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Jongeren, geld en crisis
Het educatief Jongerentheater PlayBack speelde
afgelopen week de voorstelling Crisis in de junioraula
van het Dendron College. Het doel van de voorstelling is
om jongeren bewust te maken van de grenzen en
mogelijkheden van geld.

In een ´uitverkochte´ zaal keken
en luisterden ruim 70 leerlingen uit de
onderbouw van het Dendron College
naar de voorstelling Crisis. Het bleef
echter niet bij luisteren en kijken alleen.

Sloop Elzenhorst en Berkele Heem

Bewoners aan het woord
Over een kleine week gaan de recreatieruimten de Toeter en de Tamboerijn op het terrein van Verpleeghuis
Elzenhorst tegen de vlakte. Het amoveren van de gebouwen maakt emoties los onder de bewoners, hun familie
en verzorgend personeel.
Amoveren. Een mooi woord voor
slopen. Het klinkt zachter, maar in
werkelijkheid brengt het de nodige
emoties met zich mee. Dat gaat
vooral op als het gaat om de gebouwen op het terrein van verpleeghuis
Elzenhorst, waar te zijner tijd hof te
Berkel verrijst. “Mijn man is dement
en wordt hier prima verzorgd”, vertelt
mevrouw Martens-Jenniskens.
“Waar ik mij wel zorgen om
maak, is dat er in hof te Berkel geen
recreatieruimte is waar mensen
gezamenlijk een kerkdienst kunnen

bijwonen. Ik zie de mensen daar
enorm van genieten. Ik ben bang dat
hen straks dit soort verzetjes wordt
afgenomen.”
Christel Vervoort van de Zorggroep
reageert hierop: “Onze filosofie is
dat wij de bewoners straks zoveel
mogelijk de regie over hun eigen
leven terug willen geven. Dat gaan wij
realiseren door onder andere mensen
die beperkte zorg nodig hebben een
woning met eigen voordeur te geven.
Ze kunnen vervolgens zelf aangeven
hoeveel zorg zij wensen. De mensen

met dementie worden gehuisvest
in groepswoningen, waar zij zoveel
mogelijk zelfstandig bezig kunnen
zijn. Zo mogen zij helpen bij huishoudelijke klussen, die zij nog van
vroeger kennen. Het is belangrijk
dat mensen met dementie actief
blijven. In de huidige situatie blijkt
het vervoer naar en van de recreatieruimte veel onrust te geven. In
de buurtkamers die straks in hof te
Berkel worden ingericht, ontplooien
de mensen zelf activiteiten.
Lees verder op pagina 07

De acteurs van PlayBack gingen tijdens
de voorstelling de discussie met de
jongens en meiden in de leeftijd van
13 tot 15 jaar aan. Het toneelstuk gaat
over een meisje van 16 dat ´s nachts
op straat loopt met een plastic zak met
1.000 euro. Zij wordt aangehouden
door de politie en aan een verhoor
onderworpen. Uit haar relaas blijkt dat
het geld is gestolen door haar vriendje
en dat zij het wil terugbrengen naar de
rechtmatige eigenaar. Vervolgens zoomt
de voorstelling in op drie jongeren, die
ieder op hun eigen manier problemen
hebben met geld, vooral in tijden
van een economische crisis. Af en toe
onderbreken de acteurs de voorstel-

ling en stellen kritische vragen aan de
leerlingen in de zaal. De vragen gaan
vooral over het nut van geld hebben,
maar ook over de problemen die door
geldgebrek kunnen ontstaan.
Het is duidelijk dat de acteurs van
PlayBack weten waar ze over praten.
Dat uit zich niet alleen in de manier
van spelen, maar ook in de manier
waarop zij de zaal weten te prikkelen
tot discussie. In het verlengde van
het toneelstuk wil de Rabobank, die
de voorstelling heeft georganiseerd,
ouders meer betrekken bij de begeleiding van jongeren als het om geld en
budgetteren gaat. In de lessen komt dat
de komende tijd ook terug.

Het feest begint weer bij de
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Eerste nachtvorst zorgde voor verraderlijke gladheid

Valpartijen scholieren door gladheid op
fietspad Lottum-Horst
Daar waar de winter het tot de laatste week van januari volledig liet
afweten, begint februari bitterkoud. De weerspreuk ‘als de dagen gaan lengen,
begint de winter strengen’ is van toepassing. Vorst, sneeuw en een ijzige
noordoostenwind zorgen voor de nodige ongemakken. Vooral de fietsende
schooljeugd heeft deze dagen te maken met een ijzig koude wind. Het is
opletten geblazen op fietspaden, die lokaal verraderlijk glad kunnen zijn.
Op het fietspad van Lottum
naar Horst hebben zich nabij de
Meerlosebaan in december vorig jaar
al valpartijen voorgedaan onder de
scholieren.

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Joni Hendrix
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Vlakbij Coenders Tractoren op de
Horsterdijk in Lottum zitten meer dan
tien sensoren verwerkt in het wegdek.
De sensoren maken onderdeel uit een
automatisch meetpunt ter bestrijding van gladheid binnen Horst aan
de Maas. Voor deze plek is gekozen
omdat dit het koudste plekje is van de
gemeente. Wanneer het wegdek door
bevriezing glad dreigt te worden, krijgt
de dienstdoende ambtenaar van de
gemeente automatisch een bericht en
wordt er gestrooid.

Koudste plekje
Op het fietspad dat evenwijdig
aan de Horsterdijk loopt, wordt ook
gestrooid en geveegd. Toch blijkt het
fietspad langer glad te blijven dan
andere plaatsen in Horst aan de Maas.
Het bewuste gedeelte van het pad
langs de Horsterdijk ligt deels in de
luwte van een bosrand. Eind 2011
vielen op dat fietspadgedeelte al
vijftien scholieren door gladheid.

Valpartij onder
scholieren
Lottumse scholieren Janine
Hermkens, Karlijn Verhoeven en Anne
Heinemans hebben de eerste gladheidperikelen aan den lijve ondervonden.
“We fietsten in een groep van ongeveer
twintig leerlingen toen het misging.
Binnen de groep viel iemand toen hij
met zijn voet wilde voelen of het glad
was. Een massale valpartij was het
gevolg. Wij waren alle drie bij de valpartij betrokken. Naast pijnlijke knieën
en wat blauwe plekken liep het nog
redelijk goed af. De fiets van Anne en
een paar anderen werden opgehaald
en naar de fietsenmaker gebracht”,
zegt Karlijn.
Ed Heinemans, de vader van Anne:
“Dat verhaal klopt. Een uur later fietste
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Bezorging
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Grote zoutvoorraad
Sjaak Schoonen, coördinator
gladheidbestrijding van de gemeente,
laat weten dat met name bij de
eerste nachtvorst de kans op gladde
fietspaden en wegen mogelijk is.
“MeteoConsult belt ons wanneer
het wegdek op de Horsterdijk glad
dreigt te worden. Andersom ook.
Onze dienstdoende coördinator belt
dan met MeteoConsult. Wij strooien

bijna altijd preventief en borstelen
de fietspaden schoon wanneer het
gesneeuwd heeft. Ook afgelopen
maandag. Dat er desondanks gladheid kan optreden is bijna niet te
voorkomen”, zegt Schoonen. Verder
laat hij weten dat de gemeente Horst
aan de Maas voldoende zout heeft
ingekocht.
“Wij kunnen zeker nog maanden
lang elke dag strooien. Feit is wel, dat
zout strooien niet meer helpt bij zeven
graden vorst”, aldus Schoonen.
Meer informatie over gladheidbestrijding is te vinden op de website
van de gemeente.

Sevenumse motorrijder gewond
Een 49-jarige man uit Sevenum is woensdagochtend 1 februari rond 06.30 uur gewond geraakt toen hij met
zijn motor in botsing kwam met een personenbusje.
De motorrijder kwam uit de
richting van Sevenum en reed
richting Blerick. Op de kruising van
de Eindhovenseweg in Venlo is hij

frontaal op de rechterzijkant van een
bus gebotst. Hoe dit heeft kunnen
gebeuren is nog niet duidelijk. De
motorrijder is met een ambulance naar

het ziekenhuis in Venlo gebracht.
Over zijn toestand was bij het ter
perse gaan van de HALLO nog niets
bekend.

Rondine’

Valentijnsmenu
4 gangen € 37,50
2e persoon halve prijs

rage Gommans & de Wit
nbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
-541945 | E info@gommansendewit.nl
Kempen Nieuwsmedia bv behoudt zich ten
gommansendewit.nl
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
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ondervinden leerlingen en docenten
weinig hinder van gladheid. Extreem
winterweer buiten beschouwing gelaten”, aldus de receptioniste.

Ristorante/ Pizzeria

Nieuwsblad niet ontvangen?

Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

een andere groep kinderen naar
school en gingen ook op diezelfde
plek onderuit. Ze fietsen in groepen
en tja, als er dan ééntje valt, vallen er
meer.”
Een receptioniste van het Dendron
College zegt dat er geen meldingen
zijn binnengekomen van vallende
fietsers. “De scholieren melden dit
meestal in de klas wanneer ze te
laat zijn en de docenten gaan daar
soepel mee om. Afgelopen maandag
waren het juist de leraren die te laat
kwamen. Door de gladheid en ongelukken op de A73 en A67 stond het
verkeer muurvast. Normaal gesproken
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Meterikseweg 84, Horst
077-3989089
www.larondine.nl

er
Uw paritlinteit!
in mobres voor
Het ad plete
uw comparkbeheer!
wagen
Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

“ Het gaat er in een procedure
niet om of u gelijk heeft,
maar of u gelijk krijgt.”
mr. Edward Plass

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl
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2012 is het Jaar van de Bever

Bever actief in
Molenbeek Sevenum
In de Molenbeek bij Sevenum is een bever actief. Volgens Staatsbosbeheer en Waterschap Peel en Maasvallei is
het een jong van het beverkoppel dat in natuurgebied ’t Ham in Horst zit. Bevers zijn beschermd in het kader van de
Flora- en faunawet. Naast de dieren zelf, zijn ook de dammen en burchten beschermd. In 2007 is de bever vanaf de
Maas de Molenbeek opgetrokken en vestigde zich in 2008 in ‘t Ham.

Het lekkerste

roggebrood
HORST • MAASBREE

Volgens woordvoerster Inge Janssen
van Waterschap Peel en Maasvallei
zitten er acht à tien bevers in de
Molenbeek. Bevers kunnen de oevers
van beken ondermijnen. Vooral jonge
bevers graven vaak holen in de oever.
Zo’n hol kan wel tien meter lang
worden. Als bevers een paar jaar oud
zijn, stichten ze meestal een familie
en maken dan ook een burcht om in te
wonen.

Meerdere bevers in
de Molenbeek
“Het waterschap komt in actie
als de veiligheid van bewoners in het
gedrang komt. Bevers die holen maken
in Maaskades tolereren we niet. In
natuurgebieden zijn beverdammen
en vernatting vaak gewenst, maar in
landbouwgebieden of in stedelijke
gebieden kan dit overlast veroorzaken”,
aldus Janssen. De exacte locatie van
bever in Sevenum wordt niet prijsgegeven.

Wanneer een beverdam het waterpeil van een beek ongewenst hoog
laat stijgen, worden speciale buizen in
de dam aangebracht. Zo kan men het
waterpeil naar een gewenst en acceptabel niveau terugbrengen. Slechts heel
af en toe komt het voor dat een dam
inclusief bevers wordt weggehaald.
Naast bevers zijn ook muskus- en
beverratten actief in de Molenbeek.
Deze worden gevangen omdat ze
veel schade kunnen aanrichten aan
oevers en dijken. In 2011 werden in
het stroomgebied van de Molenbeek
vijf muskusratten en vijf beverratten
gevangen.

Niet verwarren
met beverrat
Janssen: “De bever wordt
vaak verward met een beverrat.
De belangrijkste verschillen zitten in
de afkomst, het gewicht en de staart.
Een beverrat kan een gewicht krijgen
van maximaal 10 kilogram en komt

oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. De
beverrat heeft een ronde staart en
kan niet tegen strenge winters. De
bever is daarentegen het grootste
knaagdier van Europa. Een volwassen bever kan wel 15 tot 35 kilogram
wegen. De bever heeft een platte
staart waarmee hij bij gevaar hard op
het water slaat. Kenmerkend zijn ook
de grote voortanden, bedekt met een
harde laag oranje glazuur, waarmee
bevers in staat zijn vrijwel alle houtige gewassen door te knagen”, laat
Janssen weten.

Beverpopulatie doet
het goed
De bever is weer terug van weggeweest. In Limburg leven momenteel
130 bevers en hun aantal is groeiende.
Bevers zijn strikte planteneters. Het jaar
2012 is door Zoogdiervereniging
Nederland uitgeroepen tot ‘Het Jaar van
de Bever’.
(Foto: Waterschap Peel en Maasvallei)
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wereld in 80 beroepen
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Traumaheli naar Horst

Vrouw overlijdt na aanrijding

Geen verbod megastal
De Tweede Kamer stemde dinsdag 31 januari over de motie van
kamerlid Van Gerven van de SP over de megastal in Grubbenvorst.
In de motie verzocht hij de
regering om alle mogelijke middelen
in te zetten om de realisatie van de
megastal met 1,2 miljoen kippen
en 35.000 varkens te voorkomen.
De motie werd gesteund door de SP,

PvdA, GroenLinks, D66 en de Partij
van de Dieren maar kreeg geen
kamermeerderheid. De motie van Van
Gerven werd na de stemming dan
ook verworpen.

Initiatiefnemers bieden
afvalpetitie in raad aan
De initiatiefnemers van de petities tegen het afvalbeleid dat op
1 januari werd ingevoerd, zullen de handtekeningen, mails en reacties
die ze hebben ontvangen op dinsdag 7 februari in de raadsvergadering
aanbieden aan de wethouder en de raad.

Bij een verkeersongeval op de Torenstraat in Horst is vrijdagmiddag 27 januari rond 15.30 uur een 79-jarige
voetgangster uit Horst gewond geraakt. Zij werd per traumahelikopter met hoofdletsel overgebracht naar het
ziekenhuis in Nijmegen, waar zij later die dag overleed aan haar verwondingen.
Het ongeval gebeurde toen de
79-jarige mevrouw de Torenstraat
overstak en daarbij werd geraakt door

een auto die bestuurd werd door een
49-jarige vrouw uit Horst. Het Bureau
Forensische Opsporing stelt een onder-

zoek in naar de exacte toedracht van
het ongeval.

Opvoeden en Opgroeien

Veranderingen in het
persoonsgebonden budget

Petra van den Berg en Eric Seuren
maken gebruik van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering.
Ze dragen de klachten, suggesties en
opmerkingen die zij hebben binnengekregen over, verwoorden een
conclusie en doen suggesties voor
alternatieve opties. Daarna bieden
zij de ruim 2.600 handtekeningen
en 1.200 mails aan. Eerder al werd

op de site van de petitie gemeld dat
de gemeente op basis van deze en
andere acties al een paar veranderingen heeft doorgevoerd. Zo worden
klachten en onregelmatigheden
meteen teruggekoppeld aan vuilnisophaler Sita, worden mails binnen
maximaal twee werkdagen beantwoord en wordt de evaluatie van het
systeem vervroegd.

Gerda Gielen ontvangt
waarderingsspeld VVN
Gerda Gielen-Brouwers is tijdens de eerste bestuursvergadering in 2012
van de afdeling Horst aan de Maas van Veilig Verkeer Nederland (VVN)
onderscheiden met de waarderingsspeld van VVN. Deze onderscheiding werd
haar opgespeld door de voorzitter van het district Limburg René Verheggen.
Hierna ontving ze de bijbehorende oorkonde en een bloemstuk.

“Mijn dochter is 10 jaar en heeft autisme. Hier zijn we onlangs achter gekomen. Voor mijn man en mij is er veel
duidelijk geworden. Maar we moeten wel anders leren omgaan met onze dochter. Middels een persoonsgebonden
budget (pgb) kopen we hiervoor deskundige ondersteuning thuis in. We zijn hiermee echt geholpen! Maar nu hoor ik
over allerlei veranderingen in de zorg, wat ook gevolgen heeft voor ons pgb. Hoe moet dat nu verder?”
Als u bijvoorbeeld een beperking of
chronische ziekte heeft, bent u in
Nederland door de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
verzekerd voor zorg. U heeft hiervoor
een indicatie nodig, die wordt afgegeven
door het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ) of Bureau Jeugdzorg.
De zorg waarvoor u een indicatie heeft
kunt u rechtstreeks afnemen bij een
zorginstelling. U ontvangt dan zorg in
natura. Maar u kunt ook zelf uw zorg
inkopen met een persoonsgebonden
budget.
De toegang tot het persoonsgebonden
budget is per 2012 beperkt en de
voorwaarden zijn strenger geworden.
Heeft u echter een indicatie voor verblijf
(u heeft dan zoveel zorg nodig dat
opname in een zorginstelling wordt
aangeraden), dan blijft voor u het pgb
bestaan.

Wat verandert er zoal:
Had u voor 1 januari 2012 een pgb
zónder verblijfsindicatie, dan blijft voor u
het pgb bestaan tot 1 januari 2014. Na die
datum kunt u mogelijk een beroep doen
op de nieuwe regeling ‘vergoedingsregeling persoonlijke zorg’.
Vanaf 1 januari 2013 gaat de functie
begeleiding groep (ondersteuning bij een
groepsactiviteit buitenshuis) en begeleiding individueel (ondersteuning thuis) over
naar de gemeente. Dit wordt onderdeel
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor deze functies geeft de
gemeente zelf een indicatie af. Zij nemen
niet per definitie bestaande indicaties over.
Heeft u voor 1 januari 2014 een
nieuwe indicatie voor zorg nodig, dan
kan de uitkomst anders zijn. De nieuwe
indicatie wordt dan afgegeven volgens de
nieuwe spelregels.
Er verandert te veel om hier kort te
beschrijven.

U kunt voor meer informatie terecht
bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Maar ook bij het Wmo-loket van uw
gemeente of bij MEE Noord en Midden
Limburg kunnen ze u verder helpen.
Er zijn ook websites waar u meer
informatie kunt vinden:
• www.pgb.nl voor informatie, advies
en (juridische) ondersteuning over
het persoonsgebonden budget en
de vergoedingsregeling persoonlijke
zorg.
• www.ciz.nl voor informatie over
AWBZ-zorg en het stellen van een
indicatie.
• www.cvz.nl voor informatie over de
regels waaraan een AWBZ-aanvraag
moet voldoen.

Dorry Moorren,
Consulent MEE Noord en Midden

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
hét centrale punt voor vragen over opvoeden en
opgroeien. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders
kunnen er terecht voor informatie en advies.
Aarzel niet! Kijk op www.mijncjg.nl of
bel 088 330 06 00
(lokaal tarief – maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.00 uur)

René Verheggen prees Gerda
Gielen-Brouwers vanwege haar inzet
voor de afdeling VVN in de afgelopen
dertig jaar. Vanaf 1982 verricht Gerda
het secretariaatswerk voor VVN. Dit
deed ze eerst in Horst, daarna in de
Peel- en Maasdorpen en nu in Horst
aan de Maas. Ze stelde de notulen
op van vele vergaderingen en voerde
correspondentie met het district en de
landelijke VVN.
Daarnaast zorgde Gerda voor de
jaarlijkse verkeersexamens voor de

basisscholen en ze regelde onder ander
de Hiltho en de Bloemritten. Gerda
moet vanwege haar gezondheid al
deze werkzaamheden neerleggen en
een stap terug doen, maar ze blijft de
afdeling wel nog ondersteunen.
De voorzitter van het district
bedankte Gerda voor haar verdiensten.
Ook voorzitter van de afdeling, Thijs
Weijs en oud-voorzitter Piet Wijnen bedankten haar voor haar jarenlange inzet
en goede samenwerking. Ze wensen
haar allen een goed en snel herstel.
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Bewoners aan het woord

Valentijnsdag open!
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

Wat ik mis,
is vriendschap
Ria Driessen werkt al 34 jaar als
verzorgende in Verpleeghuis Elzenhorst.
“De sloop van de gebouwen hier gaat
mij aan het hart. Het voelt alsof er een
deel van je wordt geamputeerd. Toch
heb ik ontzettend veel zin in hof te
Berkel. Mijn collega´s en ik maken zich
wel grote zorgen over de overbrugging
naar de nieuwe vorm van zorgen voor
de bewoners. Wat ik overigens sterk

heb ervaren gedurende mijn loopbaan
is dat kinderen van ouders, die in
een zorginstelling wonen, zich steeds
meer terugtrekken. Hopelijk wordt de
drempel voor hen in hof te Berkel een
stuk lager, zodat ze vaker hun vader
of moeder kunnen opzoeken.” Christel
Vervoort voegt hier aan toe; “Wanneer
mensen hun ouders bezoeken blijkt
vaak hoe leuk het is om samen iets
te doen. Een simpel klusje als de was
vouwen geeft dan veel voldoening.”
Mevrouw Schallig zit in een rolstoel.
Een pittige dame, die nog goed bij
de pinken is. “Ik kan niet wachten tot
ik mijn eigen kamer krijg, dus ik heb
totaal geen moeite met de sloop”, zegt
de 82-jarige. “Ik deel nu mijn kamer
met een heel aardige mevrouw. Maar
wat ik echt mis, is vriendschap. Straks
heb ik een eigen appartement. Hopelijk
kom ik dan in aanraking met mensen met wie ik een leuk gesprek kan
hebben. Ik heb over aandacht niks te
klagen, hoor, want ik krijg regelmatig
bezoek van vrienden en kennissen uit
Broekhuizenvorst.”

Met de koptelefoon
op TV kijken
Tijdens de gesprekken luistert
de 92-jarige Jan Wijnen aandachtig.
Dan zegt hij plotseling: “Wat als het
restaurant weggaat. Waar moeten we

dan gaan buurten? Ik spreek hier altijd
mijn vrienden. En ik luister graag naar
de muziek die hier wordt gespeeld. De
sloop van de gebouwen doet mij niet
zo veel. Wel vind ik het lastig dat wij
moeten verhuizen. Maar dat vind ik
stiekem ook wel weer een beetje spannend.” Christel Vervoort: “De mensen
kunnen naar het restaurant van Berkele
Heem. Straks kunnen zij in hun eigen
woning gemakkelijker mensen ontvangen of met een groter gezelschap naar
de buurtruimte.”
Uiteindelijk blijkt dat de gesprekspartners de komst van hof te Berkel als
positief ervaren. “Als mijn oom nog had
geleefd, had hij straks tenminste nog
samen met zijn vrouw kunnen leven.
Dan konden ze elkaar gewoon af en
toe eens lekker vasthouden en dat ging
hier dus niet”, zegt Tiny Cox. “Ik denk
dat vooral oudere stellen in hof te
Berkel het veel meer naar hun zin
krijgen. Als ik straks zelf aan de beurt
ben om naar een zorginstelling te gaan,
regel ik het zo dat mijn kinderen zo min
mogelijk last van mij hebben.”
Ria Driessen zegt tot besluit:
“Ook wij als personeel hebben er veel
zin in. Lekker allemaal nieuwe spullen.
En mensen kunnen straks hun huis
weer zelf inrichten. Ze krijgen veel
meer privacy. Dan hoeft Jan hier tenminste niet meer met de koptelefoon
op naar de televisie te kijken.”

Verkeerschaos door
winterweer
Maandagochtend 30 januari had het verkeer in de regio Limburg-Noord flink last van de plotselinge gladheid.
Er vonden een aantal aanrijdingen plaats, die allemaal te maken hadden met het weer. Bij de politie kwamen er
tien meldingen binnen van auto’s die door de gladheid van de weg geraakt waren of tegen een ander voertuig
waren gebotst.
Op de A73 bij Grubbenvorst
schaarde rond 06.00 uur een
vrachtauto. De brandstoftank van de
vrachtwagen werd hierbij geraakt en
deze liep leeg.
Rijkswaterstaat heeft de gelekte
brandstof opgeruimd maar door het

oponthoud ontstond er een file uit de
richting van Venray.
Voor zover bekend raakten er bij
alle ongevallen niemand zwaar gewond. Ambulancepersoneel onderzocht
een aantal mensen, maar niemand
hoefde mee naar het ziekenhuis.

De verkeerssituatie ontstond door
de sneeuw en gladheid die mensen verrasten. Een compleet beeld
van ongevallen kan de politie niet
geven. Zij gaan er vanuit dat er ook
aanrijdingen zijn gebeurd waarvan
geen melding is gemaakt.
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* tenzij anders aangegeven

Als ze bijvoorbeeld willen biljarten,
gaat de Zorggroep onderzoeken welke
ruimten bij hof te Berkel of in de omgeving daarvoor geschikt zijn.”
Mevrouw Martens toch heeft moeite met de veranderingen. “Sinds begin
januari moet ik met mijn man naar de
kerk in het dorp. En elke keer door die
kou, da´s niks.” Tiny Cox vult haar aan:
“Mijn oom en dementerende tante heb
ik geruime tijd begeleid. Ik nam ze een
keer mee naar de koersbalclub hier in
het Gasthoes. Op een gegeven moment
waren wij daar niet meer welkom. Dat
deed ons heel veel verdriet. Ik kan mij
echter voorstellen dat bijvoorbeeld in
de kerk ´normale´ mensen zich ergeren
aan een demente man of vrouw die
plotsklaps tijdens de mis begint te
praten. Kortom, zo´n recreatieruimte is
volgens mij straks echt noodzakelijk.”

WINTER

BARBECUE
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De nieu omt binnen!
stro

gratis glühwein en
vuurkorf (incl. hout)
vanaf

12,35
p.p.

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl
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Maandag 30 januari namen wij afscheid van

Zuster Sylvia
Caroline Maria Vissers
Zij werd geboren in Horst op 3 december 1916
Zij trad in bij de Ursulinen in Boxtel op 24 oktober 1940
Op 26 april 1943 legde zij haar religieuze geloften af
in Grubbenvorst.
Vanaf 1946 was zuster Sylvia portierster in het klooster
van Grubbenvorst. Dit heeft ze ruim 50 jaar gedaan
en was daardoor bekend bij iedereen.
Dit werk deed zuster Sylvia met veel plezier en pas na
haar 85e droeg ze deze taak over aan anderen.
Zij overleed op 26 januari 2012.
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst

Zusters Ursulinen
Familie Vissers

Supertrots zijn wij
met de geboorte
van onze dochter

Lize
17 januari 2012
Dochter van
Joep Sanders en
Marieke Kuijpers
Gebr. Douvenstraat 2
5961 DR Horst

Na een leven dat getekend werd door eenvoud, goedheid,
bezorgdheid, eerlijkheid en liefde, is door een noodlottig ongeval
plotseling van ons heengegaan, ôs moe en oma,

Leen Thielen-Stappers
echtgenote van

Mart Thielen †
zij overleed in de leeftijd van 79 jaar
Ben en José
Ivo, Niek
Gerda en Henk
Rianne, Martijn, Esther
Wilma en Ger
Jessica †, Linda
Harrie en Peggy
Thomas, Sander
Ans † en Achim / Léoni
Daisy
27 januari 2012
Herenbosweg 15, 5962 NW Melderslo

Voor al uw blijken van steun, belangstelling en medeleven na het
overlijden van ôs moe, willen wij u hartelijk bedanken.

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.
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.
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.
www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.
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
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05

Leunen

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

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

Dochter van
Rogier Peeters &
Thea Daniels
Kloosterstraat 17
5807 BN Oostrum

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

Dvd’s tijdelijk extra goedkoop
Wij ruimen nu grote aantallen exverhuur 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.

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
Te huur: vrijstaand woonhuis met
5000 m2 grond in Lottum; tijdelijk ivm
verkoop. Info Groengoed makelaardij
077 398 75 76.
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.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
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.
Breien chocolade voor de geest
Winter, nog vlug een warme sjaal zelf
breien! Diverse koopjes van wintergarens. Breimode en handwerken
‘t Schippertje, Schoolstraat 6 Horst,
tel. 077 398 19 75
www.schippertjehorst.com

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Te huur centrum Horst nieuw
3-kamer appartement 105 m2 plus
berging en parkeerplaats in kelder.
€ 900.- p.m. Info Groengoed
makelaardij 077 398 75 76.

Gevraagd poetshulp voor 1 ochtend
per week in Horst. Tel. 06 23 50 52 50.

Bedrijfsruimte te huur geschikt voor
alle doeleinden T. 077 398 23 27

Uitvaartonderneming Duijf
T: 0478 57 14 42 • Oirlo
www.duijfuitvaartonderneming.nl

Dag en nacht bereikbaar

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

Silke

29 januari 2012
Trotse ouders
Femke en Jack Colbers
Sef van Meegenlaan 6
5872 AW Broekhuizen

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

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

We hebben ôs moe voor het laatst in ons midden gehad op
woensdag 1 februari jl. tijdens de uitvaartdienst in de parochiekerk
van de H. Oda te Melderslo waarna wij haar bij ôzze pap te rusten
hebben gelegd op het r.-k. kerkhof aldaar.

Saartje

Geboren
12 januari 2012

Docent/begeleiders gezocht
StudieHuis Horst start per 1-3 met
huiswerkbegeleiding. We zoeken
docent-begeleiders/studenten om de
leerlingen een paar uur per week
(nm) te begeleiden. Interesse?
www.studiehuishorst.nl

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.

Veel fijne herinneringen,
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden,
Voor altijd in ons hart

Hoera,
onze dochter is geboren

&
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MAATWERK IN
NATUURSTEEN
Tel.: 0492 - 52 37 82
www.stassarbv.nl

Uw koffietafel
onze zorg

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

www.theoarts.com

Tel.: 077 - 397 60 00

www.parkhotelhorst.nl

Te huur opslag- en werkruimte in
Melderslo Afmetingen: 2 x 170 m2,
heftruck en chauffeur aanwezig, ruimte
is vorstvrij, buitenterrein verhard.
Tel. 0478 69 80 55
Gevraagd: landbouwgrond te
pachten voor 2 jaar. In regio Horst.
Tel. 06 15 10 00 23.
Te koop: ruime starterswoning
nabij het centrum van Sevenum.
Bouwjaar 2005, perceeloppervlakte
133m². Vaste trap naar zolder,
3 slaapkamers, tuin op het zuiden.
Instapklaar. Vraagprijs € 194.500 k.k.
Info: www.fraaietussenwoning.nl
Hartje Swolgen wonen?
Vrijwel geheel gemoderniseerd
vrijstaand woonhuis op grote kavel,
hartje Swolgen? Bel 077 398 90 90.
Ik zoek een nieuwe baan.
Werk momenteel in de zorg en ben op
zoek naar een nieuwe uitdaging.
Ben 26 jaar. Telefoonnr: 077 397 12 41.

Voor een
‘werelds’ cadeau

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl
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
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De Norbertuskerk en
de toekomst

nieuws 07

Aanranding in Horst
=De politie Horst heeft vrijdag 27 januari een onderzoek ingesteld
naar aanrandingen in Horst. Een 16-jarige jongen werd eerder deze
maand slachtoffer van aanranding bij een winkel aan de Hoofdstraat in
Horst. Op 4 januari rond 16.00 uur werd de jongen onzedelijk betast door
een ongeveer 70 jaar oude man.

Op 30 januari was het precies een jaar geleden dat in de Norbertuskerk in Horst haar deuren sloot. Wat gaat er
gebeuren met het leegstaande gebouw?

Ook in Leunen kwam eerder deze
maand een dergelijk geval voor. De
dader is vermoedelijk een oudere
man met grijs haar en een bril, die
reed in een grijze auto.

De politie is op zoek naar
eventuele getuigen of mogelijk slachtoffers. Zij kunnen contact opnemen met de politie via
0900 88 44.

Gaatjes boren en babbeltrucs

Waak voor Inbraak
Bewoners aan het Zilverschoon en Zonnedauw in Sevenum werden in
de nacht van maandag 30 op dinsdag 31 januari onaangenaam verrast. In
liefst vier woningen werd ingebroken. In alle gevallen was sprake van
dezelfde werkwijze. De politie in Horst aan de Maas roept alle inwoners
op om in het kader van Waak voor Inbraak extra alert te zijn.

Inmiddels is Dynamiek Scholengroep (DSG) met de eigenaren van
de Norbertuskerk en de gemeente in
gesprek om in de nabij toekomst een
zinvolle invulling aan het gebouw te
geven. De DSG overweegt het gebouw
te integreren in de uitbreidingsplannen
van de Meuleveldschool. Buurtbewoner
Cor Oudenhoven, voormalig koster van
de Norbertuskerk, juicht de plannen
van het DSG toe. “Het zou een mooie
oplossing zijn als het gebouw een
functie voor de Meuleveldschool krijgt.
Ik ga ervan uit dat de prachtige glas in

Wijn van de maand:

GRATIS!*

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

Kijk voor onze
nieuwe kaart op
onze website

De nieuwe jaarwijn 2012.

S L I J T E R I J

Jardin de Gigales Merlot

DRANKENHANDEL

Wijn met een soepele volle smaak, een lekkere dosis
rijp fruit en een lichte kruidigheid op de achtergrond.
Beslist het proberen waard.

WEIJS

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

Maak een vrijblijvende afspraak
en laat u informeren.
info@descheidingsjurist.nl
Tel. 06 12 21 09 21

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

Verder wijst de politie op een
nieuwe werkwijze waarmee het
dievengilde tracht in te breken in
woningen. Onlangs zijn in MiddenLimburg en in Venray zogenaamde
beveiligingsbedrijven de wijk
ingegaan. Mensen die zich hebben
voorgedaan als werknemers van deze

De politie adviseert om in dit
soort gevallen extra alert te zijn.
Een politiewoordvoerder geeft enkele tips: ”Laat nooit zomaar iemand
binnen die zich voordoet als adviseur
van een bedrijf. Vraag altijd naar een
legitimatiebewijs of visitekaartje van
het bedrijf. Ga nooit direct in zee en
vraag bedenktijd. Informeer direct
de politie als u het niet vertrouwt.
Probeer daarbij zoveel mogelijk
gegevens vast te leggen omtrent
de betreffende persoon en een
eventueel gebruikte auto.”

WARSTEINER 24 X 30cl EN GROLSCH 24 X 33cl € 10,95

Op uw verjaardag all-in arrangement

*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Babbeltruc

Vraag legitimatie

www.descheidingsjurist.nl

RSBEDRIJF
HOVENIE
DELPAS.NL
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Functie voor school

lood ramen blijven.” Ook Dorry Keijsers
verheugt zich op een zinvol hergebruik
van het gebouw. “Ik ben geboren en
getogen in het jamdorp”, laat zij weten. “Ondanks dat ik geen kerkganger
ben, heb ik toch een speciale band met
het gebouw. Ik zie het als kern van de
Norbertusparochie, een meetingpoint
voor de vele buurtgenoten en kennissen. Zo hoop ik dat ook in de toekomst
het gebouw, of een deel ervan, verder
zal gaan. De plannen voor een brede
maatschappelijke voorziening (BMV)
van Dynamiek Scholengroep zie ik
wel zitten. Door het gebouw op te
nemen in zo’n BMV voorkom je ook
de discussies van de parochianen of
het gebouw nu wel of niet afgebroken
moet worden. Ondanks alles zal het
nog wel jaren duren voordat de ´kogel
definitief door de kerk is´. Het zal aan
het bisdom, de verkopen de partij,
én de gemeente liggen aan wie het
gebouw uiteindelijk wordt toegekend:
een investeerder, een particulier of
Dynamiek Scholengroep.”

voor tuin

Horst aan de bouw beginnen. De bouw
kostte uiteindelijk 393.680 gulden,
een kleine 178.000 euro. De eerste
steen werd gelegd in april 1963 en in
december van hetzelfde jaar werd de
Norbertuskerk in gebruik genomen.
Heel kenmerkend zijn de opmerkelijk
grote gebrandschilderde raam aan de
voorkant van de kerk. Jacques Frencken
was verantwoordelijk voor het ontwerp.

niet-bestaande bedrijven hebben
aangebeld en bewoners gevraagd
of ze het huis mogen controleren op
beveiliging.
Ze geven dan ’advies’
en proberen vervolgens een
beveiligingssysteem te verkopen.
Met deze babbeltruc weet het
dievengilde interessante informatie
in te winnen over kostbare spulletjes
en mogelijkheden om in de woning
in te breken. Een paar dagen later
wordt in de betreffende woningen
daadwerkelijk ingebroken. Het uitgangspunt van de politie is dat toeval
niet bestaat.

Uw ideale partner

Een stukje historie voor de liefhebber. In 1962 verrees het kerkgebouw
van de Norbertusparochie op de
hoek van de Wittenhorststraat en de
Gebroeders van Doornelaan. In de
jaren vijftig van de vorige eeuw kwam
de gemeente Horst met het plan om
1.200 woningen te bouwen in het
gebied Veld-Oostenrijk, wat uiteindelijk
de Norbertusparochie zou worden. De
nieuwe wijk, in de volksmond het ’neej
dörp’ genoemd, kreeg een eigen kerk.
Voor de realisatie van het kerkgebouw
werden begin jaren zestig inzamelacties gehouden. De nieuwe kerk werd
vernoemd naar de Heilige Norbertus
van Gennep. Als architect werd Hans
Koldewey aangetrokken. Het eerste
ontwerp werd afgekeurd op basis van
de plaats van het altaar en de biechtstoelen. Ook het idee voor de ingang
belandde in de prullenbak. Aan de
zuidzijde van de Norbertuskerk werden
twee bungalows voor de pastoor en de
kapelaan gebouwd. Eind 1962 kon het
aannemersbedrijf Haegens Martens uit

In Sevenum vonden afgelopen
week aan het Zilverschoon en
Zonnedauw maar liefst vier woninginbraken plaats. In alle vier de
gevallen werd de woning vanaf de
achterzijde benaderd. Onder het
slot van de achterdeur werd een
gaatje geboord, waarna men kans
heeft gezien de sleutel, die aan de
binnenzijde op het slot stak, via de
buitenzijde te draaien. Daarna werd
het slot ontgrendeld en kon de deur
eenvoudig geopend worden.
De politie adviseert dringend
om géén sleutels aan de binnenzijde
van toegangsdeuren van woningen
te laten steken. Tevens wordt het
advies gegeven om op plaatsen waar
het donker is buitenverlichting te
laten branden. Bij verdachte situaties
wordt verzocht direct de politie te
waarschuwen.

Schoolstraat 19a • 5866 AW Swolgen • Tel.: 0478-692432
www.demiddelpas.nl • info@demiddelpas.nl
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Eerste PSV-dag
Toverland

02
02

Opening Friture
Smulparadijs

Zo’n 4.000 voetballiefhebbers bezochten zondag 29 januari de speciale
PSV-dag in attractiepark Toverland in Sevenum. Naast de attracties waren er
extra activiteiten, zoals een PSV-voetbalveldje en een meet en greet met
mascotte Phoxy en spelers uit het eerste elftal.

Friture Smulparadijs opent vrijdag 3 februari haar deuren. Het frietkraampje op de Vlasvenstraat in Melderslo heette voorheen ’t Tömpke, maar
gaat vanaf vrijdag verder met een nieuwe naam en eigenaar.
De nieuwe uitbaters Jan en
Bea Marcellis zijn ook eigenaar van
Café ’t Paradijs, dat pal naast de

friture ligt. Het kleine kraampje is
flink opgeknapt en gaat nu verder als
Smulparadijs.

Starters
in de regio
JuWeVa-Trainingen
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon:
E-mail
Website
Sector
Start

GOA Groen en Citaverde
College werken samen
De Gemeenschappelijke opleidingsactiviteit (GOA) Groen Zuid-Nederland
en het Citaverde College in Horst hebben een samenwerkingsovereenkomst
getekend. De doelstelling van deze overeenkomst voor de vernieuwde
vakopleiding voor hoveniers en groenvoorzieners is gebaseerd op kwalitatief hoogwaardige reguliere BBL-opleiding voor niveau 3- en niveau
4-leerlingen op het Citaverde College.

PSV-sterspeler Georginio Wijnaldum
en verdediger Jetro Willems namen uitgebreid de tijd om handtekeningen uit
te delen en om met fans op de foto te
gaan. Maar ook andere selectiespelers
waren aanwezig. Samen met hun eigen
familie genoten ze van alle attracties
en de begroetingen van enthousiaste
fans.
Jonge supporters konden zich uitleven op het Phoxy-springkussen of met
Phoxy zelf op de foto gaan. Ook gingen

ze op zoek naar de Phoxy-knuffels, die
voor een prijsvraag overal in het park
waren opgehangen. De winnaars van
de prijsvraag werden aan het einde van
de dag verrast met een rugzak vol PSVprijzen. Bij het naar huis gaan, kregen
alle kinderen nog een tas mee met
leuke souvenirs.
Het was de eerste keer dat PSV een
dag voor fans hield in Toverland. Zowel
het attractiepark als de voetbalclub kijken terug op een geslaagd evenement.

De inhoud en diepgang van de
lesstof zal voldoen aan de eisen van
het kwalificatie dossier en wettelijke
vereisten. De lesstof wordt aangevuld met gespecialiseerde diepgang
zoals die in overleg tussen onderwijs,
bedrijfsleven en branchevereniging VHG
worden bepaald. De opzet van de opleiding is thematisch en komt tot stand
door een intensieve samenwerking
tussen onderwijs en het bedrijfsleven.
Leerlingen krijgen begeleiding vanuit
het bedrijfsleven en gastdocenten. Dit

schooljaar is de samenwerking al begonnen. De inhoud en de opzet wordt
tijdens het schooljaar geëvalueerd en
bijgestuurd.
Stichting GOA is een samenwerkingsverband van 150 hoveniers-,
groenvoorzienings- en boomteeltbedrijven. Ook wordt er samengewerkt
met gemeenten in Zuid-Nederland.
Het doel is om leerlingen die een
BBL-opleiding volgen op verschillende
niveaus gezamenlijk op te leiden tot
beter en breed opgeleide vakkrachten.

VOcHT
wering

www.ikzoektuingrind.nl

Het waterdicht maken
van kelders en muren.

tel. (077) 320 97 00

Ook voor al uw betonrot.

Tel. 06 53 29 94 57

TE KOOP

Molenberg 20 te Sevenum

Reparatie ook in het weekend!
Vergoeding ook vanuit de basisverzekering!

Open huis
-2012

-2
4-2-2012 en 11
0 uur
.0
16
–
0
13.0

www.Molenberg20.nl
06-25405137

U kunt bij ons terecht voor:
• Nieuw kunstgebit en klikgebit
• Aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• Vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
Tel. (077) 398 88 45 • Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • www.kunstgebitzorgcentrum.nl

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

JuWeVa-Trainingen
John Timmermans
Broekeindweg 14
5971 NZ Grubbenvorst
06 13 44 72 50
Juweva@kpnmail.nl
Dienstverlening,
gezondheid en sport
03-07-2011

Activiteiten
JuWeVa staat voor Judo,
Weerbaarheid en Valpreventie.
JuWeVa-Trainingen is een
freelance onderneming die op
locatie een training of cursus
verzorgt op het gebied van
valpreventie, hoe te vallen
zonder letsel, weerbaarheid,
hoe te verdedigen tegen
bedreigingen en gevaarsbeheersing, onder anderen hoe te
handelen bij een overval op
een winkel of horecagelegenheid. Ook judolessen behoren
tot de mogelijkheid.
Doelgroep
JuWeVa-Trainingen is voor
particulieren, scholen, bedrijven, verenigingen en instellingen. JuWeVa-Trainingen richt
zich met gevaarsbeheersing op
het personeel van openbare
gelegenheden zoals winkels,
tankstations en gemeenschapshuizen. De weerbaarheidstrainingen zijn specifiek voor
jongens en meisjes vanaf groep
8 van de basisscholen en voor
vrouwen, waarbij de aandacht
voornamelijk uitgaat naar de
verdediging. JuWeVa-Trainingen
verzorgt ook voor vele doelgroepen preventieve valtrainingen, bijvoorbeeld voor scholen
en verenigingen, zoals een
ruiterclub. Jaarlijks raken in
Nederland kinderen en ook
volwassenen zodanig gewond
door een valincident dat ze op
de eerste hulp van een ziekenhuis behandeld moeten
worden. JuWeVa-Trainingen
leert mensen om op een juiste
manier te vallen zodat de kans
op letsel minimaal is.
Onderscheidend vermogen
JuWeVa-Trainingen is een
klein bedrijf en de lijnen zijn
kort waardoor beslissingen
adequaat genomen kunnen
worden. Door goed te luisteren
naar de wensen van de klanten
kan er een gerichte cursus
aangeboden worden. De
technieken in de weerbaarheidstrainingen zijn zeer
praktijkgericht en door vrijwel
iedereen toe te passen. De
trainingen zijn vooral gericht op
concreet en doelbewust
handelen.
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Verkiezing Zakenvrouw
Noord-Limburg 2012

winkel&bedrijf 09
Woningstoffeerderij R. van den Broek
Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 295,- !!!

Stichting Zakenvrouw Noord-Limburg reikt op 22 mei een onderscheiding uit voor de meest inspirerende
zakenvrouw van Noord-Limburg. Zij hebben deze prijs in het leven geroepen met als doel om vrouwelijk ondernemerschap en management meer in de schijnwerpers te plaatsen.

(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)
Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!
Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

MWellness
Japanse body & beauty

Maandaanbieding!

Lotusbloembehandeling: 75min.
Heerlijk voetenbad, kopje Japanse groene thee, ontspannende rugmassage met
warme olie en kruidenstempels, reiningen van de huid met milk en lotion, dieptereiniging d.m.v. facepeeling, modelleren wenkbrauwen, Japanse decollete, hals,
gezicht en hoofdhuidmassage, masker en oogcreme, dag- of nachtverzorging.

van E 51,-

voor E 46,-

www.mwellness.nl - Tel. 077 851 22 27
Het bestuur van Stichting Zakenvrouw Noord-Limburg: Pauline Volkert, Steffie Hoeijmakers, Carlijn Verhaag,
Jeroen Kouwenberg, Ingrid van Kempen en Roy Dammertz (afwezig op de foto) (Foto: Jan Oehlen)
De bestuursleden hadden allemaal
al eens eerder gedacht aan een prijs
voor een lokale zakenvrouw. Ze bundelden hun krachten en nu is de verkiezing
voor Zakenvrouw van Noord-Limburg
een feit. “We vonden allemaal dat er
weinig aandacht is voor het vrouwelijke aspect in het ondernemerschap”,
vertelt voorzitster Ingrid van Kempen
uit Horst.

Eigenschappen
van man en vrouw
vullen elkaar aan
“Wij willen absoluut niet zeggen dat
vrouwen beter zijn dan mannen, maar
hun eigenschappen vullen elkaar aan.
Er is veel aandacht voor mannelijke
ondernemers, terwijl ook de zakenvrouw zeker iets toevoegt.” Het bestuur
van de stichting ziet de verkiezing
als eerbetoon aan zakenvrouwen in
Noord-Limburg die een waardevolle
en opvallende bijdrage leveren aan
het bedrijfsleven, de gemeenschap, de
overheid of de wetenschap. “Het doel
van de verkiezingen is om vrouwen te

stimuleren hun vrouwelijke energie aan
te wenden in het zakenleven. Wij willen
vrouwelijke energie en zakenemotie
stimuleren en ontwikkelen. Daardoor
ontstaat een positief ondernemersklimaat met een combinatie van emotie
en zakelijkheid”, aldus Van Kempen.
“Je hoeft trouwens niet aan het roer
te staan van een eigen bedrijf. Je kunt
ook denken aan iemand die actief
is in een stichting of goed doel. De
zakenvrouw hoeft niet perse eigenaar
van een bedrijf te zijn, zolang ze maar
onderscheidend is.” Met de prijs wil de
stichting nadrukkelijk focussen op de
persoon achter de zakenvrouw en haar
persoonlijke drijfveren. De kandidaten
komen uit alle gemeenten van NoordLimburg en worden voorgedragen of
kunnen zichzelf opgeven via een formulier op www.zakenvrouwnoordlimburg.
nl Uit alle aanmeldingen ontstaat een
longlist van tien genomineerden. Die
horen op een ‘meet&greet’ met de jury
en de sponsoren op 17 april wie de drie
uiteindelijke kandidaten worden. “Dat is
tevens voor alle sponsoren een mooie
gelegenheid om te netwerken”, aldus
Ingrid van Kempen.

Weten wat iemand
drijft
Tijdens de uitreiking wordt er
aandacht besteed aan de zakenvrouw
en haar kwaliteiten en worden er
diepte-interviews met de drie genomineerden gehouden. “We willen weten
wat iemand drijft, wat zit er achter de
persoon?” zegt Ingrid. De jury kiest de
uiteindelijke winnaar. Het is de bedoeling om de prijs jaarlijks uit te gaan
reiken.

Regio verbinden
De stichting hoopt op zo’n 500
bezoekers voor de uitreiking van de
prijs voor Noord-Limburg. “Dat we de
gemeentegrenzen overschrijden is
een bewuste keuze”, legt Ingrid uit.
“We willen de regio verbinden en
denken dat dit met zo’n prijs prima
kan. We willen de regio Noord-Limburg
en het ondernemerschap promoten.”
De uitreiking van de onderscheiding
is op het Congrespaviljoen op het
Floriadeterrein.
Voor meer informatie zie
www.zakenvrouwnoordlimburg.nl
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Munckhof wint aanbesteding NS

EL
UW VOOERZEDWEEEK

Munckhof uit Horst heeft één van de twee percelen gewonnen van de aanbesteding voor de organisatie van
het treinvervangend vervoer voor de Nederlandse Spoorwegen. Bij geplande en ongeplande stremmingen zal
Munckhof het vervangende vervoer per touringcar gaan regelen. Het perceel dat aan Munckhof gegund is, betreft
de oostelijke helft van Nederland.
Het leveren van een hoge
kwaliteit aan vervoer en het bieden
van een goede en snelle oplossing voor de treinreizigers waren
de grootste uitdagingen die NS in
de aanbesteding stelde. Tom Roefs,
algemeen directeur van Munckhof
licht toe hoe Munckhof dit aangepakt
heeft: “Wij kunnen ons onderscheiden in de markt door onze grote
innovatiekracht en de oplossingsgerichte aanpak die we aanbieden.
Daarnaast hebben we inmiddels
veel ervaring in het regisseren van
complexe vervoersprojecten. De NS

onderschrijft dit en ze hebben het
vertrouwen uitgesproken in Munckhof.
Daar zijn we uiteraard ontzettend trots
op.”
Om de opdracht uit te voeren gaat
Munckhof intensief samenwerken
met onderaannemers in het gewonnen perceel. Jos Poortinga, directeur
van de Munckhof Taxi divisie: “De NS
heeft ons de opdracht gegund om het
vervoer te organiseren in Friesland,
Groningen, Drenthe, Gelderland,
Limburg en een deel van NoordBrabant, Flevoland en Utrecht. Door de
inzet van eigen touringcars en samen

te werken met een groot aantal
onderaannemers zijn wij in staat
snel vervoer ter plaatse te hebben
bij een stremming. De regie van het
vervoer zal georganiseerd worden in
het regiecentrum van Munckhof in
Horst.”
Munckhof mag vanaf juli 2012
het treinvervangend vervoer gaan
verzorgen voor tenminste vier jaar.
De opdracht levert per jaar enkele
miljoenen omzet op. Ook wordt
het regiecentrum van Munckhof in
verband met de opdracht uitgebreid
worden met enkele medewerkers.

BIJ ONS D

Varkens fricandeau
of lappen
Super malse rund schnitzel

100 gram

€ 6,95
€ 1,85

500 gram

€ 3,25

per stuk

€ 2,25

500 gram

Uit eigen keuken

Heerlijke balkenbrij
Wintertaartjes
met ham of met zalm

Heerlijke wintersoepen Allemaal op voorraad
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Meterik

Michiel Baltussen
gepromoveerd

Advocaten van 15 en 16 jaar
Op vrijdag 3 februari staan vijf leerlingen van het Dendron College in een rechtbank. Niet omdat deze ‘jeugd van
tegenwoordig’ zich niet weet te gedragen, nee, juist omdat ze heel goed weten wat ze willen: een carrière in de
juridische dienstverlening. Arian Adil, Jelle Luttge, Holly Janssen, Vera Schoolmeesters en Nilab Meidanwal doen als
onderdeel van hun loopbaanoriëntatie mee aan een pleitwedstrijd.

Op donderdag 26 januari heeft Michiel Baltussen uit Meterik in een
openbare verdediging zijn proefschrift ’Transport and Mixing by Artificial
Cilia’ met succes verdedigd.
Hiermee heeft hij weer een stukje
wetenschappelijke kennis toegevoegd
aan de analyse en modellering
van minuscule vloeistofstromen.
In het vervolg van de opleiding op
het Dendron College is hij vier jaar
geleden cum laude geslaagd aan de
Universiteit van Eindhoven voor de
afdeling Werktuigbouw en is hij nu
gepromoveerd tot Doctor Ingenieur.

Michiel is werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij DSM Research
te Geleen.
Naast zijn werk heeft hij het
altijd druk als molenaar van de
molen Eendracht maakt Macht in
Meterik en is hij ook erg actief binnen
de muziekwereld zoals bij fanfare
Concordia en het organiseren van
THEMA in Venlo.

Gratis 12 jaar garantie
op de Nefit TopLine HR-ketel

donderdag vrijdag zaterdag

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

★ Petit pain 4+1 GRATIS
★ Kersen bavaroisevlaai
van E6,60 voor E6,25

Vijf jaar geleden bedacht docente
Dorien Stals het vak SBC, een vorm van
loopbaanleren voor de theoretische
leerweg van vmbo-4. Doel hiervan was
om de leerlingen bewuster een keuze
voor een beroep te laten maken, door
ze bijvoorbeeld in contact te laten komen met de praktijk. Dit doen ze met
hun coach, een persoonlijk begeleider
uit het werkveld. De coaches van Vera,
Arian, Jelle, Holly en Nilab waren wel
heel creatief. Zij kwamen met het idee
van de pleitwedstrijd.
Allemaal willen ze iets met juridische dienstverlening gaan doen. “Ik wil
advocaat worden zodat ik wat voor
mensen kan betekenen”, zegt Arian.
Holly: “Praten vind ik toch al leuk, nu
kan ik dat ook met een doel doen.”
Allemaal willen ze via de havo naar
het hbo en op de universiteit rechten
gaan studeren. Dorien: “Met een goede
begeleiding weten deze leerlingen al

heel vroeg wat ze nou juist wel willen.”
Het is opvallend hoe doordacht de
leerlingen met hun toekomst bezig zijn.
“Met vrienden zijn ze gewoon pubers,
maar als ze hiermee bezig zijn, zijn ze
al veel volwassener”, aldus Dorien.
Met het advocatenkantoor van
hun coaches, TRC Advocaten uit Horst,
gingen de leerlingen een dag mee naar
een echte rechtszaak in Almelo. Hun
coach verdedigde daar een cliënt en de
leerlingen maakten een verslag van de
dag. “Ik verwachtte echt zo’n Tweede
Kamer, maar een rechtszaal is juist heel
klein”, vond Jelle. “Er was helemaal
geen rechter met een hamer, maar iedereen zat aan een bureau en ze spraken als gelijken met elkaar.” Vrijdag
nemen de coaches ook echte rechtbankrollen op zich: mr. Caspar Brouwers
is de officier van justitie, mr. Edward
Plass is rechter en mr. Christianne
Gommans is de griffier.

Op basis van een proces-verbaal
gaan de leerlingen een pleidooi voor
‘hun’ cliënt houden voor een jury van
echte advocaten en een publieksjury.
“We mogen zelfs een toga aan. Dat
mag normaal niet, want je mag je
eigenlijk niet voordoen als advocaat als
je dat niet bent. Maar voor ons maken
ze een uitzondering”, vertelt Jelle.
Hoewel ze dikke verslagen en wetbundels door moeten spitten vinden de
leerlingen het stuk voor stuk leuker dan
gewone les. “Mogen we nog even onze
coaches bedanken?” vraagt Holly. De
leerlingen zijn hun coaches erg dankbaar voor het enthousiasme en de inzet
waarmee ze aan de slag zijn gegaan.
“Ze nemen zelfs een portret van Beatrix
mee voor in onze ‘rechtszaal’ vrijdag”,
lachen ze. Dorien: “De school is erg
afhankelijk van de coaches, dus ja, zet
dat er maar in, want we stellen hun
inzet enorm op prijs.”

Voorleeskampioenen Horst aan de Maas
De lokale ronde van de voorleeswedstrijd van BiblioNu vond plaats op zaterdag 28 januari. In de bibliotheek
in Horst lazen schoolwinnaars uit Horst aan de Maas, Blitterswijck, Geijsteren en Wanssum nogmaals voor. De
winnaars in Horst waren Sofie ten Braak uit Tienray, Ilse Nelissen uit Lottum en Sophie Jacobs uit Horst. De
winnaars gaan door naar de regionale voorleesronde op zaterdg 17 maart in Grubbenvorst. Daarna volgen nog
een provinciale en landelijke finaleronde. (Foto: Lucie Rasing van basisschool De Wouter uit America)
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15 VRAGEN aan Menno Koster 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 Koster
14 jaar
Horst
Dendron College

Wat is het eerste wat je je als kind
kan herinneren?
Het eerste wat ik me kan herinneren
is dat we tijdens Pasen met de familie
chocolade-eieren voor elkaar aan het
verstoppen waren. Mijn broertje en
ik moesten als eerste naar binnen en
mochten niet gluren, dat was toen heel
moeilijk.
Wat is de grootste leugen die je ooit
verteld hebt?
Ik kan echt niet liegen. Dus ik vertel
meestal meteen de waarheid, mijn
moeder komt er toch wel altijd achter.

Ik kan dus maar beter meteen eerlijk
zijn.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Dat ik met mijn gedachten kan bepalen
welke programma’s er op tv komen als
ik aan het zappen ben. Zo heb ik altijd
iets leuks om te kijken.
Wat wens je te zien vanuit je
slaapkamerraam?
Ik wens een tropisch strand te zien,
met een mooie zonsondergang en
een beachvolleybalteam met mooie
meiden.
Waarop ben je het meest trots?
Op mijn tante en oom omdat het ze
toch gelukt is om een superlief neefje
op de wereld te zetten.

Welk liedje heeft de mooiste tekst?
Ik vind Wonderful World van James
Morisson en You’re Beautiful van James
Blunt allebei erg mooi. Eigenlijk vind
ik heel veel liedjes mooi. Toch vind
ik Wise Men van James Blunt nog het
mooist.
Als je de komende 24 uur vrouw
bent, wat zou je dan doen?
Dan zou ik de hele dag in een
damessauna gaan zitten en een beetje
om me heen kijken naar de andere
dames.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Pokémon-kaarten verzamelen. Ik was
vroeger echt een Pokémon-freak.
Op school ruilden we die dan met

elkaar, ik vond het zo leuk. Volgens mij
hebben we ze nog steeds in huis.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Graag was ik op Hawaii geboren.
Daar hangt een lekker relaxte sfeer,
heerlijk zonnen in mijn hangmat en
’s middags surfen met mijn maten.
’s Avonds zou ik lekker rond een kampvuur op het strand gaan zitten.
Wat is de meest spontane actie die je
ooit hebt gedaan?
Toen we met school op skivakantie
gingen zijn we met een paar mensen
in onze onderbroeken in de sneeuw
gesprongen, gewoon voor de lol.
Telefonisch eten bestellen: waar bel
je naar toe?
Dat is niet zo moeilijk. Een lekkere XXLfrikandel met veel mayo van Johnny’s
gaat er altijd wel in.
Welke angst zou je willen overwinnen?
Op de een of andere manier vind ik
kippen en kalkoenen een beetje eng.
Het zijn zo’n lelijke, rare beesten vind
ik.
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?
Lekker vroeg opstaan om de hele dag
te kunnen snowboarden met vrienden
en ’s avonds met z’n allen naar de
après-ski.
Tatoeage? Wat en waar zou je hem
nemen?
Dennis Weening van WipeOut heeft een
supervette tatoeage op zijn onderarm
van een bliksemschicht. Die vind ik echt
heel erg mooi.
Welke vraag zou je willen stellen aan
een helderziende?
Eigenlijk heb ik helemaal geen vraag
om te stellen. Ik laat me graag
verrassen.

”Weej draeje ów ‘ne schonne carnaval”
‘t Besteur vá carnavalsveriëniging
”d’n dreumel” zui ‘t schon vinge,
ás geej preens guido l kwoamt liëre
kenne óp zien recepsie die

zoaterdág 4 fibberwari 2012
gehalde wuurdt in de mèrthal,
aan de gasthoêsstroat,
tusse 20.11 en 22.11 oor.
á-sloetend is d’r groët fiëst in de
mèrthal.
Kómde ok?

nst
Preens: Guido Er
Cox
Adjudânt: Frank

nst-Driessen
Prinses: Marly Er
Nefkens
Adjudânt: William

Column

Handschoenen
aan touwtjes
Het kwik maakt eindelijk
kennis met het cijfertje nul op
de thermometer en dat betekent dikke jassen, sjaals,
mutsen en handschoenen.
Brrr… wat is het koud. Helaas
ben ik niet erg goed in de
omgang met handschoenen.
Op de een of andere manier
botert het niet tussen ons.
Hoe vaak ik al niet tijd heb
doorgebracht voor het handschoenenrek in de winkel. Keer
op keer raak ik die krengen weer
kwijt. Of nog erger, ik raak er
eentje kwijt en hup, meteen heb
ik ook niets meer aan die andere.
Mijn goedgeorganiseerde mama
begrijpt hier niets van. Nu zou je
denken, dat dacht ik namelijk
zelf eerst ook, als dit kwijtraken
van één handschoen frequent
gebeurd, dan zou ik daarna toch
moeten kunnen matchen met
alle overgebleven handschoentjes en heb ik weer een paar.
Maar helaas, ik kan de verleiding
steeds maar niet weerstaan om
bij mijn nieuwe handschoenenaankoop niet weer dezelfde,
maar de op dat moment mooiste
te kiezen. En tja, toevallig is dat
telkens niet het paar wat ik
voorheen al een keer had gehad.
Voor de goede orde maak ik
mezelf daar iedere keer weer bij
wijs dat ik ze dit keer toch echt
niet kwijt zal raken. Ja ja.
Onder dit handschoenengedoe kwam ik altijd nog
gemakkelijk uit, zo koud was het
afgelopen winter nog niet, ik kon
af en toe best een paar daagjes
zonder. Maar nu het kwik deze
week toch wel degelijk tot onder
nul begint te zakken, vind ik dat
eigenlijk niet meer zo’n fijn idee.
Ik begin die dingen nu toch
iedere dag nodig te hebben.
Dit hele handschoenenverhaal
deed me meteen denken aan die
handschoenen aan touwtjes van
vroeger. In de winter kregen we
dan van mama een koord door de
twee mouwen van onze jas
geregen met aan ieder uiteinde
een handschoen. Oh heerlijk, ik
had ze altijd bij me en kon ze
aandoen precies wanneer ik dat
wilde. Daar kwam bij dat van
kwijtraken geen sprake was.
Mm… Misschien is dit briljante
idee van vroeger ook in deze tijd
nog fantastisch. Mijn moeder kan
er in ieder geval geen touw aan
vast knopen. Vreemd eigenlijk,
dat kon ze vroeger namelijk wel.
Mies
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Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

de COMPLETE verzorging van al uw wasgoed
wassen - strijken - verstellen - stomen

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum
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Al 10 jaar een begrip
in de regio!
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Uw keurslager gaat u
weer lekker verwennen!
30 januari t/m 4 februari
4 gepaneerde schnitzels E
500 gr. runderpoulet E

Samen tijdelijk

5.50
5.50

E 10.00

Verstand van lekker eten!

Crist
Coppens

Ferry
Janssen

HORST 077 398 37 94
www.coppens.keurslager.nl

SEVENUM 077 467 12 34
www.janssen.keurslager.nl
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Hay Lemmen Nederlands
Kampioen met Duitse Kuif
In het weekend van 12 tot en met 15 januari werden in Apeldoorn de Nederlandse Kampioenschappen Vogel
2012 gehouden. Hay Lemmen uit America sleepte met zijn Duitse Kuif een eerste prijs in de wacht.
Hay Lemmen behaalde een gouden
medaille met zijn Duitse Kuif, een vogel
die is ingedeeld bij de postuurkanaries.
Uit de vele verschillende klassen met
klinkende namen als Five fancy´s, Irish
Fancy, Scotch Fancy, Border kanaries,
Glosters en Norwich blijkt dat postuurkanaries vooral in Groot Brittannië
worden gekweekt.
“De Duitse Kuif die ik tijdens de
kampioenschappen tentoonstelde komt
van oorsprong echter uit Duitsland. Ik
behaalde 93 van de 100 punten, goed
voor een gouden medaille. De Duitse
Kuif is in feite een zangkanarie met
een kuif. Naast deze soort kweek ik

ook andere soorten postuur- en vormkanaries.”
De keurmeesterverenigingen
bepalen op nationaal en mondiaal
niveau de standaardeisen, waaraan
een postuurkanarie moet voldoen.
Bij de toekenning van het aantal
punten wordt gekeken naar de kuif,
kleur, vorm, bevedering, houding en
conditie van de vogel. “Ik heb er als
kweker veel voor moeten doen om de
gouden medaille te behalen. Je krijgt
zo´n kampioenschap echt niet cadeau.
Ik ben begonnen met het samenstellen
van kweekkoppels waaruit een mogelijke prijswinnaar geboren kan worden.

Je hoopt dat je dan de juiste keuzes
maakt met betrekking tot de grootte,
de vorm en de overige standaardeisen,
waaraan een vogel moet voldoen. En ik
blijk daarin te zijn geslaagd, want een
score van 93 uit 100 punten is extreem
hoog. Nu is het de kunst om het behaalde niveau te consolideren en in de
toekomst verder uit te bouwen.”
De Nederlandse Kampioenschappen
Vogel worden georganiseerd
door de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers, de NBvV. Overigens
vonden de kampioenschappen dit
jaar, geheel toevallig, plaats in de
Americahal.

Rotary Horst verwent
vrijwilligers
Op zaterdag 4 februari organiseert Rotaryclub Horst, Sevenum en Maasdorpen een zogenaamd charity-diner. In
het restaurant van de Golfhorst staan dan de tafels feestelijk gedekt voor ruim vijftig gasten. De gasten van deze
avond zijn allemaal vrijwilligers die het hele jaar door en sommigen zelfs jaar in jaar uit belangeloos klaarstaan
voor anderen, bijvoorbeeld voor mensen die vanwege ziekte, ouderdom of een handicap aangewezen zijn op
anderen. Op deze manier wil Rotary aandacht vragen voor het vrijwilligerswerk voor zieken en gehandicapten en
tegelijk waardering uiten voor het werk dat deze mensen belangeloos verrichten.
Bij velen komt de gedachte niet
eens op om vrijwillig een stukje van
onze eigen tijd vrij te maken voor een
vast contact met iemand die eenzaam
en hulpbehoevend is. Werk, vermaak
en gezin trekken al zo´n zware wissel
dat er geen tijd en mentale ruimte
overblijft voor zoiets als vrijwilligerswerk. En juist voor deze medemensen
is een bezoek het grootste geschenk
dat ze kunnen krijgen, want eenzaam-

heid ligt als een groot en zwijgend
probleem op de loer. Het is daarom
heel goed dat er nog steeds mensen
zijn die daar wel hun tijd voor vrij
maken. Juist deze mensen verdienen zo
nu en dan een schouderklopje en een
waarderend woord.
In Horst aan de Maas zijn enkele
honderden vrijwilligers actief, onder
andere via de Zonnebloem en de
Zorgondersteuner. De Zorgondersteuner

bijvoorbeeld fungeert als bemiddelaar
waar vraag en aanbod bij elkaar
komen.

Nooit teveel
vrijwilligers
Er is zoveel belangstelling van hulpvragers dat er nooit teveel vrijwilligers
zijn. Aanmelden en meer informatie via
www.dezorgondersteuner.nl

De toekomst maak je zelf

Grubbenvorst gaat het
anders doen
´We gaan het anders doen´ is een project waaraan verschillende organisaties, de gemeente en een groot
aantal bewoners van Grubbenvorst samenwerken. Doelstelling is het voorkomen van isolement, het aanbieden
van hulp en ondersteuning en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van hulpvraag en inzet
van vrijwilligers. Om te peilen of er voldoende draagvlak voor het initiatief bestaat, werd op 25 januari een
informatieavond georganiseerd met als thema De toekomst maak je zelf.
Ben van Essen, strateeg bij
Provincie Limburg, verzorgde tijdens
de informatieavond een boeiende
inleiding. Hij stelde dat een dorp geen
hard gekookt ei meer is, een plek
waar alles gebeurt. “Het wordt meer
roerei, alles beïnvloedt iedereen”,
stelde Van Essen.

Een dorp is geen
hardgekookt ei meer
“Steeds meer mensen hebben
zorg nodig. We worden ouder, terwijl
het aantal kinderen en jongeren in
de dorpen afneemt. Daardoor krimpt
ook het aantal mensen dat zorg kan
bieden.” Van Essen legde aan de hand
van voorbeelden uit de regio uit hoe
je dergelijke ingrijpende veranderin-

gen in een dorp juist ten goede kunt
ombuigen. “Als de inwoners zelf willen
aanpakken en de schouders er onder
zetten kan er heel veel bereikt worden.
Het is dus geen kwestie van afwachten
totdat de overheid of een organisatie
de vraag oppakt.”
De toehoorders raakten duidelijk
geïnspireerd door het verhaal van
Ben van Essen en een geanimeerde
discussie, die tot in de pauze doorging, was het gevolg. Na de pauze
kwamen de werkgroepen van het
project aan het woord. Middels de
enquête was duidelijk geworden welke
activiteiten de voorkeur hebben bij
de Grubbenvorstenaren. Opvallend
was het aantal mensen, dat bereid
is zich als vrijwilliger aan te melden.
Tijdens een kort intermezzo greep

een groep jongeren de gelegenheid aan om hun wensen kenbaar
te maken. Zij gaven aan graag een
eigen honk te willen, waar jongeren
op hun eigen manier de tijd konden
doorbrengen, zonder de omgeving
overlast te bezorgen. Jan Vincken
en Math Vilain presenteerden een
aantal voorbeelden van de ´foto´
van Grubbenvorst: wat en waar zijn
mogelijkheden om wellicht sommige
activiteiten onder te brengen.
Wethouder Birgit op de Laak
toonde zich enthousiast over het
initiatief en was onder de indruk
van het aantal aanwezigen op de
informatieavond.
Meer informatie over de voortgang van het project is te vinden op
www.wegaanhetandersdoen.nl

verenigingen 13

02
02

Weekendreis
Eerste Wereldoorlog
LGOG Kring Ter Horst organiseert een tweedaagse excursie op 29 en 30
september rondom het thema de Eerste Wereldoorlog. Er worden diverse
musea en historische plekken bezocht.

Jako-voetbaldagen Lottum
Nadat de Jako-voetbaldagen in 2011 succesvol waren verlopen, organiseert S.V. Lottum komende
zomer het voetbalfeest nog een keer. De voetbaldagen vinden van maandag 2 tot en met vrijdag 6 juli
plaats.
Afgelopen jaar was er een recordaantal deelnemers, ruim 230 voetballende jongeren. Dit jaar worden er
weer veel toekomstige sterren verwacht. Tijdens de voetbaldagen worden maximaal acht verschillende
onderdelen op een dag georganiseerd. Ook wordt er iedere dag bij de onderdelen vier tegen vier en zeven
tegen zeven met andere accenten gespeeld. Verder krijgen de technische accenten van het spel meer
aandacht en de keepers krijgen aparte trainingen.
Inschrijven is mogelijk voor jongens en meisjes van 6 tot en met 14 jaar. Zonder lidmaatschap bij een
voetbalclub is deelname ook mogelijk. Voor meer informatie neem contact op met Sjef Bongers van
Sportevents4kidz op 06 36 31 81 58 of met Jok Relouw van S.V. Lottum op 06 22 25 85 42. Kijk voor meer
informatie op www.sportevents4kids.nl

Spullen voor de Winkel van Sinkel
Afgelopen week heeft Stichting Projectmatige Charitas (PmC) uit Grubbenvorst haar jaarvergadering gehouden.
Daar kwamen een heleboel zaken aan de orde, waaronder de foutieve vermelding in de Afvalinzamelkalender 2012
van Gemeente Horst aan de Maas.
In de kalender van de gemeente
wordt de suggestie gewekt dat het PmC
bruikbaar en niet-bruikbaar schoeisel en
textiel kan gebruiken. Dat is incorrect: de
uitgever van de kalender zal dat ook nog
corrigeren. PmC kan uitsluitend bruikbare
spullen gebruiken. “Onze vrijwilligsters

en wij als bestuur zijn erg blij met de
grote hoeveel spullen die wij iedere
week weer mogen ontvangen om ze
daarna klaar te maken voor de verkoop.
Maar als de spullen niet schoon zijn of
kapot zijn, is dat wat anders. Spullen die
kapot zijn kunnen wij niet verkopen en

CARNAVAL

repareren is meestal niet te doen”, laat
het bestuur weten. “De mensen zouden
ons, maar vooral onze vrijwilligsters een
groot plezier doen door spullen aan te
leveren zoals zij ze zelf zouden willen
kopen, zodat ze meteen een plaatsje op
de schappen kunnen krijgen.”

Op zaterdag 29 september staat
eerst een bezoek aan het museum In
Flanders Fields in Ieper in België op het
programma. ’s Middags wordt een bustocht in de omgeving gemaakt onder
begeleiding van een gids.
De volgende dag begint ’s ochtends
met een bezoek aan het Historial de
la Grande Guerre in Péronne. In dit
museum blijkt wat de oorlog voor deze
streken betekende. Hierna gaat de bus
op pad in de regio. Daarbij trekken niet
alleen talloze militaire kerkhoven aan

het oog van de deelnemers voorbij,
maar wordt ook een bezoek gebracht
aan een Canadees centrum, waar men
letterlijk in de loopgraven kan lopen.
De geplande terugkeer in Horst is rond
half acht.
Iedereen kan mee met de reis.
Wie belangstelling heeft om deel te
nemen, kan contact opnemen met de
secretaris van LGOG Kring Ter Horst via
077 398 41 40 of via secretariaat@
lgogterhorst.nl voor verdere details
over aanmelding en betaling.

Mens en natuur,
een dialezing
IVN De Maasdorpen organiseert op woensdag 8 februari om 20.00 uur in
het Zoemhukske in Horst een dialezing van Joof Teeuwen over de mens en
de natuur, vroeger en nu.
Tussen 3000 en 2000 voor Christus
vestigt de mens zich in onze regio’s.
Stukjes bos worden gerooid om er
akkers van te maken. De akkers zijn
echter snel uitgeput en worden weer
verlaten, waardoor nieuwe bossen
ontstaan. Op de hoger gelegen gebieden ontwikkelen zich ten gevolge van
veeteelt heidevelden. Vanaf de vroege
middeleeuwen worden de bossen
opnieuw ontgonnen. Van de 6e tot de
19e eeuw groeit een landschap van
boerengemeenschappen, volgens een
bepaald stramien opgebouwd. Na de
negentiende eeuw zet deze ontwikke-

ling zich verder door, maar heeft het
gebruik van moderne hulpmiddelen,
waaronder kunstmest en steeds grotere
machines een bepalende invloed.
De politieke discussies over bezuinigingen op natuur en milieu maken
het thema Mens en natuur vroeger en
nu actueler dan ooit. De verhouding
tussen mens en natuur is al heel oud,
maar krijgt door de ontwikkeling van
de stedelijke cultuur en industriële
productie van voedsel en goederen een
nieuw karakter. Joof Teeuwen plaatst
de huidige discussies in een historisch
perspectief.

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

www.tcinterieurbouw.nl | (077) 464 18 44

Restaurant

Camping Centrale

gebr. janssen b.v.

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

Maasbreeseweg 3 Sevenum 077-4671818

• (schuifdeur-/inloop)kasten • keukens • keukenrenovatie • advisering • ﬁjntimmerwerk •
wandbetimmeringen • badkamermeubels • interieur (winkel/kantoor/horeca) • voor particulieren én bedrijven •

STANDAARD OF MAATWERK:
PROFESSIONELE KWALITEIT, OOK VOOR U!

www.brugeind.nl

www.janssensevenum.nl

Tel. 0478 69 12 83

Een slimme koper kiest voor de beste SERVICE
WINTEROPRUIMING!

AEG CONDENSDROGER

AEG WASMACHINE

LAVATHERM T55840

L54870

SAMSUNG LCD TV
LE40D550

1400 TOEREN
UITGESTELDE START

ENERGIEKLASSE A+

ENERGIEKLASSE B

GEERT REPAREERT

FULL HD BEELDSCHERM

- GEEN VOORRIJKOSTEN

TROMMELINHOUD 7KG

- GRATIS INMETEN
INBOUWAPPARATUUR

102 CM BEELDSCHERM
RVS TROMMEL

TROMMELINHOUD 6KG

- REPARATIES ALLE MERKEN
WITGOED

ZIGGO GECERTIFICEERD

- SERVICE À LA CARTE

077-3988000
Laagste prijs kieskeurig.nl € 394,95

Bij ons voor

Horst,

Hoofdstraat 30

395,/ Venlo,

Laagste prijs kieskeurig.nl € 417,92

Bij ons voor

399,-

Sloterbeekstraat 10A

AL
SINDS
1990

Laagste prijs kieskeurig.nl € 446,97

Bij ons voor

399,-

www.wittehal.com
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SVEB verliest van IVO
Door: Herman Hendrix
Op een ijskoud Venneke en voor een handjevol toeschouwers werd SVEB op een duidelijke 1-4 nederlaag
getrakteerd. De drie punten waren terecht voor IVO uit Velden. SVEB wist van tevoren dat het een moeilijke
wedstrijd zou worden want IVO stond op de tweede plek en SVEB op de een na laatste plek. Na vandaag staan ze
laatste, maar als men naar de stand kijkt is er nog steeds hoop voor SVEB.
De eerste helft van de wedstrijd
was duidelijk voor IVO. Zij dicteerden
het duel en SVEB moest achteruit en
kon nauwelijks gevaarlijk worden. In
de 31e minuut bracht IVO de stand op
0-1. Een hoekschop werd ietwat gelukkig binnengekopt, maar de 0-1 had al
eerder op het bord kunnen staan. In de
27e minuut mistte de club uit Velden
een dot van een kans, driemaal was de
bal voor het inschieten maar er werd
niet gescoord. Vlak voor rust claimde
IVO een strafschop maar scheidsrechter
Billekens wilde hier niets van weten.
SVEB begon de tweede helft furieus
en IVO kon van geluk spreken dat het
de 0-1 vasthield. Eerst miste Mike
Vermazeren in de 48e minuut. Hij werd
fraai gelanceerd door Stef Hermans en
stond vrij voor de IVO-doelman. In de
53e minuut was het Dean Crompvoets,
aangespeeld door Joris de Mulder, die
ook vrij voor doel miste. Het gebeurde
dan juist wel aan de andere kant en de
0-2 in de 64e minuut was een gelukje
voor IVO. De als voorzet bedoelde bal
belande tegen de lat, op de paal en in
het doel. Er knakte iets bij SVEB en toen
IVO in de 66e minuut uit een werkelijke
mooie aanval over rechts de 0-3 op het
bord bracht, was de strijd beslist.
Joris de Mulder gaf SVEB in de 77e
minuut nog een sprankje hoop door
een solo fraai af te ronden, maar verder
kwam SVEB niet. Sterker nog, IVO
bracht in de 88e minuut zelfs de stand
nog op 1-4 en mocht verdiend de drie
Dean Crompvoets kapt
punten mee naar huis nemen.
de aanvoerder van IVO uit. (Foto: Thijs Janssen)

Vijf jaar fanclub Kevin
van Leuven
Dit jaar viert de fanclub van motorcoureur Kevin van Leuven uit Swolgen haar vijfjarig bestaan. De gemiddeld
honderd leden volgen de sportieve loopbaan van Kevin op de voet. Een portret van een bijzondere club.

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan in de fitness sector?

Anytime Fitness Sevenum
zoekt enthousiaste medewerkers!
Het snel groeiende franchise-concept van Anytime Fitness is zich
vanuit de USA internationaal aan het uitbreiden. Anytime Fitness is
inmiddels actief in 8 landen.
Het sleutelwoord voor het concept is gemak en comfort. Zowel voor
de klant alsook de medewerkers die erin werkzaam zijn. Het centrum
is 365 dagen per jaar 24 uur per dag geopend.
Vanaf medio maart zal er ook een Anytime Fitness in Sevenum zijn
met een totaal oppervlakte van circa 450 m2 en een volledig innovatief toegangs- en beveiligingssysteem.

Vestigingsleider Anytime Fitness m/v
Functie
Als vestigingsleider AT ben je behalve met je kerntaak als fitnessinstructeur en gastheer belast met het organiseren en coördineren van
alle recreatieve en sportactiviteiten voor de verschillende gasten. Je
coacht en begeleidt je collegae. Door zelf de handen uit de mouwen
te steken geef je het goede voorbeeld. Je bent verantwoordelijk voor
de tevredenheid van de klant en voor het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Het gaat om een fulltime/parttime functie voor
minimaal 32 uur waarbij er ook ’s avonds en in het weekend wordt
gewerkt.

Profiel
Je hebt een proactieve en flexibele instelling. Je bent sportief, representatief, klantvriendelijk en collegiaal, maar ook stressbestendig en
resultaatgericht. Je bent goed in zowel mondelinge als schriftelijke
communicatie. Als vestigingsleider ben je een echte teamplayer en
beschik je over voldoende leidinggevende capaciteiten en verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt affiniteit met de fitnessbranche. Je
bent in het bezit van het diploma fitness trainer A of een afgeronde
CIOS opleiding en een EHBO- en reanimatie diploma.

Allround fitness instructeur m/v
Functie
Als allround fitness instructeur verzorg je instructie aan alle gasten
van AT. Je houdt toezicht op de gasten die gebruik maken van het
fitnesscentrum. Je let daarbij op de veiligheid van de deelnemers en
voorkomt risicovolle situaties. Je draagt ook zorg voor de hygiëne en
maakt de verschillende ruimtes in het sportcentrum schoon. Je houdt
je aan de door AT opgestelde regels en procedures. Het gaat om een
parttime functie waarbij de werktijden onregelmatig zullen zijn en er
ook in de weekenden wordt gewerkt.

Profiel
Je hebt een proactieve en flexibele instelling. Je bent sportief, representatief, klantvriendelijk en collegiaal, maar ook stressbestendig en
resultaatgericht. Je bent goed in mondelinge communicatie en je beschikt over voldoende verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt affiniteit
met de fitnessbranche. Je bent in het bezit van het diploma fitness
trainer A of vergelijkbaar en EHBO en reanimatie.

Interieurverzorgster m/v
Functie
Als interieurverzorger ben je verantwoordelijk voor de schoonmaakwerkzaamheden van het sportcentrum. Het betreffen lichte dagelijks
voorkomende werkzaamheden. Het gaat om een parttime functie,
circa 6 uur per week waarbij in overleg een werkrooster afgesproken
zal worden.
Fanclubvoorzitter Gert-Jan
Vermeulen vertelt: “De club is ontstaan
toen bleek dat Kevin een groot talent
is. Een aantal Swolgense ondernemers is begonnen met sponsoring
en wij dachten: laten wij een fanclub oprichten om Kevin moreel en
financieel te ondersteunen. Inmiddels
is de club, die wij Kevin #34 hebben
genoemd, uitgegroeid tot een hechte
groep aanhangers.
Ieder jaar organiseren wij een barbecue, een dagje karten en natuurlijk
de fanclubdag. Dan gaan wij met zijn

allen naar het circuit om Kevin toe te
juichen en daarna een gezellig feestje
te bouwen.” Hoewel het seizoen
nog niet is gestart doet Gert-Jan een
bijzondere oproep. “Wij willen in ons
jubileumjaar een recordaantal fans bij
elkaar krijgen. Dat betekent tenminste
105 fans. Bij deze roep ik alle inwoners van Horst aan de Maas op om
Kevin van harte te ondersteunen in het
nieuwe seizoen. En geloof mij, daar
krijg je heel wat voor terug. Je kunt
bijvoorbeeld zomaar fan van het jaar
worden.

Trouwens, Kevin heeft niet alleen
fans uit de regio. Ook in het noorden
van het land en zelfs in Tsjechië heeft
hij bewonderaars.”
Ondertussen kijkt Kevin van Leuven
zelf lachend toe. “Het geeft een
enorme kick om al die fans tijdens een
race te zien juichen. Het geeft je het
gevoel dat je niet alleen bent. Vooral
het grote oranje spandoek valt op.
En natuurlijk de lichtblauwe shirts. Ik
ken geen ander team in mijn klasse dat
zo veel aanhangers heeft. Ik ben dan
ook erg trots op ´mijn´ fanclub.”

Profiel
Je hebt een proactieve en flexibele instelling. Je bent representatief,
klantvriendelijk en collegiaal, maar ook resultaatgericht. Je bent goed
in mondelinge communicatie en je beschikt over voldoende verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt enige affiniteit met de fitnessbranche.

Voor alle functies bieden wij
een aantrekkelijke baan in een sportieve omgeving.
Goede arbeidsvoorwaarden. Een markt conforme beloning.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in een van de functies stuur dan je
sollicitatiebrief met cv vóór 10 februari naar:
anytimesevenum@gmail.com
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Goud en een
vijfde plaats
Jolanda en Kimberly Vermeulen uit Broekhuizen deden op zaterdag 28
januari mee aan Wijchen Swingt Internationaal, een wedstrijd van Stichting
Rolstoeldansen Nederland. Moeder en dochter eindigden op een vijfde
plaats. Jolanda danste zich samen met haar nieuwe partner naar het goud.
Om 10.00 uur werd de internationale jury voorgesteld aan de dansers.
Na de eerste ronde in de duo A klasse 2
werden Kimberly en Jolanda rechtstreeks in de halve finale geplaatst. Ook
mochten ze door naar de finale: dat
leverde een medaille op voor de vijfde
plaats en een promotiepunt.
Sinds een paar weken heeft Jolanda
naast haar dochter nog een andere
partner, een staande danspartner uit

Rotterdam. Na de voorrondes werd dit
paar rechtstreeks in de finale geplaatst.
Jolanda scoorde hiermee voor de eerste
keer een gouden medaille in de combi
A klasse 2 en kreeg hierdoor twee
promotiepunten.
Jolanda zal met beide partners
ook mee doen aan het Nederlands
kampioenschap rolstoeldansen en de
Worldcup in Cuijk op 7 en 8 april.

Amazones scoren
goed op LK
Van vrijdag 27 tot en met zondag 29 januari werden in Reuver de
Limburgse Kampioenschappen dressuur voor paarden verreden. Aan de
Bergerhofweg streden de beste ruiters en amazones van Limburg om de titels.
Uit Horst aan de Maas vielen na afkamping vier amazones in de prijzen.
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28 tot en met 30 april

Wereldbekerstatus voor
Horster menwedstrijden
Van 28 tot en met 30 april worden in Horst aan de Maas de jaarlijkse nationale menwedstrijden gehouden.
De Organisatie Nationale Samengestelde Menwedstrijden opent dit jaar voor het eerst haar deuren voor de
internationale menners in de rubrieken twee-en vierspan paarden en heeft daarmee de wereldbekerstatus te
pakken.
De vierspan-paarden kunnen
in Horst kostbare punten verdienen
voor de indoor Wereldbeker die in
de wintermaanden wordt verreden.
De menwedstrijden waren al een
nationaal evenement en de organisatie maakt hiermee een eerste stap in
de richting van het groeien naar een
volwaardig internationaal evenement.
De ambities zijn fors, maar voorzitter van het evenement, Pieter van
Dreumel, is ervan overtuigd dat de

menwedstrijden in Horst zich uitstekend handhaven tussen alle internationale topevenementen. Het evenement
doet een behoorlijke investering door
deze rubrieken op het programma te
zetten.
De paardensportambities van de
provincie Limburg zijn ook de motivatie
voor het evenement om deze stap te
maken. Limburg staat bekend om de
vele ruiters die op topniveau acteren.
Voor de organisatie is het dan ook

belangrijk om een podium te bieden
dat aansluit bij dat niveau.
De menwedstrijden blijven
gratis te bezoeken en er worden
net als voorgaande jaren diverse
nevenactiviteiten georganiseerd.
Stichting Koudbloed in beweging
heeft een gevarieerd programma
samengesteld.
Kijk voor meer informatie en het
volledige programma op
www.menwedstrijdenhorst.nl

HZPC zwemt sterke competitieronde maar blijft zesde
HZPC uit Horst heeft zijn eerste overwinning behaald in de onderlinge strijd met SG Hellas-Glana-Nimo en
Valkenburg. De derde competitieronde leverde een nipte overwinning op voor de Horster zwemclub, in het
thuisbad van Hellas-Glana in Sittard.
Op de ranglijst in de A-klasse
blijft HZPC zesde. Om voor promotie
in aanmerking te komen moet de
ploeg nog twee plaatsen stijgen.
Dit laatste is een bijna onmogelijke

opgave. In Sittard heeft de ploeg van
Paul Goddery een goed resultaat
neergezet. Twee van de drie estafettenummers waren voor HZPC. De dames
en de jongens junioren 4 behaalden

een eerste plek. De meisjes junioren
3 werden derde. Op de individuele nummers behaalden de meeste
HZPC-zwemmers nieuwe persoonlijk
records.

Thijs Hendrikx vierde
tijdens LK judo
Thijs Hendrikx van judoclub Lottum heeft op zaterdag 28 januari tijdens de Limburgse Kampioenschappen tot
20 jaar zijn debuut in de klasse tot 60 kilogram met een vierde plaats afgesloten.
De 16-jarige Lottumer wist het,
ondanks een zware loting, in de
eerste ronde de latere finalist al zeer
moeilijk te maken. Na een zwaarbevochten nederlaag heeft Thijs
zich in de verliezersronde over de
teleurstelling heen kunnen zetten en

vocht in de troostfinale om de derde
plek. In deze wedstrijd was Thijs, vorig
jaar nog tweede in de klasse tot 55
kilogram, net niet goed genoeg om van
de kampioen van vorig jaar te winnen.
Hij moest genoegen nemen met een
vierde plek.

In de daaropvolgende danpunten-competitie stond hij drie
partijen op de mat die hij alledrie
heeft gewonnen. Hij is daarmee een
stap dichter bij zijn deelname aan
het examen voor de eerste dan, de
zwarte band.

Overwinning Wittenhorst op Blerick

Wittenhorst zet opmars voort
Door: Piet Nabben
Zondag speelde RKSV Wittenhorst uit Horst hun eerste wedstrijd na de winterstop. Altijd wat onwennig. Dit
kon ook gezegd worden van het treffen dat Wittenhorst tegen Blerick afwerkte.

Reservekampioen
Marie-Louise en haar paard Rex
Op vrijdag om 18.00 uur begonnen
de kampioenschappen met de hoogste
klasses. Op zaterdag waren de klasses
Z1 tot en met L1 aan de beurt en op
zondag reden de B-combinaties en
waren de finales van alle klasses.
Hier werd in de klasse z2 Sanne
Collin op Werner Kling uit Lottum
tweede. De derde prijs ging naar
Fieke Houwen uit Meerlo, met haar
Sir Anthony. In de klasse L2 ging Lieke
Jenniskens uit Horst er met Abba met
de derde prijs vandoor.
In de klasse ZZ-licht had Ruiterclub
Wittenhorst op vrijdag twee ijzers in
het vuur. Zowel Marie-Louise Philipsen
met Rex als Lia van Stiphout met
Romeo zetten een sterke proef neer.
De jury was eensgezind en kende
Marie-Louise Philipsen een 2e prijs toe

en Lia van Stiphout belandde op een 3e
plek. Hiermee behaalde Marie-Louise
met Rex haar eerste startbewijs binnen
voor de finales op zondag. Rex liep
in de kür op muziek goed en MarieLouise behaalde een nieuw persoonlijk
record aan punten. Helaas was dit net
niet genoeg en werd Marie-Louise
reservekampioen. Philipsen uit Horst
scoorde ook nog eens in de klasse M2,
daar werd zij met Andreo tweede. Met
Andreo won Philipsen zelfs de tweede
proef, ook dat was net niet genoeg
om het verschil van zaterdag goed te
maken en dus werd Marie-Louise voor
de tweede keer dit weekend reservekampioen. Marie-Louise Philipsen
gaat nu met Rex naar de Nederlandse
Kampioenschappen die op 10 maart in
Ermelo worden verreden.

Lantaarndrager Blerick was naar
Horst gekomen om er toch iets van te
maken. Gezien de precaire situatie op
de ranglijst kon men van deze ploeg
geen wonderen verwachten. Het
eerste gevaarlijke moment kwam van
Esam Doudouh. Hij leverde een gevaarlijke poeier af, die door Sjors Witt
tot corner werd verwerkt. Naarmate
de wedstrijd vorderde was het de
thuisploeg die het spel dicteerde. De
eerste gevaarlijke aanval via de vleugel werd door Daan Hendriks hoog
in het doel geschoten. Hij verraste
hierdoor doelman Frank Decker, 1-0.
Wittenhorst bleef domineren en
binnen enkele minuten had het twee
keer kunnen scoren uit eenzelfde situatie. Thom Derks schoot van dichtbij
op doel maar de Blerick-goalie stond

paraat. In de 19e minuut moest hij het
antwoord toch schuldig blijven toen
een mooie aanval werd doorgekopt
via Dennis van den Bekerom. Will
Spreeuwenberg kon zijn hoofd tegen
de bal zetten en had succes, 2-0.

Mooiste aanval in
31e minuut
De mooiste aanval kreeg voor
Wittenhorst in de 31e minuut een goed
vervolg. Via Thom Derks kwam de bal
voor de voeten van Bram Rubie die
schitterend afrondde, 3-0. Na dit spektakel speelde Wittenhorst slordig.
Direct na de pauze zette
Wittenhorst wederom de toon. Uit een
mooi opgezette aanval belandde de bal
voor de voeten van Thom Derks. Met

een droge knal liet hij doelman Frank
Decker kansloos, 4-0. De wedstrijd
was gespeeld. Maar Wittenhorst
speelde te nonchalant en kon in het
verdere verloop slechts éénmaal
scoren. Kevin van Asten maakte de
goal, 5-0. In de laatste minuut kon
Blerick nog onverwachts iets terugdoen. Doordat de achterhoede niet
meer bij de les was, kon Davy Elmir
behendig 5-1 te scoren. Bij deze actie
mag Wittenhorst de wenkbrauwen
fronsen. Doordat koploper Heeswijk
niet verder kwam dan een gelijkspel
kon Wittenhorst zich de winnaar
noemen van dit weekend. Venlosche
Boys gaat weliswaar aan de leiding
met één punt voorsprong, maar de
Horstenaren hebben een wedstrijd
minder gespeeld.
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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.

Koken met
Esli Vencent &
Ben van der Steen

Tonny Wouters van
den Oudenweijer

Deze week wordt de 71-jarige Tonny Wouters van den Oudenweijer
geplukt. Tonny is in Elst op de Betuwe geboren en getogen en woont sinds
1993 in Horst. Na het verlies van zijn echtgenote Henny in 2009 stond hij er
alleen voor. Eén van zijn hobby’s is het trainen en fokken van springpaarden
én hij is fan van voetbalclub Vitesse uit Arnhem.

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.

IJsmeester en
voetbalfan
Toen de voormalig melkveehouder naar Horst verhuisde, dacht
hij gemakkelijk te kunnen wennen
in het Limburgse. Dat had tijd nodig.
“Maar het ligt uiteindelijk aan jezelf
als je niet wordt opgenomen in de
gemeenschap. Je bent en blijft een
vreemde eend in de bijt maar als
ze je eenmaal accepteren komt het
allemaal goed. Ik heb me eind vorig
jaar als vrijwilliger bij de ijsbaan in
Horst aangemeld. Twee nachten en
twaalf middagen heb ik meegeholpen als ijsmeester. Dat was echt leuk
om te doen”, aldus Tonny. Ook is hij
regelmatig te vinden in de manege
in Hegelsom waar hij helpt met parcoursopbouw.
Maar Wouters van den

Mokkabavarois
Benodigdheden:
· 5 dl liter melk
· 1 vanillestokje
· 5 eidooiers
· 150 gram suiker
· 3 dl gezoete room
· eiwit van 2 eieren
· 9 blaadjes gelatine
· mokka
Bereiding:
· Verwarm de melk met de
vanillestokjes tot het tegen de
kook aan zit;
· verwijder de vanillestokjes,
schraap het merg eruit en voeg dit
toe aan de hete melk, voeg
mokka toe op smaak;
· klop de eidooiers los met 50 gram
suiker;
· schenk een beetje van de hete
melk bij de eidooiers en schenk
het mengsel dan terug in de pan;
· laat het niet koken;
· week de gelatine 5 minuten in
ruim koud water;
· haal het eierdooiermengsel van
het vuur af en los de uitgeknepen
gelatine erin op;
· laat het mengsel iets afkoelen;
· klop de slagroom lobbig en spatel
dit door het eimengsel;
· klop het eiwit stijf en voeg al
kloppend 100 gram suiker toe;
· spatel het eiwit ook door het
eimengsel;
· laat het mengsel licht opstijven
door het in water weg te zetten;
· laat de bavarois 4 uur stijf worden
in de koelkast.

verhuisd en begon hier een pluimveebedrijf met 20.000 scharrelkippen.
Daar ben ik acht jaar geleden mee
gestopt. Ik heb een leeftijd bereikt
waarop ik het wat rustiger aan mag
doen.” Zijn echtgenote Henny kwam na
een jaar ziekbed in 2009 te overlijden.
“Tja, en dan sta je er alleen voor. Geen
gemakkelijke tijd want van mijn drie
kinderen woont alleen de jongste in
Horst. Ik heb drie zoons, Andress (40),
Antoine (38) en Harald (36).Verder
heb ik nog vier kleinkinderen. Janne en
Mees, de kids van Harald, wonen ook
in Horst en gaan naar basisschool
Meuleveld. Daar ben ik sinds twee jaar
als ‘overblijf-opa’ actief”, zegt Tonny.
Zijn andere twee kinderen en kleinkinderen wonen in de Betuwe.

Oudenweijer is bovenal een supporter van voetbalclub Vitesse uit
Arnhem. Bij elke thuiswedstrijd van
de Arnhemmers is Tonny van de
partij. Alleen over de laatste twee
wedstrijden wil hij het liever niet
hebben. “Laat maar, ik weet ook wel
dat Vitesse verloren heeft van aartsrivaal NEC uit Nijmegen. Er is meer
dan genoeg over gezegd”, wuift de
Vitesse-fan het onderwerp weg. De
voetbalclub uit Arnhem heeft na de
winterstop nog geen wedstrijd weten
te winnen.

Punten pakken
Tonny woont graag in Horst. Er
hoeft voor hem ook niks te veranderen. “Ik woon vrij en heb voldoende
ruimte voor mijn paarden. Dit is voor
mij het mooiste plekje van Horst. In
de andere dorpen van Horst aan de
Maas komt ik niet zo vaak dus daar
kan ik niets over zeggen. Wat mij wel
opvalt, is dat carnaval in Horst op
bijna dezelfde wijze wordt gevierd als
in de Betuwe. Althans dat lijkt mij zo
want ik ben niet iemand die je vaak
in de kroeg zult tegenkomen. Ik hou
wel van ouwehoeren maar niet van
kroeglopen.”
Tonny kijkt selectief tv en kijkt
alleen naar sport- en actualiteitenprogramma’s. Films duren hem te
lang. Eenmaal in dromenland wil hij
voor een schotel wildgebraad wel
midden in de nacht gewekt worden.
“Maar voor de rest heb ik geen
wensen, ik ben tevreden met wat ik
heb. O ja, ik zou wel graag willen dat
Vitesse meer punten pakt”, besluit de
voetbalfan het interview.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Ontruimingsoefening in de Mèrthal

Tonny Wouters van den
Oudenweijer had samen met zijn broer
een melkveebedrijf in Elst.

Ex-melkveehouder

Het bedrijf was 65 hectare groot
en bood plek aan 125 melkkoeien.
Begin jaren negentig werd het bedrijf
opgekocht vanwege de aanleg van de
Betuwelijn. “Ik ben daarop naar Horst

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

Ûm gevaor baeter oêt te sloête,
En de veiligheid te vergroête.
Oefene in ôs hal,
En huure ze ‘ne knal,
Rustig in polonaise noa boête.

Een greep uit onze
enorme collectie

ook voor groepen

talloze aanbiedingen op
de carnavalsafdeling

Oplossing vorige week:
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Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT) www.mariettemode.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv.
hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

opinie 17

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

Winkeliers buitengebied niet
blij met 52 koopzondagen

Na de vele positieve reacties op mijn ontwerp is dit doorontwikkeld tot
het resultaat op bijgaande foto. Een kleine tegemoetkoming voor het vele
bukwerk dat de mannen moeten verrichten.
Thijs van Rens, Horst

K(n)oopzondag

De SP heeft een enquête gehouden bij winkels in het buitengebied
van Horst aan de Maas. Met de enquête onderzocht de SP wat winkeliers
vinden van de regeling om hun winkels elke zondag open te stellen. De
SP is benieuwd wat de ervaringen zijn met deze één jaar oude regeling.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de meeste winkeliers er
niet zo blij mee zijn.
De resultaten van het onderzoek
zijn duidelijk: meer dan de helft van
de winkeliers is tegen de regeling
voor 52 koopzondagen per jaar. Zelfs
de voorstanders van de regeling vinden in veel gevallen 52 zondagen te
veel. Een grote meerderheid van de
winkels (83%) is niet alle zondagen
van het jaar open, ruim een derde
deel is zelfs nooit open op zondag. De
voorkeur van veel ondernemers gaat
uit van openstelling op ‘traditionele’
momenten (op of rond feestdagen).
De openstelling op zondagen leidt
volgens een meerderheid (79%)
niet tot een stijging van de omzet.
Door de openstelling op zondag vindt
een verschuiving van omzet plaats
en vaak gaat dit gepaard met een
stijging van de kosten.
Een van de belangrijkste promotors van de regeling met betrekking
tot de koopzondagen is Interchalet.
Reden om naast de leiding van
Interchalet ook de medewerkers van
dit bedrijf te interviewen. Daaruit
kwam naar voren dat een kleine
meerderheid van de werknemers
tevreden is met de openstelling van
de zaak op zondag, vooral omdat ze
daardoor doordeweeks extra vrije

uren kunnen opnemen. Er zijn wel
aanwijzingen dat er als gevolg van de
toepassing van de regeling werknemers weg zijn gegaan bij Interchalet,
omdat ze het niet zagen zitten om
op zondagen te werken. Hun sociale
leven had er onder te lijden. Naar
aanleiding van haar onderzoek komt
de SP met aanbevelingen voor een
bijeenkomst van de gemeenteraad,
waarin het beleid met betrekking tot
koopzondagen wordt geëvalueerd. De
SP vindt dat de verordening betreffende de winkelopenstelling op zondag
aangepast dient te worden. Voor de
besluiten dient volgens de SP overleg
gevoerd te worden met de winkeliers
van de centra van de dorpen en het
buitengebied, gericht op consensus
met de grote meerderheid van de
winkeliers. Ook de werknemers, vertegenwoordigd door de vakbonden,
zouden betrokken moeten worden bij
de aanpassing van de verordening.
Tenslotte pleit de SP er voor om bij de
rijksoverheid aan te dringen op een
landelijke regeling die er toe leidt dat
concurrentie door regionaal verschillende regelingen uitgesloten wordt.
Paul Geurts
SP Horst aan de Maas

Bespreking Poll week 03

Ik vind het geen probleem als minderjarigen dronken zijn
Een grote groep stemmers, maar liefst 83% was het niet eens met de stelling ‘Ik vind het geen probleem als minderjarigen dronken zijn’.
17% kon zich er wel in vinden. De stelling werd opgeworpen nadat de
politie van Horst aan de Maas een offensief startte tegen alcoholgebruik onder
minderjarigen. Zij willen strengere handhaving van de alcoholwetten, zoals een
boete van 85 euro voor jongeren die in het openbaar drinken en een brief naar
de ouders. In ernstigere gevallen wordt de ouders verzocht hun zoon of dochter

op te komen halen op de ´plaats delict´. De politie deed de inspiratie voor deze
maatregelen op tijdens hun bezoek aan de Engelse politie. Sommige stemmers
denken “ach, iedereen is jong geweest.” Sommigen denken terug aan hun
jeugd en zien geen probleem in een biertje op jonge leeftijd. De meeste stemmers echter zijn niet op hun gemak bij het idee van dronken minderjarigen. Zij
sluiten zich aan bij het idee van de politie om alcoholgebruik onder jongeren
tegen te gaan.

Jongeren met schulden moeten zelf
hun probleem oplossen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De economische crisis begint steeds meer mensen te raken. De
werkloosheid neemt toe, doordat bedrijven of instellingen sluiten of
reorganiseren. Consumenten houden angstvallig de hand op de knip en stellen
grotere aankopen uit. De huizenmarkt zit muurvast, omdat banken uiterst
voorzichtig zijn bij het verstrekken van hypotheken. Ook jongeren gaan steeds
meer voelen dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Nog nooit was het
zo belangrijk om verstandig met geld om te springen. Met een educatieve
theatervoorstelling proberen het Dendron College en Citaverde College

leerlingen bewust te maken van het belang van geld en het bestedingspatroon.
Veel jongeren tussen 13 en 17 jaar hebben een bijbaantje. Het wordt echter
steeds moeilijker om aan werk te komen. Sommige jongeren doen er echter
alles aan om toch de spullen te kunnen kopen, die ze graag willen hebben.
Ze lenen geld van anderen en komen daardoor in de problemen. In het
ergste geval lopen de schulden zo hoog op dat jongeren al vroegtijdig in
de schuldsanering terecht komen. Jongeren met schulden moeten zelf hun
problemen oplossen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 04) > Studenten hebben ook recht op een woning in Horst aan de Maas
> eens 84% oneens 16%

Wat is dat toch met die ´vrije´
koopzondag in Horst aan de
Maas? Wie wil ´m nu wel en wie
wil ´m nu niet? Sommige
winkeliers zijn voorstander,
anderen zien het niet zo zitten.
De personeelskosten wegen niet
op tegen de omzet, de vrije tijd
lijdt er onder en de miljoenen
toeristen blijven weg. De vraag
is: waar zit de knoop in de
winkeliersmaag? Wie durft
gewoon hardop te zeggen:
´het werkt gewoon niet´ of
´niemand zit hier op te wachten´?
Uit een onderzoek van de
gemeente is nu gebleken dat de
meerderheid van de winkeliers
meer dan 12 koopzondagen niet
ziet zitten. Klaar. Basta. Finito.
Voorlopig lijkt er dus een einde
te zijn gekomen aan het
gesoebat. En kunnen de
Horstenaren op zondag weer
opgelucht ademhalen. Of toch
niet?
Zondag is zo´n dag waarop
bijna iedereen lekker zelf kan
bepalen wat-ie gaat doen.
Wandelen, potje voetballen,
naar familie of lekker boodschappen doen, bijvoorbeeld in
Venray. Oeps. Want wie goed
heeft opgelet, ziet dat in Venray
een aantal supermarkten op zondag geopend is. En dat niet
alleen als reactie op de florerende winkel bij een tankstation
in Leunen. De Albert Heijn en
Jan Linders in Venray zijn iedere
zondag open en, lieve mensen,
het is er druk! Blijkbaar toch
behoefte aan?
Misschien wordt het tijd dat
de inwoners van Horst aan de
Maas hun zegje doen. Is hen ooit
gevraagd of zij behoefte hebben
aan meer mogelijkheden om op
zondagen boodschappen te doen
of misschien zelfs te gaan
funshoppen? Uit meerdere
onderzoeken is namelijk
gebleken dat de aanwezigheid
van supermarkten in een
dorpscentrum ook grotere
omzetkansen biedt voor andere
winkels, zoals in Panningen.
Inderdaad ook hier in de buurt.
Ik ben erg benieuwd of een
dergelijk onderzoek er ooit komt
en zo ja, wat dan de uitslag zal
zijn. Kom op Horst aan de Maas.
Spreek je uit! Het is niet de
eerste keer dat we achter de
feiten aan hollen.
Oh, enne voor nu alvast: een
prettige zondag!
D!rk
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Raadsvergadering:

Wordt over uw
bestemmingsplan beslist?

Illegale inzameling metaal
•

Op dinsdag 7 februari 2012 is er een openbare
raadsvergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis van Horst aan de Maas (HadM).
De vergadering begint om 20.00 uur. Vier van
de zestien agendapunten gaan over een bestemmingsplan (BP), zoals het BP ‘Woongebied
Hof te Berkel’, BP ‘Crommentuijnstraat K346’,
BP buitengebied en het ontwerp-BP Schengweg
5a-7. Voor u wellicht een reden om de raadsvergadering te bezoeken.
De hele agenda voor deze vergadering ziet er
als volgt uit:
• Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen de
aanwezigen het woord voeren of een presentatie houden over al of niet op de agenda
vermelde onderwerpen. Wilt u gebruik maken
van het burgerpodium, neem dan vóór de
vergadering contact op met de griffier, de heer
R. Poels, tel: 077 - 477 97 70 of 06 - 51852891
of email: griffier@horstaandemaas.nl.
• Beantwoording schriftelijke raadsvragen
De vraag van het CDA over de komende
evaluatie van het afvalbeleid wordt mondeling
beantwoord.
• Conclusies onderzoek rekenkamercommissie
• Verordeningen Wet Werk en Bijstand aanpassen
• Explosieven 2e wereldoorlog
• BP ‘Woongebied Hof te Berkel’

Wij verzoeken aanbieders om hun materialen
pas op de ophaaldag aan de straat te leggen
en alleen mee te geven aan de firma Henraath.
Mocht u constateren dat toch door anderen

•
•
•
•
•
•

BP ‘Crommentuijnstraat K346’
BP buitengebied
Greenport Venlo Innovation Center
RUD (Regionale Uitvoerings Dienst)
Handhavingsbeleidsplan HadM – Venray
Accountantscontrole
Ontwerp-BP Schengweg 5a-7

Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist?
Kom dan luisteren op dinsdag 7 februari 2012
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via:
www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergadering
kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk
op www.horstaandemaas.nl.

Levertijd reisdocumenten
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.
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)

De firma Henraath is door de gemeente aangewezen als gemeentelijke ophaaldienst voor de
inzameling van metaal en elektrische apparatuur. De wagen van de firma Henraath is duidelijk
herkenbaar aan het logo. Helaas moeten wij constateren dat illegale, niet door de gemeente
aangewezen inzamelaars actief zijn.

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
30 januari
22 februari
27 februari

ingezameld wordt dan vragen wij u het kentekennummer van de auto en/of aanhanger te noteren
en de kleur en het merk van de auto door te
geven aan de gemeente via 077 - 477 97 77.

Waarom moet mijn afval voor
7.00 uur buiten staan?
De instructie om uw afval voor 7.00 uur aan
de straat te zetten is niet nieuw, dit is al jaren
de regel. Het heeft te maken met het tijdstip
waarop de inzamelwagens beginnen te rijden.
Misschien was u gewend het afval later buiten

te zetten, omdat de inzamelaar bij u pas
’s middags langs kwam. Maar doordat er in
2012 volgens nieuwe routes wordt gereden
kan het ophaaltijdstip veranderd zijn.

Herstel wegdek Landauer-Sjees in America
In verband met een lekkage aan het riool ter
plaatse van de kruising Landauer-Sjees in
America is op donderdag 26 februari 2012
een spoedreparatie uitgevoerd. Daarbij is het
asfalt verwijderd, het riool gerepareerd en is het
werkgat tot aan het wegdek aangevuld met een
puinverharding.
In de week van 6 t/m 10 februari wordt het
wegdek hersteld door middel van een tijdelijke
klinkerverharding. Tijdens het aanbrengen
van deze klinkerverharding wordt de kruising

Landauer-Sjees volledig afgesloten. De werkzaamheden nemen 1 à 2 dagen in beslag. Er
wordt geen omleidingsroute aangegeven. Het
aanbrengen van de definitieve asfaltverharding
wordt meegenomen bij het groot onderhoud aan
de wegen.
Wij begrijpen dat deze werkzaamheden overlast
voor u met zich mee kunnen brengen. Wij doen
echter ons best om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Wij hopen dat u hiervoor begrip
kunt opbrengen.

Gemeente treedt handhavend op
tegen zanddepot Tienray
Het zanddepot van de Gebroeders Swinkels aan
de Nieuwe Baan in Tienray had 31 december
2011 beëindigd moeten zijn. Dit is niet gelukt. Er
ligt nog ongeveer 64 000 m³ zand opgeslagen.
Het college van B&W heeft besloten over te
gaan tot handhavend optreden. Het zanddepot
is ter plekke niet meer toegestaan en dient
beëindigd te worden. Vandaar dat deze week
aan de Gebroeders Swinkels een handhavingsbesluit is uitgereikt. Zij krijgen tot uiterlijk 1 januari
2013 de gelegenheid om alsnog gehoor te
geven aan de opgelegde last. Indien het zanddepot op 1 januari 2013 nog bestaat, dienen
dwangsommen betaald te worden.
Ook zijn de Gebroeders Swinkels aangeschreven om betere maatregelen te treffen om het

terrein te beveiligen. Geconstateerd is dat
kinderen het terrein veelvuldig gebruiken om
te spelen. Dit is gevaarlijk vanwege instortingsgevaar; zeker nu de activiteiten het komende
jaar fors geïntensiveerd zullen worden.
Voor de afvoer van het zand heeft de gemeente
de aangelegde bouwweg voor het nieuwe
bedrijventerrein in Tienray doorgetrokken naar
het parkeerterrein van het voormalige sportpark.
Via deze route wordt overlast voor de bewoners
beperkt.
Zolang het zanddepot nog niet beëindigd is,
zal het deel van de Schietbaanweg, dat naast
het zanddepot ligt, in verband met de veiligheid
afgesloten blijven.

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

Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur. Daarnaast is
afdeling burgerzaken geopend op: Maandag van
08.30 - 20.00 uur.
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.

Afspraak maken
Het is ook mogelijk een ‘Afspraak op maat’ te
maken voor producten van burgerzaken tijdens
de normale openingstijden, dit kunt u doen via
tel. 077 - 477 97 77. Als u een ‘afspraak op maat’
heeft gemaakt, wordt u met voorrang geholpen.
Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u bij de
afdeling Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
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Kroeënekraan en Pieëlhaas

Bekendmakingen
De ofﬁciële bekendmakingen van de

Meerlo

gemeente Horst aan de Maas wor-

Bergsboslaan 7 en 16
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Vera Philipsen nieuwe
jeugdprinses

den gepubliceerd in het elektronisch
gemeenteblad dat te raadplagen is op Melderslo
www.horstaandemaas.nl. Publicaties

Vlasvenstraat 28a

in het elektronisch gemeenteblad van

Steegstraat 1

deze week hebben betrekking op het

Hogeweg 13

volgende.
Meterik
Evertsoord

Dr. Droesenweg 7

Paterstraat 28
Sevenum
Grubbenvorst

Broek 6, 8 en 10

Centrum Grubbenvorst

De Sondert 8

Witveldweg 54
Swolgen

Pastoor Vullinghsstraat 1

Legert 6
Hegelsom

Mgr. Aertsstraat 66

Mevrouwsbosweg 2
Horst aan de Maas

Bosstraat 62

BIBOB-beleid
Horst

Vertrokken naar onbekende

Kreuzelweg 27

bestemming

Songertweg

Aanwijzingsbesluit

Sportpark ter Horst

Afvalstoffenverordening

Loevestraat 55

Vrijdag 20 januari was het eindelijk zover voor het nieuwe jeugdtrio van carnavalsvereniging Kroeënekraan en
Pieëlhaas uit Kronenberg en Everstoord: het jeugdprinsenbal. Na een spannende strijd tussen Kronenberg en
Evertsoord bleek de prinses uiteindelijk uit Kronenberg te komen.

Vinkenstraat 41
Witveldweg 102

Prinses Vera (Philipsen) gaat met
haar adjudanten Willem Aerts en Thijs
Vullings voorop tijdens carnaval. Vera is

“ Afsluiting toerit A73,
huidige toerit 12 Grubbenvorst (oostzijde, richting Nijmegen).”
fietsbrug Kievitsweg

Fresh Park Gate I
Viaduct A73

Viaduct Venrayseweg

Fresh Park
Venlo

A73

Gree

e

rtlan

npo

aansluiting
Greenpark/
Floriade

Fresh Park
Venlo

A73

Viaduct A73
Venrayseweg

Floriade

Floriade

N556

A73
Knooppunt
Zaarderheiken

Fresh Park Gate II
A67

A67

A67

N556

= Opengesteld per 04/09/2011

A67

= Openstelling per 01/02/2012

A73 toerit A73 per 01/02/2012
= Afsluiting

In verband met de nieuwe aansluiting van de Greenportlane op de A73, sluit Rijkswaterstaat vanaf woensdag
1 februari 05.00 uur de huidige toerit 12 Grubbenvorst Oostzijde (richting
A67Nijmegen) van de A73. Vanaf dat
moment zijn de nieuwe toe- en afritten in gebruik.

A67

Gedurende het omzetten van de bestaande toerit naar de nieuwe toerit blijft het doorgaand verkeer op de A73 mogelijk.

Afsluiting huidige toerit 12 (richting Nijmegen)

N556

Vanaf woensdag 1 februari 05.00 uur is de huidige toerit 12 Grubbenvorst (oost, richting Nijmegen) op de A73 gesloten.

Nieuwe toe- en afrit Greenportlane/Grubbenvorst (oostzijde, richting Nijmegen)

In de nacht van dinsdag 31 januari op woensdag 1 februari wordt de nieuwe oostelijke toe- en afrit Greenportlane/Grubbenvorst
op de A73 aangesloten. De nieuwe toe- en afrit is uiterlijk 1 februari 05.00 uur opengesteld voor verkeer.

Openstelling nieuwe toegang Fresh Park Venlo (Gate 1)

Gelijktijdig is uiterlijk 1 februari 05.00 uur de nieuwe toegangsweg naar Fresh Park Venlo (Gate 1) opengesteld voor verkeer.
Bovenstaande maatregelen vinden plaats in samenwerking tussen Gemeente Venlo, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat.

Kijk op www.vanAnaarBeter.nl of bel 0800-8002.

Door goed voorbereid op weg te gaan komen we verder

Oefenlocatie onkruidbestrijding
Deze week worden in drie wijken in

en de Norbertusparochie. Studenten van

Horst de trottoirs gebruikt voor oefen-

PTC+ krijgen hier training machinale

locaties onkruidbestrijding. Het gaat om

onkruidbestrijding op verharding.

de wijken De Afhang, de Mussenbuurt

Meer weten? Kijk op

www.afval2012.nl

toevallig het petekind van ‘grote’ prins
Geert. Drukke tijden dus voor de familie
Philipsen. Iedereen is van harte welkom

op de receptie van prinses Vera en haar
adjudanten Thijs en Willem op vrijdag 10
februari in de Torrekoel in Kronenberg.
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Zomerprins Horst bekend

Prins Ger I als zesde prins

The Classics in
de Buun

Prins Ger I (van Helden) is vorig weekend uitgekomen als de zesde zomerprins van Horst. Ger I zal de
Maandagavondgroep van café De Beurs in Horst in de zomer voorgaan bij hun alternatieve carnaval.

In muziekcafé de Buun in Horst staan op zaterdag 4 februari The Classics
uit Stamproy op het podium. Het optreden begint om 22.00 uur.

Prins Ger is 55 jaar oud en werkzaam bij Electro Scheppers uit Weert.
In zijn vrije tijd is hij vrijwilliger als
voorzitter van schutterij St. Lucia en lid
van jeugdcarnaval D’n Dreumel. Tijdens

zijn regeerperiode wordt prins Ger I
bijgestaan door zijn prinses Henny en
de adjudanten Maikel van Helden (25)
en Robbert Versleijen (26). Tijdens deze
avond waren er optredens van Da ma

zoeë, van het zangduo Ivan en Frank,
Heintje oet Hôrs en dj’s Henny en Arie.
De zomercarnaval, met de receptie
van Prins Ger I, staat gepland op 16 juni
in café De Beurs.

Wij zijn op zoek voor onze winkel Poels Wonen & Slapen en Budget
Home Store XXL, beide gevestigd in Horst naar:

verkoopster/gastvrouw

The Classics spelen popmuziek
en werden al in 1967 opgericht in
Stamproy. Tijdens een optreden in
de regio wordt de band ontdekt door
platenbaas Johnny Hoes, die hen een
platencontract aanbiedt. Hun eerste
single werd een regionaal succes.
Het repertoire van de groep bestond
voornamelijk uit nummers van The
Shadows, Cliff Richard en The BeeGees.
In 1969 gingen de Classics opnieuw
de studio in om My Lady of Spain op
te nemen, de basis voor hun internationaal succes. Binnen enkele maanden

werden meer dan 500.000 exemplaren
verkocht. Er volgden tv-optredens in
binnen- en buitenland. Daarna volgden
hits als Yellow Sun Of Ecuador, Pappa
Pepone, My Russian Lady en Gimme
That Horse.
Tegenwoordig heten ze the Classics
Revival Band en laten ze hun eigen
en andere klassiekers herleven. The
Classics bestaat uit Harrie Broens als
zanger en gitarist, Rolph Broens op
toetsen, gitaar en als zanger, Erik
Jeurninck op bas en als zanger en
Edward Venbrucx op drums.

Cd-presentatie Jo
Didderen in Cambrinus
De in de Nederlandse jazzwereld bekende bassist Jo Didderen heeft
Cambrinus in Horst uitgekozen voor de presentatie van zijn nieuwe cd. Op
zondag 5 februari wordt Songs for my Father gepresenteerd.

voor 2 weekenden in de maand en in de vakanties
Succesvol met passie voor woonaccessoires

Je taken
• Netjes ontvangen en actief te woord staan van klanten
• Optimaal begeleiden van klanten in de showroom
• Adviseren en afsluiten van orders
• Vastleggen van orders en afspraken in het computersysteem
• Helpen van collega-verkopers bij drukte en vragen
Je profiel
• Je bent een ras-verkoopster die altijd streeft naar het beste
• Representatief en MBO werk- en denkniveau
• Teamplayer met een klantgerichte en actieve verkoopstijl
• Voldoende nauwkeurig en goede computervaardigheden
• Woonplaats: binnen 30 minuten reisafstand van Horst
Wij bieden je een prettige en moderne werkomgeving waarin je je talenten
als verkoper volledig kunt uitbaten. Je mag rekenen op een goed inkomen
en interessante arbeidsvoorwaarden.
Laat gebrek aan ervaring geen belemmering zijn!
Stuur je motivatiebrief, C.V. en recente foto naar jolanda@poels.nl of
per post naar: Poels Wonen & Slapen, t.a.v. Jolanda van den Berg,
Industriestraat 13, 5961 PG Horst.
Jo Didderen speelde in vele
formaties, stond op podia als North Sea
Jazz en aan de zijde van grootheden
als Pat Metheny en Dizzy Gillespie.
Nu is hij regisseur van eigen werk en
geeft daar met de hulp van een aantal
vrienden een geheel eigen draai aan.
Op de plaat en bij deze presentatie
krijgt hij hulp van onder anderen Mijke
Loeven, Mike Roelofs, Sjoerd Rutten,

Rik Fennis, Ron Colbers, Arno Adams
en een strijkkwartet. Songs for my
Father is, zoals Jo Didderen het zelf
uitdrukt, een zeer divers verhaal met
pure popsongs, wat bassolo-dingetjes,
singer-songwritermomenten en heavy
jazzdingen. De presentatie begint
16.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.cambrinusconcerten.nl
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Jeugdprinsenpaar Orde van verdiensten Melderslo
van de Geiten
voor Grad Alards
Op zaterdag 28 januari was het tijd om het nieuwe jeugdprinsenpaar van
cv De Geiten uit Tienray bekend te maken. In een volle Geitenstal met veel
Liemkes erin kon het feest beginnen. Met de show The Voice of Tiendere
werd het nieuwe prinsenpaar tentoongesteld aan de Tienderse Geiten.

Dit jaar wordt de Orde van verdiensten van carnavalsvereniging De Vlasköp in Melderslo uitgereikt aan Grad
Alards. Grad heeft als vrijwilliger in Melderslo al veel werk verzet binnen diverse verenigingen in het dorp. Zo
nam Grad trainingen over, was hij secretaris en leider bij de jeugd van de voetbalclub en was hij tijdelijk
voorzitter van het bestuur van RKSV Melderslo.
Als voetballer is Grad ook actief
geweest binnen de voetbalclub in
Melderslo. Zo heeft hij tot zijn 61e
jaar gevoetbald. Op zijn 30e jaar
is Grad gaan voetballen bij de
veteranen. Na zijn jaren als voetballer
is Grad acht jaar actief geweest als
grensrechter bij de veteranen van
RKSV Melderslo.
Grad is niet alleen bij de voetbalclub actief geweest als vrijwilliger.
Jarenlang heeft hij vrijwilligerswerk

verricht voor Synthese. Ook voor kindervakantiewerk zet Grad zich graag in,
dit om te helpen als de kinderen aan
het bouwen zijn. De kinderen geven
aan wat zij gezaagd willen hebben en
Grad zorgt dat dit op een veilige manier
gebeurt.
Carnaval is Grad ook niet vreemd,
bij de KBO is hij al driemaal adjudant
geweest, van KBO-prinsen Piërre (vaan
d’n Bekker) de Swart, Hay Heldens en
Jac Driessen. Ook heeft Grad negen

jaar in het bestuur van de KBO
gezeten, heeft hij meegeholpen
met het schoffelen van het kerkhof
en heeft hij ervoor gezorgd dat de
Melderslonaren in de morgen lekker
warm kon beginnen aan hun yogales.
Grad is nog steeds actief bij de
voetbalclub als klusjesman. ‘Als er
iets stuk is, dan heeft Grad het al
gerepareerd voordat het ding in de
gaten had dat het stuk was’, typeert
de Melderslonaar.

Revue bij cv d’n Bok
Op 3, 4 en 5 februari lachen, kijken, luisteren en genieten alle bokken van de Swolgense Revue. Tijdens deze
drie avonden brengen verschillende artiesten geweldige shows, optredens en zangkunsten op de bühne.

Jeugdprins van 2012 is prins Eddie
Wijnen geworden en de jeugdprinses
is Imke Vergeldt. Zij zullen samen met
de hofdames Xamira van Leur en Demi
Thomassen voorop gaan in de jeugdcarnaval. Ook hebben de Geiten dit jaar
een nar, Sjuul Philipsen, en een vorstin,
Lot Klein Overmeen. Zij allen worden

gevolgd door de raad van elf.
Dit prinsenpaar gaat er met hun
gevolg een groot feest van maken en
gaan met de volgende spreuk carnaval
door: “Mit carnaval schiete we nie op
un kûrf of op enne haas, mar zien weej
aover ut liemkesriek den baas!”
(Foto: Aerts Foto Leunen)

De voorbereidingen hiervoor zijn
al volop in gang gezet door allemaal
artiesten uit het eigen Bokkenrijk.
De revueavonden op vrijdag en
zaterdag beginnen om 19.30 uur en op

zondag om 17.30 uur in de Bokkenstal
in Swolgen. Er zijn nog enkele kaartjes
verkrijgbaar.
Ook de Bokkepraot wordt na
weken van voorbereiding op zaterdag

11 februari vanaf 13.00 uur door de
jeugdraad en de raad van elf deur aan
deur verkocht. De Bokkepraot is de
carnavalskrant van cv d´n Bok waarin
leuke woordjes en weetjes staan.

Medio maart open in Sevenum
Grijp nu uw kans!

Hairstyling Jessica kapster bij u thuis! Verven, knippen,
föhnen, permanenten alles is mogelijk. Knippen E 13,50

Reeds meer dan 1850 clubs
wereldwijd!
Grote verscheidenheid aan

Als u vragen heeft of een afspraak wilt maken bel dan

SCHAATSEN
• Verstelbare kinderschaatsen
• IJshockeyschaatsen
(o.a. Bauer, Reebok)

• Dames en heren kunstschaatsen
• Glij-ijzers
• IJshockey sticks en pucks
• Mutsen sjaals handschoenen
your professional sportshop

www.sport2000meulendijks.nl

Gloednieuw
Concept...

isnmalige kenn
Nu unieke, ee bieding
makings-aan
Op = Op
daag nog
Verander van
uw levensstijl!

UNIEKE START
AANBIEDING!

RAADHUISPLEIN 8, SEVENUM

en zonnebank
Persoonlijke geïntegreerde
toegangs- en veiligheidssystemen
Personal training
Toegang tot alle Anytime
Fitness clubs

Pre -sale!

Loop binne
n tijdens
onze eerste
pre-sale
momenten
op:
Woe 8 febr.
18:00 - 20:0
0
Za 11 febr.
13:00 - 16:0
0

22

cultuur

02
02

Zittingsavonden bij
Dun Ezelskop
Afgelopen weekend stonden de zittingsavonden op het programma van
cv Dun Ezelskop uit Sevenum. Ook dit jaar was er avondvullend entertainment. Er waren onder andere optredens van twee buuttereedners die hun
sporen al verdiend hebben en ook artiesten van eigen bodem gaven een
show weg.
Jan Strik, meermaal Brabants
Kampioen tonproate, trad op. Jan is een
tonproater van het type lach of ik
schiet. Niet van die fijne woordspellingen maar gewoon recht voor zijn
raap. Ook voor de lachspieren stond
Harold Schroojen alias ‘Harrie’ uit
Neeritter op het podium. Hij is eervol
Groot Limburgs Kampioen 2010.
In Sevenum is de inbreng van
eigen bodem elk jaar weer goed

vertegenwoordigd en ook van prima
kwaliteit. Ziesjoem uit Maastricht, die
al eerder met hun geweldige kostuums
op het podium in Sevenum hebben
gestaan, zorgden voor een muzikaal
hoogtepunt en afsluiting van de
avond. De zittingsavonden zijn na het
uitkomen van prins René I een goed
begin van de carnaval in Sevenum.
Voor het verdere programma, kijk op
www.ezelskop.nl

Poging diefstal
kunstwerk

Joske en Jori winnen TVK
Joske Peeters en Jori Beeren uit Horst hebben zaterdagavond 28 januari de derde finale van het
Tiener Vastelaovendleedjes Konkoer (TVK) gewonnen met hun lied ’Nou giet ut gebeure’. De finale
werd gehouden in de Evenementenhal in Venray. Dit was de tweede keer dat het duo uit Horst de
wedstrijd won.
Met Nou giet ut gebeure wisten de twee Horster meiden zich tijdens een TVK Workshop in Beegden naar
de finale van het concours te zingen. Het lied is gecomponeerd door Cor Kuipers en Thijs Kleeven, die ook het
winnende lied Wiedeweg uit 2010 schreven. Nou giet ut gebeure gaat over het losbarstende carnavalsfeest.
Joske en Jori zijn allebei 17 en dat betekent dat ze dit jaar voor het laatst mee mogen doen aan het TVK.
Het TVK is voor deelnemers van 12 tot 17 jaar.

In de nacht van zondag op maandag is op de Zumpel bij de Lottumseweg
in Grubbenvorst geprobeerd het bronzen kunstwerk Danseressen op Sokkel
van Saskia Pfaelzer te stelen. Het kunstwerk werd met betonnen voet van
zijn sokkel gehaald.
Om het te vervoeren gebruikten
de daders een oranje steekwagen. De
politie denkt dat zij werden gestoord,
waarop ze vertrokken. De steekwagen
bleef achter bij het vernielde kunst-

werk. Het kunstwerk wordt voorlopig
opgeslagen om diefstal te voorkomen.
Buurtonderzoek heeft niets opgeleverd.
Getuigen wordt verzocht contact op te
nemen met de politie via 0900 88 44.

vVoor meer foto’s van Joske en Jori op het TVK zie www.hallohorstaandemaas.nl
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Nieuw in Grubbenvorst!
Openingsaanbieding:
5 heerlijke producten
1 Waldcorn brood
10 zachte puntjes
6 van de lekkerste rozijnen bollen
1 heerlijk cakeje met fruitvulling
1 pak wafels

+

samen in een Big shopper tas

van €16.95 voor:

€ 9,50

Kloosterstraat 62 • Grubbenvorst
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Boerenbruiloft
America
Boerenbruidspaar Roy Derix en Jolijn Ummenthun vieren samen met hun
boerengezelschap op zaterdag 18 februari een sprookjesachtig feest in de
Bondszaal in America. Alle sprookjesfiguren uit America en omstreken
worden uitgenodigd om er samen een prachtig carnavalsbal van te maken.

Wild West
carnaval
In februari staat B2 (voorheen
De Vlies) in het teken van het
Wilde Westen. In samenwerking
met andere Horster (jeugd)
verenigingen organiseert
carnavalsvereniging D’n Dreumel
een drietal carnavalsavonden
voor de jeugd van Horst.
Op vrijdag 10 februari is het
carnavalsbal van 18.00 tot 19.45
uur, voor de basisschoolgroepen
1 tot en met 5. Vervolgens start om
20.00 uur het feest voor de leerlingen van de groepen 6 tot en met 8.
Op zaterdag 11 wordt een
carnavalsparty gehouden voor de
12- tot en met 16-jarigen. Beide
carnavalsbals en de carnavalsparty
staan in het teken van het Wilde
Westen. Met de beste cowboy- of
cowgirloutfit is een prijs te winnen.
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Ger Gubbels professor
Narrenuniversiteit
Horstenaar Ger Gubbels is op woensdagavond 1 februari gepromoveerd
aan de Narrenuniversiteit Limburg (de NUL). Gubbels mag zich nu professor
in de humor noemen. Hij kreeg deze titel tijdens de Dies Natalis van de
universiteit in de aula van de Hoge Hotelschool in Maastricht.

Afsluiter
gekke
maondaag
Grubbenvorst

De officiële bruiloft vindt op zondag
19 februari plaats. Om kwart over drie
vertrekt het boerengezelschap vanaf
café Boëms Jeu in een optocht naar
de kiosk. Om half vier start daar het
toneelstuk waarin Roy en Jolijn in de

onecht zullen worden verbonden.
Daarna zal het hele gezelschap in
de Bondszaal receptie houden met
aansluitend een echt ouderwets
boerenbruiloftsfeest.
(Foto: van Dooren Grubbenvorst)

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines
Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

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

Op dinsdag 7 februari wordt in
Grubbenvorst de gekke maondaag
nog eens zachtjes overgedaan.
Het café is om 18.00 uur open
en het programma is geheel gratis.
De hoofdact van de avond is een
live-optreden van Angelina en
Fabrizio in ’t Stammineke om 20.30
uur. Om 00.00 uur wordt de avond
afgesloten met een visbuffetje. Dit
wordt geopend door prins Jos 1. Dj
Tik-Tak draait de avond aan elkaar.

o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

De NUL is de oudste universiteit van
Limburg en werd in 1965 opgericht als
protest tegen de overheid omdat deze
provincie nog geen universiteit had.
Gubbels werd in 2008 doctorandus en
promoveerde vorig jaar naar doctor.
Gisteren presenteerde hij zijn proefschrift met als thema de eurocrisis.
Ger Gubbels is onder meer bekend

als Meisterklosjaar van carnavalskrant
de Klos en is tevens voorzitter van de
Kloscommissie in Horst. Verder schreef
hij samen met Wim Hendrix de tekst
voor de komende Horster revue. In
het dagelijks leven is Gubbels docent
aan het Dendron College in Horst. Voor
meer informatie kijk op www.narrenuniversiteitlimburg.nl

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

Op zoek naar
hulp bij het
huishouden?
Betrouwbaar,
professioneel
en persoonlijk

E1

DE TEXTIELBEURS

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

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

Bel (088) 850 31 00

www.proteion.nl
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S.T.O.E.R. op Paprika
Party OJC Phoenix

100e voorstelling Erato
dankzij Ronde Tafel

Een hele zwerm nieuwe prinsen is al uitgevlogen, maar die van OJC
Phoenix in Hegelsom is nog altijd onbekend. Tijdens de Phoenix Paprika
Party op zaterdag 4 februari komt hier verandering in.

Erato Muzikaal Contact uit Horst heeft voor cliënten van Dichterbij in Oostrum haar 100e voorstelling gegeven.
Tijdens het afgelopen Seminar van de Ronde Tafel Venray-Horst is aan Erato 160 muzikale optredens aan zorgafhankelijke mensen aangeboden.

Voor prins Marcel is het moment
om een stapje terug te doen natuurlijk
zeer emotioneel en uiteraard wordt de
nazorg niet vergeten. De nieuwe prins
zal zich daar niet om bekommeren,
want die is verplicht een groots feest te

vieren. Om hier in te slagen is de hulp
ingeroepen van een tributeband van de
Stoere Patsers, de band S.T.O.E.R. Om
de momenten op te vullen dat de band
niet speelt is dj Jacky van de partij. De
Paprika Party begint om 20.30 uur.

Meezingen met Joeksig Galdere

Gemutsjt mejzinge
In de Wingerd in Sevenum wordt zondagmiddag 5 februari een
meezingmiddag georganiseerd. Er worden verschillende nummers
vertolkt waar jong en oud de tekst van kent.
Carneval in Zaerum, Ome Wielie,
Zuutjes aan, Lekker Zunke, Zaerum is
zo schoeën en verschillende andere
bekende carnavalsnummers kunnen
uit volle borst meegezongen worden.
De teksten worden op een beamer
gepresenteerd. Om het meezingen
wat makkelijker te maken staam
bij de muzikanten van Labberjoeks
en Flabbedeius ook een aantal
zangvogels op het podium: Ken in
’t Zandt, Tina Brouwers en Gé van
Beek zullen de nummers vertolken.

Aanvullend brengen Ken en Tina
ook de nummers Joeksig Galdere
en Ut plein ten gehore. De organisatie vraag iedereen die komt een
hoedje op te zetten om same ‘good
gemutsjt’ mee te zingen. Helemaal
verkleed mag natuurlijk ook.
Iedereen is welkom. De cd met de
nummers Joeksig Galdere en Ut plein
is ook te koop. Hiermee wordt Joeksig
Galdere en de Boorebrulluf gesteund.
De cd wordt in Sevenum aan huis
gebracht.

Het afgelopen jaar hebben muzikanten optredens verzorgd bij zorgafhankelijke mensen in diverse zorgboerderijen, zorginstellingen, dagopvang en
Hospice Zenit en bij thuisbezoeken. Math
Creanmehr van Stichting Erato: “Groot
is de dank namens Stichting Erato aan
de Ronde Tafel. Het was een prachtige

samenwerking en wij hopen dat goed
voorbeeld doet volgen, want de behoefte aan dit soort kleine zonnestraaltjes
is enorm.” De Ronde Tafel Venray-Horst
realiseert inkomsten door jaarlijks hun
seminar te organiseren met als uitgangspunt geld in te zamelen voor een goed
doel. Ondernemers worden uitgenodigd

Zorg er bijtijds voor dat u klaar bent om te kunnen genieten van uw eerstvolgende zonvakantie zonder dat u zich nog zorgen hoeft te maken over haargroei op zichtbare en
vervelende plaatsen.
VieCuriVitaal biedt u de mogelijkheid om overmatige beharing te reduceren door middel
van lasertechnologie. Deze techniek is effectiever dan de andere gangbare technieken die
worden gebruikt en er zijn daardoor minder behandelingen nodig om een mooi resultaat*
te bereiken. Alle behandelingen staan onder supervisie van onze dermatoloog, dr. Suzanne
Verleisdonk-Bolhaar, hiermee is de beste kwaliteit en hoogste veiligheid verzekerd!

Wilt u klaar zijn voor de zomer van 2012, meld u dan nu aan voor een intake**!

Dr. Suzanne Verleisdonk- Bolhaar,
Dermatoloog

Nu aaNbiediNg*:
■ Bikinilijn en onderbenen ontharing per behandeling € 299,■ Bikinilijn en oksels ontharing per behandeling € 249,■ Onder- en bovenbenen ontharing per behandeling € 549,* Gemiddeld 4-6 behandelingen nodig voor optimaal resultaat
** Kosten voor een intake bedragen € 40,-. Intake is gratis bij afname van een behandeling.

Meer informatie
VieCuriVitaal
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
T 0478 - 52 27 77
www.mooi-vitaal.nl

om de avond bij te wonen waarvan de
opbrengst gespendeerd wordt in de
regio Horst-Venray. De opbrengt van het
afgelopen jaar is onder andere geschonken aan 160 muzikale optredens aan
zorgafhankelijke mensen. De 100e voorstelling door Erato werd gespeeld voor
cliënten van Dichterbij Oostrum.
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Voorstelling Thriller Theater Local Heroes bij
Stichting Kukeleku presenteert op zondag 5 februari de voorstelling ’Paul Vlaanderen en het mysterie van de
verzonnen dood’. Sander de Heer, Hymke de Vries en Lex Passchier nemen de stemmen voor hun rekening en
verzorgen live op het toneel de geluidseffecten.

Blok10

Komend weekend wordt het podium van Blok10 bezet door een
drietal bands uit Horst aan de Maas. De zaterdagavond wordt afgetrapt
door Leif Ericson, daarna speelt Otherwise en She’s Got Legs is de afsluiter
van de bandavond.
Leif Ericson is de jongste band van
de drie. Ze zijn druk bezig hun naam
te vestigen en treden veel op in de regio. Otherwise behaalde de Limburgse
regiofinale van een bandwedstrijd.

She’s got Legs komt uit America. Zij
spelen eigen werk en komen tussen
de opnames van hun eerste cd door
het podium bij Blok10 bespelen.
De avond begint om 22.00 uur.

Hout bewerken in
De Locht
Museum De Locht in Melderslo staat het eerste weekend van februari in
het teken van houtbewerking. Door het hele museum zijn professionele
houtbewerkers actief met houtsnijden, klompen maken en manden vlechten.
In het daglonershuisje is een tentoonstelling over kinderspeelgoed.

De voorstelling speelt in de jaren
vijftig. Destijds zaten miljoenen luisteraars aan de radio gekluisterd om naar
de spannende avonturen van detective
Paul Vlaanderen te luisteren. Nu wordt
het niet meer via de radio ten gehore
gebracht, maar is het verhaal op het
toneel te horen en te zien.
Lex Passchier is, behalve producent
van het Triller Theater, ook al meer
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dan tien jaar de stem van Spongebob
Squarepants. Lex fungeert in de voorstelling als ’gerauschmacher’, zoals de
geluidenmakers van oudsher worden
genoemd. Met tientallen attributen
maakt hij de geluiden. Hymke de Vries
is al jaren een stemactrice en is ook
te zien op de televisie. Ze was in 1989
voor het eerst op de televisie te zien in
de dramaserie Spijkerhoek, waarin ze

www.horsterrevue.nl

Francine van de Akker speelde. Sander
de Heer is een Nederlandse acteur
die bekend is van zijn rol als Paul de
Geeuw in Vrienden voor het Leven
en als Marnix Klein in Onderweg naar
Morgen.
De voorstelling begint om 20.00 uur
in ‘t Gasthoes in Horst. Voor meer
informatie kijk op www.kukeleku.com
(Foto: Joris van Bennekom)

Het museum in Melderslo is
woensdag, zaterdag en zondag
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Groepen kunnen op afspraak ook op
andere tijden terecht.

Voor meer informatie over
houtbewerking, bel Piet Lenssen op
077 366 13 51. Voor meer informatie
over De Locht kijk op
www.museumdelocht.nl

Boerenbruidspaar
Hegelsom
Op zondag 29 januari werd na de receptie van prins Sandor d’n 1e het
boerenbruidspaar van Hegelsom bekend gemaakt. Het nieuwe boerenbruidspaar van ‘t Tuuteriek zijn Tinus en Grada (Martin en Gert PeetersKleuskens). Ook de boerenfamilie werd bekend gemaakt.



Hôrster Revue 2012

HÔRS ZUÛT STERRE
20 april 2012 - 30 april 2012
De voorbereidingen
liggen op schema.
“Het wordt weer
fantastisch!”
Kaarten zijn verkrijgbaar
via www.horsterrevue.nl
en bij het VVV kantoor,
Steenstraat 2 in Horst
Entreeprijs €22,50*

* bij aankoop op VVV kantoor worden €0,50 administratiekosten in rekening gebracht

Tinus vaan Haaj van Seelen Tiën
oet ’t Tuuteriëk en vaan Helena
vaan Pieters Tiën vaan de Oelderse
Spurriemûk en Grada vaan Kluskes
Sef zienen Toën vaan de Turftreiers en
vaan Toos vaan Schobbers Pietje vaan
de Hei in ’t Tuuteriëk gaan samen met
prins Sandor, prinses Marloes en adjudanten Patrick en Peter voorop tijdens
de carnaval in ’t Tuuteriek onder het
motto: “Wie ge ôk ziët, waat ge ôk dût,
ut is ûm ut eave. Weej goan same enne
schonne Carnaval beleave.”
Tinus is 48 jaar, geboren en
getogen in Hegelsom en werkzaam bij
Christiaans Construction in Horst. Verder

is hij jeugdleider bij het team E3 van
voetbalvereniging Hegelsom. Grada
is 46 jaar, ook geboren en getogen in
Hegelsom en werkzaam bij Proteion
Thuiszorg regio Horst. Ze zingt bij
Vocal Group Happy Sound. Het toeval
wil dat ze samen ook de ouders zijn
jeugdprins Guus d’n 1e. Op carnavalsmaandag 20 februari worden Tinus
en Grada in de onecht verbonden op
de boerenbruiloft, die dit jaar wordt
georganiseerd door carnavalsvereniging D’n Tuutekop met als thema
‘Oest West, Thoes Best’.
(Foto: Stef Dekker, Hegelsom en Studio Sjaak
van Wijlick & Hans Seweuster)

26

cultuur

02
02

Orde van Verdiensten
Tuutekop voor Jan Kurver

Receptie jeugdprins
Guus I

Tijdens de prinsenreceptie van carnavalsvereniging D’n Tuutekop uit Hegelsom heeft Jan Kurver de Vergulde
Orde van Verdiensten ontvangen uit handen van prins Sandor 1. Jan is geen geboren Tuutekop, maar heeft wel jaren
in ’t Tuuteriek gewoond.
Jan is lid van zangvereniging
Egelsheim waar hij zorgt voor de partituren. Hij is al 18 jaar voorzitter van de
Parochieraad Hegelsom en staat altijd
klaar als er een beroep op hem wordt
gedaan, hij is zelfs hulp-Sinterklaas
geweest. Hij spreekt weliswaar geen
Hegelsoms dialect, maar hij verstaat
het heel goed. Jan is al enkele jaren
medevoorganger van de carnavals-

dienst op carnavalszaterdag. Van de
gemeente Horst aan de Maas kreeg hij
eerder al de Speld van Verdienste en hij
is Lid van de Orde van Oranje Nassau
en drager van een lintje.
Jan was van 1972 tot 1994 maar
liefst twee keer 11 jaar hoofd van de
basisschool in ‘t Tuuteriek. Hij is een
grote steun voor families waar iemand
is overleden en verzorgt al 11 jaar de

avondwake, helpt bij het uitzoeken van
passende teksten en mooie muziek zodat er op een waardige manier afscheid
wordt genomen van de dierbare overledene. Het bestuur en de leden van D’n
Tuutekop hopen dat hij dit nog jaren
zal blijven doen voor de Hegelsomse
gemeenschap en wensen Jan van harte
proficiat met deze bijzondere onderscheiding.

Op zondag 5 februari houdt de nieuw jeugdprins Guus de 1e van het
Kuukesriêk samen met zijn adjudanten Bas en Freek receptie in het
gemeenschapshuis van Hegelsom. Tussen 14.11 en 16.11 uur kan men
het kersverse jeugdtrio een handje komen geven.
Aansluitend aan de receptie
wordt het nieuwe jeugdboerenbruidspaar bekendgemaakt. Zij zullen op
spectaculaire wijze worden uitgeroepen. Daarna is het weer groot

feest in zaal Debije met een spetterend optreden van niemand minder
dan De Toddezèk. Voor het hele
programma en meer informatie kijk
op www.jchegelsom.nl

Presentatie Klos
in Horst
De nieuwste editie van de Klos, de carnavalskrant van cv D’n Dreumel
uit Horst, wordt op woensdag 8 februari officieel gepresenteerd. De
avond vindt plaats in het Gasthoes en begint om 20.11 uur. De zaal gaat
open om 19.30 uur. Entree is vrij.

Oude Heerweg 23 - 5863 AC Blitterswijck - Tel. 0478-532444 - E-mail: info@wejebe.nl

Audi A3 1.9 TDI-66KW
1999
Audi A4 3.0TDI Quattro Pro line Avant
2006
Audi A6 2.5 TDI Exclusive Multitronic Avant
2004
BMW 3-SERIE 335d Coupe High Executive Automaat
2007
BMW X5 4.6IS automaat NAVI Leder
2002
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD SE Luxe Automaat
2006
Fiat Doblo Cargo 1.9 D
2004
Fiat Seicento 1.1
2000
Honda Civic 1.3 DSi i-VTEC Hybrid
2009
Jaguar S-Type 2.5 V6 Executive
2003
MINI Cooper 1.6 16V 115 PK Automaat
2005
Mercedes-Benz 200 200 D
1981
Mercedes-Benz A-klasse 180 CDI CLASSIC
2008
Mercedes-Benz A-klasse 200 Avantgarde
2004
Mercedes-Benz C-klasse 220 CDI Avantgarde Combi Automaat 2006
Mercedes-Benz E-klasse 290 Turbo Diesel Elegance Automaat 1997
Mercedes-Benz S-klasse 350 SE Automaat W116
1978
Nissan X-Trail 2.5 Elegance Automaat
2004
Opel Zafira 1.8i-16V Elegance 7-persoons
2000
Porsche 911 Carrera 4
1990
Renault Espace 2.0 Turbo 16v Privilege
2003
Renault Laguna Grand Tour
2.2 dCi 150pk Tech. Road Limitee autom.
2005
Renault Trafic L1/H1 2.5DCI DC Dubbel Cabine 135pk
2004
SAAB 9-3 Sport Sedan 1.9 TiD Arc
2005
SAAB 9-5 Sedan 2.3t Vector
2001
Smart Fortwo Pulse
2004
Smart Fortwo pure 45kW
2004
Suzuki Alto 1.0
1998
Toyota Avensis 2.0 D4-D Dynamic Wagon
2010
Toyota LandCruiser 100 4.2 TDi Executive Autm.5 Luchtvering 2004
Volkswagen Kever 1303 Karmann Cabriolet
1978
Volkswagen Passat 2.0 TDI Comfortline 60 edition
2008
Volkswagen Polo 1.4 Comfortline
2009
Volkswagen Touareg 2.5 TDI 4 Motion Navi Leder
2005

327939 Km.
139109 Km.
210815 Km.
129500 Km.
165967 Km.
213860 Km.
103094 Km.
140527 Km.
144459 Km.
199400 Km.
67424 Km.
259197 Km.
83654 Km.
62226 Km.
155954 Km.
393149 Km.
151723 Km.
92729 Km.
221105 Km.
180279 Km.
184722 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine
Hybride
Benzine
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine

€ 2.500
€ 24.950
€ 8.000
€ 32.500
€ 16.950
€ 11.950
€ 4.000
€ 1.950
€ 10.950
€ 8.500
€ 11.750
€ 2.500
€ 17.750
€ 12.950
€ 15.950
€ 2.500
€ 12.500
€ 12.950
€ 2.950
€ 22.500
€ 7.950

210000 Km.
293835 Km.
206861 Km.
240272 Km.
111794 Km.
79823 Km.
108734 Km.
48510 Km.
172206 Km.
79179 Km.
164404 Km.
32945 Km.
204410 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Benzine
Benzine
Benzine
Benzine
Diesel
Diesel
Benzine
Diesel
Benzine
Diesel

€ 5.900
€ 6.750
€ 6.750
€ 4.250
€ 4.950
€ 4.950
€ .950
€ 29.500
€ 35.000
€ 9.500
€ 16.950
€ 10.950
€ 19.500

Aixam Scouty Scouty SL Cabriolet
JDM Abaca Abaca Mountain
Ligier X-TOO R
Ligier X-TOO X-TOO Max Excellence Brommobiel

70000 Km.
4097 Km.
51263 Km.
3343 Km.

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

€ 5.950
€ 9.950
€ 8.250
€ 7.950

2005
2008
2008
2007

OCCASIONS MET FOTO: ZIE WWW.WEJEBE.NL
Uw adres voor verkoop alle merken, nieuw en gebruikt, leasing, onderhoud, reparatie, APK, schade
afwikkeling en herstel. Leasing via eigen lease maatschappij. Occasions met foto zie: www.wejebe.nl.

Op deze ‘academische zitting’ van
cv D’n Dreumel lezen mensen voor
uit eigen en andermans werk en is er
een woordje van de beschermvrouwe
van de Klos. Ook wordt d’n Hannes

bekendgemaakt en is er een muzikaal
intermezzo. ’t Thema van de Klos en
dus ook van de avond is ‘krant’ of
‘nieuws’.

Prins Jan VIII
van De Geiten
Op zaterdag 21 januari om 11 over 11 ’s avonds is in de Geitenstal in
Tienray de nieuwe prins gepresenteerd aan de Tienderse Geiten: Prins Jan VIII.

Jan Janssen, onder vrienden beter
bekend als Jenzen, is de 60e prins van
het Geitenrijk. Samen met zijn vriendin
Anke Tacken, hun dochter Jente, de
nieuwe vorst Marcel Rongen, de raad
van elf en de dames van de raad gaat
hij voorop in de Tienrayse carnaval.

Zij motto is “mit prins Jenzen dit jaor
as regisseur, kriege we unne schilderachtige carnaval mit veul kleur.”
Prins Jan houdt receptie op
zaterdag 11 februari in het parochiehuis
in Tienray vanaf 19.30 uur.
(Foto: Aerts Fotografie Venray)
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Boerenbruidspaar Jeugdprins Max I van
de Meulewiekers d’n Dreumel
Op 29 januari werd in Meterik het 33e boerenbruidspaar van de
Meulewiekers op ludieke wijze bekendgemaakt. Het zijn Mark Janssen en
Linda Thielen. Het verdere gezelschap bestaat uit de ouders van het bruidje,
Cindy Litjens-Geurts en Robert Martens en de ouders van van de bruidegom,
Jose Janssen-Vissers en René Driessen.

Ook pastoor Hans Houben, schoolmeester Maurice van Dijk en de twee
snotneuzen, Ellen van Roij en Susan van
Ras zijn bij het gezelschap betrokken.
Dit alles staat onder leiding van ceremoniemeester Wiel Heldens.
Het bruidje Linda is in het dagelijkse leven onderwijzeres op de
basisschool, waar zij de leiding heeft
over veertig kleuters. Dit doet ze met

heel veel plezier en heeft hieraan haar
handen meer dan vol. Mark is in zijn
dagelijkse leven een technicus, een
man met verstand van licht en geluid.
Hij werkt op vele grote evenementen
zoals Pinkpop, bij optredens van André
Rieu en bij So You Think You Can Dance.
Op dinsdag 21 februari wordt het
huwelijk in de onecht gesloten om
13.41 uur in het MFC in Meterik.

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

Zondagmiddag 29 januari stond voor jeugdcarnavalsvereniging Den Dreumel uit Horst in het teken van veel
zang, dans, toneel en vooral plezier. Op de jeugdzittingsmiddag werd bekendgemaakt wie de nieuwe jeugdprins en
jeugdboerenbruidspaar waren. Jeugdprins Max I presenteerde zich met zijn adjudanten Jesse en Dion aan het
publiek.

De jeugdzittingsmiddag werd
voor het eerst muzikaal begeleid
door jeugdcarnavalsband Nag naat
achter de oere. Zij verzorgden ook een
optreden die middag. Voorheen werd
de muzikale begeleiding verzorgd door
de Reulsberger Muzikanten, die ook in
het zonnetje werden gezet wegens hun
jarenlange verdienste.
Ook kwam het nieuwe jeugdboerenbruiloftsgezelschap uit. In een
schouwspel vol cowboys en indianen

werd het nieuwe bruidspaar met een
knaller bekendgemaakt. Het hoogtepunt van de middag was natuurlijk het
uitkomen van de nieuwe jeugdprins
van Horst. Iedereen in de Mèrthal werd
meegenomen in een avontuur van
Lucky Luke die samen met een aantal
cowboys bij de indianen de L-factor
probeerde te halen. Uiteindelijk kwam
de nieuwe jeugdprins uit de totempaal
van de indianen tevoorschijn.
De nieuwe jeugdprins van

jeugdcarnaval D’n Dreumel is Max I
(Smedts). Samen met zijn adjudanten
Jesse Achten en Dion Verberkt gaat
hij komend carnavalsseizoen voorop.
Max is 17 jaar en zit in het laatste jaar
van het vwo op het Dendron College.
Max hockeyt bij de Heren 1 en de jeugd
A1 bij hockeyclub HCH, daarnaast is hij
ook actief als jeugdtrainer.
Zijn huisorde is
‘Ván d’n Gâstendonck wies d’n klep’.
(Foto: Marieta Fotografie)
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11 vragen aan prins Sandor I

Als prins ben je het uithangbord
Wie bent u?
Ik ben Sandor Verhaeg, 36 jaar en getrouwd met Marloes.
Samen hebben wij twee kinderen, Raf (4) en Bo (3). De
kinderen zijn erg trots en vinden het keileuk dat papa
prins is. De carnaval loopt als een rode draad door mijn
leven. Van jeugdcarnaval tot grote wagens bouwen met
vriendenclub d’n Diek, enkele jaren raad van elf en tien
jaar bestuur in het bestuur van cv d’n Tuutekop: carnaval
vind ik schitterend.
Waar werkt u?
Mijn werkgever is ACB solutions uit Hegelsom. Hier ben ik
technisch adviseur in de buitendienst. Op het werk vinden
ze het uiteraard erg leuk, vooral ook omdat het bedrijf
gevestigd is in ons mooie Hegelsom.
Waarom heeft u ja gezegd op de vraag om prins
carnaval te worden?
Natuurlijk zeg je ja, want zo’n kans krijg je maar één keer
en het is een enorme eer. Toch moest ik wel erg wennen
aan het idee dat ik volop in de picture kom te staan. Maar
vanaf het moment dat je uitkomt, valt er een last van je
schouders en gaat het vanzelf. Nu de eerste activiteiten
achter de rug zijn, is het alleen maar genieten met veel lol
en plezier. Je beleeft het als prins wel compleet anders.
Door wie wordt u bij gestaan als prins carnaval?
Door mijn prinses Marloes, die bij cv d’n Tuutekop ook
overal bij betrokken wordt en mijn adjudanten Peter
Wagemans en Patrick van Houtum. Zij zijn goede vrienden
van onze vriendengroep vc D’n Diek en bovendien goede
gangmakers, dus zullen we samen veel plezier beleven en
knallen tot in de late uurtjes.
Wat betekent carnaval voor u?
Een feest voor jong en oud dat je met z’n allen samen
viert. Ook de aanloop naar de carnaval vind ik schitterend:
iedere zondag gaan we naar de zaal waar
het een groot feest is. De vijf dagen
met carnaval vliegen ook voorbij en zeker als de mensen
veel lol en plezier hebben.

Wat wordt er volgens u van prinscarnaval verwacht?
Als prins ben je het uithangbord voor de vereniging. Dus
wordt er verwacht dat je voorop gaat bij alle activiteiten.
Natuurlijk doe je dit samen met de uittrekkende groep en
alle andere aanwezigen, dan komt het ook zeker goed.
Wat wenst u de carnavalsvierders in uw gemeente?
Dat iedereen op zijn eigen manier de carnaval mag bleven,
zodat men kan terugkijken op een schitterend seizoen
2012.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Natuurlijk is dit een hele eer en zal ik ervan genieten tot
de laatste minuut.
Welke carnavalsactiviteit is voor u het hoogtepunt?

Carnaval vierde in ’t
Tuuteriek, same fiëste
met ôs vaan d’n Diêk

Ik kijk reikhalzend uit naar alle activiteiten maar de prinsenreceptie is een activiteit die geheel in het teken staat
van mij, Marloes en de adjudanten. Ben zeer benieuwd
wat dit brengt.
Hoeveel uur verwacht u te slapen tijdens de carnaval
en hoeveel tijd heeft u gereserveerd om te herstellen?
Zoveel uur als me gegund zijn, maar dat zullen er veel te
weinig zijn. Dat slapen komt wel na de carnaval. Ik heb in
ieder geval vrij tot en met donderdag na de carnaval. Of dit
genoeg is, zien we dan wel weer.
Welk advies zou u uw opvolger in 2013 mee willen
geven?
Geniet van elke minuut, want het is zo voorbij.

t wâh!
Prins Sandor profiesjàldistel
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11 vragen aan prins Henry I

Als het nodig is, slaap ik na carnaval de
hele week
Wie bent u?
Mijn naam is Henry Mulders. Ik ben 26 jaar. Ik ben vrijgezel
en ben al zeven jaar lid van de raad van elf in America. Nu
ben ik dus prins Henry I. Ik heb dus al enkele keren mee
kunnen maken hoe het er aan toe gaat tijdens carnaval
dus dat moet helemaal goed komen dit jaar.
Waar werkt u?
Ik ben mede-eigenaar van hoveniersbedrijf Erica Tuinen
in America. Aangezien dit altijd een rustige periode in het
jaar is voor ons, komt het goed uit. Andere jaren had ik
ook altijd vrij met carnaval. Dit zal dit jaar wel extra nodig
zijn want carnaval vieren we hier tot ’s avonds laat.
Waarom heeft u ja gezegd op de vraag om prins
carnaval te worden?
Het was eigenlijk het jaar dat ik zou stoppen als lid van de
raad van elf. Even geen verplichtingen meer en een jaartje
rustig carnaval vieren. Maar toen ze me als prins vroegen
heb ik geen moment getwijfeld om ja te zeggen, natuurlijk. Het lijkt me ook zeer mooi, een jaar helemaal voorop
tijdens carnaval.
Door wie wordt u bijgestaan als prins carnaval?
Ik word tijdens carnaval bijgestaan door mijn twee adjes,
Jan Derix en Toine Lavrijsen. Zij zijn beiden vrienden van mij.
Zij houden er ook wel van om er een feestje van te maken.
En natuurlijk door vorst Peter, ceremoniemeester Bart, de
dansmarietjes, de raad van elf en de
leden van het bestuur. En de familie
die zorgt natuurlijk voor de eitjes.
Wat betekent carnaval voor u?
Carnaval betekent voor mij
alle dagen vol gas geven
en veel lol en plezier
maken samen met alle
andere Turftreiërs. Op een
nette manier, met op z’n
tijd een glaasje bier.

CV De Turftreiërs

Met carnaval
neet tuinieren,
mar tot laat
doorvieren

Wat wordt er volgens u van prins carnaval verwacht?
Ik denk dat er van de prins verwacht wordt dat hij altijd
voorop gaat om samen met alle andere carnavalsvierders
een onvergetelijke carnaval te maken.
Wat wenst u de carnavalsvierders in uw gemeente toe?
Een hele mooie carnaval die we natuurlijk met z’n allen tot
laat gaan vieren.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik had zeker niet gedacht dat ze me nu al zouden vragen
om prins te worden maar het voelde zeer goed en dat doet
het nog steeds beter.
Welke carnavalsactiviteit is voor u het hoogtepunt?

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?

Het hoogtepunt tot nu toe was toch wel het uitkomen
tijdens het prinsenbal: meteen vol gas en de leuke reacties
waren ook fijn.
Hoeveel uur verwacht u te slapen tijdens carnaval en
hoeveel dagen heeft u gereserveerd om te herstellen?
Hoeveel uur, tja dat is moeilijk te zeggen. Ik hoop genoeg
maar dat zal wel niet lukken. Maar dat maakt verder ook
niet uit, dat halen we wel in na de carnaval. Als het nodig
is kom ik dan de hele week bij.
Welk advies zou u uw opvolger in 2013 mee willen
geven?
Gewoon doen.
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11 vragen aan prins René I

Carnaval in Zaerum laeft
Wie bent u?
Ik ben René d’n Erste van het Aezelsriek in Zaerum. In
het dagelijks leven ben ik René van Berlo en samen met
Petra heb ik vier dochters: Ellen, Linde, Suze en Wieke. Ons
uiterlijk kenmerk is dat wij allemaal krullen hebben. Ik
weliswaar steeds minder.
Waar werkt u?
Aan het Hoogbroek in Sevenum hebben wij een
aannemersbedrijf. De medewerkers reageerden enthousiast
toen ze hoorden dat ik was uitgeroepen tot prins.
Waarom heeft u je ja gezegd op de vraag om prins
carnaval te worden?
Ik woon al mijn hele leven in Sevenum en als je gevraagd
wordt voor zo’n functie, is dat een hele eer. Ik heb dan ook
volmondig ‘ja’ gezegd.
Door wie wordt u bijgestaan als prins carnaval?
Mijn adjudanten zijn Geert Claessens en Johan van Rens.
In hen heb ik twee echte carnavalsvierders gevonden. Als
prins voel ik me ook echt gesteund door de dansmarietjes,
ceremoniemeester, vorst, raad van elf en alle mensen die
op de achtergrond hun steentje bijdragen. Daarbij hebben
we in Sevenum weer een geweldig jeugdtrio en een
zeer enthousiast boerenbruiloftsgezelschap, die ons gaan
helpen om de kar te trekken.
Wat betekent carnaval voor u?
Carnaval is een feest van tradities en ik vind het ook
belangrijk dat een dergelijk feest in ere wordt gehouden.
Carnaval brengt het dorp weer bij elkaar.
Wat wordt er volgens u van prins
carnaval verwacht?
De prins en zijn gevolg
moeten uitstralen dat ze
er zin in hebben, wat
natuurlijk ook zo is.
Dat positieve gevoel
moeten ze overbrengen
op de grote en kleine
carnavalsvierder.

Krulle of kaal,
oppenaer din zaal!

Wat wenst u de carnavalsvierder in uw gemeente toe?
Natuurlijk wens ik iedereen een paar feestelijke
carnavalsdagen toe, zodat we op aswoensdag kunnen
concluderen: “wat waas ut wèr schoeën! Carnaval in
Zaerum laeft.”
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik was blij verrast toen ik werd gevraagd. En als ik dan zie
wie er voor mij tot prins zijn verkozen, vind ik het een eer
bij deze positieve club te mogen horen.
Welke carnavalsactiviteit is voor u het hoogtepunt?
Het is al een hoogtepunt om gevraagd te worden. Tot nu
is het eigenlijk een aaneenschakeling van hoogtepunten:
de voorbereiding, het uitkomen, een kaartje of een sms’je

uit onverwachte hoek, het open huis en de fantastische
zittingsavonden. En dan zijn we nog maar net begonnen.
Er staan ons vast nog vele hoogtepunten te wachten.
Hoeveel uur verwacht u te slapen tijdens carnaval en
heeft u tijd gereserveerd om te herstellen?
Ach, je weet dat als je tegen zo’n functie “ja” zegt, de
slaap er af en toe bij inschiet. Het zij zo. Als het er is, moet
je het ook beleven. Na aswoensdag is het goed geweest
en dan kijk ik er ook weer naar uit om me volledig op het
werk te richten.
Welk advies zou u uw opvolger in 2013 willen geven?
Als ze je vragen om prins te worden, niet twijfelen, maar
doen!
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11 vragen aan prins Geert III

CV de Kroeënekraan en Pieëlhaas

Mijn petekind Vera is jeugdprinses
Wie bent u?
Mijn naam is Geert Philipsen en ik ben 37 jaar. Ik ben
getrouwd met Lidwien en samen hebben wij twee
kinderen, Stan (5) en Femke (2). Onze kinderen vinden het
fantastisch dat hun papa prins is geworden.
Waar werkt u?
Ik werk bij keurslagerij John Philipsen in Panningen. John is
mijn broer en hij vond het meteen leuk dat zijn ‘kleinste’
broertje prins werd. Hij geeft mij ook veel vrij om van deze
tijd te genieten en uit te rusten.
Waarom heeft u ja gezegd op de vraag om prins
carnaval te worden?
Natuurlijk was ik trots en ik vind het een eer om als prins
voorop te gaan met carnaval in mijn eigen dorp.
Door wie wordt u bij gestaan als prins carnaval?
Door mijn prinses Lidwien en de kinderen Stan en Femke
en mijn twee adjudanten Willy Wijnhoven en Bart Janssen
met hun vrouwen vrouw Heidi en Nicole. Daarnaast staan
onze vorst Harrald, leider Mari en president Lei met hun
dames ook altijd klaar voor ons. En niet te vergeten de
raad van elf met dames en ons babysitteam.
Wat betekent carnaval voor u?
Carnaval is voor mij even de zorgen opzij en genieten van
de tijd waar jong en oud even alle remmen los gooien.
Wat wordt er volgens u van prinscarnaval verwacht?
De verwachting van een prins is dat hij tijdens de carnaval
voorop gaat en dat hij ook feest viert met de
jongere generatie en de ouderen.
Maar ook dat hij de zieken een
bezoekje brengt.
Wat wenst u de carnavalsvierders in uw gemeente?
Dat iedereen veel lol en
plezier heeft in deze
leuke tijd van het jaar.
Hoe voelde het om
tot prins te worden
gekozen?

Unne bulls-eye
zal ut de
kaomende tiêd nit
gaeve,
weej gaon vur 111%
de carneval
belaeve!

Het gevoel wat overheerste was trots en de eer.
Welke carnavalsactiviteit is voor u
het hoogtepunt?
Alles wat ik al meegemaakt heb was al een hoogtepunt. Maar het jeugdprinsenbal staat toch bovenaan,
want mijn jeugdige collega van dit jaar is mijn petekind
Vera Philipsen. Zij is jeugdprinses geworden. Ik kon mij
geen betere jeugdprinses bedenken.

Hoeveel uur verwacht u te slapen tijdens de carnaval
en hoeveel tijd heeft u gereserveerd om te herstellen?
Zoveel mogelijk. Het herstel moet binnen een week
gebeuren want dan begint weer het normale leven.
Welk advies zou u uw opvolger in 2013 mee willen
geven?
Mijn advies voor mijn opvolger is om er maximaal van te
genieten en veel foto’s te maken voor later.
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Als raad van elf zit je op de eerste rang

Overal waar je komt, is het feest
komen. Dat is in andere, vaak grotere
plaatsen wel anders. In Horst kan
iedereen prins worden”, aldus Jacobs.

Een groot draagvlag
opgebouwd

Van links naar rechts Jos Emonts, Peter van Wegberg,
Mark van den Beuken, Leon Jacobs en Peter Crienen
Vroeger was het heel simpel: eenmaal per jaar kermis en daarnaast vierde je carnaval. In deze moderne tijd van
snelle technologische ontwikkelingen, zoals social media, maar ook goedkope vakantievluchten naar het buitenland, is de variatie aan vermaak erg groot en daarin maken jongeren keuzes. Aansluiten bij een carnavalsvereniging
was vroeger de normaalste zaak van de wereld, nu hebben jongeren het gevoel dat er een grote drempel is. Dat is
volgens Geert Keijsers en Leon Jacobs van carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst, onterecht.
“Iedereen die de carnaval en in het
bijzonder cv d’n Dreumel een warm
hart toedraagt is van harte welkom”,

zegt Leon Jacobs. Hij is als leider verbonden aan de carnavalsvereniging in
Horst. “Het is een heel laagdrempelige

vereniging”, zegt Geert Keijsers,
raadslid van de vereniging. “De prins
kan uit alle lagen van de bevolking

“Status of beroep, het is allemaal niet belangrijk. De enige
voorwaarden zijn dat je een geboren
Horstenaar bent en een groot draagvlak hebt opgebouwd”, aldus Keijsers.
“Dat is overigens voor een raadslid
niet belangrijk, die moet vooral
enthousiast en carnavalsminded zijn”,
vult Keijsers aan.
Carnavalsvereniging D’n Dreumel
heeft een twintigtal commissies.
“Iedereen binnen de vereniging heeft
een taak en sluit zich bij één of meerdere commissies aan. Voor sommigen
is zitting nemen in de raad van elf niet
interessant, maar daarentegen het opbouwen van een podium of installeren
van licht en geluid wel. Jong en oud
kunnen bij een commissie terecht”,
aldus Keijsers.

Niet uit nood
geboren
“Oudere leden sluiten zich
vaak aan bij de archiefcommissie
en verzamelen ijverig elke maan-

dag de vele foto’s en verhalen, die
de vereniging rijk is. Binnen onze
vereniging ben je nooit alleen en voel
je vooral een sociale verbondenheid”,
aldus Jacobs.
De oproep van Keijsers en Jacobs
is niet uit nood geboren, maar graag
willen ze de vereniging met jonge
mensen aanvullen. “Op verschillende
manieren proberen we jongeren vanaf
20 jaar aan te moedigen om lid te
worden van de raad van elf van onze
vereniging”, zegt Jacobs.
“Vijf jaar geleden werd ik adjudant
bij deze vereniging en ondertussen
zit ik ook in de raad van elf. Dat
had ik nooit verwacht. We willen
jongeren laten ervaren dat het leuk
is mee te doen”, zegt Keijsers. Als op
de elfde van de elfde het nieuwe
carnavalsseizoen begint, staan diverse
evenementen op het programma, met
als hoogtepunt vier dagen carnaval.
“Samen met raad van elf, adjudanten,
dansmarietjes en aanhang, reist
de prins in een bus door de regio.
Verschillende recepties en andere
evenementen bezoeken en overal
waar je komt is het feest. Wie wil dat
nou niet”, zegt Jacobs.
Geïnteresseerden, individueel
of als groep, kunnen vrijblijvend
contact opnemen met Leon Jacobs op
telefoonnummer 06 46 04 29 81.
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Jeugdcarnaval Broekhuizen
en Broekhuizenvorst gaan samen
Aan vrijwilligers geen tekort. Maar liefst zes carnavalisten van de verenigingen uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst zitten trots te wachten om te vertellen over de laatste ontwikkeling op carnavalsgebied: de jeugd
van de twee dorpen gaat voortaan onder één vlag carnaval vieren. Een opmerkelijk verschijnsel.

hadden we er 45. Maar dit jaar zijn
er al 75 stemmen uitgebracht op de
jeugdprins”, zegt Harry. “Het leeft bij de
kinderen, en wij proberen alle kinderen
die meedoen een functie te geven. Dan
maar een extra hofdame”, lacht Jeanne.

Het leeft bij de
kinderen
En de wagen voor de optocht, passen ze daar allemaal op? “Anders bouwen we er wel een serre aan”, lacht
Harry. Tiny: “Al die praktische dingen
zijn niet zo belangrijk, als de kinderen
maar een leuke carnaval hebben.”

In de hele gemeente Horst aan
de Maas beslaat alleen de carnavalsvereniging van Kronenberg en
Evertsoord twee dorpen. Tot nu dan.
De jeugdcarnaval van Broekhuizen en
Broekhuizenvorst gaat voortaan als
één vereniging carnaval vieren. “Maar
dit is absoluut niet uit noodzaak”,
drukt Jeanne Camps van jeugdcarnaval D’n Blauwpoët ons op het hart.
“De samenvoeging speelt al een paar
jaar. De kinderen van de twee dorpen
gaan samen naar school, maar vieren
gescheiden carnaval. Of ze moeten de
hele tijd van dorp naar dorp om allebei
de feestjes bij te wonen.” Tiny Clevis

van D’n Blauwpoët: “Het was echt een
vraag vanuit de kinderen. En natuurlijk,
met het oog op de toekomst zien wij
ook wel dat de klassen kleiner worden,
maar dat is nu nog geen probleem.”

Het is nog géén
noodzaak
Erik Jeucken, voorzitter van cv De
Krey uit Broekhuizen, geeft aan dat juist
dit de basis is voor een goede samensmelting. “Het is nog geen noodzaak
van één kant, omdat zij bijvoorbeeld te
weinig mensen hebben, dat is het niet.
Dus nu kunnen we in balans ook makke-

lijker naar elkaar toe komen. Het is een
bewuste keuze.” Jeanne: “En waarom
nu? Nou, de knoop moet ooit doorgehakt worden.” “En de kinderen hebben
er al zin in, de groep voor volgend jaar
praat er nu al over wie prins wordt”,
lacht Tiny. De naam van de vereniging
is nog niet bekend. “Misschien schrijven
we wel een prijsvraag uit”, lacht Harry
Boom van De Blauwpoët, “kunnen de
kinderen een nieuwe naam verzinnen.”
Deze carnaval is het nog een beetje
zoeken en uitproberen, maar de jeugd
pakt de samensmelting heel goed op.
“Vorig jaar dachten we al veel stemmers te hebben voor de prins, toen

Van gezonde rivaliteit tussen de
dorpen is net als in andere dorpen
natuurlijk wel sprake. “Mijn auto is wel
eens blauw geverfd, en toen hebben wij alle ramen van ’t café groen
geschilderd”, lacht Erik.
“En wij hebben de oprit wel eens
gebarricadeerd zodat De Krey nergens
heen kon”, weet Jeanne nog. De ‘grote’
carnavalsverenigingen zien voorlopig
dan ook absoluut nog geen reden om
te fuseren, maar de kleinere carnavalisten zien de verandering wel zitten.
Het jeugdprinsenbal en het uitkomen
van het jeugdboerengezelschap is op
11 februari.

Het boerenbruidspaar
van de jeugdcarnaval van dit jaar

A-merken
voor outlet prijzen
laminaat
nu vanaf

9,95

m2

Ruim 20 jaar kwaliteit en service!

Laminaat
Zwembaden - Sauna’s - Spa’s
Infraroodcabines - Stoombaden
Chemicaliën - Onderhoud en renovatie

Spoorstraat 61

T 0478 69 12 12

Groesweg 43, 5993 NN Maasbree | T: (077) 465 26 78
info@aquafun-zwembaden.nl | www.aquafun-zwembaden.nl
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CARNAVAL
Camping Centrale

gebr. janssen b.v.

Maasbreeseweg 3 Sevenum 077-4671818

w w w. j a n s s e n s e ve n u m . n l

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

SOLIDE
PROFESSIONEEL
PERSOONLIJK

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America

Receptie jeugdprinsenpaar
za 4 februari 20.11 – 21.30 uur
Organisatie: De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

Truujebal
di 7 februari
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: café Boëms Jeu

Meer dan alleen cijfers

Particuliere aangifte IB 2011

AGENDA

Hengstenbal

E 45,00

0)
ner E 60,0

(incl. part

Presentatie Klos

ma 6 februari 14.30 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: centrum

wo 8 februari 20.11 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: ‘t Gasthoes

Kinder- en jeugdcarnaval

Kronenberg

ma 6 februari 16.00 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: Het Haeren

Optreden Angelina en
Fabrizio
di 7 februari 20.30 uur
Locatie: ‘t Stammineke

Hegelsom
Seniorenmiddag

do 9 februari 20.30 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: café Station America

za 4 februari 13.30 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

Broekhuizen

Paprikaparty met
optreden van S.T.O.E.R.

Receptie prins
Is een groep enthousiaste muzikanten die op jaarbasis zeer succesvol
ruim 20 optredens verzorgen in veelal grote tentfeesten en zalen
in binnen en buitenland, in het genre van tirolerrock, duitse- en
nederlandse feestmuziek naar voorbeeld van Schurzenjager, Klostertaler,
Alpen rebellen, maar ook Tina Turner, de Toppers, Guus Meeuwis
en vele anderen.

Optocht

zo 5 februari 14.11 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Het Maaspaviljoen

za 4 februari 20.30-02.30 uur
Locatie: OJC Phoenix

Openbare vergadering

Receptie jeugdprins en
uitkomen
jeugdboerenbruidspaar

wo 8 februari 20.30 uur
Organisatie: Dorpsraad
Locatie: Café ’t Dorp

zo 5 februari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

Om onze backline te versterken zijn wij op zoek naar een ervaren

Gitarist

m/v

• Enige podiumervaring gewenst
• Beheersing van het notenschrift is een pre
• Combinatie met akoestisch werk wenselijk
• Repetitieavond op vrijdag (wekelijks!)
• Doelstelling is puur hobbymatig musiceren
Het gespeelde repertoire geeft vele mogelijkheden tot solowerk
desgewenst vóór op de bühne in de spotlights.
Wij werken tijdens optredens met een vaste Crew en PA bedrijf
dat tijdens optredens samen met de muzikanten als één hecht
team functioneert.
Ben jij die enthousiaste virtuoos die dit aanspreekt, en kun je aan
bovenstaande eisen voldoen, bel dan 06 - 48791373 of 06 - 28122894.
Of reageer op www.rosentaler.nl

Broekhuizenvorst
Buutavond

za 4 februari 19.11 uur
Organisatie: CV De Blauwpoët
Locatie: bij Van Leendert

Evertsoord
Peelbal

za 4 februari 21.11 uur
Org: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: de Smelentos

Griendtsveen

chauffeurs
fulltime

Gewenst profiel
- Vaardigheden: flexibiliteit, zelfstandigheid en betrokkenheid
- In bezit van rijbewijs B-C-E
- In bezit van chauffeursdiploma CCV-B

Ons aanbod
- Een transportfunctie in een bedrijf met een informele werkomgeving
- Een passend pakket van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Wanneer bovenstaande je interesse heeft gewekt, reageer dan door een
sollicitatiebrief met Curriculum Vitae te richten aan Anne v. Horen-Arts op
het onderstaande adres of per e-mail. Voor vragen kun je tevens contact
opnemen met Anne v. Horen-Arts op onderstaand telefoonnummer.

Jan Arts transporten BV
Soemeersingel 47, 5759 RB Helenaveen
0493-539436 . info@arts-transporten.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.

vr 3 februari 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

vr 3 februari 19.11-20.30 uur
Locatie: OJC Canix

Harry Potter Marathon
za 4 februari 18.00 uur
Locatie: OJC Canix

Melderslo

Uitkomen KPJ-prins
vr 3 februari 20.00 uur
Locatie: café ‘t Tunneke

Houtbewerkersweekend
za 4 en zo 5 februari
11.00-17.00 uur
Locatie: Museum De Locht

Hengstenbal
za 4 februari 20.30 uur
Locatie: café-zaal ’t Paradijs

Autowasactie
za 4 februari 08.30-17.00 uur
Organisatie: Team 2B Positive
Locatie: tankstation Vissers

Receptie prins
zo 5 februari
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

Sevenum
Croes control

vr 3 februari
Locatie: Croes Moeke

Bandavond
za 4 februari 22.00 uur
Locatie: Blok10

Optreden Snow Petrol
en Kaltspiel

Optreden The Classics

vr 3 februari 21.00 uur
Locatie: Stapperij de Gaper

za 4 februari 22.00 uur
Locatie: muziekcafé De Buun

Jeugdbal

Optreden Jo Didderen &
Friends

za 4 februari 19.30 uur
Organisatie: ‘t Ezelsköpke
Locatie: De Gatserie

zo 5 februari 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Power Trashing Serum

Thriller Theater

za 4 februari 21.00 – 03.00 uur
Locatie: OJC Walhalla

Dialectmis

Inschieten Gekke
Maondaag

Receptie jeugdprinsenpaar

Kantkloscafé

WA- WA bal: aprèsski party

zo 5 februari 10.00 uur
Locatie: Kerk

Lottum

za 4 februari 14.41-18.00 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

za 4 februari 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: de Mèrthal

za 4 februari 20.00 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: ’t Stammineke

zo 5 februari 14.11 uur
Org: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: de Torrekoel

Hummelkesbal

Receptie prins

vr 3 februari
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: ’t Stammineke

Jeugdzittingsmiddag
‘Ut talent’

vr 3 februari 18.00-21.00 uur
Locatie: Citaverde College

zo 5 februari
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: De Zaal

LVK-finale kijken

vr 3 februari 20.00 uur
Org: CV Kroeënekraan en Pieëlhaas
Locatie: de Torrekoel

Open dag

Receptie

Grubbenvorst

Voor versterking van haar team is Jan Arts transporten BV
op zoek naar enthousiaste medewerkers voor
het verzorgen van zowel dag- als
avond/nachttransporten.

Horst

Bonte avond

zo 5 februari 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoes

ma 6 februari 09.00 uur
Organisatie: Schutterij St. Jan
Locatie: Pastoor Vullinghsplein

Carnaval di fiori

Boerenbruiloft en
sleuteloverdracht

Lezing Franse tijd en
herstel hiërarchie

ma 6 februari 10.00 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: gemeentehuis

di 7 februari 19.30-21.30 uur
Org: LGOG Kring ter Horst
Locatie: Museum de Kantfabriek

Receptie boerenbruidspaar

Dialezing Mens en natuur

ma 6 februari 11.00 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: café De Vonkel

wo 8 februari 20.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: ‘t Zoemhukske

wo 8 februari 19.30 uur
Locatie: De Florale Vormgevers

Joeksig Galdere
zo 5 februari 14.11 uur
Locatie: De Wingerd

Swolgen

Revueavonden
vr 3 en za 4 februari 19.30 uur
en zo 5 februari 17.30 uur
Organisatie: CV D’n Bok
Locatie: zaal Wilhelmina

Tienray
Revue

vr 3 en za 4 februari
Organisatie: CV De Geiten
Locatie: Geitenstal
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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
America
zondag

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

Huisartsenpost

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

09.45

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

zaterdag
woensdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

Meterik
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

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tandarts

vrijdag

Spoedgevallendienst
3 t/m 9 februari
Tandarts Spiertz
Haamakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81

Tienray

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

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

voor de periode april t/m half juni 2012.
Dit in verband met zwangerschapsverlof van
één van de assistentes.
Tevens zoeken wij een

doktersassistente
Reacties kunt u sturen naar:
Huisartsenpraktijk Lottum-Broekhuizen, Past. Kerboschlaan 2F, 5973 NV Lottum
hp-lottumbroekhuizen@cohesie.org

Crist Coppens

Hegelsom

Melderslo

Verloskundige zorg

19.15

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

(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

gediplomeerde doktersassistente

voor 8 uur per week vanaf augustus 2012.

Grubbenvorst

Venlo

Venray

09.45

Broekhuizenvorst

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

11.00

Voor 24 uur per week zoeken wij een

Broekhuizen
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

Heilige mis

Huisartsenpraktijk Lottum-Broekhuizen

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

Wij zijn met spoed op zoek naar een

medewerker(ster)
voor in onze keurslagerij op vrijdagavond
en zaterdag. Bel voor info: 06 53 13 36 47
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Groenselekt B.V. is een groothandel in tuinverzorgingsproducten voor tuincentra en de openbaar groen sector. Mertens B.V. is
een toeleverancier voor de tuinbouw.
Groenselekt B.V. is een groothandel in tuinverzorgingsproducBeide
bedrijven
maken
uit vangroen
de Mertens
Groep en
zijn
ten voor
tuincentra
en dedeel
openbaar
sector. Mertens
B.V.
is
gevestigd
op
industrieterrein
Hoogveld
in
Horst.
een toeleverancier voor de tuinbouw.
Beide bedrijven maken deel uit van de Mertens Groep en zijn
Op
korte termijn
zoeken wij een:
gevestigd
op industrieterrein
Hoogveld in Horst.

Chauffeur

(fulltime)

Op korte termijn zoeken
een:maart t/m juni
voor dewij
periode

Chauffeur (fulltime)
de periode maart t/m juni
en op oproepbasisvoor
een:

Chauffeur

en op oproepbasis een:

Chauffeur
Beide chauffeurs leveren
goederen (stukgoed) af bij onze klanten, voornamelijk in ZO Nederland.

Beide chauffeurs leveren goederen (stukgoed) af bij onze klanten, voornamelijk
ZO Nederland.
Voor
beide functies is in
minimaal
een vrachtwagenrijbewijs C vereist. Voor de

fulltime chauffeur is een ADR diploma verplicht, voor de oproepchauffeur is dit
Voor beide functies is minimaal een vrachtwagenrijbewijs C vereist. Voor de
een
prè. chauffeur
De fulltimeis chauffeur
wordt inverplicht,
de periode
vandemaart
t/m juni 2012is als
fulltime
een ADR diploma
voor
oproepchauffeur
dit
volwaardig
aan ons team
7 chauffeurs
toegevoegd.
De chauffeur
een prè. De chauffeur
fulltime chauffeur
wordtvan
in de
periode van
maart t/m juni
2012 als
op
oproepbasis
krijgt een
als doel om
het chauffeursteam
bij
volwaardig
chauffeur
aan0-urencontract
ons team van 7met
chauffeurs
toegevoegd.
De chauffeur
te staan
in tijdenkrijgt
van een
drukte.
Dit is zeer variabel.
op
oproepbasis
0-urencontract
met als doel om het chauffeursteam bij
te staan in tijden van drukte. Dit is zeer variabel.

Stuur je sollicitatie
Stuur
sollicitatie
Vóór 16jefebruari
2012 naar mevr. A. Janssen-Vermeer, HRM-functionaris, bij
Vóór
16 februari
2012
naar mevr. A. Janssen-Vermeer, HRM-functionaris, bij
voorkeur
via e-mail
a.janssen@mertens-groep.nl.
voorkeur
e-mail
a.janssen@mertens-groep.nl.
Informatieviaover
de functie:
Wil Smedts, Hoofd Logistiek, tel.nr. 077-39 991 11,
Informatie over de functie: Wil Smedts, Hoofd Logistiek, tel.nr. 077-39 991 11,

Meer informatie over onze organisatie vind je op www.mertens-groep.nl
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.mertens-groep.nl
Mertens Groep, Postbus 6128, 5960 AC HORST
Mertens Groep, Postbus 6128, 5960 AC HORST
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Carnavalsconcert HONL
Ook dit jaar verzorgt het Harmonie-Orkest Noord-Limburg een avond
in carnavalssfeer met een keur aan bekende artiesten die hun sporen in
het carnavalsgebeuren hebben verdiend. Het orkest zal muziek maken in
de geest van het komende carnavalsfeest en in samenwerking met de
artiesten een schitterende show weggeven.
Piërre van Helden treedt op met
een buut die een aanslag pleegt op
menig lachspier. Het trio Da Ma Zoeë
brengt het publiek met hun zang
en kleding in buitenlandse sferen.
Uiteraard laat het HONL zichzelf niet
onbetuigd en zullen Sandra Cuijpers
en Geert Ebisch het publiek met hun
zangtalent laten genieten van vele
bekende carnavalhits. Verder zal Peter
Minkenberg met zijn prachtige warme
donkere stem zingen. Daar blijft het
niet bij want de kersverse winnares-

Guido I 50e Dreumelprins
In een volle Mèrthal werd Guido Ernst zaterdagavond uitgeroepen als 50e prins van het Dreumelrijk. Tijdens zijn
regeerperiode in Horst wordt hij bijgestaan door zijn prinses Marly en de adjudanten Frank Cox en William Nefkens.

sen van het Tiener Vastelaovend
Konkoer, Jori Beerens en Joske Peeters,
staan ook op de bühne. Zij wonnen
voor de tweede keer op rij deze titel
en laten allen meegenieten van hun
zangkunst. Theo Hermans leidt het publiek door de avond en het programma heen en Leo op de Laak dirigeert
het geheel. Het carnavalsconcert vindt
plaats op 15 februari om 20.00 uur in
’t Gasthoes in Horst. De zaal is open
om 19.00 uur. Kaartjes reserveren kan
via de website van HONL.

Optocht de Peelhorst
Basisschool de Peelhorst uit Horst viert dit jaar ook carnaval, onder
het thema De Peelhorst zet de Bleumkes Boeete. Dit is ook het thema
van de optocht van de school voor speciaal basisonderwijs, die elk jaar
door een stukje van Horst trekt. Dit jaar is de optocht voor het eerst
samen met basisschool Meuleveld.
De kinderen van de basisscholen
hebben zich goed voorbereid om het
publiek te laten zien hoe vastelaovend
gevierd hoort te worden: ze gaan
mooi verkleed en sommigen hebben zelfs mooie wagens die ze zelf
gebouwd hebben. De kinderen hopen
op veel publiek tijdens hun optocht.

Deze zal op vrijdagmiddag 17 februari
om 13.15 uur vertrekken en loopt
via de Gebroeders van Doornelaan,
de Meterikseweg, de Venrayseweg,
de Jacob Merlostraat over het
Wilhelminaplein, door de Steenstraat
tot aan het Lambertusplein en draait
zich daar weer om.

Een geheimzinnige diamant was het
middelpunt van het spel voorafgaand
aan de proclamatie. Eerder was in de
lokale media te lezen dat er een unieke
diamant gevonden was in Horst, die op
een later moment onthuld zou worden.
Dat bleek dus op zaterdagavond te
zijn. De diamant werd op het podium
in de Mèrthal in de winkel van ‘Quack
Piërre’ tentoongesteld. Geheimzinnige
figuren bleken het echter op de diamant
gemunt te hebben. Het sieraad vormde

namelijk de sleutel tot de ruimte waar
de nieuwe prins zich had verstopt.
Nadat de klanken van de James Bondklassieker For your eyes only, gezongen
door Marloes Nogarede, weg waren gestorven kon vorst Iemus het verlossende
woord geven. De 50e prins van de
Dreumels is Guido I. Prins Guido I (39) is
in het dagelijks leven werkzaam bij de
technische dienst en het gebouwbeheer
van het Limburgs Museum in Venlo. De
Horster jeugd zal hem met name ken-

nen als huis-dj van de voormalige Joho
(nu Usee). Verder is hij onder meer een
van de presentatoren tijdens de jaarlijkse aankomst van Sinterklaas in Horst
en presenteert hij Drumpop. Guido en
Marly hebben samen twee zoons, Jorn
van 8 en Koen van 6 jaar. Het prinselijk
trio houdt op 4 februari vanaf 20.00 uur
receptie in de Mèrthal.
Voor meer foto’s van het
uitkomen van de Horster prins, kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl
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