd er melding gedaan van een
stroomstoring in Melderslo. Delen van het dorp zaten zonder stroom.
De storing begon om 08.00 uur. Om 09.03 uur waren alle getroffen
huishoudens weer aangesloten.
De oorzaak van de storing is
vooralsnog onbekend. Een woordvoerder van de energienetbeheerder
Enexis zei dat er geen directe melding

van schade door graafwerkzaamheden was gedaan. De storing betrof
800 aansluitingen.

Speuren naar postzegels van Disneyfiguren

Franse haan bracht Americaan
Jan Camps een hobby
De 59-jarige Jan Camps uit America weet het nog als de dag van gisteren. Op 11 januari 1963 vond hij op de
voormalige stortplaats aan de Gerard Smuldersstraat een brief met een voor hem bijzondere postzegel. Er stond een
Franse haan op afgebeeld. De toen 11-jarige knaap was meteen verkocht en ‘schuupte’ in zijn vrije tijd de plaatselijke ‘drekskoel’ af op zoek naar postzegels. Inmiddels heeft Camps een bijzondere verzameling postzegels in talloze
albums gecatalogiseerd.

CARNAVAL
Camping Centrale

gebr. janssen b.v.
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Blitterswijck

Zijn interesse in het verzamelen
van postzegels dateert uit 1963.
Camps: “Dat was in de tijd dat de
oliepijplijn tussen Rotterdam en het
Ruhrgebied werd aangelegd. Bij
café Boëms Jeu stond een directiekeet.
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Alle troep, inclusief enveloppen
en ander overbodig postpapier werd
naar de vuilnisstortplaats, of zoals we
hier zeggen, ‘drekskoel’, gebracht.
Met de vondst van die Franse haan is
alles begonnen”, lacht Camps.
Maar daar bleef het niet bij. Jan
was ook een fervent lezer van het
weekblad Donald Duck en heeft stapels
exemplaren vanaf 1965. “Donald Duck
werd in 1952 al uitgegeven maar die
van vóór 1965 zijn niet te betalen.
Ik ben een echte Disney-fan en ging
dus ook postzegels verzamelen van
Disneyfiguren”, zegt de filatelist.
Camps heeft complete series
van de meest bekende stripfiguren

waaronder Broer Konijn, Donald Duck,
Goofy, maar ook van Guus Geluk,
Dagobert Duck, Katrien en Mickey
Mouse.

Fan Disneyfiguren
In feite is Jan Camps een motiefverzamelaar. Zijn collectie postzegels
beslaat ook vogels, vlinders, paddenstoelen, bloemen en prehistorische
dieren. “Eigenlijk alles wat met de
natuur te maken heeft en kleurrijk is”,
licht hij zijn grote hobby toe. “Geef Jan
een boek met gekleurde plaatjes en hij
is stil. Je hebt er dan de hele dag geen
kind meer aan”, lacht Lies, de echtgenote van Jan.

Mooiste zegels uit de
armste landen
Om wegwijs te worden uit de
duizenden postzegels heeft Camps
vrijwel alle exemplaren gerubriceerd
en gedigitaliseerd. “Ik weet best wat
ik heb en schakel alleen de computer
in bij twijfel”, aldus de verzamelaar.

De adressen van collegaverzamelaars
van over de hele wereld heeft Camps
opgespoord via internet. Ook is hij
lid van verzamelaarsvereniging De
Peelstreek in Meijel waar hij één keer
per maand een ruilbeurs bezoekt.
De verzameling postzegels van Jan
Camps bevat enkel en alleen ongestempelde exemplaren.
Op de vraag wat zijn mooiste zegel
is kan hij geen antwoord geven. “Wat ik
wel weet, is dat de armste landen in de
wereld de mooiste postzegels uitbrengen”, zegt hij vol overtuiging. Angst dat
de postzegel door het digitale tijdperk
helemaal zal verdwijnen heeft hij
niet. “Er zullen altijd landen zijn die de
postzegel blijven gebruiken”, aldus de
verzamelaar. Of zijn drie kleinkinderen
ooit de verzameling overnemen is maar
de vraag. “Dat zien we dan wel weer”,
lacht Camps. “Zolang ik kan, blijf ik dit
zelf doen. Als je eenmaal besmet bent
met het verzamelvirus denk je niet aan
stoppen. Ik ben er dan ook nog steeds
dag en nacht mee bezig”, aldus de
postzegelverzamelaar.

Autowasactie Team 2B Positive
De leden van Team 2B Positive organiseren op zaterdag 4 februari een autowasactie. Met deze sponsoractie
willen ze geld ophalen voor het evenement Alpe d’HuZes.
Alpe d’HuZes is een evenement dat als doel heeft om op een
dag maximaal zes keer de Alpe
d’Huez in Frankrijk op te fietsen
en hiermee geld op te halen voor
KWF Kankerbestrijding. Vorig jaar
werd een bedrag van ruim twintig miljoen euro opgehaald. Het is
de bedoeling om als team zoveel
mogelijk geld op te halen voor
KWF Kankerbestrijding met als

sportieve tegenprestatie het beklimmen van de Alpe d’Huez.
Team 2B Positive zamelt geld in om
mensen die strijden tegen kanker of
iemand verloren hebben aan kanker te
laten weten dat ze er niet alleen voor
staan. Alle teamleden zijn tussen de
23 en 30 jaar oud en komen uit NoordLimburg.
Door middel van sponsoring en
sponsoractiviteiten wil het team een

bedrag van minstens 15.000 euro
inzamelen. Met het wassen van
auto’s willen ze zoveel mogelijk geld
ophalen. Deze autowasactie vindt
plaats bij de wasboxen van tankstation Vissers in Horst. De actie duurt
van 08.30 tot 17.00 uur. De opbrengst
komt geheel ten goede aan KWF
Kankerbestrijding.
Kijk voor meer informatie op
www.team2bpositive.nl
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Finale Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer

De Toddezèk en Thijssen
en Co in ﬁnale LVK
Met spanning werd zaterdag 21 januari geluisterd naar de bekendmaking op L1-radio van de negentien
finalisten van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK). Van de zestig halve finalisten wisten zich elf nummers uit Zuid-, twee uit Midden- en zes uit Noord-Limburg te plaatsen voor de finale, waaronder Thijssen en Co uit
Horst met het nummer Weej hâlde ván en fiësje en De Toddezèk uit Grubbenvorst met De Miémelaer. Op vrijdag 3
februari barst in de hallen van de fruitveiling in Margraten de strijd los om de Bertha Paulissen-Willentrofee.

Laat u nu inschrijven voor een
voorjaarsactiviteit bij de volksuniversiteit:
Er staan nog meer dan 25 activiteiten op de rol.
Voor informatie
kijk op onze website:

www.vu-venray.nl

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
Energie&Hormonale Balans,
Allergie, Stress, Blessures,
Rug-Nekklachten, Migraine
Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

De Toddezèk (zittend) en Thijssen en Co in de finale van het LVK
Voor De Toddezèk uit Grubbenvorst
is het de zesde opeenvolgende keer
dat ze zich plaatsen voor de finale. Voor
Thijssen en Co is het de eerste keer.

LVK geen onbekend
terrein
Thijs Kleeven van Thijssen en Co:
“Met de Wazelvotte heb ik in 1996 de
LVK-finale in Roggel gewonnen met
De ganse Santekroam. In 1997 waren
we ook finalist met Tusse Pruuse en de
Piël. Maar met Thijssen en Co hebben
we nu voor het eerst de finale weten te
bereiken.” Ook Petra en Thea Thijssen
en Paul Hanssen maken sinds 2002
deel uit van Thijssen en Co. Het succesnummer Weej hâlde ván en fiësje
is geschreven door Cor Cuijpers en Thijs
Kleeven. Voor artiesten betekent het
behalen van de finale veel optredens
en weinig nachtrust nu carnaval voor
de deur staat. “De aanvragen voor optredens stromen binnen. Maar we laten
alles rustig over ons heen komen”, zegt

Paul Hanssen. Ook groeit de belangstelling vanuit de gemeente om de artiesten met bussen te gaan supporteren.
Carnavalsvereniging D’n Dreumel uit
Horst en Gekke Maondaagsvereiniging
(GMV) De Plaggenhouwers uit
Grubbenvorst hebben al de nodige
bussen vastgelegd. Ongeveer 250 supporters uit Horst aan de Maas hebben
al een entreebewijs voor de finale weten te bemachtigen en reizen 3 februari
mee naar Margraten. Paul Hanssen: “En
fans die geen kaartjes hebben kunnen
bij Grand Café Liesbeth de finale live
volgen op een groot scherm.”

Adrenalinekick als
brandstof
Waar voor Thijssen en Co een
finaleplaats nieuw is, kennen De
Toddezèk, René en Geert Verschueren
en Twan Relouw, het klappen van de
zweep. “Het is elk jaar even spannend.
Voor ons is het traditie om bij lokaal
’t Modderpèdje, onder gastheerschap

Bedrijfsongeval in Horst
Bij een bedrijfsongeval bij Lutèce aan de Handelstraat in Horst is
donderdagmorgen 19 januari rond 11.45 uur een 65-jarige man uit
Melderslo gewond geraakt.
Toen de man bij het lossen van
een vrachtwagen een gekantelde
pallet wilde rechtzetten, raakte hij
met zijn hoofd bekneld tussen
de laadklep van de vrachtauto.
Voor het rechtzetten van de pallet
klom de man via de laadklep die
half open stond, de laadruimte in.

De laadklep ging dicht waardoor
de man bekneld kwam te zitten.
Hoe die laadklep dicht kon gaan is
onbekend. De man werd met een
schedelbasisfractuur overgebracht
naar het ziekenhuis. De politie heeft
de arbeidsinspectie op de hoogte
gesteld.

van Hans van den Brandt, met fans en
Plaggenhouwers de bekendmaking van
finalisten bij te wonen. Ondanks het feit
dat wij al zes keer eerder in de finale
stonden en wonnen in 2007 en 2009, is
geen garantie voor succes”, zegt René.
Ook bij De Toddezèk staat de
kalender vol met optredens in de
hele provincie. Op hun website staan
meer dan zeventig optredens gepland,
zelfs tot eind november 2013. Hoe ze
daarmee omgaan? René: “Ik heb ’s
winters veel vrij in verband met mijn
werk bij de ijssalon, dus die optredens
passen prima. Geert en Twan werken
allebei fulltime en dat is af en toe
best pittig. Maar optredens geven een
enorme adrenalinekick en dat is onze
‘brandstof’. Wij zien het als een eer om
te mogen optreden, waar dan ook. We
willen blijven vernieuwen qua liedjes
en optredens, interactief zijn met
het publiek. Daardoor is geen enkel
optreden hetzelfde en daar genieten
wij van.”

Vastenaovend vieren
vanuit je binnenste
Als laatste de vraag wat de
boodschap achter het nummer De
Miémelaer is. Verschueren: “Houdt
iemand die niet zo goed begrijpt hoe
je vastenaovend moet vieren, die staat
te ‘miemelen’ eens een spiegel voor.
Leer hem of haar hoe je vastenaovend
vanuit je binnenste viert. Je moet het
voelen.” Zowel Thijssen en Co als De
Toddezèk willen geen voorspelling
doen wie het LVK dit jaar gaat winnen.
“Er zijn negentien winnaars”, is hun
diplomatieke antwoord.
Voor meer informatie over het LVK
kijk op www.stichtinglvk.nl

Branderige
ogen?
...wij kijken

eer en
Wij danken de brandw
en accurate
politie voor het snelle
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den geva
gelukkig geen gewon
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Ook danken wij de bu
meente
en wethouders van ge
alle
Horst aan de Maas en
nd
mensen die ons gesteu
hebben.
pen zo
Geachte gasten, wij ho
en gaan
snel mogelijk te kunn
de deuren
verbouwen zodat we
.
weer kunnen openen
ogte.
Wij houden u op de ho
rs
Directie en medewerke
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl
www.restaurantaantafel.nl
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Kinderdagverblijf Bambino
biedt kleinschalige opvang
aan kinderen van 0 tot 4 jaar

Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze zoon

Ties

Kinderdagverblijf

Bambino

18 januari 2012
Trotse ouders
Richard Verheijen en
Wendy Clabbers

T 06 23 32 43 09
www.kdv-bambino.nl

Zandterweg 9a
5973 RB Lottum

Diepvries schoonmaken of stuk? Bij ons
kunt u ook tijdelijk terecht vanaf € 7,per maand. Diepvriescentrale Sevenum,
077 467 38 94.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Te koop: Buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s, kantinemeublair, ordnerkasten, garderobe
+ lockerkasten, kluizen, whiteborden
en kapstokken. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.
Steigerhout en Teakhout
Tafels, tv-meubels, dressoirs, enz.
Nu ook White Wash meubels.
Steigerhout-teakhout-meubels.nl
06 51 93 18 38

Computerproblemen?
Ervaren specialist lost ze snel en
betaalbaar op! Reparatie, onderhoud,
(draadloos) internet, netwerken,
overstap/begeleiding Windows 7.
Bel mij gerust op 06 14 51 11 20.
Linders Interieur Voor al uw voorkomend interieur en fijn timmerwerk,
zoals keukens, maatwerk kasten,
meubels, binnentimmerwerk, enz.
Stationsstraat 127 5963 AA Hegelsom.
Tel. 06 13 81 79 31
E-mail geertjan.linders@ziggo.nl
Houtpellets 06 51 56 15 31
www.biowarmtenederland.nl
Te koop Nissan Micra blauw metallic
bj. 2002 kilometerstand 111.000
in goede staat, airco, electrische ramen,
trekhaak, keuring tot 17 juni 2012.
Info: 06 30 70 84 71.

Te koop: Opel Kadett grijs,
4-deurs met trekhaak. Bj.1991 is in
goede staat. Keuring mei 2012.
Info: 077 398 54 13.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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. 077 398 80 37. Ook zat. open.

Het gemis is enorm, maar alle blijken van medeleven, de vele
kaarten, de mooie bloemen, de grote belangstelling bij de
uitvaartdienst zijn voor ons een grote troost.

Fotografie
Nikon
Lijsten
Kijkers
Drukwerk

Heel hartelijk dank hiervoor.
Fien van den Munckhof - Kersten
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Horst, Januari 2012

Uitvaartonderneming Duijf
T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Verrassend veel ruimte!
Wat een ruimte zult u denken na het
zien van dit huis in Swolgen?
Bel 077 398 90 90.

Ondersteunende thuishulp
Bied me aan als ondersteunende
begeleiding bij mensen met P.G.B. of
particulieren. Event. ook slaapdienst.
Heb enige ervaring. 06 12 45 50 95.

Gratis proefpakket incl. begeleiding
voor meer energie e/o afslanken.
Meld u aan bij Team HERBALIFE Horst.
www.uwgratisproefpakket.nl
06 10 29 17 21

Alpha-Cursus Is er meer? Ontdek
het op de Alpha-cursus. Wiek & Nell
Brugmans Tel. 077 366 21 98.

Super snel en gezond koken
Op zijn Aziatisch koken in 3 minuten
klaar, sneller kan niet en super
gezond. Tevens levensmiddelentheorie, Chi Cong, Tai Chi en Ching-I
(Heilgymnastiek) Allemaal voor een
goede gezondheid. 06 19 58 59 04.

Gevonden kinderfiets in de
omgeving Het Veldje. U kunt bellen:
077 398 52 53 / 06 48 93 01 55.
Dvd’s tijdelijk extra goedkoop
Wij ruimen nu grote aantallen
ex-verhuur films op: 5 films nu te koop
voor € 10 of 10 films voor € 15. OP=OP.
De opruimingsactie is slechts tijdelijk!
Stervideotheek Horst, Venloseweg 2,
tel. 077 398 78 55.

Grafmonumenten
en restauratie

Heijen Tel: 0485 51 23 67 Venlo Tel: 077 320 00 88

Autobedrijf

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

Dag en nacht bereikbaar
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Leunen

www.briensveld.nl
T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 53 64

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

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

www.kdvpoemelke.nl

Tegelzettersbedrijf H. Martens
voor vakkundig tegelwerk. Bel voor
advies en vrijblijvende prijsopgave:
tel. 0478 58 06 81 of 06 44 97 61 41.

Veemarkt 7a

5961 ER HORST
t. 077 398 16 45

www.fotoid.nl
Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Fresh Park Venlo, Bedrijvennummer 3830
077-382 80 11 / info@kdvpoemelke.nl

Zeer luxe bouwkavel te koop:
2275 m2 frontbreedte ruim 35 meter!
Gelegen aan rand van Horst:
vrij bouwen, geen verplichtingen.
Info: Groengoed Makelaardij
077 398 75 76.

Een warmer en mooier afscheid van

hadden wij niet kunnen wensen.

• Direct plek!

Te koop: haagbeuk
80/100 cm € 1.25 & 100/25 cm € 1.50
Tel. 06 14 12 22 53.

Dankbetuiging

Rinus Janssen

e belastingregeling
• Poemelke sluit aan op de nieuwnie
deel
van 2012: betalen per uur en t per dag
• Geopend van 6.00 t/m 20.00 uur
!
• Flexibiliteit voor de klant staat voorop
bbenvorst A73
• Op 1 minuut afstand van afrit 12 Gru
• Laag uurtarief: € 5,90 euro per uur

Horst, Venray, Sevenum, Nieuw-Bergen
(077) 398 70 99, info@theoarts.com

www.theoarts.com

Te koop verkoopautomaat.
Ideaal voor groente en fruit e.d.,
24 vakken gekoeld en verlicht,
muntgeld en briefgeld.
Tel. 06 14 12 22 53 Meterik
Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.
G E B O O RT E , H U W E L I J K O F R O U W

Bloemen
zeggen
meer
dan
woorden
TEL.: (077) 467 37 77
PASTOOR VULLINGHSPLEIN 22, SEVENUM

Uw koffietafel
onze zorg

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

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl
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Waak voor inbraak
Elly Leeyen uit Hegelsom is als
eerste inwoner van Horst aan de
Maas verblijd met het Waak voor
Inbraak hesje. “Iedereen die een
hesje en hondenpenning wil, kan deze
ophalen bij het politiebureau aan de
Venrayseweg of bij het gemeentehuis.
Het zou fantastisch zijn als wij met
zijn allen op deze manier Waak voor
Inbraak tot een succes kunnen maken.
Daar is ons allemaal wat aan gelegen”,
zegt Hassan Mkaouar tot besluit.

Bewoners die willen meewerken
kunnen zich melden bij het politiebureau Horst aan de Venrayseweg
of bij het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein. Voor meer informatie
kan contact worden opgenomen met
de Politie (basiseenheid Horst)
0900-8844 of met de gemeente
077 477 97 77. Voor meer informatie
over het project Waak voor Inbraak en
tips om woninginbraken te voorkomen
kijk op www.waakvoorinbraak.nl

Voortuinenwedstrijd
Horst aan de Maas
Een groene en goed verzorgde omgeving werkt aanstekelijk. Niet alleen
op de manier waarop we met tuinen en onze omgeving, maar ook met
elkaar omgaan. Daarom organiseren de gemeente Horst aan de Maas,
Centrum Management Horst aan de Maas, het Citaverde College en de dorpsraden een voortuinenwedstrijd. Iedereen met een voortuin kan meedoen.
”Het mes snijdt zo aan twee
kanten: enerzijds draagt dit in deze
donkere dagen bij aan zichtbaarheid
en dus veiligheid, anderzijds laat de
bewoner zien dat hij de veiligheid in
zijn wijk serieus neemt.
Mochten zij een poging tot inbraak
signaleren, dan kunnen wij sneller
ingrijpen. Verder hopen wij dat mensen
die van plan waren in een bepaalde
buurt een inbraak te plegen, op deze
manier worden afgeschrikt. Het is
overigens beslist niet de bedoeling dat
mensen zelf voor politie gaan spelen.
Dat het juiste bewonersinitiatief echter
daadwerkelijk kan leiden tot voorkoming van misdrijven of opsporing
van verdachten is onlangs gebleken in
de Stoktstraat in Horst. Een bewoner
was de overlast in zijn straat zo zat,
dat hij enkele nachten een oogje in
het zeil heeft gehouden. Een man die
vernielingen aanrichtte in de straat kon
hierdoor worden opgepakt. Dit soort
acties juichen wij als politie van harte
toe.”

Veiligheidshesje
De politie in Horst aan de Maas
heeft een heel offensief met maatregelen en acties uitgestippeld. Zo
wordt de buurt bijvoorbeeld ingelicht
als een (poging tot) inbraak in een
straat is gedaan. De politie hoopt dat
mensen extra alert worden en uiteindelijk inbraken in hun buurt kunnen
voorkomen. Als er daadwerkelijk is
ingebroken, start de politie altijd een
buurtonderzoek. De verdeling van de
inbraken laat een piek zien in bepaalde
gebieden in Horst aan de Maas. Ook
richt het dievengilde zich meer op
een bepaald woningtype. Dit zijn de
uitkomsten van een onderzoek van het
BRI, Bureau Regionale Informatie.

Politie kan niet overal
tegelijk zijn
“Met deze gegevens kunnen wij
vooruit. De politie kan natuurlijk niet
overal tegelijk zijn, maar hoe meer

informatie wij hebben over de soorten
inbraken en de plekken waar inbraken
vaker voorkomen, des te meer wij
gericht preventie kunnen toepassen.
Ik kan maar niet genoeg benadrukken
hoe belangrijk wij het vinden dat
bewoners meer betrokken worden bij
het voorkomen van woninginbraken”,
aldus Hassan Mkaouar.

Geen eendagsvlieg
De actie Waak voor Inbraak wordt
geen ééndagsvlieg. “Nee, beslist niet.
Het is er ons alles aan gelegen om
de leefbaarheid en veiligheid in Horst
aan de Maas op een zo hoog mogelijk
niveau te houden. Dat kunnen wij niet
alleen. Wij hebben bewoners daar
echt bij nodig. En als er bewoners zijn
met handige tips of adviezen: die zijn
meer dan welkom”, vervolgt Hassan
zijn pleidooi. Om aspirantinbrekers
nog meer te ontmoedigen worden bij
enkele belangrijke invalswegen borden
geplaatst die duidelijk maken dat ze in
Horst bot vangen.

In de hele gemeente Horst aan de
Maas wonen enthousiaste tuinbezitters. De organisatie wil tuinliefhebbers belonen en iedereen stimuleren
zich in te zetten voor kleurige en
fleurige straten. Inwoners in de hele
gemeente kunnen zich daarom vanaf
nu inschrijven voor de grote voortuinenwedstrijd. Hun tuinen worden in
2012 in het voorjaar, in de zomer en
in het najaar beoordeeld door een
jury. De jury let vooral op de eerste indruk en het onderhoud van de tuinen.
Ook de aanleg van de tuinen wordt in
de beoordeling meegenomen.
Er zijn prijzen te winnen voor de
mooiste voortuin van elke dorpskern
en voor de mooiste kleine, middelgrote en grote voortuin van de gemeente. Daarnaast is er een prijs te winnen
voor de mantelzorger of vrijwilliger
die de voortuin van iemand die dat
zelf niet kan, het mooiste verzorgt. De
voortuinenwedstrijd wordt afgesloten
met een grote voortuinenavond waar

alle prijzen worden bekendgemaakt
en uitgereikt. Elke deelnemer ontvangt een juryrapport met naast de
beoordeling ook tips en adviezen om
de voortuin nog verder te verfraaien.
Inschrijven voor de wedstrijd kan
tot 1 maart. Kandidaten kunnen hun
gegevens doorgeven aan Centrum
Management Horst aan de Maas via
info@cmhorstaandemaas.nl of
06 57 55 25 15. Zij moeten daarbij
aangeven in welke categorie ze
meedoen: kleine voortuinen (voortuin
en oprit tot 40m2), middelgrote
voortuinen (voortuin en oprit tot
80m2), grote voortuinen (voortuin en
oprit groter dan 80m2) of voortuinen
verzorgd door een vrijwilliger of
mantelzorger.
Voor meer informatie over
de wedstrijd of het reglement,
kijk op www.horst-centrum.nl of
bel Jan Nabben, 06 20 41 61 69,
Gerrie Mennen, 06 18 24 07 26, of
Wiel Jenniskens, 077 398 15 46.

VANAF DINSDAG 24 JANUARI ONTVANGT U
OP ALLE OPRUIMINGSARTIKELEN
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50% KORTING
Geïnteresseerd in het plan
en meepraten over het
ontwerp?

OM SNEL OP DE HOOGTE TE ZIJN VAN ALLE NIEUWTJES EN
AANBIEDINGEN, GA NAAR ONZE WEBSITE EN MELD JE AAN
OP ONZE NIEUWSBRIEF. WWW.LICOFASHION.NL
Pastoor Vullinghsstraat 21 5975 AP Sevenum Tel. 077-4670520

•

Meld je aan op de website

•

Ontvang de enquete

•

Neem deel aan de
‘Rondetafelgesprekken’

Wonen voor jong en oud!

donderdag vrijdag zaterdag

★ Kaiserbroodjes
4 stuks voor E1,00
★ Bosbessen bavaroisevlaai
van E11,75 voor E10,50

•

Starterswoningen

•

Gezinswoningen

•

Patiowoningen

•

Vrije sector kavels

•

Woningbouw met CPO (bouwparticipatie)

maandag dinsdag woensdag

★ Mueslibollen 4+1 GRATIS
★ Caramel bavaroisevlaai
van E12,35 voor E10,95

t. 077 477 97 77

t. 0478 51 71 71

www.planmeterik.nl
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Glasvezelnieuws Horst aan de Maas

Dit moet u weten.

Reggefiber is druk bezig om heel Horst aan de Maas te voorzien van glasvezel. Komend jaar zal er
druk gewerkt worden om een groot deel van de aansluitingen in Horst aan de Maas te realiseren.
Tijdens de bouw wordt er rekening gehouden met de Floriade, waardoor sommige plaatsen rond
dit evenement tijdelijk stil zullen worden gelegd. Reggefiber streeft er naar om begin 2013 alle
huishoudens in Horst aan de Maas te hebben aangesloten op glasvezel. Daarmee is straks heel
Horst aan de Maas klaar voor de toekomst!

Glasvezel
biedt zoveel
méér.

De serviceproviders
waar u uit kunt
kiezen.
Glasvezel wordt aangelegd door
Reggefiber, die het netwerk voor alle
serviceproviders van glasvezeldiensten
open stelt. Dit betekent vrije concurrentie
voor serviceproviders en dus scherpe
prijzen en aantrekkelijke aanbiedingen!
In Horst aan de Maas hebt u de keuze
tussen KPN, Lijbrandt, OnsBrabantNet
en XS4ALL voor internet, tv en telefonie
via glasvezel.

Wilt u er meer over
weten, dan kan dat
uiteraard.

HET IS ZOVER.
EINDELIJK
GLASVEZEL.

Kijk op de website van de serviceproviders of op
www.eindelijkglasvezel.nl/horst-aan-de-maas.
Doe op onze website de postcodecheck en
vergelijk het aanbod van de serviceproviders.
Dan weet u direct welke serviceprovider
het beste bij u past. Of kom langs voor
een persoonlijk, onafhankelijk advies in de
glasvezelwinkel.

Wij stellen u voor Glasvezel in uw
aan Gebr. v.d. Donk. woning. Zo sluit u
het aan.
Wellicht bent u ze al tegen gekomen; het team van
Gebr. v.d. Donk. Dit bedrijf voert namens Reggefiber
de aanlegwerkzaamheden uit in Horst aan de Maas.
Hebt u vragen of opmerkingen tijdens de aanleg van
glasvezel in uw straat of wijk? Spreek gerust een
van deze mannen aan. Zij staan u graag te woord!

Hebt u (binnenkort) een glasvezelaansluiting in
uw woning, dan is dat uw bron van een stabiele
en betrouwbare verbinding. Voor razendsnel
internet en voor tv met superieur beeld en
geluid. Als het glasvezelmodem in uw woning
is gemaakt, dan kunt u nog geen gebruik maken
van uw glasvezelaansluiting. De serviceprovider
zorgt ervoor dat u gebruik kunt gaan maken van
het glasvezelmodem.
Glasvezelkabel
Glasvezelmodem
Coaxkabel
UTP

Voordelen.

• Ongekend snel internet (informatie reist met
de snelheid van het licht).
• Superieur tv kijken (glashelder beeld,
glaszuiver geluid).
• Buitengewoon stabiel (glasvezel stoort niet,
ruist niet, altijd constante kwaliteit).
• Nooit meer de kabel delen (uw internet
is altijd even snel, hoeveel computers en
tv’s er ook in gebruik zijn).
• Voorbereid op de toekomst (HD, 3D, wat u
ook gaat kijken, u bent er klaar voor).
• Verantwoorde keuze (glasvezel is energiezuinig
en duurzaam).

Telefoonkabel
UTP

Internet
router

Telefoon

Digitale tv
Radio

PC

Via het glasvezelmodem kunt u het
volgende aansluiten:
• Analoge tv en radio.
• Telefoon.
• Internet, routers en digitale tv.

Over glasvezel is veel te vertellen.
Daarom bent u van harte welkom in
onze glasvezelwinkel. We nemen alle tijd
voor uw vragen en kunnen u uitgebreid
en onafhankelijk informeren over de
abonnementen van de serviceproviders in uw
gemeente.

Glasvezelwinkel.

Digitale box

Analoge tv

Welkom met
uw vragen.

Kerkstraat 5
5961 GC Horst aan de Maas

Openingstijden.
maandag van 13.00 - 18.00 uur
dinsdag t/m donderdag van 09.30 - 18.00 uur
vrijdag van 09.30 - 20.00 uur
zaterdag van 09.30 - 17.00 uur

Direct meer weten?
Ga dan naar
www.eindelijkglasvezel.nl/horst-aan-de-maas.
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Bouwrijp maken terrein
hof te Berkel gestart
De voorbereidingen voor de bouw van hof te Berkel in Horst zijn in volle gang. Aan de Dr. van de
Meerendonkstraat is begonnen met de aanleg van een tijdelijke parkeerplaats. Op het binnenterrein is het groen
verwijderd en staan enkele bejaardenwoningen leeg. Het bouwrijp maken van het terrein is begonnen.

Vier inbraken
In Horst en Melderslo zijn op dinsdag in de vroege avond vier
inbraken gepleegd. De politie is direct een buurtonderzoek gestart,
ondersteund door een forensisch onderzoeksteam.
In het centrum en in het buitengebied van Melderslo zijn op dinsdag
24 januari drie inbraken in woningen
gepleegd. De politie vermoedt dat het
om één dader gaat, maar kan dit nog
niet bevestigen. Bovendien vond een
inbraak plaats in een woning aan de
Paulus Potterstraat in Horst.
Opvallend genoeg werden alle
vier de inbraken in de vroege avond
gepleegd. In alle vier de gevallen

werden spullen ontvreemd. Het gaat
hierbij onder meer om mobiele
telefoons en juwelen. Bij het ter
perse gaan van HALLO was nog niet
bekend of eventuele aanhoudingen
zijn verricht.
De politie Horst aan de Maas doet
een oproep aan eventuele getuigen
of mensen die verdachte zaken hebben waargenomen om zich te melden
via telefoonnummer 0900 8844.

Bord Behoud de Parel
weer langs A73
De aanhangwagen met daarop het bord van Vereniging Behoude De
Parel is na een korte afwezigheid weer terug geplaatst langs de A73.

De aanblik rondom de gebouwen
van de verpleeghuis Elzenhorst en
verzorgingshuis Berkele Heem doet
momenteel nogal troosteloos aan. De
dierenweide is verdwenen en enkele bomen zijn gerooid om ruimte te
maken voor een parkeerplaats. Deze tij-

delijke parkeervoorziening grenst aan
de Dr. van de Meerendonkstraat. Begin
februari wordt de bestaande parkeerplaats ´ontruimd´. De volgende fase van
het bouwrijp maken is de sloop van enkele woningen aan het Antoniuspark,
de Toeter in Berkele Heem en de grote

zaal De Tamboerijn van Elzenhorst.
De start van het bouwrijp maken
van het terrein brengt extra verkeer
met zich mee. Om overlast voor
omwonenden te voorkomen wordt het
bouwverkeer zoveel mogelijk via een
vaste route geleid.

Americaan bij hennepplantage
In een woning aan de Mambostraat in Venray heeft de politie dinsdagavond 24 januari rond 18.45 uur een
hennepplantage aangetroffen. Op de kwekerij, die was ingericht op de zolder van de woning trof de politie 216
hennepplanten aan. Onder de verdachten is ook een 31-jarige man uit America.
De politie kreeg een anonieme
melding, waardoor zij de kwekerij op
het spoor kwam. De hennepplanten
zijn vernietigd en de apparatuur is

in beslag genomen. Ook werd voor
de hennepplantage stroom gestolen. In totaal zijn er drie mensen
aangehouden in de zaak.

van
huis
uit

Wiel Brouns
vrijwilliger
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit

Een 55-jarige vrouw en een
37-jarige man uit Venray werden
aangehouden, naast de 31-jarige man
uit America.

Meubels en Tuinmeubelen
Meubels en
Tuinmeubelen

Industrielaan 4
De BC
grootste
5721
Asten

www.proteion.nl

carnavalswinkel
www.wiegersxl.nl
Zondag 29 januari
koopzondag
van 12.00 tot 17.00 uur

Badkamer compleet
geïnstalleerd van A to Z
door eigen vakmensen.
Ruime keuze in
wandtegels, vloertegels
en sanitair voor ieder
budget.
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ja

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.
Tegelvloer vanaf 45m²
met gratis vloerverwarming (vraag naar
de aktie voorwaarden).

“De gemeente blijft echter handhaven op verwijdering van ons bord
langs de A73. We zijn dan ook heel
benieuwd wat er de komende tijd
gaat gebeuren”, aldus Paul Geurts.

Cafetaria Het Eethuisje

T: 0493 670910

en goedkoopste
E: info@wiegersxl.nl

van De peel

wonen, welzijn en zorg

Volgens Paul Geurts is met het
oog op de veiligheid een aantal
reparaties aan het bord uitgevoerd,
waarvoor het korte tijd uit het zicht
verdween.

Wij bestaan 5 jaar en dit moet gevierd worden!

5 dagen lang 5% korting
Dus kom van 30 januari tot en met 3 februari
en vier met ons mee!
Kijk ook eens op

Industrielaan 4, 5721 BC Asten
T: 0493 67 09 10
E: info@wiegersxl.nl

www.cafetariaheteethuisje.nl

www.wiegersxl.nl

077-398 08 61

Gasthuisstraat 49 • 5961 GA Horst

atie
Nu ook frietwagens op locuurhorst.nl
frietwagenverh
Voor info kijk op www.
Follow us on

@heteethuisje

*NIEUW*

Duurzaam ontharen met ENZYMTEC
Ter kennismaking 50% korting
op je eerste behandeling.
Kijk op www.enzymtec.nl

Voor meer info loop vrijblijvend binnen!

Tinails & Beauty
Venrayseweg 89 Horst T. 077-7503602 www.tinails.nl
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Open dag
Citaverde College
Tijdens de Open Dag op vrijdag 3 februari op het Citaverde College in
Horst kunnen bezoekers zien hoe de samenwerking tussen het Citaverde
College en het bedrijfsleven verloopt. Vakmanschap en ondernemerschap
zijn de pijlers van het groene mbo-onderwijs van het Citaverde College in
Horst.

WANNA SHIFT?

Je bent altijd aan ’t veranderen?
Vertraagt nooit? Doet een ding in de ochtend?
Een ander in de avond? Behoefte aan een
nieuwe style voor onderweg?

GO FOR IT!

www.anjaloek.nl

Hoofdstraat 8a, 5961 EZ Horst

10 jaar
www.debuun.nl

tel.: 077 398 33 64

Woensdag 1 feb.
Armand aanv. 21.00 uur entree vrij

Door bedrijfsstages en vakgerichte theorielessen worden leerlingen
opgeleid tot vakmensen die in de
toekomst hun weg gaan vinden binnen
Greenport Venlo. In de toekomst zal de
vraag naar ondernemende vakmensen
binnen Greenport Venlo gaan stijgen.
Er zijn schattingen dat er binnen een
aantal jaren plaats is voor 15.000 extra
arbeidskrachten. Het Citaverde College
heeft hiervoor speciaal de Greenport
Business Opleiding ontwikkeld. Binnen
deze opleiding neemt ondernemerschap een belangrijke plaats in. Vanaf
de eerste klas maken de leerlingen op
diverse manieren kennis met ondernemerschap in de vorm van een aantal
projecten.
Bij het project Landgoed in Beeld
presenteren de leerlingen innovatieve
bedrijven uit de regio. Hierdoor krijgen
leerlingen zicht op de bedrijven waarin

ze in de toekomst wellicht werkzaam
zijn. Tijdens hun stages besteden de
leerlingen veel aandacht aan vakkennis. Daarnaast wordt er ook aan hun
ondernemersvaardigheden gewerkt
binnen het project Ondernemersleren.
Bij het project Minionderneming zetten
leerlingen een eigen onderneming op.
Er zijn aandeelhoudersvergaderingen
of bijeenkomsten met de bank. Er
dient een product op de markt gezet te
worden op basis van een marktonderzoek en een businessplan. Bij de laatste
twee projecten wordt gebruikt gemaakt
van de stichting Jong Ondernemen.
Managers uit het bedrijfsleven coachen
de leerlingen in de minionderneming.
Ook krijgen leerlingen hulp van studenten van hbo-instellingen als Fontys
hogeschool en HAS Den Bosch.
De open dag is vrijdag 3 februari
van 18.00 tot 21.00 uur.

Zaterdag 4 feb.
Classics aanvang 22.00 uur
voorverkoop 10 euro

Carnaval di ﬁori

Zondag 5 feb.
Radio Reindonk live in de buun
Beat westcoast en hits met
Jan Droesen
Optreden van Peter v/d Water
en Manon Wismans
Aanvang 20.00 uur

De Florale Vormgevers houden een expositie met bijzondere maskers uit
Venetië en florale maskers en schilderijen van Erwin Michielsen, in hun
galerie. Hier staan de komende tijd diverse handgemaakte maskers uit
Venetië opgesteld. Op woensdag 8 februari om 19.30 uur organiseren zij een
workshop ‘scepters’. De deelnemers maken een staafvormige plantaardige
compositie. De originele wijze van presenteren verwijst naar carnaval.

EL
UW VOOERZEDWEEEK
BIJ ONS D

Magere steelkoteletten
Panklare varkensreepjes
Kipschnitzel
Gekookte achterham
Kalfspastei

500 gram
500 gram
Per stuk
100 gram
100 gram

€ 4,75
€ 4,25
€ 1,25
€ 2,15
€ 1,55

Uit eigen keuken

Kip kerrie schotel

100 gram

€ 1,55

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Jaarlijks trekt carnaval van
Venetië zeer vele toeristen, dit is de
uitbundigste carnaval binnen Europa.
In de binnenstad gaat eenieder per
boot, gondel of te voet. Het krioelt er
op dat moment van de feestvierders.
De georganiseerde bals in de diverse
palazzo’s zijn altijd gemaskerd.
Elk atelier maakt hiervoor eigen
ontwerpen, op basis van papiermaché met een afwerking van gips.

De afwerking is zeer divers. Hiermee
creëert men de meest fantastische
gezichten, dus elk masker is uniek.
Verschillende van deze
exemplaren zijn te zien in de
galerie van de Florale Vormgevers.
Zij vertalen het een en ander naar
de bloemsierkunst. Plantaardige
maskers en scepters vervaardigd
door Erwin maken de expositie
compleet.

Inzameling tuinafval
De gemeente Horst aan de Maas heeft een uitbesteding gedaan voor het
inzamelen, transporteren en verwerken van het tuinafval uit de meer dan
1.100 bladkorven in de gemeente.
Naast het leeghalen van de bladkorven zou het bedrijf wekelijks op
afroep langs huizen en bedrijven die
reinigingsrecht betalen moeten gaan
om tuinafval in te zamelen.
Ook moet het tuinafval, snoeimaaisel en snoeihout van de gemeentelijke dienst op de gemeentewerf
opgehaald en verwerkt worden.

Daarnaast moet zij op afroep en op
locatie berm- en slootmaaisel en blad
van de gemeentelijke dienst inzamelen
en verwerken.
De gemeente geeft aan dat de
aanbesteding gaat naar het bedrijf dat
dit het goedkoopst kan aanbieden.
Bedrijven kunnen zich tot dinsdag
28 februari om 15.00 uur melden.
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De nieuwbouw in Horst van AB Limburg en vestiging Sevenum bereikt
vrijdag 27 januari haar hoogste punt.
Dit vond de coöperatie een goed
moment om even stil te staan bij het
succes. Op vrijdag om 15.00 uur hijsen
zij de vlag in de top van het nieuwbouwproject. AB Limburg reageert:

“Zeker in deze economisch zware tijden
is het toch een positief bericht om te
durven investeren in een nieuw pand.”
Zij vieren het bereiken van de top met
een borrel in De Sevewaeg in Sevenum.

Starters
in de regio
LaserUniek
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

LaserUniek
Bas van Enckevort
Hulsweg 6, deur 18
Swolgen
06 23 89 66 53
info@laseruniek.nl
www.laseruniek.nl
Grafisch
1 september 2011

Activiteiten
LaserUniek is de specialist
op gebied van lasergraveren en
lasersnijden voor bedrijven en
particulieren. LaserUniek kan
foto’s, cijfers en teksten
haarscherp graveren in bijvoorbeeld rvs en hout. Ook snijden
van acrylaat en hout gaat
LaserUniek goed af omdat het
bedrijf gebruik maakt van de
nieuwste lasermachines met
een krachtige co2-laserbron en
een groot bereik van 1.200 x
900 mm. Zodoende kan
LaserUniek ook de grotere
opdrachten aan.
Doelgroep
LaserUniek richt zich op alle
doelgroepen omdat er voor
bijna alle bedrijfstakken
mogelijkheden zijn. Iedereen
heeft wel wat om te graveren,
voor de fotograaf kan
LaserUniek bijvoorbeeld een
foto haarscherp lasergraveren
in rvs of in hout en voor de
metaalbewerker kan
LaserUniek serienummers
lasergraveren op hun producten. Ook voor particulieren zijn
er veel mogelijkheden, zoals
rvs-naamborden, foto’s en
houten figuren. Door een
product te voorzien van een
persoonlijke tekst wordt een
product uniek en neemt de
waarde toe.
Onderscheidend vermogen
LaserUniek onderscheid zich
door zijn flexibiliteit: bijna alles
is mogelijk en door onze grote
krachtige laser gaat LaserUniek
verder waar anderen ophouden.
Tevens is er veel technische
kennis aanwezig.
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1.800 kuub zorg
Sinds 2000 verhuren Marius en Jeanne van der Logt vakantiewoningen aan verstandelijk en lichamelijk
gehandicapten. In 2011 hebben zij hun activiteiten aan de Sevenumseweg in Grubbenvorst uitgebreid. HALLO nam
een kijkje.

slechte ervaringen hebben opgedaan
in een aangepaste vakantiewoning.”
De twee vakantiewoningen van de
familie Van der Logt zijn helemaal
ingericht op een comfortabel en gezellig verblijf voor mensen die bijzondere
zorg nodig hebben. “Tot nu toe kunnen
we constateren dat wij aan een vraag
voldoen. Er zijn gezinnen die hier al
voor de vijftiende keer hun vakantie
doorbrengen.”

Logeren

Met aanstekelijk enthousiasme
starten Inge Jonker en Marius van der
Logt de rondleiding op het terrein
waar twee vakantiewoningen en een
nieuwe accommodatie voor logeren en

dagbesteding zijn gevestigd. Alles is
aangepast aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
“Hier is het in 2000 allemaal begonnen”, vertelt Marius terwijl hij de deur

van de Potstal opent. “Vroeger waren
dit stallen, die wij verbouwd hebben
tot een vakantiewoning. We zijn hiermee begonnen, omdat wij tijdens een
vakantie met onze gehandicapte zoon

In 2011 kocht de familie Van der
Logt het huis van de buren. Marius:
“Misschien een wat vreemde situatie.
Ons woonhuis, dat wij in 1990 kochten
ligt achter de woning die wij in 2011
van onze buren hebben gekocht.
Wij liepen al een tijdje rond met ideeën
over uitbreiding van onze activiteiten.
Zo wilden wij een vorm van dagbesteding aanbieden en een mogelijkheid voor logeren. Met de aankoop
van dit pand konden wij onze plannen
verwezenlijken.”
De ruimte voor de dagbesteding
ademt een rustieke en heldere sfeer.
Op de begane grond bevindt zich een
ontmoetingsruimte, met een grote
eettafel, een zithoek, een podium
en een grote speelplek. Op de eerste
verdieping kunnen de bezoekers
zich creatief uitleven. “We hebben in
samenwerking met een architect deze
ruimten ontwikkeld. Door de boven-

verdieping van ramen te voorzien, die
uitkijken op de begane grond ontstaat
er een verbinding. De mensen kunnen
zo contact met elkaar houden. Wat wij
hier bieden is 1.800 kuub zorg in een
gezellige en sfeervolle omgeving”,
verklaart Marius.

Stichting de Naobere
Dan geeft Marius het rondleidingstokje door aan Inge Jonker. Zij zwaait
de scepter over het logeerhuis.
“De kamer in het logeerhuis biedt
mensen met verschillende beperkingen de kans om met elkaar in contact
te komen. Je ziet dan een bijzondere
interactie ontstaan. Zo kan het
gebeuren dat een autistisch kind enorm
geniet van het duwen van de rolstoel
van een meervoudig gehandicapt kind.
En dan is het genoegen wederzijds.
Verder ontstaan hier vriendschappen.
Het is al voorgekomen dat logees al
voor een volgende keer afspreken om
weer samen te logeren.”
De activiteiten van de familie Van
der Logt zijn sinds 2011 ondergebracht
in Stichting de Naobere. Plannen voor
een verdere uitbreiding zijn er niet.
“Voorlopig benutten wij ons terrein
optimaal. Of de mensen nu komen voor
de dagbesteding, het logeren of voor
de vakantie, zij genieten hier met volle
teugen. En daar doen wij het voor”,
aldus een tevreden Marius van der
Logt.

Kleinschalig wonen in Proteion de Wachtpost
Een nieuwe locatie, een nieuw team:
ga jij de uitdaging aan?
Voor onze nieuwe locatie in Venlo zoeken wij

verzorgenden en
verzorgenden EVV
In het centrum van Venlo opent Proteion Thuis in april 2012 haar
eerste Noord-Limburgse locatie: een woonzorgcomplex met onder
meer vijf kleinschalige groepswoningen voor oudern met dementie.
Proteion De Wachtpost wordt een huiselijke locatie waar cliënten
zich geborgen voelen en zeker zijn van uitstekende zorg.
Kijk voor de volledige vacatures en informatie over Proteion de
Wachtpost op proteion.nl of bel met HRM-adviseur Corrie Dierx
van Proteion Thuis via 06-10960867.
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Vrijwilligers met een visie
Goed jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Horst aan de Maas, daar zetten Roy Bouten, Sanne Kuijpers,
Martijn Hulsen, Mark Nabben en Rob Perree alles voor aan de kant. De vijf vrijwilligers van de stichting Mixx beheer,
de bestuurlijke organisatie boven Usee, M@xx en OJC Niks in Horst, vinden het belangrijk dat er voor jongeren een
plaats is waar ze zichzelf kunnen en mogen zijn.

Sanne is het een goede leerschool.
“Ik heb zelf veel geleerd van het vrijwilligerswerk bij OJC Niks, het heeft een
positief effect op mij gehad.”

en enthousiaste vrijwilligers, allemaal
zetten ze zich er helemaal voor in en
zonder deze vrijwilligers zijn we niets.
Maar natuurlijk zijn er altijd nog meer
vrijwilligers welkom.”

Iedereen is ooit
Hoop voor
begonnen in een soos
de toekomst
Zelf weten ze maar al te goed hoe

Geaccepteerd worden zoals je bent,
dat is niet overal vanzelfsprekend. “Veel
jeugd voelt zich niet thuis tijdens het
uitgaan in de kroegen, daarom gaan

ze fouten maken”, vertelt Roy. “Als er
geen sozen waren belanden ze zo op
straat.” Bij OJC Niks, Usee en M@xx
zijn veel jongeren vrijwilliger. Volgens

ze naar een soos toe”, vertelt Rob. En
daarom zetten alle vrijwilligers van
Mixx beheer zich in om bij de jeugd het
beste naar boven te halen. “Hier mogen

het leven van een jongere eruit ziet,
want ook zij zijn jong geweest. De
goede herinneringen van het eerste
bezoek aan een soos komen weer
boven. “Ik ging naar de soos om mijn
eerste meisje te versieren, maar dat
is me niet gelukt”, lacht Roy. Volgens
Martijn is iedereen ooit begonnen in
een soos. “Iedereen kan er komen.
Volgens mij gaat de jeugd vaker naar
een soos dan naar de kerk”, vertelt hij.
Omdat ze zelf weten hoe belangrijk het
is voor jongeren om zich geaccepteerd
te voelen, investeren ze veel tijd in het
organiseren van activiteiten voor deze
doelgroep.
Mixx beheer richt zich op verschillende leeftijdsgroepen zoals basisschoolkinderen, middelbare scholieren en
jongeren vanaf zestien jaar. “Ik vind dat
er een voorziening moet zijn voor alle
drie de doelgroepen en het is belangrijk
om samen te werken”, vertelt Roy. Er
werken zo’n zeventig vrijwilligers mee
om het op vrijdag- en zaterdagavond
aantrekkelijk te maken voor de jeugd
in de gemeente. “We hebben goede

Het was de laatste maanden
erg spannend voor de vijf gedreven
vrijwilligers. Als gevolg van financiële
problemen was het niet zeker of het
jeugd- en jongerenwerk in het nieuwe
jaar nog zou bestaan. Maar er is weer
hoop voor de toekomst, ze kunnen
weer vooruit. “Het is allemaal beter
geworden dan we gehoopt hadden, het
heeft alle verwachtingen overtroffen”,
vertelt Roy opgelucht. Ze hebben de
moed niet in de schoenen laten zakken en daarom worden ze nu beloond
met een toekomst van het jeugd- en
jongerenwerk.

Schoolvoorbeeld
jeugd-/ jongerenwerk
“We hopen dat over vijf jaar iedereen vanuit heel Nederland komt kijken
hoe wij het jeugd- en jongerenwerk
georganiseerd hebben. En dat we ook
een schoolvoorbeeld worden van hoe
jeugd- en jongerenwerk er uit moet
zien. Ik ga niet eerder weg, voordat dit
gelukt is”, aldus Roy.

In de maand januari geven wij u

extra hoge KORTINGEN cadeau!
V-groef
Laminaat

Lamel
Plank

Lamel
Plank

10mm dik, 15jr. garantie

Gerookt wit of naturel

wit of naturel

9,95

p/m2

PVC
Laminaat
95

19,

p/m2

Cis &co
VLOEREN

29,95

p/m2

Alle vloertegels

10%

27,95

p/m2

BESLISSER
Haal uw bestelling op voor
31 januari 2012 en ontvang

Eiken
Tundra

10% EXTRA

Massief

KORTING

15,

95

KASSAKORTING
p/m2

U vindt CIS&CO VLOEREN - IMPORT in:

Oostrum (Venray)
Stationsweg 120d
t. 0478 - 63 11 97
Ook gevestigd in

Weert

VOOR DE SNELLE

bij aanschaf van een complete vloer
Voor verschillende tips over het
leggen, afwerken, reinigen en
onderhoud van onze vloeren kunt
u terecht op onze website:

cisencovloeren.nl

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Acties gelden enkel indien aangekocht en geleverd / afgehaald voor 1 februari 2012.
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15 VRAGEN aan Menno Lubbers 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

Menno Lubbers
14 jaar
Tienray
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Dat ik een keer keihard van de fiets
ben gevallen toen we op vakantie in
Frankrijk waren. Mijn gezicht was helemaal blauw en gekneusd en mijn bril
die ik toen had, was helemaal kapot.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Ik lieg bijna nooit. Maar ik schaamde
me een keer zo hard, dat ik wel heb
gelogen. Ik had bij mijn oom en tante
de rand van de zandbak kapot gemaakt, maar ik durfde niet te vertellen
dat ik het was, dus loog ik dat ik het
niet was.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Mensen ‘ja’ kunnen laten zeggen.
Bijvoorbeeld als ik aan mijn ouders
vraag: “Mag ik vanavond om vier uur
thuis zijn?” en dat ze dan gewoon ja
zeggen. Of als ik een hoger punt nodig
heb van een leraar, dat ze dan gewoon
ja zeggen.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
De skyline van New York. Met een hoog
appartement in een drukke stad weet
je dat je het hebt gemaakt. Of dat je
heel bekend bent of gewoon veel geld
verdient.
Waarop ben je het meest trots?
Ik denk dat ik gewoon het meest trots
ben op mijn familie en dan vooral op
mijn ouders, dat zij zo’n kind als ik
kunnen opvoeden.

Welk liedje heeft de
mooiste tekst?
Lost Ones van J. Cole. Dat liedje gaat
over een jongen die een vriendin heeft
die zwanger is, zonder dat ze dat willen. Hij zegt dat hij niet weg van haar,
maar dat hij eigenlijk een abortus wil.
Het meisje wordt boos en scheldt hem
uit voor zijn vader, die hetzelfde deed
bij zijn eigen moeder. Uiteindelijk wil
het meisje wel trouwen, de jongen niet
omdat hij alleen van haar hield om de
seks.
Als je de komende 24 uur vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Hopen dat ik niet ongesteld word. En ik
zou kijken hoe meisjes zich onderling
gedragen, of ze veel roddelen enzo.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?

Mijn broek superlaag hebben hangen.
Dat deed ik in de eerste ook, maar zie
nu ook derdejaars die dat nog steeds
doen. Dan denk ik: word volwassen,
dat is gewoon belachelijk. Ik heb mijn
broek nu gewoon een beetje laag
hangen.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Italië, want daar zijn de mensen aardig
en hebben temperament. Het is een
mooi land met mooie landschappen en
een mooie taal.
Wat is de meest spontane actie
die je ooit hebt gedaan?
Ik had een cadeautje gekocht voor mijn
vriendin en ging dat op 5 december,
nog voor school om 7 uur ’s ochtends
met de fiets van Tienray naar Sevenum,
brengen.
Telefonisch eten bestellen:
waar bel je naar toe?
Naar de Chinees, daar is het eten het
lekkerst.
Welke angst zou je willen
overwinnen?
Ik heb geen hoogtevrees, ben niet
bang voor beesten. Dan zullen we maar
zeggen dat ik mijn angst voor boze
ouders wil overwinnen.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Lekker uitslapen, veel geld verdienen
met een uurtje werk, met mijn
vrienden zijn en feesten in de avond.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Ik wil een tatoeage op mijn linkerpink.
En dan wil ik mijn vingerafdruk erop
getatoeëerd hebben.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Hoe mijn leven er over 20 jaar uitziet, hoe ik eruit zie, wat voor beroep
ik doe en welke van mijn vrienden dan nog steeds mijn vrienden
zijn. Vooral naar dat laatste ben ik
nieuwsgierig.

4 HARTIGE BROODJES + 1 GRATIS

KEUZE UIT kaasbroodje satebr. ragoutbr. goulaschbr. frikadelbr. saucijzenbr.

OPEN VLAAIEN Op Harde Wener bodem € 7,95
(kersen/abrikozen en appel)

5 KRENTENBOLLEN HALEN 4 BETALEN
OOK ALTIJD AANBIEDINGEN van BROODJES
t/m VLAAIEN UIT de LEER/ZORGBAKKERIJMAND
Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl
www.bakkerijgerards.nl www.artvlaai.nl

15%

op carnavals- en
valentijnsartikelen
korting

‘t Winkeltje

Herstraat 44 Horst
Tel: 06 19 45 95 01

ANGELS JEANSWEAR
m o d e l ‘Ci c i ’
n u ve rk ri j g b a a r i n e e n

N I E U W E WA S S I N G ! !
Hoofdstraat 12
Horst
(aan het parkeerterrein)

www.broekenhoek.nl
B l a d e l - H o r s t - Va l k e n s w a a r d - Ve l d h o v e n

Verhoogde
oogdruk in
de familie?
...wij kijken

Column

Spontane
ideeën
Een dagje mode snuffelen
tijdens De Modefabriek, een
modebeurs in de Amsterdam
Rai, leverde ontzettend spontane en onverwachte ideeën
op. Met de instelling inspiratie
op te doen voor het vertalen
van concepten naar 3D-stands
heen, vervolgens met een heel
andere instelling weer terug
naar huis.
Een beurs vol mode, eigenlijk
hartstikke ergerlijk: vrouwen die
rondparaderen in hun nieuw
gekochte outfit die ze 20 jaar
jonger maakt. Tenminste, dat
denken ze. Meisjes die met korte
rokjes en huidkleurige panty’s
voorbij huppelen of op hakken
die toch nog net iets te hoog
gegrepen zijn voor de hoeveelheid hakervaring die ze in huis
hebben. Oei oei oei. Niet alleen
een deel van het rondlopend
publiek, ook een aantal stands
deden ons pijn aan de ogen.
Logo’s op verkreukelde A4velletjes met een lullig tape-je
aan de wand geplakt of flyers
met een schokkende vormgeving.
Gelukkig was niet alles om te
huilen en heb ik, godzijdank, ook
inspirerend materiaal gevonden
en interessante gesprekken
gevoerd. Met mijn spiegelreflexcamera, die het iedere keer weer
voor elkaar weet te krijgen om
mijn gezichtje te verstoppen,
legde ik alles vast wat de moeite
waard was.
De vragen over wat ik deed
qua opleiding of werk, van
waaruit ik kwam en of dat ik
misschien een blogger was,
kwamen regelmatig voorbij.
Eenzelfde verhaaltje ratelde ik
dan steeds weer op, maar in mijn
hoofd gebeurde ondertussen veel
meer dan dat. Een blog. Mmm…
dat is misschien wel een briljant
idee. Mijn hele harde schrijf staat
namelijk vol met geschoten of
gevonden beeldmateriaal dat
hartstikke mooi en interessant is.
Vriendinnetje L. belandde in
precies dezelfde situatie en ook
haar computer staat bol van het
bijzonder beeldmateriaal. Nog
niet zo gek dus, zo’n blog van ons
twee.
Een erg inspirerend, nuttig en
productief dagje, met een hele
andere uitwerking dan verwacht.
Met een compleet verrassend
eindresultaat kwamen we thuis:
geen mogelijke ideeën voor een
3D-stand, maar wel met een
nieuwe blog die diezelfde avond
nog een plekje in de internetwereld veroverde.
Mies
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Jeugd Sparta ‘18 massaal
naar VVV-Feyenoord
Zondag 22 januari brachten ruim 230 jeugdleden van voetbalclub Sparta ’18 uit Sevenum met begeleiding een
bezoek aan de wedstrijd VVV Venlo - Feyenoord in stadion de Koel in Venlo.

Vermazeren wint
wintercompetitie
Na een enerverende competitie is Dave Vermazeren op zondag
22 januari kampioen geworden van de Mulleners Wintercompetitie voor
Cyclocrossers en Mountainbikers in de klasse Moutainbikers nieuwelingen
en junioren. Deze wintercompetitie werd de afgelopen vier maanden in
14 wedstrijden verreden verspreid over Limburg.
In deze laatste wedstrijd in
Reuver finishte Dave als tweede
achter de Nederlands kampioen bij de
jeugd Roel van der Stegen. Dave rijdt
voor het XTrail-team van FietsSportief
uit Maashees en heeft een zeer
constant winterseizoen gereden, wat

elke wedstrijd resulteerde in een
podiumplaats. Na twee sterke laatste
wedstrijden nam Dave alsnog de
winst over in het eindklassement van
Gido Cuppen uit Baarlo. Dave werd
afgelopen december al Limburgs
kampioen MTB bij de junioren.

Vijftig-plus
badminton in Horst
In de loop van januari start Hobby-Gilde Horst en omstreken een
badmintongroep voor vijftig-plussers. Onder leiding van Hennie Duijf wordt
op donderdagmiddag in sporthal de Berkel de badmintonsport beoefend.
Bijna iedereen kent het spel van camping of strand, of heeft vroeger in
Horst de sport fanatiek bedreven bij de badmintonclub.
ruim 230 man sterk reisden de
Spartanen af naar Venlo om hier live
mee te maken hoe VVV Feyenoord met
2-1 versloeg.
In de rust werden tv-opnames
gemaakt van een interview met Bart
Verhaag, lid van de jeugdcommissie

van Sparta ’18. Deze reportage wordt
vrijdag 27 januari uitgezonden worden
op omroep Venlo.
Voor de jeugdige Spartanen
was dit een middag vol positief
voetbalplezier. Voor meer foto’s kijk op
www.sparta18.nl

Restaurant

Tel. 0478 69 12 83

Voor een
‘werelds’ cadeau

Japanse body & beauty

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

www.brugeind.nl

koffie echt verdiend is. Elke donderdagmiddag wordt van 14.00 tot 15.00
uur gespeeld. Voor meer informatie
bel Hennie Duijf, 077 374 53 27 of
het Hobby-Gilde Horst 077 398 89 15
tussen 17.00 en 19.00 uur.

MWellness

It’s Clean

vrijdag-zaterdag-zondag
keuken open van 17.00-20.30 uur

Bij vijftig-plus badminton wordt
niet aan competitie gedaan, maar aan
spelen voor de lol. Lekker ontspannen
maar ook soms pittig, vooral om in beweging te zijn en soepel te blijven, om
na afloop het gevoel te hebben dat de

maakt schoon op uw wensen
Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel. 0642825513

Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering
Ron van Gool 06 202 88 600

Voor natuurlijke
behandelingen
op basis van
Japanse groene thee!

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

www.mwellness.nl - Tel. 077-8512227
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In het kader van het samenwerkingsverband tussen VVV Venlo
en Sparta ‘18 uit Sevenum werden de
jeugdleden van Sparta uitgenodigd
om een bezoek te brengen aan de
wedstrijd tegen Feyenoord. Hieraan
werd ruim gehoor gegeven en met
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Impact, het boek dat Joey
Litjens’ leven veranderde
Station America staat op vrijdag 27 januari in het teken van twee personen: Joey Litjens en schijver Jarno van
Osch. Zij presenteren het boek ‘Impact – de crash die Joey Litjens’ leven veranderde’ om 16.30 uur in America, na
1,5 jaar terugblikken op een succesvolle wegracecarrière en een klap die alles veranderde.
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Freriks weg bij
Roeselare
Volleyballer Nico Freriks uit Horst is door zijn Belgische club Knack
Roeselare ontslagen. Zijn contract werd vroegtijdig ontbonden. In mei
2011 tekende Freriks nog een contract bij de Belgische club voor twee
jaar, maar door het aantrekken van Ryan Ammerman is hij overbodig
geworden als spelverdeler.
Volgens Knack Roeselare hebben zij in onderling overleg met de
30-jarige Horstenaar het nog lopende
contract vroegtijdig beëindigd.
De stopzetting van de verbintenis is
volgens Roeselare in goede verstandhouding en met groot wederzijds
respect gebeurd. De club bedankt
Nico op haar website voor zijn sportieve bijdrage aan de club dit seizoen
en in het verleden, en wenst hem op

alle vlakken veel succes toe.
Freriks begon zijn volleybalcarrière bij Hovoc in Horst en speelde
ondere andere bij Weert, Omniworld
en Nesselande, en in Polen, Oostenrijk
en Spanje. In 2004 speelde hij in het
Nederlands team op de Olympische
spelen. Voor het Nederlands team
speelde hij 278 internationele
wedstrijden waaronder een WK en
drie EK’s.

Jarno van Osch en Joey Litjens
Jarno van Osch schrijft voor Motor
Magazine en volgde Joey Litjens al een
tijdje. Vier weken na de grote crash die
een einde maakte aan de droom van
de motorrijder, interviewde Van Osch
hem voor het tijdschrift. “Ik kende ‘m
toen al redelijk goed. Het deed me
toch wel wat, om hem zo te zien met
zijn arm in een mitella.” Na de crash
was Litjens zijn racecarrière voorbij.
“De meeste media laten zo iemand
dan los, dan lees je er nooit meer wat
over”, zegt Jarno. Maar dat zag hij toch
niet zitten.
Toen Joey naar Italië ging om te
revalideren, besloot Jarno mee te gaan
om voor zijn tijdschrift een interview
met de dokter te schrijven. “We zijn
toen veel met elkaar opgetrokken,
gingen de stad in en aten samen.
Langzaam kwamen de verhalen naar
boven. Ik grapte toen nog dat we er
wel een boek over vol zouden kunnen
schrijven”, herinnert Van Osch zich. Drie
maanden later spraken ze elkaar weer
en was de basis voor Impact gelegd.
Jarno heeft veel mensen dicht om

Litjens heen gesproken voor het boek.
“Vrienden, familie, zijn manager, maar
ook concurrentie.” Toch gaat het boek
voornamelijk over de persoonlijke strijd
van Joey, tijdens zijn carrière maar
vooral tijdens zijn revalidatie.

Geef nooit op
“Dat is ook een beetje de boodschap van het boek geworden, geef
nooit op”, zegt de schrijver. “Joey heeft
meerdere malen laten zien dat hij ook
bij tegenslagen heel goed kan terugkrabbelen. Dat komt vooral door zijn
karakter, hij wil perse slagen en geeft
niet zomaar op. Hij knokt er echt voor.”

De doctoren staan
versteld
Dat karakter is volgens Jarno ook
een van de redenen voor het snelle
herstel van Litjens. “De doctoren staan
versteld van zijn revalidatie. In het
laatste hoofdstuk blikken we dan ook
vooruit op de toekomst.” Litjens werkt
nu als begeleider in de motorsport.

“Wel een beetje ironisch”, vindt Jarno.
“Tijdens zijn laatste grote wedstrijd zei
hij tegen me dat hij binnen nu en twee
jaar betaald wilde gaan rijden omdat
hij wat wilde terugdoen voor zijn
ouders. En nu verdient hij al eerder aan
de motorsport, alleen anders dan dat
hij ooit gehoopt had, denk ik.”
De persoonlijke insteek van het
boek maakte heel wat emoties los.
“De eerste keer dat ik Joey zag nadat
hij het boek gelezen had, kwam hij met
tranen in zijn ogen naar me toe. Op
dat moment was voor mij het boek al
helemaal geslaagd”, zegt Jarno. “En hij
zei in een interview dat onze gesprekken als een soort zelfreflectie hadden
bijgedragen aan zijn revalidatieproces. Het is ook een beetje ‘ons’ boek
geworden.”
Jarno hoopt naast de reactie van
Joey ook op een goede ontvangst
van de critici. “De eerste oplage is
1.500 stuks. Ik ben benieuwd, ben al
blij met een positieve reactie. Maar
Joey denkt dat dat wel gaat lukken.”
(Foto’s: Guus van Goethem)

/HWRS
REINTJESADVIES
Met een salarisadministratie
van ReintjesAdvies betaalt u
nooit teveel en dat loont
Geen zorgen meer over
•ƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐK͛Ɛ
•ĂƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚĞůŝũŬĞǌĂŬĞŶͬ
 ŽŶƚƐůĂŐƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ
•ǀĞƌůŽĨͲĞŶƵƌĞŶƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ
•ůŽŽŶƐƚƌŽŬĞŶ
•ĂĨĚƌĂĐŚƚĞŶďĞůĂƐƟŶŐĚŝĞŶƐƚ
 ĞŶďĞĚƌŝũĨƐƚĂŬĨŽŶĚƐĞŶ
Wij bieden u kwaliteit voor
een eerlijke prijs.

ƌĞŝŶƚũĞƐĂĚǀŝĞƐ͘Ŷů
>ĞƵŶƐĞǁĞŐϱϯ͕sĞŶƌĂǇdϬϰϳϴϱϱϬϰϳϰ
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Nieuws van

Rabobank Maashorst
America Broekhuizen Broekhuizenvorst Evertsoord Griendtsveen Grubbenvorst Hegelsom Horst Kronenberg Lottum Melderslo Meterik Sevenum Swolgen Tienray

Eén kassa voor online betalingen
Steeds meer consumenten doen hun
aankopen via internet en de mobiele
telefoon. Met het oplopende aantal
betalingen neemt ook het aantal
betaalmethoden toe. De Rabobank
verwacht de komende jaren een
groeiende behoefte aan eenvoudige
online betaaldiensten met bancaire
zekerheid bij ondernemers.
Daarom introduceert de Rabobank
een nieuwe kassaoplossing:
de Rabo OmniKassa.
Alle online betaalmethoden in
één kassa
Met de Rabo OmniKassa ontwikkelt de
Rabobank voor haar zakelijke klanten één
kassa voor alle verkoopkanalen, waarin de

ondernemer diverse betaalmethoden
kan accepteren. Door de uniformiteit in
uitbetaling wordt voor de ondernemer
het probleem opgelost dat elke
betaalmethode haar eigen proces,
kenmerken en doorlooptijd kent.
Ook is nieuw dat betalingen vanuit de
kassa kunnen worden teruggestort in
geval van een retourzending. Daarnaast
wordt de Rabo OmniKassa de komende
maanden uitgebreid met extra
betaalmethoden en met de mogelijkheid
tot acceptatie van betalingen met de
mobiele telefoon.
Eenvoudige, veilig en efficiënt
De bruto uitbetaling van de dagomzet,
de vaste tijdlijnen in uitbetaling en de

Voortgang actie Beste-Wensen-Boom
In december 2011 vertelden wij u over
de unieke Maashorstactie: de BesteWensen-Boom.
Iedereen mocht een wens doen, een
wens voor een ander. Inwoners uit de
gemeente Horst aan de Maas maakten
van onze uitnodiging gebruik en hingen
hun wensen voor anderen in de BesteWensen-Bomen in onze kantoren. Het

lag in de bedoeling om de winnaars
van de tien meest aansprekende
wensen vóór 31 januari 2012 persoonlijk
bericht te geven. Dat blijkt helaas niet
haalbaar te zijn. We hebben meer tijd
nodig om de grote hoeveelheid
gevarieerde wensen uit te zoeken.

Rabo Omnikassa binnenkort bij Hemelse Wijn in Sevenum
De ondernemers van Hemelse Wijn
openen binnenkort hun eigen
webwinkel en gaan hiervoor
gebruikmaken van de Omnikassa. Met
name door de naderende Floriade
krijgen ze steeds meer bestellingen van
buitenlandse bedrijven die graag willen

betalen met een Creditcard. Rabobank
Maashorst adviseerde de Rabo
OmniKassa. Deze voldoet aan de
hoogste norm voor verbindingsbeveiliging en biedt ondernemers de
hoogst mogelijke zekerheid voor online
betalingsverkeer.

eenvoudige wijze van terugbetaling
van retourzendingen zorgt voor een
efficiënte aansluiting op de administratie.
Een geruststellende gedachte. Maar
bovenal beoogt de Rabobank met de
Rabo OmniKassa een kassaoplossing te
bieden om veilig en eenvoudig af te
rekenen via alle verkoopkanalen.

De flexibele betaaloplossing voor
uw webwinkel
• één kassa en één overeenkomst voor
alle betaalmethoden;
• snel beschikking over uw omzet;
• eenvoudig toe te voegen aan uw
webwinkel;
• voordelig in gebruik.

Grubbenvorster scholieren
bezoeken Rabobank Maashorst
Groep 8 van Openbare Basisschool de Samensprong uit Grubbenvorst bezocht op
donderdagmiddag 19 januari Rabobank Maashorst onder leiding van leerkracht
Roy Verbeek. Stagiaire Joyce Sikking benaderde de bank onlangs met het verzoek
om de scholieren informatie te verstrekken over het functioneren van een bank.

Binnenkort informeren wij u over de
voortgang van deze actie.

Unieke voorstelling ‘Crisis’ voor
jongeren in Horst aan de Maas
Samen met theatergroep ‘PlayBack’
stelde de Rabobank de voorstelling
‘Crisis’ samen. Deze unieke voorstelling
richt zich op jongeren vanaf 15 jaar en
heeft als thema consumptiedrift en de
mogelijkheden én de beperkingen van
geld. Tijdens de voorstelling en het
interactieve nagesprek worden
jongeren aangezet tot nadenken en
uitgedaagd tot deelname aan het spel.
De theatervoorstelling Crisis is voor
scholieren uit de onderbouw van de
middelbare school. Crisis daagt leerlingen
op allerlei manieren uit om na te denken
over hun eigen geldgedrag. Diverse
bancaire thema’s zoals betalen, sparen,

lenen en verzekeren komen aan bod.
De acteurs spelen herkenbare situaties
na waardoor leerlingen zichzelf
associëren met de personages. Een
humoristische maar ook serieuze manier
om financiële bewustwording bij
jongeren te stimuleren.
Rabobank Maashorst benaderde binnen
de gemeente Horst aan de Maas het
Dendroncollege en CITAVERDE College
om deze voorstellingen in te zetten.
Beide colleges reageerden hier enthousiast op. De voorstellingen vinden plaats
op 30 januari, 31 januari en 1 februari in
het Dendroncollege en op 14 februari in
het CITAVERDE College.

Centraal kantoor Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur
Horst | Steenstraat 3 | ma: 13.00-17.00 uur | di t/m vr: 09.00-17.00 uur
Sevenum | De Donckstraat 1 | ma t/m vr: 13.30-17.00 uur

24 kinderen luisterden aandachtig naar
Hans Bartels en Jeanette Craenmehr van
Rabobank Maashorst, die vertelden over
het ontstaan van de bank en het
functioneren van een bank in deze tijd.
Ook veiligheidsaspecten als skimming en
phishing kwamen uitgebreid aan de orde.
De kinderen stelden veel vragen en
toonden zich erg geïnteresseerd.
Word Baas Over Eigen Geld (B.O.E.G.)
Hans en Jeanette vertelden eveneens

Kijk voor meer informatie op: www.baasovereigengeld.nl

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg) is
een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Hegelsom, Lottum, Melderslo, Meterik en
Swolgen.

Volg ons ook op Twitter: www.twitter.com/rabomaashorst

over het jeugdplan B.O.E.G., een plan dat
zicht geeft op het omgaan met geld door
jongeren. Aan bod komen o.a.: Hoe ga jij
om met je geld en je leven? Heb je
bepaalde spaardoelen, maar vind je het
lastig om ze te realiseren? Met een
Boegplan bereik je je doel makkelijker.
Met je eigen Boegplan geef je aan wat je
inkomsten en uitgaven zijn. En hoeveel je
nog overhoudt om te sparen voor je doel.
Je ziet dan meteen hoelang het nog
duurt voordat je je doel bereikt hebt.

Rabobank Maashorst voor al uw vragen
Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl
Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34
www.rabobank.nl/maashorst

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

Ingezonden brief

Bomen rond verpleeghuis Elzenhorst
Dan loop je een keer naar verpleeghuis Elzenhorst en ga je op bezoek
bij je moeder die daar woont. Ze is al ruim 80 jaar dus ze begint mee te
tellen in jaren. Je hebt ook al gehoord van de grootse plannen, ze hebben
je zelfs voorgelicht over wat er gaat gebeuren, je hebt nog geïnformeerd of
er bomen blijven staan? En, of er ook verplant worden?
Maar dan zie je wat er gebeurt en
dan schrik je toch van de ravage. Je
denkt bij zo’n ziekenhuis, wat het in
1967 was, daar kunnen bomen nog
eens echt groot en oud worden, want

de meeste echte bomen worden wel
ouder als wij mensen, vooral als ze een
beetje plaats krijgen. De bomen rond
Elzenhorst en Berkele Heem waren pas
45 jaar, jonkies nog, maar ze begonnen

wel al echte bomen te worden. Zo van
die bomen waar we voor gaan kijken
in parken en botanische tuinen en er
zelfs entree voor betalen om ze te
mogen zien, straks op de Floriade. Maar
hier hebben we op zijn tijd nieuwe
plannen en dan moet alles wijken. Dus
bomen worden hier niet zo groot en
oud. Bij onze buren in Duitsland krijgen
architecten en stedenbouwkundigen
opdracht om bomen ten koste van

alles te laten staan en te beschermen
tijdens de bouw, vooral de echte. In
dit geval zal het wel niet gelukt zijn?
Dankjewel als er een paar overblijven. Waarom deze reactie terwijl ik
wist wat er ging gebeuren? Soms
als je er niks aan kunt doen, moet je
dingen van je afschrijven. Dat helpt
mij een beetje, de bomen helaas niet.
Bij deze.
Jan Jacobs, Horst

Ingezonden brief

Minder verkeersborden, mag er ook iets bij?
Onze gemeente haalt overbodige verkeersborden weg. Volgens aanpak in
de voormalige gemeente Sevenum zouden inwoners hiervoor suggesties
kunnen aandragen. Bij deze een suggestie om iets toe te voegen.
Komende vanuit de richting van
de containers is het een hele klus om
te ontdekken dat het hier, op de plek
rechtsvoor, gaat om een
parkeerplaats voor gehandicapten.
Het betreft de parkeerplaats aan de
Herstraat in Horst. Rechts van je is
wel de aanduiding van een
parkeerplek voor gehandicapten te
zien, een aanleiding om nog eens
achterom en omhoog te gaan kijken
is er niet. Deze samenloop van

omstandigheden leidde op 31
augustus 2011 tot een bekeuring van
180 euro. Na 1 januari 2012 zou dit
340 euro zijn. Het eerste bedrag komt
overeen met het maandelijkse
huishoudbudget voor een gezin in de
schuldsanering (bron: bijeenkomst
‘Armoede’ van PPH); het tweede
bedrag is zeker aanleiding om nog
eens goed naar de aanduiding van
deze parkeerplek te kijken.
Ger Willems, Kronenberg

Hoofdpijn door
ingespannen
kijken?

Helder en Persoonlijk

...wij kijken

www.accountancyhorst.nl • 077-397 14 05
Bespreking Poll week 02

Taalcursus Pools voor Horster agenten is omgekeerde wereld
Maar liefst 81% van de stemmers was het eens met de stelling ‘Taalcursus
Pools voor Horster agenten is omgekeerde wereld’. 19% was het niet
eens. De politie van Horst gaat twee agenten naar een taalcursus Pools
sturen. Zij hoopt de taalbarrière te verlagen met de Poolse arbeidsmigranten. Willem uit America is het niet eens met de werkwijze van de politie.
“Dat eeuwige gepamper in Nederland. Graag meer zichtbare politie in plaats
van wazige cursussen.” Rick uit Horst snapt de insteek van de politie wel.

“Ieder jaar, met name in de zomer, komen hier ontzettend veel Polen naartoe.
Een hele hoop komen hier alleen om te werken en gaan daarna weer terug.
Die hoeven dus echt geen Nederlands te leren om hier voor een laag loontje
ons vuile werk op te knappen. Als jij drie maanden in Finland moet werken
ga je ook geen Fins leren. Het kan nooit kwaad, als je in een gebied woont
met zo ontzettend veel Polen, om twee agenten zich in het Pools te laten
verdiepen.”

Studenten hebben ook recht op een woning in
Horst aan de Maas
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Betaalbare huisvesting voor studenten of hoger opgeleiden, die na hun studie
willen terugkeren naar Horst aan de Maas is een probleem. Afgestudeerden hebben aan het begin van hun loopbaan doorgaans weinig te besteden. Bovendien
is terugkeren naar het ouderlijk huis om diverse redenen geen interessante optie.
Door een tekort aan betaalbare huurwoningen in Horst aan de Maas vallen met
name de studenten buiten de boot. Voor bijna elke doelgroep wordt momenteel
gebouwd in de gemeente. Hof te Berkel voor de ouderen, betaalbare koopwonin-

gen voor starters, dus waarom niet voor studenten en afgestudeerden? Een van
de argumenten die worden aangevoerd door Wonen Limburg is dat zij de focus
op levensloopbestendige woningen hebben staan. Maar studenten zijn en blijven
een levendige doelgroep. De mogelijkheid bieden van betaalbare woningen voor
deze doelgroep vormt de basis voor een bredere samenleving in Horst aan de
Maas. Bijkomend voordeel is dat een deel van de kennis ook binnen de gemeentegrenzen behouden blijft. Wat vindt u?

Cactus
Column

Boos

Doorgaans is Cactus
vriendelijk, soms stekelig maar
nooit echt boos. Deze keer is
voor hem echter het hek van de
dam. Zelfs zijn voornemen om
niet langer over de vuilophaaltoestanden te schrijven wordt
even terzijde geschoven.
En waarom? Omdat op de
gemeentelijke
voorlichtingspagina van de
twaalfde januari onder het kopje
‘Aandachtspunten
afvalinzameling’ werd vermeld:
“Keukenafval moet aangeboden
worden in het emmertje en bij
voorkeur dichtgeknoopt;
doorzichtige zakken vanwege
controle op foutief afval.” Dus
zover is het nu al gekomen, de
keukenafvalzakjes kunnen
worden gecontroleerd op de
inhoud. Of sigarettenpeuken
geen filter bevatten en of het
afval uit de kattenbak wel van
een keurmerk is voorzien!
Het komt nog zover dat de
aanbieders van keukenafval zich
‘s morgens bij hun voordeur
moeten melden bij een ophaler
of controleur om de inhoud van
de bak te laten zien. Verkeerde
inhoud? Jammer, dan géén
ophalen maar wel een boete!
Zonder dat goedwillende
raadsleden van andere partijen
het in de gaten hebben wordt in
Horst aan de Maas kennelijk een
milieupolitie met
opsporingsbevoegdheden
ingesteld. Lang leve de
milieubescherming, hoe zou de
nationale ombudsman denken
over deze vorm van inbreuk op
de privacy? En hoe lang denken
de overige raadsleden van
andere partijen zich nog zonder
enige vorm van kritiek achter
Birgit te moeten blijven scharen?
Jammer genoeg duurt het nog
geruime tijd voordat we weer
een nieuwe raad kunnen kiezen
maar hopelijk behoort dan de
huidige ophaalellende ook tot
het verleden. En dan zou de
milieuwethouder, wie dit dan
ook mag zijn, weer écht goed
kunnen slapen. De veel teveel
bestelde kleine bakjes kunnen
daarbij ter beschikking worden
gesteld aan de diverse
kinderrommelmarkten. Er
kunnen wel drie Legohuisjes in
worden opgeborgen! Laat de
kleintjes óók eens lachen.
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 03) > Ik vind het geen probleem als minderjarigen dronken zijn > eens 17% oneens 83%

Gemeentepagina
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Levertijd reisdocumenten

De overheveling van taken van het Rijk naar de gemeente
op het gebied van Sociale Zaken en Jeugdzorg.

Er zijn in de maand december ruim 1.700 ID-kaarten aangevraagd, dat is 6,5 x zoveel als normaal.
De levering van ID-kaart voor kinderen jonger dan 13 jaar en 6 maanden vindt daardoor later
plaats dan gebruikelijk.

Raadsthemabijeenkomst 31 januari 2012

Naar verwachting zal de levering van de jeugd
ID-kaarten plaatsvinden volgens onderstaand
schema. De datum waarop u uw ID-kaart heeft
aangevraagd staat vermeld op de kassabon die
u bij aanvraag heeft meegekregen. Wij raden u
aan het document af te komen halen na de genoemde data. Mocht u het document echt met
spoed nodig hebben (bijvoorbeeld omdat u op
reis gaat), dan kunt u ons bellen (077-4779777)

om te vragen of het document al binnen is.
Bovenstaand bericht geldt uiteraard niet voor
aanvragen van ID-kaarten voor personen ouder
dan 13 jaar en 6 maanden, spoedaanvragen en
paspoorten en rijbewijzen. Voor deze producten
geldt de gebruikelijke levertijd van 4 werkdagen.
In 2012 geldt weer de normale wachttijd van 4
werkdagen op alle reisdocumenten die worden
aangevraagd vanaf 1 januari.

Schema levering ID-kaarten voor kinderen tot 13 jaar en 6 maanden
ID kaart aangevraagd:

Advies ID kaart afhalen vanaf:

tussen 19 en 23 december
op dinsdag 27 december
op woensdag 28 december
op donderdag 29 december
op vrijdag 30 december

13 januari
23 januari
13 februari
22 februari
27 februari

Op dinsdag 31 januari 2012 is in de raadzaal
van het gemeentehuis om 20.00 uur een
bijeenkomst van de gemeenteraad over de
decentralisatie van taken van het Rijk naar de
gemeente. De raad en het aanwezige publiek
worden geïnformeerd over de volgende
3 taken, die voortaan door de gemeenten
worden uitgevoerd:
1 De uitvoering van de regelingen met betrekking tot werk en bijstand (Wwb), de sociale
werkplaatsen (Wsw) en jongeren op de
arbeidsmarkt die een beperking hebben
(Wajong) gaan in 2013 op in een nieuwe
regeling, de Wet werken naar Vermogen.

3 De verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van het totale jeugdbeleid, van een positief
opvoed- en opgroeiklimaat tot en met de
(zware) gespecialiseerde jeugdzorg, komt
vanaf 2014 bij de gemeente te liggen.
Na een algemene inleiding worden de raadsleden in deelgroepen over deze taken bijgepraat. Vanwege de overeenkomsten in aanpak,
maar ook in achterliggende gedachten bij het
rijk, worden deze 3 decentralisaties besproken
in samenhang met de kanteling van de WMO.
Het aanwezige publiek wordt van harte uitgenodigd om bij deze deelgroepen aan te schuiven.

2 De extramurale individuele begeleiding komt
per januari 2013 van de AWBZ naar de WMO.

Nieuwe woonwijk hof te Berkel in Horst

De schop gaat in de grond
Binnenkort gaat de schop de grond in voor het
nieuwbouwproject hof te Berkel in Horst. Een
gezamenlijk project van CRA Vastgoed, De
Zorggroep en gemeente Horst aan de Maas.
De verschillende woonvormen zoals starterswoningen, eengezinswoningen, appartementen,
twee-onder-één-kap-woningen en vrijstaande
woningen zorgen ervoor, dat elke leeftijdsgroep
er terecht kan en je kunt er op eigentijdse wijze
(samen)leven en oud worden.
Onlangs zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart, om de bouw van de woonwijk
mogelijk te maken. Zo zijn er onder meer
bomen gerooid en bouwhekken geplaatst. Ook
is het noodzakelijk om de parkeerplaats voor
verpleeghuis Elzenhorst af te breken. Vanaf
9 februari 2012 (onder voorbehoud van weers-

invloeden) kunnen mensen hun auto parkeren
op de tijdelijke parkeerplaats aan de Dr. Van
de Meerendonkstraat. Vanaf 9 februari kan
men dan geen gebruik meer maken van de
huidige parkeerplaats. De fietsenstalling voor
het verpleeghuis blijft voorlopig gehandhaafd.
Hulpdiensten zoals ambulancevervoer kunnen
gebruik maken van de huidige toegangswegen,
deze blijven gewoon gehandhaafd.
Bij de entree van verpleeghuis Elzenhorst is
een bouwhoek ingericht, waar u informatie kunt
vinden over dit bouwproject. Informatie is ook
te vinden op de website www.hofteberkel.nl Via
deze site kunt u zich ook aanmelden voor de
digitale nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft
van de ontwikkelingen.

Discozwemmen
Aanstaande vrijdag 27 januari is er weer discozwemmen van 18:30 uur tot 21:00 uur.

Lekker fit door het leven
U wilt toch ook fit door het leven. Kom daarom
bij ons lekker sporten. Zo kunt u bij ons terecht
voor: Aqua-Zumba, Aqua Joggen, Aqua varia,
Hydro Riding, trimzwemmen en nog vele andere
activiteiten. Maak daarom in het nieuwe jaar een
goede start en kom lekker zwemmen, sporten
bij ons.

Recreatief zwemrooster.
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.
Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, Horst.
Tel: (077) 477 97 25.

Inzameling oud papier
komende week

Komende week wordt in de onderstaande dorpen het oud papier ingezameld:
Grubbenvorst
In Grubbenvorst kan het oud papier elke
woensdagmorgen en elke zaterdagmorgen
tussen 9.00 en 12.00 uur worden ingeleverd
achter het tankstation van Besouw aan de
Californischeweg 6. Het papier wordt ingezameld door het Grubbenvorster Mannenkoor en
de stichting PMC Grubbenvorst.
Lottum
In Lottum zamelt TTV Lotak op zaterdag
28 januari het oud papier in op het parkeerterrein van SV Lottum aan de Broekhuizerweg.
America
Jong Nederland zamelt op zaterdag 28 januari
vanaf 9.00 uur het oud papier in America in.
Hegelsom
In Hegelsom kan het papier, zeven dagen per
week en 24 uur per dag, worden gebracht naar
de container aan de Kogelstraat 70. Daarnaast
haalt muziekvereniging St. Hubertus elke 2e
zaterdag van de maand het papier op.
Horst-Noord
Voor de inzameling van het oud papier is Horst
verdeeld in een noord- en zuidroute. De grens

Meer weten? Kijk op

van deze routes loopt als volgt: Afhangweg
bij noord; Schoolstraat bij noord;Westsingel
(zuidelijk vanaf kruising Schoolstraat) bij zuid;
Americaanseweg bij zuid; Herstraat bij zuid;
Jacob Merlostraat bij zuid; Loevestraat bij zuid;
doorsteek via Meent bij zuid en Muldershof bij
zuid; Vondersestraat bij zuid.
In Horst-Noord wordt komende zaterdag
28 januari het oud papier ingezameld. Jong
Nederland Horst gaat vanaf 8.30 uur op pad.
Meterik
De afdeling Meterik van Jong Nederland zamelt
het oud papier in op zaterdag 28 januari vanaf
14.00 uur.
Swolgen
In Swolgen kan het oud papier elke 4e zaterdag
van de maand tussen 9.00 en 12.00 uur worden
ingeleverd op het achterterrein van transportbedrijf Ambrosius. Fanfare Vriendenkring tekent
voor de organisatie van de inzameling.
Tienray
Muziekvereniging Tienray zamelt op zaterdag
28 januari vanaf 9.00 uur het oud papier in
Tienray in.

www.afval2012.nl

01

nieuws

01
09

Bekendmakingen
Meerlo
De ofﬁciële bekendmakingen van de

Irenestraat 7

gemeente Horst aan de Maas worden gepubliceerd in het elektronisch

Melderslo

gemeenteblad dat te raadplagen is op Hogeweg 13
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IKL werkt aan leestekens in het landschap

Eerherstel historische
bosjes in Horst

Een landschapsploeg van stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg (IKL) werkt aan een
viertal beeldbepalende groenelementen in de gemeente Horst. Het gaat om het beheer van bosranden ten zuiden
van de ruïne Het Gebroken Slot in Grubbenvorst, in Broekhuizenvorst en in Kronenberg.

www.horstaandemaas.nl. Publicaties
in het elektronisch gemeenteblad van

Meterik

deze week hebben betrekking op het

Bergsteeg 20

volgende.

Crommentuijnstraat 44a

Naast Grubbenvorst worden
ten noorden van Broekhuizenvorst
langs de Maas worden twee bosjes
onder handen genomen langs de
Elsholsterweg. Een ander belangrijk
cultuurhistorisch element is een
klein bosje en twee knotbomen bij
het eeuwenoude Bedelaarspad bij
Kronenberg.
In alle bosjes wordt zogenaamd
hakhoutbeheer uitgevoerd. In het
verleden fungeerden de bosjes als
voor de boeren en andere eigenaren
als leverancier voor bouw, timmeren brandhout. In de winter oogstte
men hout voor de verwarming en
stelen voor de riek en schop. Sinds
de jaren vijftig is de behoefte om
hout te oogsten sterk afgenomen,
waardoor de bosjes achterstallig
onderhoud vertonen. Door een gericht
periodiek beheer werkt IKL aan
het herstel van de oude luister van
deze bosjes. Een bijkomend effect is
dat de leefgebieden voor vlinders,
hagedissen, vogels en planten
toenemen. De onderhoudswerken
vinden vooral in de randen van de
bosjes plaats. Door de struiken aan
de grond af te zagen en het vellen
van dicht op elkaar staande bomen,
ontstaat er een oase van licht en
ruimte. Hierop reageren kruiden en de
dieren erg positief, er is weer plek om
te groeien en zich voort te planten.
Voor meer informatie bel stichting
IKL op 0475 38 64 30.

Crommentuijnstraat
Broekhuizenvorst

Crommentuijnstraat 74

Heideweg 10
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Grubbenvorst

Zeesweg 26

Kromboschweg 1

Molenstraat 37
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Burg. Creemerstraat 29

Swolgen
Molenstraat 22

Horst
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Tienray
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Donkerhofsteeg 5

Melatenweg 5
Energiestraat 16

Horst aan de Maas

Expeditiestraat 5

Vaststelling verbreed gemeentelijke

Dijkerheideweg 3 - 9

rioleringsplan

Participatie Platform Horst aan
de Maas is op zoek naar een
voorzitter en secretaris
Het Participatie Platform Horst aan de Maas (PPH) is een adviesorgaan aan
het college van burgemeester en wethouders met het doel mee te denken
over de beleidsvorming over een aantal onderwerpen. Het takenpakket
omvat de verbetering van de leefbaarheid rond Wonen, Welzijn en Zorg en
de beleidsvoering, uitvoering en evaluatie met betrekking tot de WWB (Wet
Werk en Bijstand), de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de WSW
(Wet Sociale Werkvoorziening) en het Gemeentelijk Minimabeleid. Het PPH
kan, gevraagd maar ook ongevraagd, adviezen geven aan o.a. de gemeentelijke overheid. Daarnaast fungeert zij als coördinatiepunt en overlegorgaan
voor de diverse doelgroepen.
Samen met de penningmeester vormen de voorzitter en secretaris het Dagelijks
Bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor vaststelling en uitvoering van het beleid. Het
DB coördineert het bestuursbeleid en zorgt voor een goed verloop van de nood-

Ontruimingsoefening in
de Mèrthal
In de Mèrthal in Horst vindt op woensdag 1 februari een grootscheepse ontruimingsoefening plaats. Deze wordt
mede georganiseerd door carnavalsvereniging D’n Dreumel.

zakelijke werkzaamheden in het belang van het Participatie Platform. Daarnaast
zorgt zij voor een beleidsmatige representatie naar gemeente en externe relaties/
organisaties.
Het zijn vrijwilligersfuncties met leidinggevende kwaliteiten, gericht op teamwork
en aansturing van vrijwilligers. Vergaderingen en bijeenkomsten vinden veelal

De commissie Veiligheid van cv D’n
Dreumel vindt het belangrijk dat gebruikers van de Mèrthal weten hoe te
handelen tijdens calamiteiten. Tijdens
de oefening passeren dan ook diverse

scenario’s de revue.
Leden van de Horster brandweer, het Rode Kruis, BHV-ers en
vele anderen zijn deze avond aanwezig. D’n Dreumel is nog op zoek

naar mensen die ‘slachtoffer’ willen
spelen. Aanmelden kan bij Jan Cox via
sanjancox@home.nl De oefening start
om 20.00 uur en duurt tot ongeveer
21.30 uur.

overdag plaats; ongeveer vijf dagdelen per maand. De bestuursleden van het PPH
zijn via de gemeentelijke vrijwilligersverzekering verzekerd en er staat een vrijwilligers- en onkostenvergoeding tegenover. De beoogde secretaris en voorzitter
beschikken over goede contactuele en communicatieve vaardigheden, hebben
afﬁniteit met de doelgroep (zoals mensen met een beperking en lage inkomens)
en tonen een maatschappelijke betrokkenheid.
Uw eventuele reactie ontvangen wij graag vóór donderdag 2 februari. U kunt
uw reactie sturen naar de heer Wiel Lemmen, telefoon 077 - 398 23 34 of per
e-mail: w.lemmen2@home.nl. Bij de heer Lemmen kunt u ook terecht voor

Lezing over klimaatverandering
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 1 februari een lezing over klimaatverandering. Inleider is de heer
Bèr Peeters uit Weert. De lezing bespreekt wat klimaat is en wat er aan verandert.

nadere informatie.

Persoonlijke afvalkalender
op internet
Kijk voor de inzameldata voor alle afvalstromen op

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl
Vul uw postcode en huisnummer in en kijk wanneer wat bij u wordt ingezameld.

Peeters was van 1971 tot 2005
werkzaam als teamleider en docent
aardrijkskunde aan het Bisschoppelijk
College in Weert. Sinds zijn pensionering is hij werkzaam als coördinator
van Natuur- en Milieucentrum IJzeren
Man in Weert.
De laatste tijd zijn er volop
discussies gaande over de klimaatveranderingen: zijn we op weg naar
een opwarming van de aarde door
broeikasgassen? Of is het een kleine
wijziging in een langlopend proces en

hoeven we ons nergens zorgen om te
maken?
De lezing begint met een herhaling
van middelbare schoolkennis: wat is
het verschil tussen weer en klimaat?
Daarna gaat de inleider in op het
begrip ‘versterkt broeikas’ en wat de
oorzaken, effecten en verwachtingen
daarvan zijn.
Wat is de relatie tussen co2 en de
temperatuur in het verleden en heden?
Hoe zijn ijstijden ontstaan? Vervolgens
komen de klimaatveranderingen op

mondiaal niveau en het klimaat in
Nederland in de laatste dertig jaar
aan de orde. Ook de klimaateffecten
voor Limburg en enkele klimaatadaptatiemaatregelen komen aan bod.
Het weer in Horst en omgeving
is niet apart te benoemen: dat kan
tenslotte elk uur veranderen. Uit de
klimaateffecten van Limburg kunnen
we wel lezen wat het klimaat van
onze streek is. De lezing vindt plaats in
De Leste Geulde in Horst en begint om
20.00 uur.
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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.

Ingrid Peeters
Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Deze week wordt Ingrid Peeters uit Grubbenvorst geplukt, een vlotte
vrouw van 48 jaar die Grubbenvorst per 1 mei gaat verlaten en een langgekoesterde droom wil verwezenlijken. Ingrid wil samen met haar 49-jarige
vriend, Ronald Simons (iedereen noemt hem Siem), een nieuwe toekomst
beginnen in Griekenland. In eerste instantie vertrekt Ingrid alleen omdat
Siem in Grubbenvorst nog een eigen bedrijf heeft. De inwoonster van
Grubbenvorst wil een eigen kapsalon beginnen op het Griekse eiland
Lesbos.

Elke week stellen chefkok
Esli Vencent en souschefkok
Ben van der Steen 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.

Emigreren naar
Griekenland
Het besluit om naar Griekenland te
emigreren is niet uit de lucht komen
vallen. “In het verleden heb ik vier jaar
als touroperator en kapster gewerkt op
Lesbos. Ik kom daar al 25 jaar meerdere keren per jaar en kan de haalbaarheid van een eigen zaak dus redelijk
goed inschatten. Eén ding is zeker, de
mensen zijn er heel gastvrij, vriendelijk
en recht door zee. En het weer is daar
in vergelijking met Nederland schitterend”, zegt de emigrante.

Prachtig beroep
Beroepsmatig is Ingrid nu
werkzaam als haarstyliste bij kapsalon
Suntjens in Grubbenvorst. Ze houdt
van haar werk en steekt dat niet onder
stoelen of banken. “Kapster zijn is
een prachtig ambacht. Ieder hoofd en
elke persoon is anders. Ik gebruik mijn
fantasie om iemand een mooie look te
bezorgen. Tijdens mijn werk neem ik
ook met mijn klanten de dag door en
blijf zo op de hoogte van wat er leeft in
Grubbenvorst”, lacht ze spontaan.

Parfait
van witte
chocolade
Benodigdheden:
· 2 eetlepels suiker
· 5 eetlepels water
· 300 gram witte chocolade
· 3 gesplitste eieren
· 3 deciliter slagroom
Bereiding:
· Bekleed een cakevorm met
huishoudfolie;
· verwijder kreukels en vouwen
zoveel mogelijk;
· doe de suiker en het water in
een pan;
· verwarm de pan op een laag
vuur en roer tot de suiker is
opgelost;
· breng de suiker aan de kook en
laat het twee minuten tot een
siroop inkoken;
· haal de pan van het vuur;
· breek de chocolade in stukjes
en roer ze door de siroop;
· blijf roeren tot de chocolade
gesmolten is en een glad
mengsel ontstaat;
· laat het even afkoelen;
· klop de eierdooiers door het
chocolademengsel;
· laat het helemaal afkoelen;
· klop de slagroom lobbig en
spatel hem door de chocolade;
· klop de eiwitten stijf en spatel
ze door het chocolademengsel;
· schenk het mengsel in de
cakevorm en zet dit een nacht
in de vriezer;
· haal de terrine 15 minuten voor
het serveren uit de vriezer;
· keer hem op een schaal en
snijd er plakken van.
· Serveer het ijs met een
vruchtencoullis.

Siem heeft een bedrijf in hekwerk
en pendelt nu op en neer tussen Lesbos
en Grubbenvorst. “Hij is de komende
weken druk met het afbouwen van
ons huis, inclusief appartement en de
nieuwe kapsalon die Dutch Hairdesign
gaat heten. We willen eerst kijken of ik
met de kapsalon voldoende geld kan
genereren om er te kunnen leven.”
Als alles naar wens verloopt, zal ook
Siem zich permanent bij zijn Ingrid
voegen.

Het is nog geen 1 mei dus maar
eens geïnformeerd naar haar hobby.
“Dat is wandelen met onze twee Duitse
doggen Ushi en Kingha. Maar we hebben ook twee paarden waarmee Siem
en ik regelmatig een bosrit maken.”

Weg met de ‘Knip’
Ingrid zou graag wat aan Grubbenvorst willen veranderen. “De ‘Knip’ op
de Venloseweg en het nieuwe afvalbeleid mogen wat mij betreft opgedoekt
worden. Horst aan de Maas wil een
milieuvriendelijke gemeente zijn, maar
is milieuonvriendelijk. Je moet bij de
knip extra en zinloos omrijden. Meer
afvalwagens inzetten is ook niet milieuvriendelijk”, zegt ze fel.

Droom waarmaken
Op de vraag wat het mooiste plekje
is van Grubbenvorst zegt ze: “Het
Pastoor Vullinghsplein, de plek waar
wij nu wonen.” Ook de omgeving langs
de Maas in Grubbenvorst spreekt haar
aan. Ingrid heeft een vreselijke hekel
aan mensen die anderen honing om
de mond smeren om iets gedaan te
krijgen of mensen die menen dat ze
iets meer zijn dan een ander. “Leven
en laten leven denk ik maar. Er wordt
toch al zoveel gekletst. Ik heb goede
vrienden en vriendinnen en die ga ik
straks wel missen. Net als de Gekke
Maondaag, dat is toch een cultuurhistorische gebeurtenis waarmee ik ben
opgegroeid. Maar eerlijk gezegd wil ik
me nu concentreren op de toekomst.
Onze droom waarmaken op Lesbos.
Kom me maar eens interviewen als
we daar gesetteld zijn”, besluit ze het
interview.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: biertje voor 85 Euro
Ingrid heeft twee kinderen,
Don (19) en Eefje (17), uit haar
eerder huwelijk met Toon Voeten.
Met haar ex-man kan Ingrid het nog
prima vinden. “De kinderen maken
hier eerst hun studie af en daarna

komen zij ook naar Griekenland,
mits ze natuurlijk willen. Tot die tijd
blijven ze bij Toon wonen. Siem en
ik denken dat er in Griekenland een
goeie boterham te verdienen valt”,
zegt Ingrid.

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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Een greep uit onze

enorme collectie
en talloze aanbiedingen op de

carnavalsafdeling

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

Zôepte teveul of lalde d’r naeve,
Da kunde vôrt op stroat wát belaeve.
Ôw gaeld ziede kwiët,
En kriede drèk spiët,
Dát ge gen rûndje miër het gegaeve.

5

2

4

9

3

8

5

1

7

6

5

8

6

9

7

1

4

2

3

3

1

7

6

4

2

8

5

9

4

2

1

7

3

6

9

8

5

6

5

3

8

2

9

7

1

4

7

9

8

5

1

4

3

6

2

9

7

2

4

6

8

5

3

1

8

6

4

1

5

3

2

9

7

1

3

5

2

9

7

6

4

8

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT) www.mariettemode.nl
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Guus Peeters jeugdprins
Kuukeriêk
Op zondag 22 januari is Guus Peeters in Hegelsom uitgeroepen tot de nieuwe jeugdprins van jeugdcarnaval
Hegelsom. Guus de 1e wordt bijgestaan door zijn adjudanten Bas Stappers en Freek Linders.

Dag van de Poëzie
Tijdens de landelijke dag van de poëzie op 26 januari organiseert
BiblioNu Horst, in samenwerking met het Dendron College, een poëziewedstrijd voor jongeren. Dis is de finale van een project dat na de
herfstvakantie is gestart in alle derde klassen van het Dendron College.

Tijdens de lessen Nederlands
op school en in de bibliotheek van
Horst hebben leerlingen op allerlei
manieren gewerkt met gedichten. Dit
resulteerde uiteindelijk in één favoriet
gedicht per klas, gemaakt door een
medeleerling.
Deze gedichten worden op de dag
van de poëzie worden voorgedragen.
Een deskundige jury beoordeelt welk
gedicht de beste is. De voordrachten

worden afgewisseld met muzikale
optredens van leerlingen. Dichter
Hans Hagen is uitgenodigd, die zal
voordragen uit eigen werk en de jury
zal voorzitten.
De poëziewedstrijd is van 19.30
tot 21.15 uur. De toegang is gratis. De
bibliotheek is open vanaf 19.00 uur.
Voor meer informatie mail naar Ria
van Brederode, rvanbrederode@
biblionu.nl of bel naar 077 398 23 39.

Dansmiddag
Dinsdag 31 januari organiseert
KBO Horst haar jaarlijkse dansmiddag.
Deze dansmiddag vindt plaats in cafézaal De Lange in Horst en begint om
14.00 uur. De dansmiddag duurt tot
Na het aftreden van jeugdprins
Bram I werd deze opgenomen in het
Ald-Jeugdpreense- en Ald-Jeugdvôrste
Korps. Nadat de winnende liedjes
van het jeugdliedjesmatinee hadden
opgetreden kwam jeugdprins Guus

naar voren als de nieuwe heerser van
het Kuukeriêk.
Daarna trad W-Dreej op in zaal
Debije. Ze zongen de sterren van
de hemel. Het was een groot feest
met het jeugdprinsentrio en met

prins Sandor en zijn gevolg van d’n
Tuutekop.
Voor meer informatie en het
complete programmaoverzicht van dit
seizoen, kijk op www.jchegelsom.nl
(Foto: Van Dooren, Grubbenvorst)

De Oenoemoeloeke 5
stoppen ermee
De Horster feestband De Oenoemoeloeke 5 heeft besloten om na zeven jaar, drie albums en vele optredens te
stoppen. Het besluit werd enige tijd geleden al door de vijf bandleden genomen, waardoor er na dit carnavalsseizoen geen nieuwe optredens meer gepland staan.

17.00 uur. De muziek waarop gedanst
gaat worden is van Jac Craenmehr.
Ook het line-dansen komt aan de
orde. Alle leden van de KBO, maar ook
niet-leden, zijn van harte welkom.

Gekke Maondaag in
Grubbenvorst
Vanaf 10.00 uur op 6 februari is ’t Steakhouse in Grubbenvorst
omgebouwd tot Gekke Maondaagshoes. Samen met cafés de Vonckel en
’t Stammineke vormt ’t Gekke Maondaagshoes de uitgaansgelegenheden
voor de Gekke Maondaagsvierders uit Grubbenvorst.
Op vrijdag 3 februari kunnen
vastelaovesfans in ’t Stammineke
kijken naar de LVK-finale met de
Grubbenvorster Toddezèk op een
groot scherm. Dj Lenzo zorgt voor
muziek.

Op zaterdag is het Wa-wa bal en
een aprèsskihut met dj Tik Tak.
Maandag wordt Gekke Maondaag
in alle cafés gevierd en is er in het
Gekke Maondaagshoes een optreden
van een dj en Toetie noch Bloasie.

Kijk voor onze
nieuwe kaart op
onze website

Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14, www.hetmaashotel.nl

De Horster band speelt nog op
de prinsenproclamatie van carnavalsvereniging D’n Dreumel in Horst en op
carnavalszaterdag waarna op aswoensdag het doek definitief valt.
“Het is jammer, maar we zijn
toe aan een nieuwe uitdaging”, zegt
zanger Koen Hendrix over de keuze om
te stoppen. “We hebben gemerkt dat
de drive langzaam verdween door de

constante zoektocht naar een vaste,
eigen muziekstijl voor de band. We
zijn dan ook tot de conclusie gekomen
dat dit een mooi moment is om er een
punt achter te zetten.”
De in 2004 opgerichte band bestaat
naast Hendrix uit Kjell Emonts op
gitaar, Frank Verhaeg op drums, Michiel
Janssen op toetsen en als zanger en
Rob Thielen op basgitaar. De leden van

de feestband uit Horst stoppen met
deze band maar niet met muziek. De
heren hebben al weer plannen voor
een nieuwe band. Het genre van de
nieuwe band gaat niet lijken op wat de
Oenoemoeloeke 5 tot nu toe hebben
gespeeld. “We willen bij elkaar blijven,
muziek maken en bovenal plezier
hierin beleven”, zegt Kjell Emonts
hierover.

Armand in De Buun
Armand treedt woensdag 1 februari op in muziekcafé De Buun in Horst. Armand wordt ook wel de
Nederlandse Bob Dylan genoemd. Zijn grote doorbraak kwam in 1967 met zijn hit Ben Ik Te Min.
Hij speelde met grote namen als
de Rolling Stones, Frank Zappa, Pink
Floyd, Procol Harum en de Red Hot
Chili Peppers. Inmiddels heeft hij zo’n

15 elpees, 10 cd’s en meer dan dertig
singles gemaakt. Op dit moment legt
Armand de laatste hand aan zijn nieuwe
triple-elpee. Armand treedt op met gi-

taar en mondharmonica en op enkele
sketches en persiflages na bestaat zijn
repertoire geheel uit eigen werk. Het
begint om 21.00 uur. Entree is gratis.

Wij zijn op zoek naar een

TRANSPORT
PLANNER m/v
Van deze persoon verwachten wij een flexibele werkhouding, affiniteit met
agrarische producten en reststromen en het kunnen werken in teamverband.
De werkzaamheden bestaan uit het aansturen van agrarische bulkstromen en
reststromen, het verzorgen van de administratieve afwikkeling en het onderhouden van de contacten met onze klanten en chauffeurs.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marleen van Leendert,
077-3209700

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l
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Jeugdbal in het Ezelsriek
Op zaterdag 4 februari vindt het jaarlijkse jeugdbal plaats van
jeugdcarnavalsvereniging ût Ezelsköpke in de Gatserie in Sevenum. De
jeugdcarnaval in Sevenum organiseert dit carnavalsbal voor jongeren uit
Sevenum en omstreken vanaf 12 jaar.
voor een band bekend van radio en tv,
namelijk The Wild Things. Samen met
de Plaarzek dj’s on Tour treden zij op.
De Gatserie is vanaf 19.30 uur
geopend.

Net zoals voorgaande jaren staat
het bal in het teken van een thema.
Dit jaar is het thema western. Een
bandje is op zo’n bal niet misplaatst.
Dit jaar heeft de organisatie gekozen

Groët jeugd- en familietreffe Grubbevors
Dit jaar organiseren volleybalclub Aspargos, voetbalclub GFC, harmonie St Joseph, de jeugdclub en tennisclub Grubbenvorst een megacarnavalsspektakel. Op zaterdag 11 februari om 16.00 uur wordt het feest op
sportpark d’n Haspel geopend door dj Tiktak.
Alle jeugd en familie uit de
regio zijn van harte welkom bij dit
jeugdtreffen. Uiteraard zijn ook prins
Jos 1, jeugdprins Kevin 1, kiengerprins
Bas en kiengerprinses Anouk en het
boerenbruiloftsgezelschap aanwezig. Diverse lokale artiesten zullen

optreden en ook wordt de eigen prins
of prinses bekend gemaakt. Er is een
schitterende prijs te winnen voor diegene die het mooiste masker heeft,
want het thema van het jeugdtreffen
dit jaar is gemaskerd bal.

Lokale ronde nationale
voorleeswedstrijd
Zaterdag 28 januari vindt er een lokale ronde van de nationale
voorleeswedstrijd plaats bij BiblioNu in Horst. De voorleesronde begint
om 13.30 uur. De jury bestaat uit Hettie Janssen, domeinspecialist bij
BiblioNu, Anne Vermazeren, lerares van basisschool De Schakel en Janske
Gubbels, studente aan de PABO.
De presentatie van de middag
is in handen van Mark van Horck.
Na de opening lezen de kandidaten,
allemaal leerlingen van basisscholen
uit de gemeente Horst aan de Maas
een fragment voor uit een door zelf
gekozen boek. In de pauze treedt

de dansgarde uit Lottum op. Na de
pauze wordt er weer voorgelezen.
Tijdens het juryberaad treden Carmen
en Dide, kandidaten voor het KVL,
op. De uitslag wordt om 15.45 uur
bekendgemaakt. De middag is om
16.00 uur afgelopen.

Wij houden ons voornamelijk bezig
met de internationale handel in grondstoffen voor de champignonteelt. Voor
het transport van deze producten beschikken wij over een uitgebreid eigen
wagenpark, bestaande uit combinaties
met kippers, aluminium laadbakken en
autolaadkranen.

Ter versterking van de eigen onderhoudswerkplaats zijn wij
op zoek naar een:

Joekskapel Efkes Angers
ontvangt Vetlirre Medallie
Burgemeester Hilko Mak van Deurne was speciaal voor de 11e uitreiking van de Vetlirre Medallie naar
Helenaveen gekomen. Deze prestigieuze onderscheiding werd dit jaar in De Gouden Helm uitgereikt aan
Joekskapel Efkes Angers uit Kronenberg. Dit was opvallend omdat de club niet uit Helenaveen en zelfs niet
uit de gemeente Deurne komt. De Vetlirre Medallie werd door Prins Teun van het Peelpluimenrijk uitgereikt
en de bijbehorende oorkonde werd door burgemeester Mak aan Stieny van der Sterren overhandigd als dank
en waardering voor hun jarenlange muzikale inzet voor het carnaval in het Peelpluimenrijk.

Nieuwe jeugdprins van
het Dreumelriêk
Wie, o wie wordt de nieuwe jeugdprins van het Jônk Dreumelriêk? Deze vraag staat op zondag 29 januari
centraal in de Mèrthal in Horst. Vanaf 14.11 uur barst de jeugdzittingsmiddag, met als thema Wilde Westen los met
veel dans, zang en toneel.
De jeugdzittingsmiddag heeft
standaard twee hoogtepunten.
Allereerst wordt de spelersgroep
van de jeugdboorebrullef bekend
gemaakt. Dit gebeuren is dit jaar in
handen van de Koninklijke Harmonie

van Horst. Tweede hoogtepunt is
de bekendmaking van de nieuwe
jeugdprins, na wederom een spectaculaire act.
De harmonie zorgt voor een
afwisselend programma met diverse

dansgroepen, jeugdliedjeszangers
en liedjeszangers van D’n Dreumel.
Daarnaast is er een debuutoptreden
van een (nog) naamloze formatie en
sluit de groep Towerband de middag
muzikaal af.

Dun Ezelskop voorgegaan
door prins René I
In de Wingerd kwam zaterdagavond 21 januari de 59e prins uit bij carnavalsvereniging Dun Ezelskop in
Sevenum. Het thema Western kwam met een decor en special effects professioneel tot uiting. De spanning werd
opgevoerd en van achter uit de zaal kwam de nieuwe prins naar voren.

trailermonteur/constructiewerker
m/v

Taak: samen met een collega verricht je met name het onderhoud aan de
aanhangers, laadkranen en laadbakken. Een belangrijk deel van het werk
bestaat uit het daarmee samenhangende constructie- en (aluminium)
laswerk. Daarnaast assisteer je bij het onderhoud aan de vrachtauto’s.
Gevraagd wordt:
ervaring met het onderhoud van trailers, aluminium en staal lassen
en hydrauliek;
ervaring als vrachtautomonteur is gewenst, niet noodzakelijk.
Geboden wordt:
een uitstekend salaris, prima secundaire arbeidsvoorwaarden;
vaste werktijden, afwisselend werk in een klein, jong team.
Heb je interesse in deze functie?
Schrijf, bel, of mail dan naar:

Handelsonderneming J. de Kleijn B.V.

Columbusweg 22 - 5928 LC Venlo, t.a.v. de heer Fré Schelbergen
Tel: 077-3876000 GSM: 06-22373078 Mail: monteur@jdekleijn.nl

Vorst Peter Erkens presenteerde
het trio dat dit jaar de kar gaan trekken
in het Ezelsriek: prins René I (van Berlo)
en zijn adjudanten Geert (Claessens)
en Johan (van Rens). De mogelijkheid

om dit nieuwe trio te feliciteren is er
tijdens de receptie in de Wingerd op
zaterdag 11 februari van 20.11 tot
22.30 uur. Daarna wordt het feest
voortgezet met een optreden van Thei

en Marij. De spreuk van prins René I
dit jaar is “Krulle of kaal, oppenear din
zaal!”
Voor meer informatie kijk op
www.ezelskop.nl (Foto: Marieta Fotografie)
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Nieuwe jeugdprins en jeugd- Prins Guus I
prinses America in het nieuw nieuwe heerser
Op zondag 22 januari werden ook in America een nieuwe jeugdprins en jeugdprinses benoemd. De oud-jeugdprins en jeugdprinses Maikel I en Renée I vonden hun kleding zo mooi dat ze hun ouders gevraagd hadden te
regelen dat ze hun kleding mochten houden. En dat mocht want na 11 jaar gebruik was de jeugdcarnaval wel toe
aan een nieuwe outfit.
Hoe die nieuwe outfit tot stand
kwam? Er volgde een wervelende
modeshow waarin diverse nieuwe
outfits werden getoond. Het enige
nog kleuriger en praktischer dan het
andere, maar mooi niet echt.
Gelukkig kwam er toen een
outfit die iedereens goedkeuring
weg kon dragen. Ter plekke werd
besloten om degenen die die outfit
aan hadden maar gelijk ook tot
jeugdprins en prinses te benoemen.
Zo gezegd, zo gedaan en daar stonden dan jeugdprins Thijs I Jacobs en
jeugdprinses Anne I Sikes, heersers
van het jeugdrijk van de Turftreiërs
voor 2012.
Thijs en Anne worden in hun
taak gesteund door adjudanten
Peter Janssen en Bo Holtackers en
uiteraard de rest van het jeugdgezelschap. Op zaterdag 4 februari
houden zij receptie vanaf 20.11 uur
in de Bondszaal in America.
Iedereen is van harte welkom om
Thijs en Anne een handje te komen
geven en daarna nog gezellig mee
te feesten.

Receptie prins Sandor I en prinses Marloes
Zondag 29 januari is de receptie van prins Sandor I en prinses Marloes, samen met hun adjudanten
Peter Wagemans en Patrick van Houtum. De receptie is in de Tuutetempel aan de Pastoor Debijestraat in
Hegelsom. De receptie is van 14.11 tot 16.11 uur.
De muzikale ondersteuning wordt
verzorgd door joekskapel Ald Iezer.
Hierna wordt er afscheid genomen
van het boerenbruidspaar van 2011,
Kuub en Bets van de voetbalclub, die
een schitterend carnavalsseizoen hebben gehad.

Hierna zet de raad van 11 samen
met de dansmarietjes het spektakelstuk De Glaze Hennekuuj op de
planken.
Als laatste wordt het nieuwe
boerenbruidspaar bekendgemaakt.
Dit jaar wordt de boerenbruiloft geor-

ganiseerd door carnavalsvereniging
D’n Tuutekop.
Ook op 10 en 11 februari is er
carnaval in zaal Debije, dan zijn de
zittingsavonden. Hiervoor zijn nog
kaarten beschikbaar. Op zaterdag
4 februari is de seniorenmiddag.

Meulewiekersriek
Op zaterdag 21 januari is Guus Jacobs uitgeroepen tot 48e heerser van de
Meulewiekers uit Meterik. Guus de 1e wordt in zijn regeerperiode bijgestaan
door prinses Marloes Nogarede en adjudanten Chris Jakobs en Tom
Jenniskens. Voor het eerst werd de proclamatie voorgelezen door de
kersverse vorst Koen en ceremoniemeester Rik.

Prins Guus de 1e is in het verenigingsleven actief bij Jong Nederland
en bij de fanfare, waar hij trombone
speelt. Momenteel zit de nieuwe
prins op de Fontys Lerarenopleiding
en buiten schooltijd werkt hij bij Plus
supermarkt op de versafdeling.
Adjudant Chris is een sportieveling, zo speelt hij voetbal bij Venray
A1 en volgt hij een opleiding aan het
CIOS in Sittard. Adjudant Tom volgt de

opleiding Sport Economie in Tilburg en
voetbalt in zijn vrije tijd bij Meterik A1.
Tom en Prins Guus de 1e zijn bij Jong
Nederland samen leider van de groep
‘Bad Boys’.
Guus de 1e en zijn adjudanten
houden op 12 februari om 13.11 uur receptie in MFC De Meulewiek in Meterik.
Voor meer informatie kijk op
www.demeulewiekers.nl
(Foto: Fotografie van Dooren)

L

Uitkomen zesde zomerprins van Horst
Op maandag 30 januari rond 22.11 uur wordt de nieuwe heerser van de zomercarnaval van café De Beurs in
Horst geproclameerd en geïnstalleerd. Voordat het zover is wordt er afscheid genomen van de vijfde zomerprins,
prins Rogé, zijn lieftallige prinses Marianne en zijn adjudanten Koen en Glenn.
Zij hebben hun taken op een
voortreffelijke manier verricht en de
maandagavondclub van De Beurs
kijkt met trots terug op het afgelopen
seizoen.
Na dit afscheid treden de huis-

artiesten van café De Beurs in Horst,
Ivan en Frank, en de dj’s Henny en Arie
op. Hoogtepunt van de avond is de
bekendmaking van de nieuwe zomerprins. Presentator Harrie Vissers maakt
aan deze onduidelijkheid een einde en

leest voor de zesde keer in een geheel nieuw decor de proclamatie voor.
Hiermee roept hij de nieuwe prins uit.
Iedereen is welkom bij de proclamatie
in café De Beurs in Horst. De avond
begint om 20.30 uur.

kies voor kwaliteit!

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

De Horster Carnavalsparade
Op zaterdag 18 februari organiseren De Lange Horst, café ’t Centrum en Grand café Liesbeth de eerste editie
van de Hôrster Carnavalsparade. Met een hoedje op de ‘o’.
Zeg je carnaval, dan zeg je Horst.
Zeg je Horster Carnaval, dan zeg je
Cv D’n Dreumel. Het enige wat er tot
nu toe nog aan ontbrak volgens de
organisatoren was een grootschalig
evenement op het Wilhelminaplein
tijdens de carnavalsdagen.
2012 is het eerste jaar van wat
de organisatie een nieuwe traditie
noemt: de Horster Carnavalsparade
op het Wilhelminaplein. Op zaterdag is de aftrap om 16.11 uur met

Carnavalsband.nl. Deze band zal meerdere keren op zaterdag haar muzikale
kunsten vertonen en weet wel raad
met carnavalsmuziek. Van de klassieke
Horsterse plaatjes tot aan de Duitse
schlagers: het kan allemaal!
Kijk voor meer informatie op
www.carnavalsband.nl
Tussendoor brengen verschillende
lokale talenten hun gouden stemmen
ten gehore. Zo is er de opzwepende
muziek van Aaltied Noeit te Laat, de

prachtige carnavalsbalad ‘Weej Same’
van Lisette Vervoort en de carnavalskneiters van Chris en Huub, bekend
van onder andere ‘Walvis’ en de
Bromtoltoppers.
De finale is voor Da Ma Zoeë. Pas
actief sinds 2004, maar wel al compleet door de wol geverfde artiesten.
Anja, Rob en Judith, het trio muzikanten sluiten de avond af.
Om 20.11 uur is het feest op het
plein afgelopen.

l

alle schades aan auto of lichte bedrijfswagen

l

industrieel spuitwerk

l

Focwa Eurogarant erkend

l

l

afhandeling rechtstreeks met alle
verzekeringsmaatschappijen
gratis vervangend vervoer en speciale
regeling m.b.t. eigen risico bij schade

Autoschade Maashorst
St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst - Tel. (077) 398 37 00

www.autobedrijvenmaashorst.nl
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Tapzingen in de Sevewaeg
Zondagmiddag 29 januari staan
de Balkers op het podium in de
Sevewaeg om met en voor hun
publiek een gezellige middag te

verzorgen met liedjes uit Limburg,
Nederland en buitenland. De entree
is gratis en de meezingmiddag begint
om 14.30 uur.

Icenight bij M@xx

Geert Philipsen prins
Kronenberg en Evertsoord
Zondag 15 januari was het prinsenbal van carnavalsvereniging Kroeënekraan en Pieëlhaas uit Evertsoord en
Kronenberg. Aangezien gemeenschapshuis de Torrekoel grootschalig wordt verbouwd, is het thema van hun
carnaval ‘de bouw’. In een tot bouwplaats aangeklede zaal trad prins Marcel d’n erste af en onthulden het nieuwe
boerenbruidspaar en de prins zich.

Het is hartje winter maar daar valt nog niet veel van te merken. Om
dingen wat kouder aan te pakken organiseert M@xx in Horst op 28
januari een Icenight in B2, voorheen de Vlies.
Deze avond staat in het teken
van de kou. Er zijn wedstrijden zo
ver mogelijk ijsklontjes spugen, de

coolste hits en een buitentemperatuur
van ongeveer onder de acht graden.
Alle jeugd is welkom.

Waardevolle diamant
gevonden in Horst
Archeologen hebben onlangs in Horst een bijzondere vondst gedaan.
Tijdens opgravingen werd een grote diamant, van nog onbekende
waarde, gevonden. Deskundigen spreken van een unieke vondst voor
Horst en omstreken.
De vindplaats van de waardevolle
steen wordt voorlopig geheim gehouden. Hoe de diamant in Horst terecht
is gekomen, is een raadsel aldus de
Horster Archeologie Vereniging. Het
is echter de eerste keer dat er in Horst

zo’n vondst is gedaan. Momenteel
wordt de diamant nader onderzocht.
De vereniging laat in een reactie
weten dat de steen binnenkort wordt
tentoongesteld op een nog nader te
bepalen locatie.

Optreden Mart Vervoort en
broodjes bakken
Mart Vervoort treedt zondag 29 januari weer op met zijn repertoire
van nostalgische en vrolijke liedjes in streekmuseum De Locht. En zoals
elke laatste zondag van de maand bakken de bakkers ook deze zondag
broden in de originele bakoven in het bakhuisje. Kinderen mogen hun
eigen broodjes kneden en laten bakken. Uiteraard kunnen bezoekers de
broden kopen.
Zondag 29 januari is ook de de
laatste dag dat bezoekers kunnen
genieten van de expositie over
hongerdoeken. In het daglonershuisje
staat een tentoonstelling van en
over kinderspeelgoed. Het museum

is op woensdag, zaterdag en zondag
geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Het
optreden van Math Vervoort begint
om 13.00 uur. Voor meer informatie
zie www.museumdelocht.nl

Het Boerebruidpaar 2012 is
Sjaak en Mieke Vullings. Op zondag
19 februari worden zij in het onecht
verbonden en houden zij receptie in
de Torrekoel. De prins van 2012 is

prins Geert (Philipsen) d’n derde met
zijn adjudanten Bart (Janssen) en Willy
(Wijnhoven).
Met nog een optreden van de
uitgedoste muziekgroep Doe mar wa

ging in Kronenberg spreekwoordelijk
het dak eraf. Het trio houdt receptie
op vrijdag 17 februari in de Torrekoel
vanaf 20.11 uur.
(Foto: Maarten Dings)

’Van alle kanten’ in Kantfabriek
De expositie ’Van alle kanten’ van de groep Stiqs is van zondag 29 januari tot en met zondag 18 maart te
bezichtigen in Museum de Kantfabriek in Horst. Stiqs is een groep quilters.
De quilters van de groep Stiqs,
die is ontstaan in 2006, zoeken met
behoud van enige basistechnieken
hun eigen weg in het quilten. Quilten
is een handwerktechniek waarbij drie
lagen textiel met een doorstiksteek op
elkaar genaaid worden. Hierbij blijft
textiel het belangrijkste, maar het is

niet het enige materiaal waar ze mee
werken. Al hun werken zijn uitingen van
hun eigen individuele creativiteit. Ze exposeren de werken onder andere in museum Het Kleine Veenloo in Veenendaal,
galerie de Sprong in Dalerveen en het
Weverhuis in Leiden.
Tijdens de expositie ’Van alle kanten’

zullen leden van Stiqs verschillende
weekenden aanwezig zijn. Museum
de Kantfabriek is geopend van dinsdag
tot en met zondag van 14.00 tot
17.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.stiqs.nl of
www.museumdekantfabriek.nl

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
Eduard Camps
Vishandel
stunt 3 lekkerbekken
E 7,50
prijs!
www.vishandelcamps.nl + T. 0478 58 10 61

Rits Kapot???
Loopt de rits open van uw jas, broek, rok, laars of tas?
In vele gevallen is dit te repareren door ons
zonder de rits te vervangen!

Ook hebben we ook diverse band,
kant franje, knopen en vele andere artikelen
speciaal voor carnaval!
Zie ook: www.vanderwijstkleinvak.nl

BEDMODE BADMODE TAFELMODE

Voor al uw:
- sokken - kniekousen
- leggings - maillots
- werk/wandelsokken

Theo van Eeuwijk

Dus tot dinsdag op de markt in Horst

IS BIN
keN!n
ekNE
LLE!CT
E COop
AlIEle dekbedovertr
imen
ruUW
ij NIE
WDE
d! EN
ijsOP
| SL
gepr
afNS
rkKE
steLA
nuES
ne|lHO

sokken

kraam

Voor jong en oud

FLANEL

fla
NS
enKE
tij|nLA
saN
en,KE
toEK
kaTR
OVER

26
01

Schoolkinderen boeken
vooruitgang
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Proclamatie nieuwe Dreumelprins

De bibliotheken in Lottum en America zijn verhuisd. Op vrijdag 20 januari droegen de leerlingen van de scholen
de Bottel en de Wouter zelf een steentje bij aan de verhuizing. De schoolbibliotheken zijn een feit.

Renée nog steeds
Dreumellinneke
Op zaterdag 28 januari wordt in de Mèrthal in Horst de nieuwe
Dreumelprins bekend gemaakt. Het publiek mag een vol programma
verwachten, met onder meer een optreden van Renée van Wegberg.

Yanny uit America is jarig en wordt
zeven jaar. Haar verjaardag heeft
vandaag een extra feestelijk tintje.
Samen met haar klasgenootjes mag
ze boeken verhuizen. Met tassen vol
kinderboeken lopen de leerlingen
basisschool de Wouter binnen om de
schoolbibliotheek te bevoorraden.
Keurig in een rij zetten ze één voor één
de boeken in de kast. José de Hoop van
BiblioNu kijkt met een glimlach toe.

Een behoorlijke
verandering
“Deze verhuizing brengt een
behoorlijke verandering met zich

mee. Vijf jaar lang konden de inwoners van America de boeken lenen in
de bibliotheekruimte van Aan de Brug.
Vanaf nu staan alle kinderboeken hier
in de schoolbibliotheek van De Wouter.
De leerlingen en leerkrachten hebben
vanaf nu de boeken binnen handbereik.
Dat zorgt voor een extra stimulans bij de
kinderen om boeken te lezen.” Intussen
heeft Yanny haar boeken in de kast
gezet. Zij is erg blij met de boeken op
school. Volgens haar juf verslindt Yanny
boeken. “Voor de volwassenen gaat het
een en ander veranderen. Mensen die
boeken willen lenen, kunnen ze vanaf nu
bij de bieb in Horst halen of via internet
bestellen. De bestelde boeken worden

hier afgeleverd en kunnen vervolgens
worden opgehaald.”, vertelt José.

Een soort boekenjuf
Op de vraag hoe het zit met
ouderen, die veelal nog geen gebruik
maken van internet, antwoordt zij:
“Voor de ouderen bestaat er al een
regeling. Vrijwilligers zoeken samen
met de ouderen boeken uit en halen
en brengen deze vervolgens aan huis.
O ja, voor ik het vergeet: ik coördineer
projecten op de scholen om het lezen
van boeken bij kinderen te bevorderen.” Een soort boekenjuf? “Ja, zo zou je
het kunnen noemen”, besluit José met
een tevreden glimlach.

“Ik ben opgegroeid in een gezin
dat volop actief was en is in het
carnavalsleven”, vertelt Renée. De
Horstere was jarenlang dansmarietje
bij de carnavalsvereniging. “Ik heb
carnaval altijd gevierd. De sfeer op
straat en in de kroeg is super. Voor een
paar dagen moet even niks en mag
alles. Bijna alles. Ik voel me dan ook
nog een echt Dreumellinneke. Ik ben
en blijf een Horsters mègje en met de
vastenoavend doe ik net zo hard mee
als de rest. Als kind heb ik heel veel
Dreumelliedjes geluisterd en kende ik
alle cd’s uit m’n hoofd. Een liedjes dat
me direct te binnen schiet is ‘Carnaval

in Augustus’. Dat vond ik heel leuk.
En natuurlijk alle mooie liedjes van
Dorethé Cox, die blijven prachtig.”
Ondanks haar drukke werkzaamheden, probeert Renée elk jaar tijd vrij te
maken voor carnaval. Tenslotte vertelt
Renée wat het publiek van haar mag
verwachten tijdens de proclamatie.
“Ik ga proberen een feestje te bouwen
met het publiek. Ik heb geen traditionele carnavalsliedjes in m’n repertoire,
maar er zitten vast nummers bij die de
Mèrthal net zo luid zal kunnen meezingen.” Voor meer informatie kijk op
www.dreumel-horst.nl
(Foto: Ger Versteegen)

de markt van alle markten thuis
Grenzeloos
lekker!

Classe

Boerenkaas

met kruiden kilo 8,95
Royale heerlijk pikant kilo 9,95

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

truusjeswenskaarten
voor al uw wenskaarten
en hobbyartikelen!

Nieuwe collectie KERSTKAARTEN
Altijd de nieuwste collectie Al meer dan 25 jaar een begrip op de markt

KroonsKippenKot
Bij inlevering van deze
advertentie ontvangt u
in week 5 en 6 2012 bij
aankoop van een hele kip

2 drumsticks

gratis

Kom even langs!

Dinsdagmorgen markt Horst en dondermiddag markt Sevenum
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Portret van Jacqueline
Hoebers
Schilderes Jacqueline Hoebers uit Horst exposeert bij restaurant Chitanie. Een serie portretten van Edith Piaf
geeft een indruk van haar kunnen. Het is de allereerste keer dat zij een expositie van haar werk houdt.

“Ik maak uitsluitend portretten van
mensen”, vertelt Jacqueline Hoebers,
gezeten aan de stamtafel van restaurant Chitanie. “Beelden van mensen,
waarbij tragiek een rode draad vormt
in mijn werk. Kijk maar eens naar de
serie portretten van Edith Piaf. Ik raakte
door haar gefascineerd toen ik de film
over haar leven had gezien. Zo gebeurt
het eigenlijk altijd. Ik zie een beeld of
een foto van een persoon en dan denk
ik: ´daar moet ik iets mee gaan doen´.
Vervolgens begin ik aan een schilderij
en houd mij vast aan datgene wat ik op
het doek wil zetten, waarbij de uitdrukking op het gezicht het verhaal moet
vertellen. Ik hoop dat mensen die naar
mijn schilderij kijken hetzelfde gevoel
bij dat verhaal krijgen als ik.”
Jacqueline raakte in de ban van
het portretschilderen in haar geboorte-

plaats Maasbree. “Ik was zeventien en
sloot mij aan bij een clubje dat regelmatig op de zolderkamer bij kunstschilder Gijs Trepels samenkwam. Het was
de enige creatieve bedrijvigheid in het
dorp. Dat was het begin van een creatief leven, waarbij de schilderkunst de
boventoon voert. Toen ik moeder werd
hebben het schilderen en anderszins
creatief bezig zijn op een lager pitje
gestaan. Op een gegeven moment
heb ik het schilderen weer opgepakt.
Inmiddels ben ik oma en heb onlangs
een opleiding aan de Academie van
Schone Kunsten in Arendonk in België
afgerond. Ik schilderde in eerste
instantie puur voor mezelf. Ik vind het
heerlijk om creatief bezig te zijn. Het
is de eerste keer dat ik mijn werk in
het openbaar exposeer. Ik was erg
benieuwd naar wat de mensen van

Jeugdprins Tom II
van Ût Ezelsköpke
Op zondag 22 januari werd de jeugdprins van ‘t Aezelsrieëk geboren:
prins Tom (Lucassen) II van jeugdcarnavalsverieëniging Ût Ezelsköpke.

de serie portretten van Piaf zouden
vinden. Daarom ben ik met exposeren
begonnen. Het is wel belangrijk dat de
expositie bij de ruimte moet passen.
Het pand van Chitanie leent zich uitstekend voor het tentoonstellen van deze
werken. Het ademt de juiste sfeer.”

Samen met zijn adjudanten Casper
Wijnen en Niek Baeten zwaait prins
Tom II dit vastelaovesjaar de sceptor in
Sevenum, bijgestaan door de raad van
elf en de dansmarietjes. Het motto van
jeugdprins Tom is “Efkes gèn werke

Weer die tragiek

Receptie Prins Ger II
van D’n Bok Swolgen

Momenteel werkt Hoebers aan een
nieuwe serie portretten. “Tja, weer die
tragiek. Dat zegt overigens niets over
mijzelf. De serie waar ik nu aan werk
heeft als thema zwervers en daklozen.
Ik heb gewoon iets met verweerde en
oude koppen. Maakte ik vroeger vooral
herkenbare portretten, nu richt ik mij
meer op het impressionisme. De creativiteit komt uit mijn hart en ik heb geen
commercieel uitgangspunt. Ik schilder
het liefst datgene wat mij echt raakt.”

op ût veld of liere, Weej goan irst
carnaval viere!” Op zondag 12 februari
vanaf 15.11 uur is iedereen van harte
uitgenodigd om de jeugdprins en zijn
gevolg een handje te komen geven in
de Aezelsstal, de Wingerd, in Sevenum.

Op zondag 29 januari 2012 recipieert prins Ger II van cv D’n Bok uit
Swolgen samen met prinses Sonja en zijn adjudanten Arlo en John. De
carnavalsvereniging nodigt iedereen uit voor de receptie die om 14.11 uur
begint in café-zaal Wilhelmina.

Specialisatie
Doolgaardstraat 42
Tel: 077 398 68 95
Mob: 06 547 270 21
Website: www.li-ren.nl

Chinese tuina
massage tegen
• chronische pijn
• stress en spanning
• anti gezichtsrimpels

Elke dag open Op zaterdag vanaf 09.00 uur
Meubels en Tuinmeubelen
Meubels en
Tuinmeubelen

Industrielaan 4
De BC
grootste
5721
Asten

en

T: 0493 670910
goedkoopste
E: info@wiegersxl.nl

carnavalswinkel
www.wiegersxl.nl
van De peel

Zondag 29 januari
koopzondag
van 12.00 tot 17.00 uur

Industrielaan 4, 5721 BC Asten
T: 0493 67 09 10
E: info@wiegersxl.nl

www.wiegersxl.nl

Een unieke lokatie verdient uniek personeel!
Daarom vragen wij, IJssalon Clevers, enthousiast, flexibele en gemotiveerde medewerkers,
die samen met ons van de Floriade een succes willen maken.
Wij zijn voor de periode april 2012 tot oktober 2012 op zoek naar

parttime medewerkers

m/v

voor 10 tot 30 uur per week.

Lijkt het jou leuk om op deze unieke lokatie te werken en de mensen te
verblijden met een overheerlijk Clevers ijsje, mail dan je sollicitatie naar
joris@clevers.nl schrijven mag ook:
Clevers IJs BV, t.a.v. Joris Stappers,
Hagelkruisweg 3, 5971 EA Grubbenvorst

Ger Kursten is 38 jaar en werkt
als tractorchauffeur bij loonbedrijf
Hoeijmakers Kellenaers. Ger is al enkele
jaren lid van cv D’n Bok. Carnavalvieren
is dan ook één van zijn grootste
hobby’s. Maar zijn echte hobby is zijn
gezin. Ger is dit jaar 12,5 jaar getrouwd
met Sonja. Samen hebben zij een zoon
van 8 jaar, Luuk, en een dochter van 6
jaar, Lieke.
Het motto van prins Ger en prinses

Sonja is ”Weej zette mit deez daag de
tractor ien de schop, dan wurd dizze
carnaval helemaol top”. Voorafgaand
aan de receptie hijst de vereniging samen met Joekskapel Hoëge Noë(d)t de
vlag bij prins Ger II. Hiervoor vertrekken ze om 13.00 uur vanaf café-zaal
Wilhelmina. Ook hierbij is iedereen van
harte uitgenodigd. Tijdens de receptie
zijn er optredens van de dansgardes
Dancing Girls en Now or Never.
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11 vragen aan prins Maurice I

De enige kleine prins
Wie bent u?
Ik ben Maurice van de Mortel uit Griendtsveen. Ik ben de
jeugdprins van de Klotbultjes. Een bijnaam heb ik niet, het
is gewoon prins Maurice I. Nou ja, gewoon… Ik ben nog
niet getrouwd, ik ben nog vrijgezel, ik ben ook pas 12 jaar
dus ik heb ook nog wel even de tijd. Ik heb twee oudere
broers van 15 en 16 jaar.
Waar werkt u?
Werken hoef ik gelukkig nog niet, ik zit in het eerste jaar
van de middelbare school op het Alfrinkcollege in Deurne.
Op school weten ze nog niet dat ik prins ben geworden,
maar dat vinden ze vast wel leuk. Later wil ik misschien
zelf meester worden op de lagere school of in Borneo
helpen met het redden van apen.
Waarom heeft u ja gezegd op de vraag om prins
carnaval te worden?
Ik ben gevraagd om prins te worden. In het begin vond
ik het nog een beetje eng maar omdat mijn vrienden
adjudanten mochten worden, heb ik ja gezegd en nu vind
ik het hartstikke leuk.
Door wie wordt u bijgestaan als prins carnaval?
Zoals ik hierboven al zei, ik word dus bijgestaan door drie
vrienden van mij, zij zijn mijn adjudanten. Het zijn Lars
Honings, Len van der Steen en Jop Joosten.
Wat betekent carnaval voor u?
Carnaval betekent voor mij gezelligheid, samen meedoen
aan de optocht, feesten in de zaal van ons
gemeenschapshuis en natuurlijk een
week vakantie.
Wat wordt er volgens u van
prins carnaval verwacht?
We gaan naar een heleboel recepties om andere
prinsen te feliciteren, we
gaan naar de buutavond, we bezoeken
de basisschool en we
reiken de huisorde uit

CS De Klotbultjes

Beste mensen
groot en klein,
samen carnaval vieren
da`s pas fijn!
Alaaf.

aan iemand uit Griendtsveen die zich heeft ingezet voor de
gemeenschap. Ook kiezen de mensen uit Griendtsveen nog
een knapzak uit. Die is voor iemand die eens extra in het
zonnetje mag worden gezet.
Wat wenst u de carnavalsvierders in uw gemeente toe?
Een heel gezellig feest. Want voor alle mensen, groot en
klein, moet het een keileuk feestje zijn. Alaaf!
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik vond het een hele eer dat ze mij kwamen vragen.
Welke carnavalsactiviteit is voor u het hoogtepunt?
Ik kijk het meeste uit naar de sleuteloverdracht. Dat is toch
een officieel moment en ik ben de enige kleine prins, dus
dat vind ik extra spannend.

Hendrik Mesdagstraat 7
5753 DA Deurne
T 0493 - 32 02 22
www.jpmfastfood.nl
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Hoeveel uur verwacht u te slapen tijdens carnaval en
heeft u dagen gereserveerd om te herstellen?
Voldoende, ik ken mijn moeder! Nee hoor, dat is een
grapje, ik mag best wat langer opblijven, per slot van
rekening wordt je niet elke dag prins carnaval. Ik heb
gelukkig de hele week vakantie, dus ik heb tijd genoeg
om uit te slapen.
Welk advies zou u uw opvolger in 2013 mee willen
geven?
Zeker doen, het is hartstikke leuk. En wat heel belangrijk is
in ons dorp is dat het blijft bestaan, de carnaval. De kermis
is er niet meer dus carnaval moet zeker blijven. Waar
moeten wij anders leren feesten?

09-06-2011
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JANUARI ACTIE: aLLE stiLLE WiJNEN 6 HaLEN = 5 BEtaLEN

Wijn van de maand:
Paternina Banda Verde
S L I J T E R I J

WEiJs
DRANKENHANDEL

Biologische producten zijn populair. Soms verrast
zo’n product door zijn zuivere kwaliteit. Deze Banda Verde
(100% Tempranillo) is hier een goed voorbeeld van.
De geur en de smaak hebben veel fruit en kruidigheid.
Geen houtrijping maar wel perfect gemaakt en zuiver.

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl
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11 vragen aan prins Jos I

Maondaagsvereiniging De Plaggenhouwers

Een carnaval vol klug en kleur
Wie bent u?
Ik ben Jos Mulders, mijn roepnaam is Jos, zover ik weet zijn
er van mij geen bijnamen bekend. Nog niet. Met carnaval
ben ik prins Jos I. Ik ben getrouwd met Lucienne Cordang
(43 jaar) en vader van twee dochters, Eef (11 jaar) en Sil (9
jaar). Zij vinden het helemaal geweldig dat ik prins ben en
genieten er ook met volle teugen van.
Waar werkt u?
Ik ben eigenaar van Mulders Metaal op Maat, een las- en
constructiebedrijf dat ik in 2008 gestart ben.
Waarom heeft u ja gezegd op de vraag om prins
carnaval te worden?
Ik heb ja gezegd omdat het natuurlijk een hele eer is om
gevraagd te worden als prins van de Plaggenhouwers, al
hadden er vele in het dorp niet verwacht dat ze mij ooit
zouden vragen om als prins voorop te gaan. Waarom ze dat
denken moet u niet aan mij vragen.
Door wie wordt u bijgestaan als prins carnaval?
Ik wordt bijgestaan door twee adjudanten, André Janssen
(41 jaar) en Peter Relouw (43 jaar). Het bijzondere aan dit
Plaggenhouwers-trio is dat we drie buurmannen zijn die
alledrie een eigen bedrijf runnen aan de Mercuriusweg in
Grubbenvorst. In de keuken wordt ik bijgestaan door mijn
eigen keukenprinses.
Wat betekent carnaval voor u?
Carnaval betekent voor mij veel plezier maken met iedereen en op zijn tijd natuurlijk ook een lekker glaasje bier.
Wat wordt er volgens u van prins carnaval verwacht?
Tijdens de “geheime” vergaderingen met de prinsencommissie vanaf begin november is mij uitgelegd wat er van
een prinselijk trio verwacht wordt en welke verplichtingen er allemaal zijn. Natuurlijk moet
je ook netjes gekleed gaan (“de
bôks mot aanbliéve” volgens
de chef protocol, Ome Gé),
want je bent een jaar lang
het visitekaartje van De
Plaggenhouwers.

Heej
staon weej
dan, dreej op en rie.
Beej elk fiëst zien weej
van de partie. Iezersterk
gaon weej d’r veur,
2012 en jaor vol
klug en kleur.

Wat wenst u de carnavalsvierders in uw gemeente toe?
Natuurlijk op de eerste plaats een kei te gekke Gekke
Maondaag op 6 februari met heel veel Klug & Kleur, een
schitterende optocht en een dag waarover nog jaren gepraat zal worden. Daarna feesten we met alle Plaggen en
Plagginnen nog door tot aan aswoensdag.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Het is een fantastisch gevoel om gevraagd te worden als
prins. Ik heb die dag dan ook de hele dag gelachen en de
mensen om mij heen wisten niet waarom, maar ik natuurlijk wel.
Welke carnavalsactiviteit is voor u het hoogtepunt?
Het uitkomen als prins Jos I tijdens het prinsenbal en dan
overal in de zaal die kei te gekke reacties van de mensen.
Ook de receptie was schitterend, zoveel mensen die je komen feliciteren en dus erg gelukkig zijn met zo’n goeie prins.

Hoeveel uur verwacht u te slapen tijdens carnaval en
heeft u dagen gereserveerd om te herstellen?
Elf uur slapen is meer dan voldoende tijdens de carnaval,
want natuurlijk willen we niks missen. Na aswoensdag ga
ik met mijn adjudanten zeven dagen naar een subtropisch
eiland om, liggend aan een parelwit strand, onder het
genot van een lekker koud biertje na te genieten van een
onvergetelijke, schitterende tijd als prinselijk trio van de
Plaggenhouwers.
Welk advies zou u uw opvolger in 2013 mee willen
geven?
Dan kan ik hem pas vertellen als we alles beleefd hebben,
want elke activiteit is nog steeds een verrassing voor
mij. Tenslotte wens ik iedereen in Horst aan de Maas een
schitterend carnavalsseizoen toe, met veel klug en kleur.
Alaaf!

Venloseweg 11
5971 CG Grubbenvorst
Tel. 077 366 13 09
info@devonkel.nl

www.devonkel.nl
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Wij feliciteren prins Jos I

André!
adjudanten Peter en
Proficiat Prins Jos I en
Huët
Vera Vercoulen - van
De Plaggenhouwer 3,
5971 LB Grubbenvorst
T: 06 464 26 550
nl
E: info@vercoulensupport.

!
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VOcHT
wering
Het waterdicht maken
van kelders en muren.
Ook voor al uw betonrot.

folk, musette & kleinkunst
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DARK ROSIE 16.00 uur

Tel. 06 53 29 94 57 WWW.CAMBRINUSCONCERTEN.NL

CARNAVAL
Camping Centrale

gebr. janssen b.v.

Maasbreeseweg 3 Sevenum 077-4671818
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11 vragen aan prins René I

De scepter minimaal één keer kwijtraken
Wie bent u?
Mijn naam is René Hoeijmakers, maar met carnaval René
dun urste. Ik ben getrouwd met Janine en heb twee dochters, Mila van 7 en Kris van 5. De kinderen wisten nog van
niets. Bij het uitkomen stonden ze vooraan, het was prachtig
om de verbijstering op hun gezichten te zien, al waren ze
wel enigszins verontwaardigd toen ze erachter kwamen dat
wij het al wisten en niets hadden verteld.
Waar werkt u?
Ik werk voor ingenieursbureau Arcadis als hoofd
Watervoorziening. Ik wilde mijn prinsschap alleen aan een
klein groepje collega’s melden, maar dat liep fout door een
artikel in HALLO, dat door een verwijzing naar het bedrijf automatisch op het nieuwsoverzicht op het intranet belandde.
Maar de reacties waren erg leuk.
Waarom heeft u ja gezegd op de vraag om prins carnaval
te worden?
Dat is heel gemakkelijk: in Brokeze wordt gestemd door de
mensen uit het dorp. Daarnaast is het ook nog eens een
jubileumjaar, dus extra mooi. Weigeren was geen optie
en heb ik geen moment overwogen. Mijn vader is in 1988
prins geweest. Hij was toen 40, dus ik ben hem een jaar
voor.
Door wie wordt u bijgestaan als prins carnaval?
Door Janine uiteraard. Mijn adjudant is Johan Janssen, een
van mijn beste vrienden. Hij hoefde er niet heel lang over
na te denken volgens mij. Verder heb ik waarschijnlijk de
enige Raad van Elf die uit veertien personen bestaat. En
de vorst, de Kreye-politie, de narren en de dansgarde, ik
kom niets tekort.
Wat betekent carnaval voor u?
Ik heb het altijd als een leuk
feestje gezien wat echt
past bij de regionale
cultuur. Het verkleden maakt dat
de sfeer anders
is dan bij een

Dizze Carnaval
zien weej d’n baas,
ien ut mojste diël vaan
Hors aan ôs Maas.
al
Iederiën vaan De Losw
an,
tot aan de Miëlderse Ba
ien
gut d’r dit jubileumjoar
ozze Kreyenès duchtig
tegge’n aan!

normaal feest.
Wat wordt er volgens u van prins carnaval verwacht?
Van mij wordt verwacht dat ik er een prachtige carnaval van
maak, niet meer en niet minder. De planning is vol elk weekend. Dat vergt een goede conditie, dus we zijn dit weekend
al op stap gegaan om te ‘trainen’. En dat ik op zijn minst één
keer de scepter kwijtraak, want dat levert een vat bier op.
Wat wenst u de carnavalsvierders in uw gemeente toe?
Voor de hele gemeente Horst aan os Maas? Die wens ik net
zo’n goede carnaval toe als wij in Brokeze hebben.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Het was voor mij totaal onverwacht. Elk jaar zijn er wel
een aantal mensen die zeggen dat ze op je gestemd hebben om je zenuwachtig te maken. Vanaf het moment dat
ik gebeld werd was het alleen nog maar hartstikke mooi,
het is een eer.

Welke carnavalsactiviteit is voor u het hoogtepunt?
Die vraag kan ik beter achteraf beantwoorden. Maar het prinsenbal was tot nu toe het hoogtepunt. Het jubileumweekend
en de buutavond worden erg mooi. Misschien wordt de Tour
de Brokeze op zelfgemaakte fietsen wel de mooiste dag.
Hoeveel uur verwacht u te slapen tijdens carnaval?
Geen idee, maar ik verwacht wel vrij moeiteloos in slaap te
vallen. Te weinig waarschijnlijk, want ik ben van plan om de
carnaval tot de laatste snik te vieren.
Welk advies zou u uw opvolger in 2013 mee willen
geven?
Ik moet nog beginnen. Maar in ieder geval geen zorgen
maken, er staat een hele vereniging klaar die alles regelt. En
van alles genieten. Oh ja, en als een van je goede voornemens is om gewicht te verliezen, dan zou ik daar pas na
carnaval mee starten.

n 74
Gebroeders van Doornelaa
47 02
398
5961 BD Horst T 077
l
n.n
sig
www.francishairde

Wij feliciteren prins Re

né I Francis & Luc

nlo
nlo
Ve
Ve
nsRAns
tio
luHotio
luHBO
o
S
S
lta
l
ta
en
en
D
D
M
M
RIU
RIU
TO
TO
RA
BO
LA
LA
SC
NISC
CH
CH
TENI
ND
TAND
TATE

CV De Krey

éI
Wij feliciteren Prins Ren

Broekhuizen
Veerweg 15, 5872 AEOranje/geel
77%7
4631
U, 100
7-116
07tone
* Pan
Antraciet grijs
tel. 077-4631444 - fax
, Y = 100% en Kl= 0%
* C = 0%, M = 16%
* Pantone 433 U, 100%
viljoen.n
pa
95%
=
as
K
en
ma
w.
Y = 0%
ww
= 210 en B = 0
G
l
,
225
n.n
=
R
*
joe
* C = 33%, M = 3%,
vil
maaspa
infGo@
= 39 en B = 50
* R = 22,

4

4

t heagv 1e n w e g 1
J a c h t h Ja av ec nh w
o
e8 nNl oT, Ven
V e n llo
8 N 5T,8
9 V2NT
5 9 2592
Jachthavenweg 14
et ni ol on .snvl e n l o . n l
v
s
n
o
i
u
u
l
l
o
o
s
s
l
l
a
a
t
t
n
n
e
e
d
d
.
.
w
w
ww
ww
l
l
n
60
n
.
.
o
o
l
l
n
16
n
e
e
v
v
T 077 382
t t l @ d e nt t la@l sdoel nu t ai ol sn os l u t i o n s
2 1660
76 63 08.nl
T : 0 7 7 sve
T3 :8 02 71nlo
tion
olu
als
www.dent
F : 0 7 7 F3 :8 07 7475 23 18 7 4 5 2 1
ttl@dentalsolutionsvenlo.nl

ts.darts.
dartan
tande
viaiefdevia
ief lus
exc
ht,dac
ht,lusexc
aan
omenaan
omdac
enuw
uwree
sch
den
denree
tansch
Als tan
Als

temming van de directie

rd worden zonder toes
en mogen niet verande
De kleuren liggen vast
en.
viljo
spa
Maa
van Het

rt op

Kijk voor onze nieuwe kaa

Lettertypen
s - Book
en als lettercontouren!
* Restaurant = LuzSan
it gebruiken als font, alle
r R en de letters t. Noo
Aangepast zijn de lette
ular
Reg
Century Cothic
* Het Maaspaviljoen =
rcontouren!
alleen gebruiken als lette
Spatiëring is aangepast,

www.hetmaashotel.nl

R van Restaurant.
Lijnwerk
e lijndikte als de letter
logo dient
linkerzijde heeft dezelfd
of verkleining van het
g
rotin
* De illustratie aan de
verg
Bij
.
ling
evenwichtige inde
Hierdoor ontstaat een
ren.
nde
vera
ing mee te
e!
deze lijndikte in verhoud
worden, aan de linkerzijd
aflopend geplaatst te
rond verder doorloopt
de antracietgrijze achterg
* De illustratie dient altijd
dat
zijn
geeft.
k
aan.nl
kelij
en tel
dza
noo
sho
erp hier
aabov
kan het
ontw
etm
het
ls
w.h
zoa
r,
ww
doo
14,
dan
* In sommige gevallen
t
21
loop463
jde 77
erzi(0)
+31
en,deT ond
uizaan
De witte
ekhlijn
11n. Bro
naar ben
eg ede

Veerw

vur enne boetegwoên
schonne hof

• Tuinontwerp
• Tuinaanleg
• Tuinonderhoud
• Sierbestrating
• Beplanting

28 01 23
Broekhuizen • tel 06 43
Horsterweg 23, 5872 CC
niers.nl
ve
rs.nl • info@voestenho
www.voestenhovenie

EN
STA A N D E B E D R I J V
N
E
V
O
B
S
N
E
M
A
N
ELICITEERD
PRINS RENE I GEF

30

cultuur

26
01

Prinsenpaar ’t Trefpunt
bekend
Prins Peter en prinses Mayke zijn tot nieuw prinsenpaar 2012 van disco ’t Trefpunt in Horst
uitgeroepen. In een drukke B2 kwam het kersverse prinsenpaar na de proclamatie tevoorschijn
uit een kikker.

FELICITEERD
PRINS FRANK I GE
EN
TA A N D E B E D R I J V
NAMENS ONDERS

In het dagelijkse leven werken onze prins en
prinses allebei als postbezorger. Hun lijfspreuk
voor dit carnavalsseizoen is dan ook: “Normaal
doen we de post in de bus, maar met carnaval
vergeten we deze klus.” Prinses Mayke Thielen
komt uit Horst. Prins Peter Ewals komt uit Leunen
en is sinds kort woonachtig in Venray.
Wie dit jaar het nieuwe prinsenpaar zou worden is een goed bewaard geheim gebleven. Dit

bleek uit het feit dat bij de prijsvraag: “Wie wordt
het nieuwe prinsenpaar van disco ’t Trefpunt?”
niemand het helemaal goed geraden had. Silvie
Giezen had de nieuwe prins wel goed geraden
en zij mocht dan ook het carnavalspakket in
ontvangst nemen.
Voor meer foto’s van het uitkomen van de
prins en prinses kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Alde Knoeper uitgereikt
aan Lemmen & Co
Op woensdag 18 januari om 20.11 uur ontving Lemmen & Co d’n Alde Knoeper van de
Horster carnavalsvereniging D’n Dreumel. In residentie zaal De Lange werd de familie in het
zonnetje gezet.

Prins Frank en prinses Laura

EN CA FE
RE STAU RA NT, ZA LE N

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83
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Prins Frank en prinses Laura

gefeliciteerd!
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Wij feliciteren onze
oud-weekendmedewerker
prins Frank I
en prinses Laura!
erlo
Ovivo - Heesweg 9, Me
-697271 of www.ovivo.nl
Voor openingstijden 0478

“Al 35 jaar is de familie Lemmen present in
de Horster optocht. Met de groep Lemmen & Co
staan ze elk jaar garant voor actuele onderwerpen, mooie kostuums en zichtbaar plezier. Reden
voor de Ald Preense van D’n Dreumel om hen d’n
Alde Knoeper toe te kennen”, liet D’n Dreumel
eerder dit jaar al weten. D’n Alde Knoeper wordt
jaarlijks uitgereikt aan degene die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de carnaval en d’n
Dreumel in het algemeen. De onderscheiding

werd in 1974 ingesteld door D’n Dreumel en
wordt jaarlijks toegekend door de Ald Preense.
Lemmen & Co is ontstaan in 1977, toen de
broers Thei en Joep Lemmen voor de eerste maal
meededen. Momenteel doen drie generaties
Lemmen in de optocht mee. In 2009 was hun
jubileumdeelname aan de optocht. Voor de 33e
keer was Lemmen & Co van de partij.
Voor foto’s van de uitreiking kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Hoofdstraat 6
Han & Riny Friesen
o
et.nl 5864 BE Meerl
E-mail hanfriesen@plan

Tel. 0478 69 17 49
Fax 0478 69 03 39
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11 vragen aan prins Frank I

Van jongs af aan geleerd carnaval te vieren

De trom en de toet
ien de kast,
want mit dees daag
halde weej un lekker
pilske vast.

ook afgerond heb. Ben dus druk bezig met solliciteren.
Waarom heeft u ja gezegd op de vraag om prins carnaval
te worden?
Carnaval vieren zit bij ons thuis in het bloed, want mijn vader
is al eerder prins geweest in het Swolgese Bokkeriek. Van
jongs af aan ben ik meegenomen naar de carnaval, en zo heb
ik geleerd dit feest te vieren. Om dit jaar voorop te mogen
gaan vind ik geweldig en een hele eer.
Door wie wordt u bijgestaan als prins carnaval?
Mijn vriendin is nu dus prinses Laura. Verder natuurlijk de raad
van elf. En dit jaar hebben we in Mieëldere naast een nieuwe
voorzitter ook een nieuwe vorst. Deze vorst is al een keer prins
geweest dus die kan me met zijn ervaringen bijstaan.

Wij feliciteren
prins Frank I
691392
BC Meerlo • Tel. 0478
Hoofdstraat 31 • 5864
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E info@elektrokusters.nl

BC Meerlo
Hoofdstraat 13, 5864
90
T 06 53 11 63
.nl
E info@vakantie-meerlo

BE Meerlo, Tel. 047869
Hoofdstraat 20a 5864

Hoofdstraat 20a, 5864 BE

carnavalskaarten

.nl

www.vakantie-meerlo

groepsverblijf,
ten
Hotel, zakelijk verblijf,
stoere hutten, stoere ten
vakantieappartementen,
en zorgvakanties.
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De Cocq van Haeftenstraat

(0478) 691803 - www.slag
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prins Frank I
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Uw adviseur
is altijd dichtbij...

erijvandepasch.nl
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CV De Vöskes

Wie bent u?
Ik ben Frank Thijssen. Ik ben 22 jaar,
woon nog thuis en heb een oudere
en een jongere zus. Ik heb een
relatie met Laura uit het
Wiendbuuleriek.
Waar werkt u?
Momenteel ben ik stagiair
bij PB-ICT Solutions,
maar daar ben ik bijna
klaar. Daarna wil ik gaan
werken omdat ik mijn
opleiding ICT niveau 4 dan

Wat betekent carnaval voor u?
Veel gezelligheid waarbij iedereen gelijk is, samen veel
plezier maakt en niet let op de tijd. En waarbij de nodige
biertjes niet zullen ontbreken.
Wat wordt er volgens u van prins carnaval verwacht?
Voorop lopen met de carnaval en veel plezier maken met
de rest van de carnavalsvierders. Op vrijdag een bezoek aan
de basisschool en de zieke mensen in het dorp opzoeken,
behoren onder andere tot de bezigheden.
Wat wenst u de carnavalsvierders in uw gemeente toe?
Natuurlijk heel veel plezier en schik tijdens deze dagen,
waarbij het niet te koud is zodat iedereen er ook goed
van kan genieten. En voor alle prinsen om er vooral van te
genieten en dat het onvergetelijke dagen mogen worden.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Het was een hele eer om gekozen te worden tot prins van
de Vöskes. Ik had helemaal niet verwacht dat ze mij zouden
vragen.
Welke carnavalsactiviteit is voor u het hoogtepunt?
Het uitkomen was tot nu toe een hoogtepunt omdat daar
eindelijk bekend werd gemaakt dat ik de prins werd. Van de
prinsenreceptie wordt gezegd dat het een hoogtepunt is, en
ik kijk heel erg uit naar het ‘antappe’ in het café en de soos,
omdat dit toch altijd wel een gezellig feest is.
Hoeveel uur verwacht u te slapen tijdens carnaval?
Niet heel veel omdat het toch een heel druk programma is. Je
begint zaterdagavond met de carnavalsmis, en gaat vandaar
uit verder naar het café en de soos. Zondag ‘s morgens
weer op tijd verzamelen omdat we met de bus naar de
sleuteloverdracht in Horst gaan. En zo gaat het eigenlijk al die
dagen: door tot in de kleine uurtjes en ‘s morgens weer vroeg
present. Maar na de carnaval ben ik klaar met school, dus dan
heb ik tijd genoeg om bij te slapen.
Welk advies zou u uw opvolger in 2013 mee willen geven?
Daar weet ik nu nog niet zo gauw een antwoord op, na de
carnaval natuurlijk wel. Van mijn voorganger kreeg ik het
advies: geniet van alles wat met carnaval te maken heeft en
probeer zoveel mogelijk mee te maken.
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Boorebrullef Keuninklijke Harmonie ván Hôrs

’t Iês is gebraoke
Zaterdag 21 januari is in voormailige zaal de Vlies in Horst het boerenbruidspaar van 2012 bekendgemaakt. Het winters spel op de ijsbaan op het
Wilhelminaplein werd geregisseerd door Doortje Buijssen. Hier kwamen
Hanneke van den Beuken en René Kerstjens uit naar voren als boerenbruidspaar.

Boerebruidspaar CV de Geiten
In een goed gevulde Geitestal presenteerde carnavalsvereniging de Geiten afgelopen zaterdag het nieuwe
boerenbruidspaar van Tienray. Kees van Lijssel, zoën van Toon van Lijssel van de Gruun Schut uut ut Waeversgat
Gimmert en Mien van Zeeland uut ut zelfde gat is de bruidegom. Mariëtte Raijmakers, dochter van Harrie
Raijmakers van de Hilakker en Annie Kanters van ut Muuzenhol beide uut ut Pierewaaiersriek te Boakel is de bruid.
Zij worden op 21 februari in de onecht verbonden.

De getuigen tijdens de plechtigheid
zijn Theo Gielens, zoën van Jan Gielens
van zandkoele Grad van de Geite
uut Tiender en Anneke Jeuken van
de Geijsterse Keieschieters en Cobie
Kusters, dochter van Gerhard ‘de Krul’
Kusters van ut Dartele Veule uut Veule
en Nelly van Hoof van de Venraodse

Hanneke ván Willem Tailleur ván
de Sonneheerdt en ván Grada Maers
ván de Zandstraol (Hanneke van den
Beuken) en René ván Kerstjens Kuüb
ziene Sjaak en ván Riny ván Tilmans
Sjeng (René Kerstjens) kwamen uit de

g(r)ats bij De Lange. Zij geven elkaar
op dinsdag 21 februari om 14.11 uur
het jawoord in de Mèrthal in Horst. De
bruid is de dochter van Gerrie en Wiel
van den Beuken die in 1977 het boorebroedspaar van de harmonie vormden.

Playbackweekend
Jeugdcarnaval America

Piëlhaas. Kees en Mariëtte runnen in
het dagelijks leven een varkens- en
kuikenbedrijf in Tienray, zijn goed
vertegenwoordigd in het sociale
leven en trekken er graag samen
met de fiets op uit. Hun drie kinderen
Renate, Robert en Bart zijn ook erg
actief tijdens de Tienrayse carnaval.

CV de Geiten denkt met dit bruidspaar
gebeiteld te zitten.
De huwelijksvoltrekking vindt plaats
op dinsdag 21 januari om 14.00 uur in
de Geitestal in Tienray. Aansluitend is
er gelegenheid het bruidspaar en de
getuigen te feliciteren.
(Foto: Aerts Leunen)

Preens(ver)raoje diël 3
Zondág is ’t dus wer zaowiet: nao lang spartele mog ozze veerenvieftigste jeugdpreens zich eindelijk in de
Mèrthal aan ’t Horster Dreumelpubliek gaon vertoëne. Beej deze de laatste tip um ’t groëtste geheim ván
’t westen te ontrafele.
Mit maximale inspanning kriegt
ozze neeje preens ’t iedere kier vur
mekaar zien oethaldingsvermoge te
vergroëte. ’t Is ok neet verwonderlijk
daat ie koste waat kost aoveral
’n stukske veur wil staeke. Onder

’t motto ‘oëst, west, thoês best’
wet ie zich aardig te redde in dees
economische crisis en haope weej mit
z’n alle wer op ’n groët succes.
Ás geej ment te wiëte wie ’t
giët waere, discussieer dán mei in

òs gastebook. En wilde wiëte of
ge ’t good het of ziede gewoën
beneejt? Kom dá zondaag 29 januari
naor de Mèrthal, wao ok os neej
jeugdboorebrullefgezelschap
teveurschien kumpt!

Jeugdcarnaval America organiseerde vorig weekend een playbackweekend waar al het talent uit het dorp zich kon presenteren. De jury koos
daarna de winnaars van de grote en de kinderplaybackshow.
St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

(web)winkel voor

natuurvoeding, homeopathie,
dieetvoeding, voedingssupplementen,
natuurlijke cosmetica en
lichaamsverzorging.

www.natuurwijzer-horst.nl
077-3981459

Yoga

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

Grubbenvorst • Horst
Kronenberg • Meerlo
Inlichtingen: Joke Philipsen
Tel: 0478 692673
E-mail: yokybird@hotmail.com
Op zaterdag 21 januari waren de
winnaars van de Grote Playbackshow
Bas Janssen, Lars Duijkers, Stijn Jacobs,
Sven Holtackers, Jasper Driessen en
Teun Lucassen. Zij gaven een spectaculair optreden weg met het lied
My heart wil go on van Celine Dion.
De film Titanic werd in pakweg drie
minuten met grandioos acteerwerk
op de bühne neergezet. Op zondag
22 januari was het de beurt aan de

kinderen van de basisschool in de
jeugdplaybackshow. De jury wees Lynn
Schurink met het nummer Dit is wat ik
wil van Liedewij aan als winnaar van
de onderbouw. Jasper Kleuskens, Jeroen
Kessels, Siem van de Homberg, Jim
Peeters en Dennis Nelissen werden met
het nummer Rock ’n roll train van
AC/DC de winnaars van de bovenbouw.
Voor meer uitslagen en foto’s kijk
op www.turftreiers.nl

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Mover met accu en lader,
montage @ 1250,00
Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

KEUKENS | WONEN | OPBERGEN
De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

NIEUW IN HORST!
Cijfer
Meester
Administratiekantoor
CijferMeester Koster
T 06 -15379092
E a.koster@cijfermeester.nl

SOLIDE
PROFESSIONEEL
PERSOONLIJK

Meer dan alleen cijfers
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Huiskamerconcert in hartje Sevenum

Boerenbruiloft
Mooie wisselwerking tussen Sevenum

folkmuziek en publiek

Op zaterdag 21 januari mochten de drie overgebleven kandidaten van
jongerenkoor Vocal Connexion dan eindelijk op auditie voor de vier charmante coaches in d’n Eazelstal in Sevenum.

Een banjo, een viool, een accordeon en een prachtige zangstem op het podium bij Horecacentrum De Sevewaeg
in Sevenum. De volgorde vindt organisator en oprichter van De Fookhook Piet Snellen (62) uit Sevenum niet zo
belangrijk. De enige voorwaarde is dat de muziek en zang je in het diepste van je ziel kan ontroeren. En volgens
Piet gebeurt dat regelmatig.

Achter in de zaal van De Sevewaeg
in Sevenum organiseert Piet Snellen
tijdens de koude maanden elke drie
à vier weken een optreden. “Wij programmeren van half oktober tot eind
maart folkmuziekoptredens. Buiten
deze periode is de kans op mooi terrasweer groter en dan zitten wij met een
lege zaal”, aldus Piet.

Een Engelsman die in
het Friese Sneek woont
Piet speelde eind jaren zestig in
een lokaal bandje in Sevenum. “Op ons
niveau speelden we de sterren van de
hemel. Zelf maakten we popmuziek,
maar voor mij liep altijd een tweede
spoor van folkmuziek mee. Ik kocht
elpees van The Dubliners, The Fureys,
en Silly Wizard”, aldus Piet. Twintig
jaar later bezocht Piet het Irish Music
Festival in Rotterdam met optredens
van diverse Ierse bands. De presentator vertelde dat The Doonan Family
Band in hetzelfde jaar terug zou keren
naar Nederland. “Die band vond ik zo
goed. Bij thuiskomst heb ik meteen
de organisator gebeld en hij verwees
me door naar het boekingskantoor van
Dave Tearney, een Engelsman die in het
Friese Sneek woont.” De agent hoefde
niet lang na te denken om op het
verzoek van Piet in te gaan. “Als jij die
artiesten graag in Sevenum hebt staan,
dan regelen wij dat”, zei hij. Via een
aantal kennissen in Sevenum kwam

Piet bij OJC Walhalla terecht. “Dit eerste
optreden was een groot succes”, zegt
Piet.
Boekingsagent Dave Tearney
regelde nogmaals een optreden voor
Piet. Ondertussen kwam Piet in contact
met Ton Heesen, eigenaar van De
Sevewaeg in Sevenum, die net de zaak
van zijn vader overnam. “Tot dan toe
was het een echt dorpscafé, uitstekend
voor bruiloften en partijen. Ton wilde
daar toch iets meer cachet aangeven.”
Ze raakten aan de praat over de keuze
van doelgroepen en kwamen tot de
conclusie dat ze iets voor elkaar moesten betekenen. Het publiek dat Ton
voor ogen had, was hetzelfde dat Piet
met zijn folkmuziek in zijn zaal wilde
hebben. “We besloten om de optredens
voortaan hier te doen en daarmee is
Fookhook ontstaan. Dat inmiddels al
twintig jaar geleden is”, aldus Piet.

Een goed glas bier in
de hand
De Ierse band The Iron Horse beet
in 1992 de spits af. Hoewel Piet over
belangstelling voor de folkmuziek niets
te klagen had, kregen de bands toch
een beetje moeite met de mensen
die hutjemutje op elkaar in het café
stonden. “Ze kwamen meer voor de
gezelligheid en niet speciaal voor de
muziek. Een goed glas bier in de hand,
gezellig kletsen en leuke muziek op de
achtergrond. Daar stonden ze niet al-

lemaal op te wachten.” Piet stelde voor
om te verkassen naar de zaal van De
Sevewaeg. “Hier ontstond een nieuw
concept. Een huiskamer, waar een
beperkt aantal mensen bij elkaar zit.
De bar is geopend en als iedereen een
drankje heeft en het optreden begint,
heerst in de zaal vooral een hele relaxte
stilte.

Zo breed mogelijk
programmeren
De Fookhook beperkt zich tot artiesten van de Britse eilanden. Engeland,
Schotland, Ierland en Wales. “We willen
eerst alleen traditionele folkmuziek
brengen uit die landen, maar singersongwriters en andere bands met
folkinstrumenten, viool en doedelzak
krijgen hier ook een podium.” Piet
probeert zo breed mogelijk te programmeren. Het moet vooral akoestisch zijn.
Op het podium klinkt het geluid van
pure instrumenten. “We zagen in de
Royal Albert Hall het Engelse duo Show
of Hands spelen. We wisten niet wat
we zagen, wat een spektakel in een tot
de nok toe gevulde zaal. Maar met het
grootste plezier spelen zij voor 100 tot
150 man bij Heesen Pietje in Sevenum.
“Ons huiskamerconcept schept een
goede interactie tussen de band en het
publiek. “Dat is voor mij de drive om
dit te doen”, aldus Piet.
Voor meer informatie en het
programma kijk op www.fookhook.nl

Concert met Iers temperament
Gemengde zangvereniging Con Brio organiseert samen met Cairn o’Mhor op zondag 29 januari een winterconcert. Kasteel Ooijen in Broekhuizenvorst staat deze middag geheel in het teken van temperamentvolle Ierse
zang en dans.
Cairn o’Mhor is een Brabantse
band. De band bestaat uit Michiel
Kuijs, Kees Schoone, John van Brakel
en Kees van de Sande. Ze spelen
tijdens het winterconcert uptempo
folk en ballades. Verder begeleiden

ze deze middag Pam en Bart de Leeuw
van de dansschool Scoil Rince Celtur in
Venlo. Deze twee tieners beoefenen de
Ierse danskunst.
Con Brio brengt een gevarieerd repertoire van verstilde winterse muziek

tot pittige ritmische stukken. Speciaal
voor deze gelegenheid spelen ze diverse traditionele Ierse volksliederen.
Het concert start om 14.00 uur en
de toegang is gratis.

Nadat werd getoond hoe de rode
stoelen vanuit de studio van RTL in de
Wingerd in Sevenum waren gekomen,
konden de coaches klaar gaan zitten
voor de ‘Blind auditions’. De Wattentiprock en de wc-bril blues, gezongen
door de eerste twee kandidaten,
waren geen succes maar toen Ken in
‘t Zandt als derde kandidaat zijn stem
liet horen en het Boorebroeluflied van
2012 inzette, werd er door de vier
coaches unaniem op de knop gedrukt.
Ken zat in de luxe positie om uit vier

dames zijn coach uit te zoeken. Om de
moeilijke beslissing te maken werd hij
bijgestaan door zijn ouders en vrienden
van het gezelschap. Uiteindelijk koos
Ken voor Doreen Verrijth en vroeg hij
de overige coaches als getuuge en
broedsmechje. Zij zijn het 44e boerenbruidspaar van carnavalsvereniging Dun
Ezelskop. Ken en Doreen zullen op 19
februari om 15.11 uur in de Wingerd in
de onecht worden verbonden.
Voor meer informatie zie
www.ezelskop.nl

CARNAVAL
Camping Centrale

gebr. janssen b.v.

Maasbreeseweg 3 Sevenum 077-4671818
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Vanaf nu in onze outlet

Next Door
50% extra

kassakorting
op outletprijzen!

Elke vrijdag en
zaterdag is onze
outlet geopend.

vrij: 9.30 t/m 21.00
zat: 9.30 t/m 17.00
Past. Vullinghsstraat 33

Jansen-Noy, Guides in Fashion | Sevenum | www.jansen-noy.nl
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Dark Rosie
in Cambrinus
Dark Rosie treedt op zondag 29 januari op in Cambrinus in Horst. De
driemansformatie bestaat uit Miranda Zuurbier, Ton Hemmen en Vincent
Lamers.

AGENDA
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America

Receptie Prins
za 28 januari 20.11-21.44 uur
Organisatie: De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

Broekhuizen
Winterconcert

zo 29 januari 14.00-16.15 uur
Organisatie: gemengde
zangvereniging Con Brio
Locatie: Kasteel Ooijen

Metal Bowling
Championship
za 28 januari 19.30 uur
Locatie: sport- en partycentre
De Riet

Kindermiddag

zo 29 januari 13.11 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan
en Pieëlhaas
Locatie: De Smelentos
Dark Rosie heeft een uitgebreid repertoire. In hun muziek zijn pop-, jazzen kleinkunstinvloeden te horen, maar
ook Franse musette en Amerikaanse
folkblues. Naast eigen werk spelen ze
bewerkte covers zoals Kiss van Prince

in een rock ’n roll-uitvoering en Feeling
Good van Nina Simone in een vijfkwartsmaat.
Het concert begint om 16.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

Grubbenvorst
Proeﬂes Zumba

do 26 januari 19.30-20.30 uur
Locatie: FyFit

Chantilly Lace
in Babouche

za 28 januari 20.11 uur
Organisatie: Kloëte Kook
Locatie: café ’t Stammineke

Chantilly Lace treedt op zaterdag 28 januari op in café Babouche in Horst.
De vijf Horster rock ’n rollers verzorgen deze avond een ouderwets spektakel.

Receptie prins, uitkomen
boerenbruidspaar

Hegelsom

zo 29 januari 14.11-16.11 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

Horst

Dag van de poëzie
do 26 januari 19.00-21.15 uur
Org: Dendron College en BiblioNu
Locatie: BiblioNu

Borduurcafe
vr 27 januari 14.00-17.00 uur
Locatie: museum de Kantfabriek

Melderslo

Optreden Chantilly Lace

za 28 januari
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

za 28 januari 21.30 uur
Locatie: café Babouche

Chantilly Lace is gevormd in het
midden van de jaren negentig toen
vijf jonge heren besloten om deze rock
’n roll-formatie te vormen. Ze spelen
nummers in de stijl van Jerry Lee Lewis,
Chuck Berry en Elvis Presley.
Na het verschijnen van hun debuutalbum Ooby Dooby toerden ze in
2000 en in 2002 als begeleidingsband

van Linda Gail Lewis, de jongere zus
van Jerry Lee Lewis, door het land.
Het hoogtepunt voor de vijf mannen
was hun optreden in de Amsterdamse
Paradiso. Chantilly Lace treedt niet
alleen in Nederland op, maar ook
in België, Duitsland, Frankrijk en
Oostenrijk.
Het optreden begint om 21.30 uur.

Nationale
Voorleeswedstrijd

Zittingsavonden

Optreden Mart Vervoort
Opening tentoonstelling
‘Van alle kanten’

zo 29 januari 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

zo 29 januari 11.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Zittingsmiddag KBO

zo 29 januari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: De Mèrthal

zo 29 januari 13.45-17.15 uur
Organisatie: KBO Melderslo en
CV De Vlasköp
Locatie: MF De Zwingel

Meterik

Optreden Dark Rosie

Verlovingsbal

zo 29 januari 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Uitkomen zomerprins

zo 29 januari 13.30-19.30 uur
Org: CV De Meulewiekers
Locatie: MFC De Meulewiek

ma 30 januari 22.11 uur
Org: de maandagavondclub
Locatie: café De Beurs

Sevenum

Zittingsavonden
di 31 januari 08.45-10.45 uur
Locatie: Parkhotel

vr 27 - zo 29 januari 19.45 uur
Organisatie: CV Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Dansmiddag

Tapzingen

di 31 januari 14.00-17.00 uur
Organisatie: KBO Horst
Locatie: café-zaal De Lange

zo 29 januari 14.30-17.00 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie: De Sevewaeg

Lezing over klimaatverandering

Swolgen

wo 1 februari 20.00-22.00 uur
Org: LGOG Kring ter Horst
Locatie: zaal De Leste Geulde

33 jaar Jeugdcarnaval
za 28 januari
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

10 jaar de Buun - Armand
wo 1 februari 21.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

Kronenberg

Openbare dorpsraadvergadering

Receptie prins
zo 29 januari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: café-zaal Wilhelmina

Tienray

Pruiken en snorren

di 31 januari 19.30 uur
Locatie: de Torrekoel

vr 27 januari 21.30 – 03.00 uur
Locatie: OJC Gaellus

De Lange Loos
vr 27 januari 22.00–03.00 uur
Locatie: café De Lange

zo 29 januari 15.11-16.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: café Oud Meerlo

za 28 januari 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: De Mèrthal

Open Coffee
Vreejgezelleaovend

Jeugdprinsenreceptie

Proclamatie Nieuwe Prins

Jeugdzittingsmiddag

Evertsoord

Meerlo

Lottum

Jeugdprinsenproclamatie

Bijeenkomst
ex-mantelzorgers

za 28 januari 13.30 uur
Locatie: BiblioNu

do 26 januari 10.00-12.00 uur
Org: Zorgadvies en Regelhulp
Locatie: Zandterweg 48

Icenight

Receptie prins Erwin I

za 28 januari
Organisatie: M@xx
Locatie: B2

za 28 januari
Organisatie: CV De Peg
Locatie: café zaal De Harmonie

zo 29 januari
Organisatie: CV de Geiten
Locatie: Geitestal

CARNAVAL
Banden - Accu’s - Carwash

Het adres voor alle
banden en accu’s.
www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Camping Centrale

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

gebr. janssen b.v.

Maasbreeseweg 3 Sevenum 077-4671818
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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
www.huisartsenpraktijklottum-broekhuizen.nl
dr J. Goossens: ma, di, do en vr
T 077 463 16 75
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
Spoedlijn: 077 463 14 96
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

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

Kerkdiensten

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
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

zondag

Huisartsenpost

Zelfstandig
gewichtsconsulent

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

BOUWBEGELEIDING EN ADVIES

zondag

Heilige mis

E

Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

077 398 59 05 • 06 12 99 23 43 • wiek@bouwconsultance.nl • wiekbouwconsultance.nl

09.30

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Heilige mis
Rozenkrans

zaterdag

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
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

Swolgen
zondag
dinsdag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tienray

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Globe Reisburo

Meer keus, meer service, meer vakantie.
Dat is Globe Reisburo! Bij Globe Reisburo Horst zijn we
altijd op zoek naar uw ideale vakantie. Daarom adviseren
wij u graag bij het maken van een reis op maat, geheel naar
uw wensen. Bovendien werken wij ook op afspraak, zodat
u een reisadvies krijgt wanneer en waar het u uitkomt!

Sevenum

vrijdag

T

ONTDEK...

17.30
17.30

Meterik

Spoedgevallendienst
27 januari t/m 2 februari
Tandarts Bielen
Middelijk 26 Horst
T 077 398 34 18

Brand, ongeval of misdrijf

W

Horst (Lambertus)

Tandarts

112

T

09.45

Hegelsom
zondag

BO U W
RENOV
ATIE
ONDE R
H OU D

M

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

NIEUW

Griendtsveen

zaterdag
woensdag

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

19.15

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

Melderslo

Verloskundige zorg

09.45

Grubbenvorst

(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

(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

www.mylifeslim.com
My-LifeSlim Sevenum • Molenstraat 26 • T. 06 420 878 09 • anbise@mylifeslim.com

Broekhuizenvorst

Venlo

Venray

11.00

Broekhuizen

zaterdag
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

Geniet van het afvallen met begeleiding

America

zondag
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

Laat mij jouw personal coach zijn!

De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij u naar
de desbetreffende parochie.

GLOBE REISBURO HORST
Hoofdstraat 12 a

200 winkels

077 – 398 88 08
horst@globe.nl

globe.nl/winkel/horst

36

nieuws

26
01

Ja, wij kijken
verder dan
een opticien
Wij kijken u serieus
naar de ogen
In januari 2011 zijn wij gestart
met het berekenen van een
tarief van E 29,- voor
optometrische onderzoeken.
Steeds meer mensen zijn
onze serieuze benadering
van zichtproblemen gaan
waarderen. Wij hebben ons
hiermee extra onderscheiden
en blijven ons middels bijscholing nog verder
bekwamen in het mooie
optometrievak. Na een jaar
kunnen wij stellen dat deze
aanpak succesvol is geweest.
Bij aankoop van een bril,
brillenglazen, een zonnebril
op brilsterkte of contactlenzen, worden de
onderzoekskosten niet
berekend.

In onze optometriepraktijk bent u voor een brilof contactlensaanmeting op de juiste plaats.
Maar juist ook in geval van oogklachten. U moet
dan bijvoorbeeld denken aan: wazig zien, dubbel
zien, lichtflitsen, zwarte vlekken en droge/rode/
branderige/jeukende ogen. Als er in de familie
oogziekten, zoals glaucoom (hoge oogdruk)
voorkomen, is het ook verstandig uw ogen te
laten onderzoeken.

Optometrische onderzoeken
Onder de verantwoordelijkheid van HBOgeschoolde optometristen vallen onderzoeken
naar de gezondheid en de functionaliteit van
het oog. Een optometrisch onderzoek wordt
standaard vanaf 40 jaar uitgevoerd. Beneden
die leeftijd is de noodzaak ervan afhankelijk
van de klachten.
Het maken van een afspraak
verdient de voorkeur.

w w w. k r u y t ze ro p t i e k . n l
Kerkstraat 1 - Horst

•

tel. 077 398 26 61

