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A-merken voor outlet prijzen
www.tegel-outlet.com
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Recordaantal deelnemers
nieuwjaarsduik
Meer dan tweehonderd deelnemers doken dinsdagochtend het water van Kasteelpark ter Horst in voor de
dertiende Horster nieuwjaarsduik. Vanaf de nieuwe
duiklocatie voor het Parkhotel in Horst werd na een
warming up gekozen voor het frisse water.

Aanpassing voorrangsregels rotondes
Gemeente Horst aan de Maas wil de voorrangssituatie op enkele
rotondes gaan aanpassen. Dat staat in het nieuwe Verkeers- en
Vervoersplan.
Het CROW, het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer,
vervoer en openbare ruimte, hanteert
de volgende regel: op rotondes binnen
de bebouwde kom hebben fietsers
voorrang, buiten de bebouwde kom
krijgen zij geen voorrang. In Horst aan
de Maas is op een aantal rotondes de
voorrangssituatie anders geregeld.
Zo hebben fietsers op de rotonde
Venloseweg-Van Douverenstraat in
Horst geen voorrang. Ditzelfde geldt
voor de rotondes op de Stationsstraat

in Horst. Dit laatste komt omdat deze
rotondes eerst buiten de bebouwde
kom lagen. De komgrens is enkele
jaren geleden verplaatst, waardoor ze
nu in de bebouwde kom liggen. De
voorrangssituatie is echter hetzelfde
gebleven, hoewel dit niet aansluit bij
landelijk beleid. De gemeente wil de
voorrangssituatie op de VenlosewegVan Douverenstraat aan gaan passen.
Daarnaast wil ze, in verband met de
veiligheid, op elke rotonde de zelfde
voorrangsregels invoeren.

De duik ging ondanks de regen
van start met een recordaantal deelnemers. Het aantal mensen dat een
duik nam dit jaar was volgens organisatie Cold Turkey 210. Ook het publiek

liet zich niet tegenhouden door de
regen en aanschouwde de duik van
onder vele paraplu’s. Hotelgasten
hadden vanuit hun kamers een goed
uitzicht op de duik.

Voor meer foto’s van de
nieuwjaarsduik, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

RABOBANK HORST-CENTRUM

INLOOP
OCHTEND

WONEN
www.horst-centrum.nl
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Drie groepen in
halve ﬁnale LVK
Carnaval en muziek: ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
Zaterdag 5 januari is de tweede halve finale voor het Limburgs
Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK). Uit Horst aan de Maas dingen drie
inzendingen mee om de carnavalskraker van 2013 te worden.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Anytime
flyer ’Busy people’
(alleen in Evertsoord, Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik, Sevenum)
Centrum Management
Horst aan de Maas
flyer koopjeszondag
CV dun Ezelskop
flyer Carnavalsprogramma
(alleen Sevenum)

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
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 396 13 52
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Herman van Aalst (hoofdredacteur)
Els Hekkenberg
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Wilke Arts
Joni Hendrix
Michelle van Kempen

De hoofdjury maakte uit alle inzendingen een selectie van zestig halve
finalisten. Uit Horst zijn Thijssen en
Co met hun nummer Pappa mamma
gekozen.
Twee deelnemende groepen
komen uit Grubbenvorst: Martijn en
Marcel met Wet-se nag van vroeger
en De Toddezèk met Ketse. Die laatste
groep heeft al een hele stemcampagne opgezet.
“Het lijkt wel of het elk jaar spannender wordt. Het is natuurlijk verre
van vanzelfsprekend dat je de halve
finale mag halen, laat staan de finale
van het LVK”, zegt Twan Relouw van
De Toddezèk. “We hopen dan ook dat
we dit jaar weer mogen rekenen op
de steun van de regio.”
Om hun nummer te promoten en
om de mensen in de regio te stimuleren een stem op hen uit te brengen,
staan De Toddezèk zaterdag in de Novy
in het centrum van Grubbenvorst.
Tussen 13.30 en 15.00 uur zullen
zij zelf aan iedereen die een ingevulde
bon inlevert en kan laten zien dat hij
of zij heeft gestemd per sms, een origineel gesigneerde ketssteen overhandigen. Wie vijf bonnen inlevert krijgt
de cd Krutjuuj en wie elf ingevulde
bonnen inlevert krijgt de enige echte
Plaggenhouwers-Toddezèk sjaal.
Ook Gerard Peeters, in Horst beter
bekend als Graatje Trostomaatje, doet
met zijn zangvrienden Paul Lenders
en Onno Vaessen voor de derde keer
op rij mee aan de halve finales van
het LVK met hun protestliedje Haol de
bônne op Merie.

Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl

Bezorging
Laurent Smedts 077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen?
Bel of mail vrijdagmorgen vóór 12.00 uur

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

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

De politie Limburg-Noord is op zoek naar een getuige van de dodelijke aanrijding die op maandag
17 december in Venlo plaatsvond. Bij de aanrijding overleed een 21-jarige Grubbenvorsterse. De politie zoekt de
bestuurder van een witte bestelbus die waarschijnlijk getuige was van de aanrijding.
Op maandag 17 december vond
er rond 17.30 uur op de kruising van
de Tegelseweg en de Hulsterweg in
Venlo een aanrijding plaats tussen
een auto en een voetganger.
De voetganger, een 21-jarige
vrouw uit Grubbenvorst, raakte hierbij
ernstig gewond en is later in het

ziekenhuis aan haar verwondingen
overleden.
De politie onderzoekt de toedracht
van de aanrijding. Omdat de oorzaak
van de botsing nog onduidelijk is,
komt de politie graag in contact met
getuigen. Zij zoeken daarom naar de
mannelijke bestuurder van een witte

bestelbus, die ten tijde van het ongeval in de buurt was. Hij stond op de
rechterweghelft van de Tegelseweg
richting Venlo voor de verkeerslichten
met de kruising Hulsterweg.
Bent u deze bestuurder of denkt u
deze te kennen? Neem dan contact op
met de politie via 0900 88 44.

De baard van de Kerstman
Kinderen verkleed als Kerstman, konijnen met een baard voor en zelfs een president die voor Kerstman speelt.
De redactie van HALLO Horst aan de Maas is blij verrast door de creatieve inzendingen voor de fotowedstrijd.
De redactie daagde lezers uit een
foto te maken met de baard van de
Kerstman die bij HALLO was gevoegd.
De uitdaging werd gretig aangenomen.
De redactie ontving zelfs inzendingen

van buiten de gemeente Horst aan de
Maas. Jan Jacobs uit Horst heeft een
driegangendiner voor twee personen
gewonnen, beschikbaar gesteld door
restaurant Het Maasdal in Horst.

Hij verkleedde zich, met baard, als
Neptunus.
Voor de foto’s, kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Mark Coumans van restaurant Het Maasdal reikt de dinerbon uit aan Jan Jacobs
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Te huur!

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Paul Cartigny
Linda Cox
Dorothé Gijsen-Verhaeg

Politie op zoek naar getuige
van ongeluk

Vanaf januari 2013
hebben wij te huur een

Banden - Accu’s - Carwash

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

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

ruimte à 80 m2

in omgeving Horst.
Voor info:
077 398 52 41 na 19.00 uur,
of 06 39 88 53 36

Dames- en heren wintercollectie

HALVE PRIJS
(tenzij anders aangegeven)

Op zondag 6 januari
10% kassakorting op de gehele
carnavalscollectie
KOOPJESZONDAG 6 januari zijn wij open van 12.00 - 17.00 uur

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
www.mariettemode.nl
500 m² winkelplezier • parkeren voor de deur

Toneel/komedie:
Wordt u al geholpen?
Definitieve vetverwijdering/
plaatselijke figuurcorrectie
met de Cavista Estetica
Heerlijk beauty
verwenarrangement
van 2,5 uur

€27,16

€13,58
€189,00

€90,00
€99,75

€49,85

Kijk voor deze aanbiedingen op:

www.halloaanbieding.nl
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Nieuwjaarsconference
voor laatste maal
in teken van Floriade
De Floriade, het verdwijnen van de dorpskermissen, Koninklijke Onderscheidingen: enkele onderwerpen die dit
jaar in de nieuwjaarsconference van Ger Gubbels de revue passeerden. De conference werd traditiegetrouw op
nieuwjaarsdag in ’t Gasthoes in Horst uitgesproken.

Gelders volkoren
om het jaar goed
te beginnen

HORST • GRUBBENVORST

Marc Joosten, Sacha van de Ven en Ger Gubbels
worden bedankt voor hun conference
Voor de laatste keer was de
Floriade een thema in de nieuwjaarsconference. Marc Joosten en Sacha van
de Ven bespraken uitgebreid de impact
van de wereldtuinbouwtentoonstelling.
Volgens de twee had de organisatie
veel beter een berichtje op Facebook
kunnen plaatsen, dan hadden er zeker

20.000 mensen aan de poort gestaan.
En die 9 miljoen euro tekort, daar
hebben ze nog wel een oplossing voor.
De directie dient gewoon zes dagen
opgesloten te worden in Villa Flora, een
glazen huis, om dan voor geld muziek
te draaien. Een verwijzing naar de
Serious Request-actie van 3FM, die ruim

12 miljoen euro opleverde.
Uiteraard waren ook het nieuwe
afvalbeleid, de bibliotheken en een
eventuele fusie met Venray dankbare
onderwerpen.
Kijk voor de hele tekst van de
nieuwjaarsconference op
www.hallohorstaandemaas.nl

St. Lambertusplein 2 Horst
(077) 820 02 62
www.campsoptiek.nl

Boxmeer Horst Venray

WIJ ZORGEN
VOOR EEN
GOED ZICHT
IN 2013!

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
adres voor a
ll
ruitschades! e

EHBO-vereniging Horst

Donatie aan
Stichting STOPhersentumoren
EHBO-vereniging Horst heeft wegens het gebrek aan nieuwe bestuursleden in de algemene
ledenvergadering van april besloten de vereniging op te heffen. Het batig saldo van vereniging van
4.360 euro is ter nagedachtenis aan John Seuren, de oprichter van de vereniging in 1999, gedoneerd
aan stichting STOPhersentumoren. John overleed op 27 december 2007 aan een hersentumor.
Namens stichting STOPhersenentumoren nam Helmi Seuren de cheque in ontvangst van penningmeester Jos Versleijen.

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Download nu onze Auto
service iPhone/iPad app
en maak zelf een afspraak
via de iPhone/iPad,
of meld een schade !

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Nieuwjaarswensen
Het nieuwe jaar begint er traditioneel mee: de beste wensen. Voor sommigen een loze reeks woorden, voor anderen welgemeend het allerbeste voor het nieuwe jaar. Maar wat is dat beste
dan? Wij gingen de straat op en vroegen aan de mensen: wat wilt u iemand in het nieuwe jaar toewensen?
Frank van Lipzig (35) uit Horst heeft dit jaar een nieuwjaarswens voor zijn vriendin Brigit van
Kampen (36) uit Horst. Ze hebben elkaar rond de eeuwwisseling leren kennen en brengen veel tijd
door met hun gezin. Samen hebben ze twee zonen, Jarno (4) en Siem (3). Frank is trots vader en blij
met zijn vrouw. “Het is een geweldige moeder voor de jongens en een leuke dame voor mij. Ik wens
haar een gelukkig 2013.”

Michel (62) en Els (58) wonen in Blitterswijck maar lezen toch iedere week HALLO Horst aan de
Maas. Dit is mogelijk voor hen omdat hun dochter Joyce uit Broekhuizenvorst iedere week het nieuwsblad naar Blitterswijck brengt. “In 2010 heeft onze dochter een ongeluk met haar auto gehad. Ze heeft
nog steeds last van de whiplash van toen”, vertelt Els. Zij wensen hun dochter Joyce voor 2013 veel
gezondheid en geluk toe.

Piet (56) en Margo (54) Verstegen uit Horst wandelen vlak voor oud op nieuw rond in het centrum
van Horst. Ze willen bakker Art Gerards een warm hart toedragen. “We willen de wens in hartje Horst
houden en daarom willen we hem een gelukkig Nieuwjaar wensen”, vertelt Margo. Bakker Gerards
laat zorgbehoevende jongeren in zijn bakkerij meehelpen. Hier hebben de jongeren een volledige
dagbesteding aan. “Art is goed bezig”, besluiten Piet en Margo.

Roël (5) en Daniek (8) Houben uit Meterik zijn aan het schaatsen wanneer ze gevraagd worden
wie ze een gelukkig Nieuwjaar willen wensen. Roël gaat naar de basisschool en heeft verschillende
vriendjes en vriendinnetjes. Toch wil ze voor een iemand een aparte nieuwjaarswens doen. “Ik wil
voor Chris van Rengs een nieuwjaarswens doen”, vertelt ze. Haar zus Daniek denkt eerder aan haar
opa en oma. “Opa en oma Biemans, ik wens jullie een gelukkig Nieuwjaar.”

JANUARI ACTIE:

alle stille wijnen
6 halen = 5 betalen

Warsteiner
24 X 33 CL

€ 10,95

DRANKENHANDEL/SLIJTERIJ WEIJS Herstraat 58 Horst • www.slijterijweijs.nl

Gezellig tafelen
aan de Maas
Open van dinsdag t/m zondag
voor lunch & diner

op zon
d
de hele ag
dag
geope
nd
vanaf
12:00
uur

Veerweg 11 Broekhuizen, T +31 (0)77 463 21 14
www.maashotel.nl
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Mart Thijssen (66) uit Horst staat samen met zijn kleinkind Mila Wijnen van 3,5
jaar op de ijsbaan in Horst. “Ik ben gek op mijn kleinkinderen. Kijk, ze hebben van
die kinderschaatsen waarop ze kunnen oefenen met opa”, vertelt hij. “Ik ben blij
dat ik dit allemaal nog kan meemaken. Op mijn leeftijd beginnen er toch een paar
kwaaltjes mee te spelen.” Mart vindt het belangrijk dat alle familieleden waarmee
hij veel tijd doorbrengt gezond zijn. Hij wil zijn kinderen, kleinkinderen en vrouw
een gezond 2013 wensen.

Van Rooij: ‘Oog voor
elkaar hebben’
In zijn nieuwjaarstoespraak riep burgemeester Kees van Rooij op in 2013 de handen in elkaar te slaan. In
Horst aan de Maas wordt wat hem betreft in het nieuwe jaar de zorg voor elkaar centraal gesteld.

Burgemeester Van Rooij begon zijn traditionele
toespraak in ’t Gasthoes in Horst met een minuut stilte.
Hij stond daarmee stil bij iedereen die het afgelopen jaar
overleden is.
“In een jaar waarin de economische crisis nog niet
voorbij is en we de bezuinigingen steeds meer aan den
lijve zullen voelen, is het belangrijk oog te hebben voor
de medeburgers en speciaal voor diegenen die door
ziekte of anderszins in de problemen geraken,” aldus

burgemeester van Rooij. In zijn toespraak keek Van
Rooij tevens terug op de Floriade. De afgelopen weken
heeft het evenement in een negatief daglicht gestaan.
Onterecht, aldus de burgemeester. “Ik ben ervan overtuigd dat juist in deze crisistijd het van belang is geweest
dat we dit evenement hadden.”
De nieuwjaarsreceptie van de gemeente werd
afgesloten met het Limburgs volkslied, gezongen door
Angelique Hesen-Swinkels.

Sander Derks (9) uit Horst heeft een paar dagen geleden de film De vijf
legendes gekeken. “Mijn peettante Jolanda wil ik graag een gelukkig Nieuwjaar
wensen. Ze heeft me getrakteerd en meegenomen naar de bioscoop”, vertelt hij.
Sander vond de film heel leuk en wil via deze weg zijn peettante bedanken. “Ik
wil graag iedereen die het nodig heeft een gezond 2013 wensen.”

Oudjaarsavond
in gemeente rustig
Oudjaarsavond in gemeente Horst aan de Maas is rustig verlopen.
Zo ook in de rest van Limburg: waar vorig jaar nog dertig mensen
gearresteerd werden in de provincie, waren het er dit jaar maar twintig.
Hoewel het aantal meldingen van
overlast en opstootjes op provinciaal
niveau iets toegenomen is, is het in
Horst aan de Maas rustig gebleven.
“Er zijn geen noemenswaardige inci-

denten geweest. Afgelopen jaren
was er wel eens sprake van een
opstootje of iets dergelijks, nu niks”,
aldus een woordvoerder van politie
Horst.

Jong Nederland Horst
voor Serious Request
Jong Nederland Horst organiseerde onlangs in samenwerking met een
aantal andere verenigingen een actie voor 3FM Serious Request. Er werd
ruim 4.000 euro voor het goede doel opgehaald.
De actie vond grotendeels plaats
in de Mèrthal waar diverse activiteiten plaatsvonden. Er waren spellen,
kinderen werden geschminkt en
met kratten werd een grote toren

gebouwd. Aan het einde van de
middag werd het opgehaalde bedrag
bekend gemaakt.
Voor meer foto’s, kijk
op www.hallohorstaandemaas.nl

Voor iedere beurs de juiste kwaliteit
Tel. 077-306 03 30 - www.leonengels.nl
Kerkstraat 20a , Horst

VERBOUWINGS
OPRUIMING

t/m 70% KORTING
Vanaf maart zijn wij één van de grootste lingeriespeciaalzaken van
Nederland, waardoor wij u nog beter van dienst kunnen zijn.
Voor deze complete metamorfose moeten de panden leeg zijn. Daarom kunt u nu profiteren van een grandioze verbouwingsopruiming.
Verbouwing volgen?
facebook / cleopatra passie voor lingerie en “like” ons.

Wouterstraat 36, 5966 PR America
T: 077 464 04 20 F: 077 - 464 22 83
E: info@HenkAarts.com
I: www.HenkAarts.com
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Dankbetuiging

Voor de vele bloemen, kaarten en warme woorden bij het afscheid van
onze moeder, oma en overgrootoma

Jo Gielens-Verbong
Na een bewogen leven is op 94-jarige leeftijd

bedanken wij u van harte.
Het was voor ons een grote steun.
Familie Gielens

Jan Peters

Afscheid is met dankbare handen meedragen al wat herinnering waard is

Marij Joosten

begonnen aan zijn laatste vlucht.
Wij hebben in de beslotenheid van zijn gezin afscheid
van hem genomen op woensdag 2 januari 2013.
Horst:

Zij overleed in de leeftijd van 50 jaar.
Broers en zussen
Neven en nichten

J. Peters-Hermans
Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Horst, 24 december 2012
Correspondentieadres: Wilhelminaplein 13, 5961 ES Horst
Overeenkomstig de wens van Marij heeft de crematie in familiekring plaatsgevonden.

29 december 2012
Verpleeghuis Elzenhorst, Horst
Correspondentieadres:
Familie Peters, Westerholtstraat 65, 5961 BH Horst

Een laatste sportieve groet aan ons erelid

Jan Hermans
Wij wensen Riny en Ralph
veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.
Leden en bestuur AVOC

Na een periode van afnemende gezondheid is op
woensdag 26 december overleden ons erelid mevrouw

Ini Hanen

Bestuur en leden TC Grubbenvorst
Grubbenvorst, 28 december 2012

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Winterdipje?

Je vrolijkt weer op in de

Ria Craenmehr
Zij was een zeer gewaardeerd lid dat betrokken was bij de opkomst
van HONL, de muzikale keuzes ervan en ze speelde solo-klarinet.
Lichamelijke ongemakken bleven haar niet bespaard en maakten
haar leven niet makkelijk, maar door haar levenslust en wilskracht
vond ze de energie om door te gaan. Anderen met gezondheidsproblemen sprak ze moed in en wist ze op te beuren. We verliezen
in haar een goede vriendin en muzikant, die gedreven was om
muziek te maken met het orkest waarin ze veel plezier en motivatie
vond. Wij zijn dankbaar haar gekend te hebben. Wij wensen Sjaak,
de kinderen en familie heel veel sterkte met dit enorme verlies.

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

Iets voor jou?
2013 jouw jaar? Ben je gemotiveerd
Woonruimte (studio) te huur in Horst. en heb je echt ambitie? Beschik je
Meer info: 06 40 15 77 34,
over goede soc. vaardigheden en wil
na 18.00 uur.
je graag vanuit huis werken? Voor info:
Gezocht per februari een huurwoning/ www.welzijnspraktijkvitanova.nl of
bel: 06 27 02 17 83.
appartement in de omgeving van
Horst, voor 2 personen. Voor ong.
Pilates Krachtig. Dynamisch. Training
12 maanden. 06 29 07 97 02.
voor een goede conditie, figuur en

www.horstverhuur.nl
party – attractie – tentverhuur
077 398 64 26 / 06 25 48 14 24.

Yogalessen in Horst. Fijne rustige
yogalessen om helemaal te ontspannen.Dinsdagavond 19.30-20.30.Ook
zwangerschapsyoga in kleine groepjes.
Adem/ontspanning woensdag-/
donderdagavond. Therra 06 46 79 35 85
(gedipl. yogadocent).

Tijdens de Kerstdagen hebben wij afscheid moeten nemen van

Dankbaar zijn wij voor haar jarenlange inzet op allerlei gebied.
Als lid van de wedstrijdcommissie heeft ze onze vereniging op
de kaart gezet. Het mede organiseren van het A-tournooi voor
jeugdige talentvolle spelers was haar paradepaardje. Als lid van
de commissie wedstrijdtennis van de KNLTB, regio Zuid heeft ze
jarenlang het wedstrijdtennis ondersteund en mede ingericht.
Wij wensen Arie, Marie-Louise, Eric en verdere familie
heel veel sterkte de komende tijd.

Wie heeft er op zaterdag 29 december
mijn zwarte colsjaal bij Dendron
kantine meegenomen?
Bel svp 077 397 10 67.

Peutergym op maandagmorgen.
Bij voldoende belangstelling gaat
gymvereniging Hosema starten met
een ouder-peutergroep op maandagmorgen van 10:30 tot 11:30 uur in
‘t Gasthoes te Horst. De eerste les zal
dan plaatsvinden op 7 januari 2013,
de laatste les van het lesblok van 15
lessen is op 22 april. De kosten zijn
sinds 2010 ongewijzigd 60,= per
koppel. U bent van harte welkom bij
de leidster Marie-Louise Kunzeler.
Meer info over ouder-peutergym vindt
u op onze website www.hosema.
nl. Als u belangstelling heeft en mee
wilt doen, stuur dan een e-mail naar
ledenadministratie@hosema.nl met
vermelding van de naam, tel.nr. en
geboortedatum van uw kind(eren).

Verloren sleutelbos met hartje van de
zorggroep. Tel. 06 23 75 31 73.

Een speciaal woord van dank aan “de Korenbloem” van Elzenhorst
voor de warme verzorging.

Carnaval. ‘t Winkeltje, Herstraat 44
heeft ook dit jaar de traditionele sjaal,
beenwarmers en handschoenen.
(In 2012 het goedkoopste in Horst!)
Groepen vanaf 6 personen 15% korting!
Uw bestelling is welkom!

Body in Balance.
Met muziek, dans, pilates, yoga en
meditatie. Meer info bel 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl

Kerkstraat 8 • Horst
077-3981616

Oude
videOtapes
Op dvd 4,95
vraag naar de voorwaarden

E1

Harmonie-Orkest Noord-Limburg
Veemarkt 7a 5961 ER HORST
t. 077 398 16 45 www.fotoid.nl
Te huur Bierwagen-Koelwagens
Aanhangwagens en paardentrailers
Verhaegh Sevenum Tel. 06-54783241.
Tegelzetterij Jos Smits Voor alle
voorkomende tegelwerkzaamheden.
Badk.-toilet-vloeren. In specie of lijm
Vraag vrijblijvend een offerte
06 53 90 25 44 (Ruim 35 jaar ervaring)

gezondheid. Meer info bel 0478 58 32 72
info@annamariavangemert.nl
www.annamariavangemert.nl

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

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05.

Op zoek naar... Een gezonde toekomst
met meer waardering, tijd, geld én
vrijheid? Werk vanuit huis!
www.jouwtoekomststartnu.nl

Was-strijkservice
Door uitbreiding heb ik weer plek voor
nieuwe klanten. Wassen, drogen,
vouwen €3,- p/kg. Ik kom in bejaardenhuizen maar ook thuis als u dit wilt.
Voor vragen: 06 23 99 77 30.
was-strijkservice@hotmail.com
Overbodige carnavalsspullen in de
kast? ‘t Winkeltje, Herstraat 44 heeft
interesse. “Cash in your pocket” aanlevering op afspraak: 06 19 45 95 01.
03.01.2013 t/m 12.01.2013.
Wij hebben ook nieuw carnaval!

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

Taoistisch gezondheid Praktijk.
Weer jezelf tegen stress d.m.v . Tai Chi
Chi Qong 06 19 58 59 04.

Dag en nacht bereikbaar
Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Leunen

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

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

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

T (077) 398 70 99
info@theoarts.com

www.theoarts.com

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

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

‘Het is niet erg als iets stinkt,
dat ruik ik toch niet’
Lisan en Nicole (18) Meijers uit Horst zijn tweelingzussen. Ze lijken sprekend op elkaar, maar zijn toch net iets
anders. Lisan heeft namelijk anosmie. Dat betekent dat haar reukvermogen niet volledig is ontwikkeld.

ze altijd, als haar zingtuigen werden
getest. “Als ik bijvoorbeeld aan iets
moest ruiken en moest zeggen of het
lekker was, gokte ik maar wat.” In
werkelijkheid had Lisan geen idee hoe
bepaalde dingen roken. “Ik besefte
toen dat andere kinderen dit niet hadden.”

Nog nooit iets
geroken

Lisan en Nicole Meijers
Lisan en Nicole zijn een echte
tweeling. Ze doen altijd alles samen en

zeggen alles tegen elkaar. Ze lijken in
alles op elkaar. Althans, bijna alles. “Ik

kan vanaf m’n geboorte al niet ruiken”,
vertelt Lisan. Op de basisschool gokte

Lisan was inmiddels zeven jaar,
maar nog steeds wist niemand van
haar probleem. “Ik heb het m’n moeder uiteindelijk maar verteld, omdat ik
wist dat ik er niet meer omheen kon.
Ik had nog nooit iets kunnen ruiken”,
legt Lisan uit. “We geloofden het thuis
allemaal niet”, gaat Nicole verder. “Als
papa een scheet liet, bleef iedereen
bij hem uit de buurt, maar ik bleef
gewoon zitten. Boeien, ik rook het toch
niet”, lacht Lisan.
Een aantal testen werd uitgevoerd.
Iemand die zou kunnen ruiken, zou
omvallen bij het langdurig ruiken van
ammoniak. Lisan had nergens last van.
“Toen ze zagen dat ik me nergens iets
van aantrok, geloofden ze toch wel
dat er iets niet helemaal in orde was”,
vertelt Lisan. Ze ging zelf op internet
lezen over het reukvermogen en kwam
in tijdschriften verhalen tegen van

SCHRIJF JE
NU IN EN
ONTVANG
1 MAAND
GRATIS
SPORTEN!
De club voor

Geldig t/m 15 januari

“Busy People”

meiden die hetzelfde hadden. “Op dat
moment wist ik dat ik niet de enige
meer was. Er waren dus meer mensen
zoals ik”, meent ze.
In de brugklas vond Lisan het
tijd om het aan de klas te vertellen.
“Het was best wel eng. Ik was bang
dat anderen dan grappen met me uit
zouden halen, want nu wisten ze het
allemaal. Maar gelukkig is dat niet
gebeurd.” Als de meiden samen gaat
koken, moet Nicole voorproeven. “Ik
help Lisan gewoon altijd als er iets
geroken moet worden. Ik moet ruiken
of proeven of iets goed op smaak is,
want omdat Lisan niet kan ruiken, is
proeven ook moeilijker”, legt Nicole uit.

Op hun smaak
vertrouwen
Niet kunnen ruiken heeft zo z’n
voordelen en nadelen. “Ik kan bijvoorbeeld niet ruiken als iets stinkt. Dat is
wel lachen als iedereen zegt dat het
ergens stinkt, want ik heb nergens
last van”, vertelt Lisan. Toch kan het
ook gevaarlijk zijn. “Ik heb op mijn
zolderkamer een eigen rookmelder
hangen, want als er brand is, ruik ik dat
ook niet.” Samen met haar moeder en
zus kiest ze haar parfum uit. “Ik weet
gewoon niet hoe het ruikt, dus ik moet
op hun smaak vertrouwen.”
Lisan hoopt dat er ooit artsen zijn
die ervoor kunnen zorgen dat ze weer
kan ruiken. “Als er iets is waardoor
ik zou kunnen ruiken, dan grijp ik die
kans”, besluit ze.

Proti hape
Slank & Fit®
Proti hape
®

Slank & Fit

Voor devoornemens?
feestdagen
Goede
een maatje minder?
Kom naar de Open Dag
Voor de feestdagen
Dat kan nu met
op
januari!
eenzondag
maatje6minder?
Proti uur
Shape!
van 11.00-15.00
of bel voor een
Dat kan nu met
Proti Shape!

gratis intakegesprek!
Snel, effectief
en
Snel, effectief
verantwoord
en
afslanken...
verantwoord
afslanken...

-6 tot -10
kilo in
-6
tot -10
4 weken
kilo in
You Fit
4Slender
weken

Anytime Fitness Sevenum

Raadhuisplein 8, 085-7738845 www.anytimeﬁtness.nl

Kerkstraat 70
6006 KR Weert
Slender
You Fit
Tel. 06-33178333
Kerkstraat 70
Weltersweide
1, Horst
6006 KR Weert
Tel.
Tel.06-33178333
06-33178333

Slender You Fit
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GEZONDHEID
Lezen in het donker bederft je ogen en
andere gezondheidsfabeltjes
We weten dat fruit en groente gezond voor ons zijn, dat teveel alcohol slecht is en dat je voldoende beweging
moet nemen. Er zijn echter ook veel gezondheidsfabeltjes. HALLO Horst aan de Maas zet er een aantal op een rij.
Een loopneus, koude of warme
rillingen, keelpijn. De symptomen van
een verkoudheid of griep zijn makkelijk te herkennen. Dus kruip je vroeg
onder de wol, dan ben je er weer snel
van af. En om ervoor te zorgen dat je
helemaal niet verkouden wordt, neem
je flink wat vitamine C in, want dat
zorgt ervoor dat je niet ziek wordt.
Toch? Nee, veel vitamine C slikken
helpt helaas niet te voorkomen dat je
ziek wordt. Het kan er echter wel voor
zorgen dat de verkoudheid minder lang
duurt en minder erg is. Dus pak nog
maar een sinaasappel.
Veel ouders zeggen het tegen hun
kinderen: lezen in het donker bederft je
ogen. Afgezien van het feit dat het niet

echt handig is, lezen met weinig licht,
heeft het echter geen effect op je zicht.
Datzelfde geldt voor te dicht bij de tv
gaan zitten. Vermoeiend voor je ogen
is het natuurlijk wel, bovendien is het
toch veel gezelliger met een lampje
aan.
Altijd gedacht dat je hart links zit?
Dan heb je het mis. Je hart zit namelijk
meer in het midden van je borstkas,
verstopt achter het borstbeen om precies te zijn. Ongeveer twee derde deel
zit links van het midden en een derde
zit rechts. Bij minder dan 1 op de 10.000
mensen komt het voor dat de organen
gespiegeld zijn, dit heet situs inversus.
Een orgaan dat normaal gesproken
rechts ligt, ligt dan links en andersom.

Ook zo dol op chocolade? Wit,
melk, puur: het maakt niet uit. Er wordt
wel eens beweerd dat pure chocolade
goed voor je is. Hoewel pure chocolade
gezonder is dan witte, zitten er toch
nog veel vetten en suikers in. Dus net
als met zoveel andere snoepjes en
lekkernijen: geniet maar met mate.
Sommige mensen zeggen wel eens
dat chocolade verslavend kan werken.
Maar voordat het zover komt, zou je
minimaal 11 kilo chocolade per dag
moeten eten.
Twee stuks fruit en twee ons
groente per dag eten, dan zijn we
gezond bezig. Het liefst natuurlijk alles
vers. Voorgesneden groente uit blik
of diepvries kun je daarom beter niet

kiezen. Groente uit blik of pot en diepvriesgroente blijkt echter ongeveer
evenveel voedingsstoffen als verse
groente te bevatten. Nadeel is wel
dat er bij groente uit bijvoorbeeld blik
extra zout is toegevoegd.
Overigens mag je spinazie gerust

twee keer opwarmen. Een restje
spinazie dient echter wel na de
eerste keer bereiden zo snel mogelijk
afgekoeld te worden. Bewaar het in
de koelkast en niet langer dan twee
dagen. (Bron: onder andere Voedingscentrum
en Gezondheidsraad)

van
huis
uit

Chrisje
Verstappen
fysiotherapeut
van huis uit

Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
Steffanie
uitvoerder
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

www.proteion.nl

Start 2013...
Start 2013 met een verstandig voornemen
Vertrouw op jezelf
Eet gezond, bewust en lekker
Geniet er samen van en steun elkaar
Gaat het een keer niet zoals je van plan was
Leer daarvan en begin gewoon opnieuw.......
Maar er een goed voorzien 2013 van!
Diëtistenpraktijk Reijnders-Heyligers
Hoofdstraat 26, 5961 EZ Horst
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‘Ondervoeding
moet meer aandacht krijgen’
Voor veel mensen is afvallen een moeilijke opgave, maar er zijn ook mensen die juist veel moeite hebben met
kilo’s aankomen. Bij fitnesscentrum Fy-fitt in Grubbenvorst willen Karin van Geene (48) uit Hout-Blerick en Nico de
Jong (61) uit Grubbenvorst zich inzetten voor mensen die ondervoed zijn.

Karin van Geene werkt al een
paar maanden in het fitnesscentrum
van Nico de Jong. Samen met ervaringsdeskundige en fitnessinstructeur
Stef Bakker (26) uit Venlo willen Nico
en Karin mensen met ondervoeding
helpen gezonder te gaan leven. Ze stellen een professioneel programma op
en doen regelmatig metingen van alle
lichaamswaarden.
Karin heeft ieder spreekuur wel
iemand met ondervoeding op bezoek.
Vaak gaan mensen met ondervoeding
naar de huisarts. “Die sluit andere
problemen uit en vervolgens komen
de mensen bij mij”, vertelt Karin. In
de sportschool wil ze dat deze mensen
een professioneel programma gaan
volgen. “Ik geef ze voedingsadvies en
Stef zegt hoe ze moeten trainen.”

Blij met elke kilo

10

winkel&bedrijf
nieuws

In de sportschool zelf zijn de afgelopen maanden maar weinig mensen
met ondervoeding ontdekt. Karin wijt
dit aan de situatie waarin veel mensen
met ondervoeding zich bevinden. “Die
mensen sporten niet graag. Het zijn
vaak geen grote snoepers en ze zijn
al blij met elk kilootje dat ze zwaarder
worden”, vertelt Karin.
Doorgaans vallen mensen met
ondervoeding in korte tijd veel af
zonder er ook maar iets voor te doen.

04
01

Sommigen hebben weinig eetlust, wat
het voor hen heel moeilijk maakt om
na het afvallen weer aan te komen.
“Denk maar eens aan ouderen met
een slecht gebit. Die worden niet in
de gaten gehouden. Ondervoeding zou
veel meer aandacht moeten krijgen”,
meent Karin.

Altijd slagroom is ook
slecht
Stef is zelf vroeger ondervoed
geweest en weet hoe deze mensen
zich voelen. Hij hoopt veel van deze
mensen te kunnen helpen met zijn
eigen ervaring. “Misschien maakt dit
de drempel voor deze mensen wat
lager. Ik weet hoe ze zich voelen.” In
de sportschool krijgen alle mensen met
ondergewicht een speciale krachttraining aangemeten. Zo kunnen zij om
een balans te vormen met voeding ook
spieren kweken.
Karin, Nico en Stef hopen met
hun initiatief veel mensen te kunnen
helpen. “Het is fijn dat er nu iets komt
voor deze mensen, want om altijd maar
slagroom te moeten eten om aan te
komen, is ook slecht”, vertelt Karin.
Volgens haar is het de bedoeling dat de
mensen met ondervoeding door een
compleet programma te volgen weer
gezond door het leven kunnen gaan.

Advertorial

Greta (63): “Ik had 2,5 jaar geleden kanker. Toen maakte ik me zorgen en piekerde
veel. Maar toen ik genezen was, voelde ik me nog steeds intens moe en gespannen.
Dankzij AOT leerde ik weer te ontspannen en echte rustmomenten toe te laten. Slapen
lukt weer en ik voel me een stuk fitter, er is weer rust in mijn lijf.”

Victor (25) had veel hoofdpijn op het werk en in het weekend. Door AOT leerde hij
nek- en schouders meer ontspannen te houden en werd hij bewuster van oorzaak en gevolg. “Even weg van het scherm, kop koffie halen, tussen de middag een blokje om en
in het weekend minder afspraken.” Dit is hoe hij de vertaalslag heeft gemaakt, hoofdpijn is over, medicijnen zijn niet langer nodig.

Als de rek eruit is
Tijdelijk veel zorgtaken hebben, dreigend ontslag van partner en zorgen over schoolprestaties van de kinderen: het kan allemaal spanning veroorzaken en bij elkaar overspanning,
die na verloop van tijd de voedingsbodem wordt voor allerlei klachten.
Overmatige spanning kan klachten veroorzaken zoals hyperventileren, slapeloosheid,
vastzittende spieren, angsten of slecht slapen. De
Adem- en Ontspanningstherapie (AOT, Methode
van Dixhoorn) helpt om ontspanning terug te
vinden. Els Anthonissen en Jon Hovens hebben
beiden een praktijk in Sevenum en werken ieder
afzonderlijk met deze methode.

Zelfregulatie: goed in staat
om balans te vinden

PRAKTIJK VOOR
PSYCHOMOTORISCHE
THERAPIE

Blaktdijk 72, 5975 NE Sevenum
www.banzaj.nl
elsanthonissen@hetnet.nl
T: 06 22 56 50 90

“Overigens wil ik benadrukken dat spanning
bij het dagelijks leven hoort. Ook extreme spanning opzoeken door een keer te bungeejumpen
kan geen kwaad. Meestal zijn mensen goed in
staat om zelf een balans tussen spanning en rust
te vinden. Zo kan na een drukke periode een
massage, bezoek aan sauna of een lege bladzijde
in de agenda helpen om tot rust te komen. Maar
als je langdurig onder spanning staat, wordt de
overmatige spanning gewoon en zowel geestelijk als lichamelijk raakt de rek eruit. En het wordt
moeilijker om hier zelf van te herstellen”, aldus
Jon.
Els: “AOT volgens de Methode Van Dixhoorn
heeft werkzame elementen uit andere methodes, zoals Yoga, Mindfulness of Feldenkrais bij
elkaar gebracht. Bij de ene cliënt ligt de nadruk
op ademhaling, de ander gaat bewust aan de
slag met bewegingsoefeningen, terwijl een
derde cliënt juist aandachtsinstructies in zet om

ontspanning of rust te vinden.
In 4 of 5 sessies onderzoeken we of de klachten met ontspanning te verhelpen zijn en als dat
niet werkt hebben we vaak zicht gekregen op
wat het succes in de weg staat, welke beperkende factoren (sociaal, medisch of psychisch) meespelen. AOT kan dan tijdelijk verlichting brengen,
maar het onderliggend probleem wordt niet
opgelost. Doorverwijzing naar of samenwerking
met andere disciplines kan dan uitkomst bieden.”

Evaluatie levert maatwerk
De ervaringen die de cliënt opdoet tijdens
de AOT-behandelingen worden geëvalueerd,
evenals de ervaringen bij het toepassen elders.
Het gaat erom dat de oefeningen zinvolle veranderingen teweeg brengen in het regelen van de
eigen spanning.
Jon, yogadocente, behandelt cliënten
individueel of groepsgewijs (maximaal vier
cliënten) en integreert het gedachtengoed van
deze methode in haar reguliere yogalessen. Els,
psychomotorisch therapeute, werkt uitsluitend
individueel en daar waar nodig zet ze elementen in van psychomotorische therapie en
cognitieve gedragstherapie. Beiden zijn gecertificeerde AOT-ers. Zorgverzekeraars vergoeden
(deels) de kosten, meestal vanuit de aanvullende verzekering.
Voor meer informatie over de methode en
resultaten van onderzoek, kijk op
www.methodevandixhoorn.com

Steeg 39, 5975 CD Sevenum
www.y-motion.org
info@y-motion.org
T: 06 44 89 29 09
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Jaarlijks driehonderd mensen getroffen door een hartaanval

Eerst kijken, dan denken en daarna pas doen
Een oom die tijdens het kerstdiner in elkaar zakt, een kleuter die dreigt te stikken in een aantal blauwe kralen uit moeders sieradenkistje
of een productiemedewerker die zichzelf verwondt bij het gebruik van zijn machine. Er zijn genoeg redenen om vooral snel en adequaat te
handelen, maar dan is het raadzaam om te weten wat er wel en juist niet moet gebeuren.

dat is vaak niet eens nodig”, zegt Maud. “Als je
namelijk weet wat je moet doen, dan kun je ook
beter handelen. Rustig blijven is een handige
tip.” Tijdens de praktijklessen zetten Ger en
Maud een 112-situatie in scène, met bijbehorend
gesprek naar de alarmcentrale. “Stapsgewijs
nemen we de cursisten mee in zo’n gesprek en
dan blijkt dat een alarmcentralemedewerker
met jouw informatie jou goed kan helpen om te
zorgen dat jij goed handelt. En het handelen kan
ook zijn om gewoon bij een slachtoffer te blijven
om het gerust te stellen.”

Vertrouwen krijgen om
te handelen

Ger Weijs en Maud Hooft bij hun bedrijfspand.
Ger Weijs en Maud Hooft van Weijs & Hooft
Opleidingen verzorgen cursussen Eerste Hulp
Bij Ongelukken (EHBO) en Bedrijfshulpverlening
(BHV). Zij zijn de specialist in de regio als het
gaat om organiseren van (herhalings-)cursussen
voor particulieren en bedrijven op het brede terrein van veiligheid en bedrijfshulpverlening.
“Iedereen kan bij ons terecht om de basiskennis onder de knie te krijgen en wij bieden
maatwerk als het gaat om specifieke onderde-

len, zoals eerste hulp bij kinderen, eerste hulp bij
wandelletsel of eerste hulp bij sportongevallen”,
aldus Ger.

Handige modules op internet
“Wij vinden het namelijk niet nodig dat een
cursist álle onderdelen van de Eerste Hulp Bij
Ongelukken op zijn duimpje kent. Dat vergt naast
studie ook veel moeite om deze kennis op peil
te houden”, zegt Maud. “Wij maken gebruik van

handige modules op internet, die door middel van
plaatjes en korte filmpjes onderwerpen verduidelijken. Dit zogenaamde e-learning (Eerste Hulp)
zorgt ervoor dat wij maatwerk leveren. Wij bieden
ook blended learning (Bedrijfshulpverlening aan,
waarbij de cursist een praktijkles volgt van acht uur
en daarna een examen aflegt”, zegt Ger.
Een Nederlander is bij wet verplicht om bij
een ongeluk actie te ondernemen. “Iemand erbij
roepen of alarmlijn 112 bellen is ook actie , maar

Slender You Fit
Maandaanbieding!
Combi Sencha +/- 60 min.
~ scrub en massage van de rug
~ reiniging van uw gelaat
~ dieptereiniging d.m.v. facepeeling
~ massage decolleté, hals, hoofd en gezicht
~ masker aangepast aan uw huidtype
~ verzorgende crème

Zondag 6 januari
van 11:00 - 15:00 uur

OPEN DAG
Gezond
Sportief

• met en zonder
medische klachten
• voor iedereen, onder
deskundige en individuele
begeleiding

van € 45,- voor € 39,

95

Afslanken

Snel, verantwoord en
effectief obv een personal
coach. Geen jojo effect!

-6 tot – 10 kilo
in 4 weken !!!
Schoonheidssalon

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

Weltersweide 1
5961 EK Horst

Producten en apparatuur
voor:
UW
• oog- en facelifting NIE
• figuurcorrectie (definitieve
vetverwijdering)
W
• permanent make up NIEU

Tijdens de open dag:
- spectaculaire kortingen
- gratis behandelingen
- demonstraties
- proeverij
voor meer info:

Bel voor een gratis proefles: tel. 077-3984971

De praktijk leert dat mensen door de cursus
meer vertrouwen krijgt om te handelen. “Ze
hadden eerst geen enkele feeling met EHBO,
maar na de cursus hebben ze meer rust en
vertrouwen. Wij vinden het belangrijk om te
blijven herhalen en oefenen. En vergeet nooit:
een fout maak je niet, hooguit heb je daarna een
verbeterpunt”, aldus Maud.
De cursussen van Weijs & Hooft worden door
de meeste verzekeringsmaatschappijen vergoed
en kunnen ook in kleinere groepen gevolgd
worden, bijvoorbeeld samen met het gezin of in
de buurt. De cursussen zijn ideaal voor gastouders en voor verenigingen, ter preventie van
blessures. Weijs en Hooft neemt eveneens deel
aan onderzoeken om de kwaliteit en kwantiteit
van de lessen te optimaliseren.

Gastendonkstraat 40
5961 JX Horst
077 398 5909
www.weijshooft.nl

Clooser2 - Training & Begeleiding, Karien Cloostermans
Mindfulnesstrainingen regio Venlo, Venray en Horst aan de Maas

Pieker je veel?
Heb je moeite met veranderingen in je leven?
Of voel je je wel eens somber?
Volg de training mindfulness bij Clooser2
en ontdek hoe het anders kan. Met aandacht
voor ieders persoonlijke leerproces.

Markt 6a - 5975 AN Sevenum
T: 077-8200216 / 06-30705431 - E: karien@clooser2.nl - I: www.clooser2.nl

PROBLEMEN MET UW KUNSTGEBIT?

REPARATIE AAN UW KUNSTGEBIT
KLAAR TERWIJL U WACHT!
Ook in het

weekend!

tandprothetische praktijk

KUNSTGEBIT ZORGCENTRUM
HORST
U kunt bij ons terecht voor:
• implantaatgedragen kunstgebit (kliksysteem)
• aanpassen en reparatie van uw kunstgebit
• vrijblijvend advies en controle van uw
huidige kunstgebit
• vergoeding ook vanuit uw basisverzekering
en rechtstreeks via de zorgverzekeraar

WWW.KUNSTGEBITZORGCENTRUM.NL
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst • Tel. (077) 398 88 45
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GEZONDHEID
Afvallen onder hypnose

‘Je hebt gewonnen, maar nu
is het afgelopen’
De afgelopen weken zijn de kilo’s eraan gevlogen en het voornemen om naar de sportschool te gaan, is luid en duidelijk uitgesproken. Toch lukt het
maar niet om uiteindelijk die drempel over te stappen en bijvoorbeeld dat ene stuk chocolade eindelijk te laten liggen. “Eén ding blijkt toch steeds
belangrijker dan de gewoonte los te laten”, aldus gewichtsconsulente Annemiek Billekens uit Sevenum. Zij zet hypnose in om het onderbewustzijn van
mensen met overgewicht aan te spreken.
Annemiek vertelt over de werkwijze van deze nieuwe behandelmethode in Horst aan de Maas: “Het is
onverklaarbaar waarom wij sommige
dingen doen. We zijn ons bewust van
heel veel dingen, maar dat blijkt maar
het topje van de ijsberg. Ons onderbewustzijn is veel groter dan iedereen
denkt en dat ga ik door middel van
hypnose aanspreken. Een simpel
gesprek tegen het onderbewuste is voldoende om duidelijk te maken dat het
vanaf nu afgelopen is: Je hebt gewonnen, je hebt het jarenlang voor elkaar,
je hebt overgewicht bereikt, maar nu is
het afgelopen.”

NATUURLIJK
met Bram

In deze nieuwe rubriek
krijgen lezers maandelijks een
advies over gezondheid, op een
natuurlijke manier.
Bram Zaalberg van Bloesem
Remedies Nederland bespreekt
welke natuurlijke preparaten
voor welke kwalen uitkomst
bieden.

Bloesemremedies

Je zult verbaasd zijn

Gertie Mooren
• Gekwalificeerd rouwtherapeut
• Pedagoog
Verdriet … verlangen… angst ... wanhoop …
boosheid … vermijding…???
Ik kan je helpen! Ik ben gespecialiseerd in begeleiding bij alle
soorten van verlies, zoals bij ziekte, na overlijden,
bij echtscheiding, bij pesten, na ontslag, bij angsten etc.
Ben of ken je iemand die last heeft van bovenstaande klachten,
blijf er niet mee rondlopen en neem contact met me op!

www.gertiemooren.nl
E-mail: gertiemooren@online.nl Telefoon: 06-23776670

www.

AfvallenMetHypnose

.nu

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

* NIEUW

NIEUW NIEUW *

In 1 behandeling gegarandeerd
minimaal 15 cm van je omvang af?
Dit kan met de

BODY CONTOUR WRAP
Ontgift het lichaam, maakt de huid
strakker en gladder en zorgt voor direct
cm verlies. Er voor zorgen dat je weer
lekker in je vel zit en je weer vrij en
gelukkig voelt, is onze passie.

De kans dat de methode van hypnose slaagt is volgens Annemiek 90 tot
95 procent. “Na de sessie blijf je van de
chocolade af”, zegt Annemiek. “Je zult
verbaasd zijn dat je geen trek meer hebt
in chocolade.” Hypnose heeft volgens
haar last van een imagoprobleem. “Dat
komt bijvoorbeeld door de hypnoseshows, waar mensen in een citroen
bijten, terwijl ze denken dat ze een
sinaasappel in hun handen hebben. Dat
soort dingen ga ik natuurlijk niet doen,
maar het principe blijft wel hetzelfde.”
Een cliënt komt terecht in een zeer
ontspannen sfeer en raakt in een soort
trance. “Vergelijk het met lezen in een
boek of kijken naar een film waarop je
je helemaal focust en waardoor je niets
meer van je omgeving meekrijgt”,
aldus Annemiek. De methode is niet
voor iedereen geschikt, want iemand
moet wel openstaan voor hypnose.
“In een intakegesprek ben ik daar snel
achter en als blijkt dat een sessie van
dertig minuten niet voldoende is, dan
plannen we een tweede keer in. Maar
dat moet eigenlijk voldoende zijn.”

Al een drempel
overwonnen
Als mensen gehypnotiseerd zijn,
wil niet zeggen dat ze de controle volledig kwijt zijn. “Ook al ben je relaxt
en verkeer je in de Bob Marley-modus,
je hoort onbewust alles en je verstand
laat je heus niet in de steek. Als ik
tegen je zeg dat je drie uur op je hoofd
moet gaan staan, dan ga je dat heus
niet doen”, zegt Annemiek.
Het succes van deze methode
valt of staat met de bereidheid van
mensen om over een drempel te
stappen. “Dat geldt overigens voor het
afvallen in het algemeen. Als mensen
op zoek gaan naar een gewichtsconsulente, dan hebben ze al een drempel
overwonnen.”

Bloesemremedies zijn
natuurlijke preparaten, gemaakt
van de levensenergie van de
plant. Bij het gebruik van bij–
voorbeeld de Mimulus duw je de
angst niet weg, maar vul je deze
aan door moed. Je bent niet
meer bang voor de tandarts,
omdat je moed genoeg hebt.
• Angst voor de tandarts, angst
om te vliegen en alle bekende
angsten, van de angst voor
spinnen tot de angst voor
mensen kunt u overwinnen
door het gebruik van de
bloesemremedie Mimulus.
• Is er een algemeen probleem,
gebruik dan de Terra, een
remedie voor het loslaten van
stress en spanning.

Tip
Ben je bang dat je het
niet goed doet op school en
heb je last van faalangst?
Gebruik dan de bloesem–
remedie Larch.

Dit advies wordt u aangeboden door
www.bloesem-remedies.com
www.de3vrouwen.nl
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Thérèse brengt passie
voor Zhineng Qigong over
Mensen kunnen op allerlei manieren momenten van rust creëren. De een gaat muziek luisteren en zondert zich
af, de ander doet aan yoga. Thérèse Godthelp (42) uit Evertsoord beoefent een actieve vorm van meditatie: Zhineng
Qigong.
Thérèse leerde acht jaar geleden
een vorm van bewegen die ze nog
niet kende: Zhineng Qigong. “Ik had
een Amerikaanse danseres beloofd
dat ik het zou proberen. Ze leerde me
hoe ik moest bewegen en zei dat mijn
lichaam en geest door de soepele
bewegingen beter in balans zouden
komen”, vertelt ze. Nuchter als Thérèse
was, geloofde ze niet dat het nut zou
hebben, maar bij het uitvoeren werd ze
overtuigd. “Ik stond met beiden benen
op de grond.”

Voordat Thérèse aan Zhineng
Qigong begon, had ze al vaker aan yoga
gedaan. “Ik ben niet zo’n zweverig
type, maar ben wel gaan beseffen
dat het voor iedereen goed is.” Naast
haar drukke baan in de mediawereld
probeerde Thérèse altijd honderd
dingen tegelijk te doen. “Als ik op
bezoek ging bij m’n moeder, wilde ik
tegelijkertijd het liefst ook nog naar drie
vriendinnen om bij te kletsen. Ik richtte
me nooit op een ding. Mijn leven was
een sneltrein.”

In China wordt Qigong al honderden jaren gebruikt als alternatieve
geneeswijze. “Het is de energie in
je lichaam die in balans moet zijn.
Lichaam, geest en hart in lijn”, vertelt Thérèse. Aangezien ze al jaren
geïnteresseerd was in de Oosterse
geneeskunde, ging ze het na haar
ervaring bij de danseres zelf studeren.
Na drie jaar maakte ze een carrièreswitch. Voortaan zou ze mensen met
een slechte balans helpen deze terug te
vinden door middel van Zhineng Qigong.

Thérèse verzorgt nu al enkele
jaren kennismakingsbijeenkomsten,
workshops hier in de buurt en groepsreizen naar Winterberg en Ibiza om
daar samen aan een goede balans te
werken. “Er gaan zoveel verschillende
mensen mee. De jongste is 20 en de
oudste is 84 jaar. Voor iedereen is het
goed”, vertelt ze. “Zelf ben ik bijvoorbeeld van een knieblessure afgekomen
en iemand anders heb ik geholpen met
pijn van een hernia.”
Thérèse heeft nog weinig jongeren
gezien. “Voor jongeren is het misschien
ook wel goed”, meent ze. “Door sociale
media en smartphones worden zij veel
te snel afgeleid. Volgens mij kunnen
ze zich daardoor niet meer zo snel
op één ding focussen. Ze zouden zich

met Zhineng Qigong eens puur op hun
innerlijk moeten richten, dan gaan ze
veel bewuster door het leven.”
Volgens Thérèse kan iedereen veel
meer verantwoordelijkheid nemen voor
zijn gezondheid, zij het lichamelijk of
geestelijk. “Je bent veel minder een
speelbal van je omgeving als je naar
binnen kijkt.” Ze leert nog elke dag bij
en beweegt iedere morgen soepel in
het rond. “Het is heerlijk down to earth.
Gewoon lekker soepel bewegen en je
energiek voelen.”
Zhineng Qigong heeft Thérèse een
bewuster mens gemaakt. “De illusie
dat ik er ooit alles van zou snappen
fascineert me. Ik was het typische
voorbeeld van iemand die nooit bewust
leefde.”

Bang voor
de tandarts
Eens à twee keer per jaar moet iedereen eraan geloven: een bezoekje
aan de tandarts. Voor velen een routineklusje, voor anderen een
traumatische ervaring. Angst voor de tandarts is wijdverspreid. In
sommige gevallen is zelfs sprake van een fobie.
Verschillende onderzoeken
wijzen uit dat 40 procent van de
Nederlanders niet graag in de tandartsstoel zit en dat 21 procent zeer
angstig is. Zo’n 800.000 Nederlanders
blijken zo bang te zijn dat ze tandartsbezoeken uitstellen of vermijden.
De oorzaak van angst voor de
tandarts kan verschillende oorzaken
hebben. Soms wordt de angst gebaseerd op enge ervaringen, bij anderen
is de angst aangeleerd door bange
ouders of horrorverhalen in de media.
Vaak kan angst bij kinderen
dan ook al voorkomen worden door
kinderen op jonge leeftijd al mee te
nemen naar de tandarts of door eerlijk te vertellen wat er gaat gebeuren.
Een beloning voor goed gedrag ligt
soms al bij de tandarts klaar in de
vorm van een stuiterbal of een ander
speeltje.
Volwassenen met tandartsangst

zijn er in twee types: zij die bang zijn
maar wel zelf naar de tandarts gaan,
en zij die zo bang zijn dat ze niet
meer willen gaan. Mensen die wel
zelf gaan, kunnen zichzelf geruststellen door met de tandarts over hun
angst te spreken. Ook hier werkt het
vaak als men van tevoren weet wat
er gaat gebeuren. Mensen die bang
zijn voor pijn kunnen altijd een verdoving aanvragen. Ook kan het afspreken van een teken met de tandarts
helpen. Ook al wordt het teken niet
gebruikt, soms kan het gevoel van
controle helpen. Daarnaast is afleiding
een goede optie: neurie een liedje in
je hoofd, tel tot vijfhonderd of luister
naar de radio.
Mensen die te bang zijn om te
gaan kunnen hulp zoeken bij anderen.
Ook zijn er in Nederland verschillende
angsttandartsen: deze zijn ingesteld
op bange patiënten.
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GEZONDHEID
Frans van Arenbergen stopt als huisarts

‘Ik ben een echte
plattelandsdokter’

Frans van Arensbergen neemt op 12 januari officieel afscheid als huisarts van de praktijk in Meerlo. Na 32 jaar
gaat hij met pensioen. “Neem je tijd voor de mensen, dat wil ik mijn opvolger meegeven.”

Ballotte

Professionele Ontwikkeling

Iedere dag ﬂuitend naar uw werk?
Uw communicatie vergroten?
Omgaan met beperkingen en
tegenslag?

Praktijk Ballotte ondersteunt u in het
dagelijks werk. Met meer plezier en
vol zelfvertrouwen aan de slag.
Meer info kijk op www.Ballotte.nl
Neem contact met me op.
U bent welkom!

Ben jij ook klaar om nu de stap te zetten?
Kies er nu voor om slanker, fitter en
gezonder vol zelfvertrouwen dit nieuwe
jaar te beginnen!
Onze ervaren voedingscoach zal je vol
enthousiasme verwelkomen. Maak nu
een afspraak voor een GRATIS
kennismakingsgesprek.
Er voor zorgen dat jij weer lekker in je vel
komt te zitten en je weer vrij en gelukkig
voelt is onze passie!

De Hees 65 - 5976 NH Kronenberg
077-467 23 29 - info@ballotte.nl

Ruim 30 jaar was Van Arensbergen
huisarts in Meerlo, het dorp waar
hij tevens woont. De geboren
Gennepenaar heeft zich er altijd thuis
gevoeld. “Al ben ik op een gegeven
ogenblik wel weer carnaval gaan vieren
in Gennep. Ik had toch het idee dat
mensen het een beetje raar vonden
wanneer de dokter tijdens het feesten
ook een glas bier dronk.” Hij noemt
zichzelf een echte plattelandsdokter.
“Het gemoedelijke van deze regio heeft
me altijd erg aangesproken. Werken
in een anonieme, grote stad zou niets
voor mij zijn. Het is waar dat mensen
me hier ook aanspreken als ik bijvoorbeeld bij de bakker ben, maar dat hoort
erbij. Voordeel is dat ik de mensen en
hun achtergrond intussen goed ken.
Het is niet altijd eenvoudig afstand te
houden. Je hoort veel verhalen en ik
heb mensen ook mogen begeleiden bij
het sterven. Communicatie heb ik altijd
erg belangrijk gevonden. We zijn een

relatief kleine praktijk, maar kunnen
daarom wel gemiddeld vijftien minuten
per patiënt uittrekken. Een grote praktijk heeft daar geen tijd voor.”
De medische boeken van zijn broer
Jan deden Frans besluiten ook een
opleiding in die richting te gaan volgen.
Tijdens zijn coschappen in het ziekenhuis bleek hij elk aspect van het vak
interessant te vinden. “Daarom koos
ik voor huisarts, dan heb je met alles
een beetje te maken.” Zijn broer Jan
ging hem in 1975 voor als huisarts in
Meerlo. Frans volgde enkele jaren later.
Samen met een derde arts vormden ze
jarenlang een maatschap. Jan stopte in
2006.
Het vak is in de loop der jaren wel
veranderd, geeft Van Arensbergen
aan. “Voorheen ging het allemaal wat
gemoedelijker. Tegenwoordig komt er
veel meer bij kijken. Ook de patiënten
zijn veranderd. Mensen stappen nu veel
sneller naar een huisarts toe, ook in

het weekend. Zeker doordat ze eerst op
het internet klachten opzoeken, denken
mensen al snel dat ze van alles mankeren. Mensen verdragen steeds minder.
Al heb je er ook die pas op het laatste
moment komen, als het eigenlijk al te
laat is.”
Of hij het jammer vindt dat
hij niet meer praktijk kan houden
in de geplande nieuwbouw? Van
Arensbergen is stellig in zijn antwoord. “In dit gebouw, dat weliswaar
gebouwd is in 1976 en intussen aardig
gedateerd, ligt mijn hele carrière. Over
nieuwbouw is jarenlang gepraat. We
hebben diverse keren op het punt
gestaan om te beginnen, maar telkens
ketste het af. Het is de bedoeling dat
dit jaar wordt gestart met de verbouwing van het oude gemeentehuis. Ik
zou echter niet voor nog twee maanden in een nieuw pand willen werken.
Ik kom wel kijken als het klaar is.”

Beauté de Prestige
HUIDVERBETERING & HUIDVERJONGING

BEAUTY AWARD AANBIEDING:

- Intakegesprek met een huidanalyse
- Stimulerende behandeling met een intensieve
bindweefsel-massage
- Persoonlijk behandel- en productadvies
van € 75,- voor € 50,Deze actie is geldig t/m 4 maart 2013
LIKE, DEEL & WIN en maak kans op een cadeaubon t.w.v. € 25,eerd
genominheidsn
o
o
sch
ist
special2013
r
a
a
j
v/h

een persoonlijk advies • minder rimpels •
een nieuwe huid • een betere
huidconditie • ﬁjnere poriën •
acne behandelingen • verwijderen
van couperose en steelwratjes •
deﬁnitief ontharen

DWARSWEG 8
5964 PG METERIK
077 851 16 59
INFO@BEAUTEDEPRESTIGE.NL

WWW.BEAUTEDEPRESTIGE.NL

Tips tegen tintelende tenen

Acu-Balance

Rode, opgezwollen tenen. Tintelende vingers die gevoelloos worden in de kou. Komt dat bekend voor?
Grote kans dat het dan gaat om wintertenen en –handen.
Kou vormt de belangrijkste factor
voor het ontstaan van wintertenenen handen. Door kou vernauwen de
bloedvaten. Er is een aantal factoren
dat de symptomen kan verergeren.
Denk bijvoorbeeld aan onvoldoende
warme kleding, knellende schoenen
en het langdurig blootstellen van

handen en voeten aan lage temperaturen. Wintertenen is een onschuldige
aandoening, die vaak na enkele weken
overgaat. Door wisselbaden te nemen,
dus afwisselend met je voeten in warm
en koud water, breng je de doorbloeding weer op gang. Wat je vooral niet
moet doen, is krabben. Het is verleide-

lijk om met je koude voeten dichtbij
de warme kachel of verwarming te
gaan zitten. Dit kun je echter beter
niet doen. Net als sokken dragen in
bed. Verder zijn er op het internet ook
nog tips van ‘oma’ te vinden. Zo zou
urine de jeuk tegengaan, net als je
tenen insmeren met een rauwe appel.

Acupunctuur, Homeopathie,
APS-pijntherapie
Vermoeidheid, Winterblues,
Weerstand, Stress, Tennisarm,
Migraine, Vruchtbaarheid
Ook bij: Stoppen met
Roken en Afvallen

HORST ARCEN ROERMOND
Tel: 077- 374 4305

www.acu-balance.nl
Rob Coumans

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
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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.

CDA trakteert zorgcentra op oliebollen
Het CDA Horst aan de Maas
heeft op vrijdag 28 december
oliebollen bezorgd bij de verzorgings- en verpleeghuizen in Horst,
Sevenum en Grubbenvorst.
Het CDA wil met deze activiteit
haar dank uitspreken aan alle verzorgers en vrijwilligers voor hun inzet
voor alle cliënten van de zorgcentra
in het afgelopen jaar. Ook de cliënten
hebben kunnen genieten van een
heerlijke oliebol. De oliebollen zijn
gebakken door het Jeugdcomité
Meterik in het kader van hun oliebollenactie. Hiervoor zeggen wij ook hen
hartelijk dank en het CDA ondersteunt
daarmee ook deze vereniging. De
mensen van het CDA Horst aan de
Maas wensen iedereen een gelukkig
en zorgzaam 2013 toe.
Rudy Tegels, fractievoorzitter
CDA Horst aan de Maas
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Wat heeft 2013 politiek in petto?
De Floriade was een mooi feest, dat echter eindigde met een forse
kater. Dat gebeurt wel vaker na een mooi feest, maar deze kater gaat niet
over met een paar pilletjes. En dus zal de politiek, naast de gewone zaken
als jaarrekening en begroting, dit jaar nog maanden bezig zijn met deze
kater.

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Zoetermeer en Haarlemmermeer. Maar
wij hebben ook steeds aangegeven
dat wij hoopten dat onze verwachting
niet uit zou komen, dat wij te pes-

wil in de komende debatten met name
boven tafel krijgen hoe de besluitvorming is verlopen en waarom de politiek
zo weinig invloed had op de bedrijfsvoering, maar wel op zou moeten
draaien voor de eventuele schulden.
En vooral waarom we daar zo weinig
informatie hebben gekregen. Wij denken dat een formele enquête daarvoor
het meest geëigende middel is. Als

u hierover en over andere politieke
kwesties met ons wilt praten, dan kan
dat. Wij zitten elke eerste zaterdag
van de maand en dus ook aanstaande
zaterdag 5 januari van 11.00 tot 12.00
uur in de bibliotheek van Horst klaar
met een kopje koffie.
Henk Kemperman,
fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas
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Winteraanbieding

D66 heeft aangegeven te
verwachten dat ook deze Floriade
een financiële kater zou opleveren,
zoals de voorgaande afleveringen in

simistisch waren en dat de uitspraken
van bestuurders dat ‘deze Floriade een
ander bedrijfsconcept had en geen verlies zou opleveren’ wel uit zou komen.
Het tegendeel lijkt nu waar te worden.
Dat betekent niet dat de Floriade
geen succes was. Er zijn successen
geboekt. De regio staat op de kaart,
zoals beloofd, maar er hangt wel een
ander prijskaartje aan dan beloofd. D66

Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl
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Juist omdat het er
voor
Vakgarage Gommans
& de Wit zo gewoon is, is deze plek
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
zo markant…
van € 34,-

E 24,95

T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Wij wensen u een
smaakvol 2013!
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

Leo van Helden
woningstoffeerder

Achter de Pastorie 32
5962 bb Melderslo
077 3986003 | 06 19448646
leo.vanhelden@gmail.com

Van maandag
t/m donderdag
tot 1 april 2013
(m.u.v. feestdagen
en niet i.c.m.
andere acties)

en!

elke dag op

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

St. Barbarastraat 35
Griendtsveen
Tel. 0493 - 529 251

www.herbergdemorgenstond.nl

Dinsdagmarkt in Horst van 9-12 uur
EXTRA
BELEGEN

per kilo

MARKTMERK
35+ GERIJPT

per kilo

topkwaliteit,
heerlijk pikant

de lekkerste belegen,
magere kaas

Rits Kapot???

8,95
9,95

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

Toos en Rob
Wagenaar

Kaaswagen Markt
t.o. het Kruidvat
Winkel
Tienrayseweg 27, Meerlo
vrijdags 09.00-16.00 uur

Ook hebben wij alles op het
gebied van zelfmaakmode
en kledingreparatie!
Zie ook:

www.vanderwijstkleinvak.nl

BEDMODE

BADMODE TAFELMODE

Theo van Eeuwijk
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Vanaf 17 december 2012 tot en met 5 januari 2013

Verspreiding Kalendergids
Gemeente Horst aan de Maas

Géén openbare vergaderingen
van de raad!
Tot en met dinsdag 8 januari 2013
vergadert de gemeenteraad niet.
Vergaderkalender
Dinsdag 15 januari 2013:
Dinsdag 22 januari 2013:
Woensdag 23 januari 2013:
Dinsdag 29 januari 2013:
Dinsdag 5 februari 2013:

Themabijeenkomst Zelfredzaamheid
Commissie Samenleving
Commissie Ruimte
Geen openbare bijeenkomst gemeenteraad
Raadsvergadering

Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van
het gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.
Vanaf dinsdag 15 januari 2013 bent u weer van harte welkom in de raadzaal van ons gemeentehuis.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas worden gepubliceerd in het
elektronisch gemeenteblad dat te raadplagen is op www.horstaandemaas.nl.
Publicaties in het elektronisch gemeenteblad van deze week hebben betrekking op het volgende.

In veel huisgezinnen in Horst aan de Maas hangt de nieuwe kalendergids 2013 van Horst aan
de Maas alweer op de vertrouwde plek. Ingedeeld in weken, met bij elke week een prachtige
foto van een persoon, familie, gezelschap of organisatie uit één van de zestien kernen van
Horst aan de Maas. Boordevol met wetenswaardigheden uit onze gemeente.
De huis-aan-huis bezorging loopt nog door tot
en met 5 januari 2013. Via het verspreidingsbureau van de NLW-bedrijven is of wordt de kalendergids huis aan huis bezorgd in heel Horst
aan de Maas. Het kan zijn dat de kalendergids
samen met andere brochures en reclamefolders

bij u op de deurmat is gevallen of nog gaat vallen. Mocht u na 5 januari 2013 geen kalendergids hebben ontvangen, dan kunt u zich melden
bij de gemeente. Het gemakkelijkst kan dat via
mail (gemeente@horstaandemaas.nl) of telefonisch 077 - 477 97 77.

America
Jacob Poelsweg 30
Peelheideweg 12

Meerlo
Dorpbroeksstraat
Keuter 7

Grubbenvorst
Horsterweg 66

Melderslo
Meester Nellenstraat

Horst
Handelstraat 8
Steenstraat 1 en 3
Handelstraat 6
Americaanseweg 43
Afhang te Horst fase 2 kavel 161

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende
bestemming

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 en op woensdag- en
donderdagmiddag. U kunt dit doen via
tel. 077 - 477 97 77 of via www.horstaandemaas.nl.
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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Vrijwillige ondersteuning mantelzorgers

Als de laatste levensdagen zwaar worden
“Het afscheid nemen van geliefden is een emotioneel en zwaar proces. Als dit thuis kan in de eigen vertrouwde omgeving met de hele familie, kan dat steun en een versteviging van de
familieband geven.” Dat zeggen de vrijwilligers van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Noordelijk Noord-Limburg.
Het zelf voor een zieke zorgen kan
bij langere duur een zware last worden. De vrijwilligersorganisatie VPTZ
biedt in de eindfase hulp: zij bieden
aandacht, nabijheid en ondersteuning. VPTZ Noordelijk Noord-Limburg
is sinds 1996 actief in Venray, Horst,
Bergen en Gennep. Een groep van
dertig vrijwilligers onder leiding van
drie coördinatoren biedt hulp aan de
stervende mens en zijn familie, door
er gewoon voor hen ‘te zijn’. Twee
van deze vrijwilligers zijn Marjo Merkx
(52) en Jeannette Koopmans (55) uit
Hegelsom.
Jeannette is al vanaf 2007 vrijwilliger bij VPTZ en vertelt: “Je weet

dat je wordt ingezet bij cliënten die
waarschijnlijk binnen afzienbare tijd
komen te overlijden. Dit is voor de
mantelzorger een zware periode. Door
onze ondersteuning kunnen en mogen
ze de zorg even aan ons overlaten,
zodat de mantelzorger even iets voor
zichzelf kan doen. Ook in de nacht
kan een VPTZ-vrijwilliger de zorg voor
de zieke even overnemen, zodat de
mantelzorger een nacht kan doorslapen.” De vrijwilligers bieden echter
geen professionele zorg en doen geen
huishoudelijk werk.
Marjo is in 2009 gestart in de
vrijwillige zorg voor terminale mensen.
“Nadat ik zelf weduwe ben gewor-

den, besefte ik hoe belangrijk het
voor mensen kan zijn dat ze thuis in
alle rust kunnen sterven”, legt ze uit.
Vaak komen de vrijwilligers bij zieke
mensen waarvan ze niet weten of ze
nog lang leven. “De ene keer mag je
iemand heel lang verzorgen en bouw
je er een band mee op en de andere
keer overlijdt iemand al na een keer
waken”, zegt Marjo.
Maakt dat het werk niet extra
zwaar? “Nee, in de meeste gevallen niet. Natuurlijk is het wel eens
heftig als je een goede band hebt
opgebouwd met de nabestaanden.
Dan voel je met hen mee. Maar als je
naar huis gaat, moet je het loslaten”,

zegt Jeannette. Beide halen ze heel
veel dankbaarheid uit hun werkzaamheden. “Je voelt je erg betrokken bij
de cliënten, het is bijzonder dat je in
deze levensfase zo dicht bij mag zijn”,
meent Jeannette.
Marjo vult aan: “Ik kan me nog wel
herinneren dat ik ergens bij een gezin
nachtdienst had en dat de kinderen
thuiskwamen. Dan maakte ik nog
een praatje met hen en vroeg hoe
het uitgaan was geweest. De mensen
vertrouwen je en delen veel emoties
en verhalen met je.”
Beide vrouwen geven toe dat het
ook wel eens gevoeliger ligt. “Als de
mensen dichter bij je staan, of je kent

ze, dan moeten ze af en toe wel een
traantje wegpinken, maar dat heeft
denk ik iedereen wel. Het is niet altijd
makkelijk, bijvoorbeeld als de persoon
jonger is als dat jezelf bent of als er
veel lijden is. Maar wanneer wij het
dan moeilijk hebben, kunnen we
altijd bij onze coördinator of collega’s
terecht.”
Hoewel het soms zwaar is, zijn
beide dames ervan overtuigd dat ze
doorgaan met dit werk zolang ze nog
kunnen.
Contact met de organisatie kan
via 06 55 79 02 71, via een e-mail
naar vptz-venray@hotmail.com of via
reguliere zorgorganisaties.

Prijzen uitgereikt
ballonnenwedstrijd
Aspergefeesten
In Grubbenvorst werd op eerste pinksterdag een ballonnenwedstrijd gehouden. De einduitslag werd onlangs bekendgemaakt. De
ballon die het verst kwam, landde in het Belgische Geetbets, in de
buurt van Hasselt. Fieneke Niessen won hiermee de eerste prijs.
Uit handen van de voorzitter van stichting Gewoën Grubbevors
ontving Fieneke haar prijs. De tweede plaats was voor Kai Peute. Zijn
ballon landde in Stokrooie. De derde plaats werd gedeeld door Jomy
Paliama en Isa Nabben. Hun ballonnen werden allebei in MeeuwenGruitrode gevonden. Tijdens de Aspergefeesten werd naast de ballonnenwedstrijd een dorpsontbijt verzorgd. De opbrengst hiervan, 200 euro,
ging naar speeltuin Roeffen Mart voor het onderhoud van de toestellen.

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

DE TEXTIELBEURS

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

WONINGSTOFFEERDERIJVANDENBROEK.NL
Uw adres voor de totale woninginrichting!

TRAP BEKLEDEN INCL. TAPIJT EN ZIJKANTEN VOOR

E295,-

U kunt bij ons terecht voor:

tapijt, vinyl, pvc-vloeren, binnenzonwering
Nieuw in ons assortiment: HEROAL ROLLUIKEN!
advies en verkoop bij u thuis! tel. 077 - 387 17 82 of 06 16 37 45 14

heet voortaan
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Jubilaris Koninklijke Harmonie Unie Sevenum

Geen dag zonder muziek voor Frans Coenders
Tijdens het nieuwjaarsconcert van Koninklijke Harmonie Unie Sevenum op 6 januari wordt Frans Coenders (79) in
het zonnetje gezet. De muzikant is 65 jaar actief spelend lid. Een bijzondere man, een gedreven muzikant en een
nog betere spreker. De in Tienray geboren Coenders begon zijn muzikale hobby op de trompet. Na drie jaar verruilde
hij deze voor de tuba, ook wel bariton genoemd. Dat instrument is hij altijd trouw gebleven.

in dat jaar Limburgs, nationaal én
wereldkampioen”, lacht hij. Frans is
een begenadigd muzikant. Tijdens
zijn opleiding als kapper kwamen
voorzitters van muziekverenigingen
uit de hele regio naar Tienray en
Broekhuizenvorst om zich te knippen.
“Dan moest ik eerst een deuntje
spelen, anders wilden de heren niet
geknipt worden. Stel je zoiets vandaag
de dag eens voor”, zegt Coenders.

Nog één concours
Naast de Tienrayse fanfare, speelde
Frans ook mee als gastspeler met
andere muziekgezelschappen, zoals
de Horster Harmonie en de Mühltaler.
Ook bij andere harmonieën en fanfares
werd hij als gastspeler gevraagd.
“Frans is te zacht en kan geen nee
zeggen. Daardoor was hij vaak drie

avonden per week naar repetities
maar kwam wel altijd direct naar huis.
Hij bleef nooit ergens hangen”, legt
Stien uit. Tegenwoordig doet Frans
het wat rustiger aan. Hij is behalve
oudst actief spelend lid van Koninklijke
Harmonie Unie, ook al acht jaar bij het
Seniorenorkest Horst en omstreken
actief. Ook biljarten doet hij graag bij
de KBO in Sevenum.
Wat hem tijdens het
nieuwjaarsconcert te wachten staat
weet hij niet. “Ach, we zien wel. Stien
en ik laten ons verrassen. Ik blijf tot 1
januari 2014 actief meespelen, want in
oktober gaan we op concours. Daarna
stop ik.” Voor de jeugd heeft Frans nog
een tip: “Muziek brengt vreugde in je
leven, ga ervoor want je krijgt er geen
spijt van. Er is meer dan uitgaan en
voetbal.”

Muzikale avond

Prinsenbal Tuutekop
De nieuwe prins van carnavalsvereniging D’n Tuutekop uit Hegelsom
wordt zondag 6 januari bekend gemaakt. Deze carnavalsmiddag vindt
vanaf 15.00 uur plaats in de Tuutetempel.
Er komt niks tussen Frans en Stien, hooguit de bariton
Op 14-jarige leeftijd ging Frans
bij kapper Toon Emons in Tienray in
de leer. Op zijn zeventiende ging hij
in de kost bij kapsalon Clabbers in
Broekhuizenvorst waar hij zeven jaar
woonde en werkte. Ook proefde hij een
jaartje aan het kappersvak in Venlo.
Elke dag fietste hij vanuit Tienray op en
neer naar Venlo om het vak te leren.
In 1959 begon hij een eigen kapsalon,
aanvankelijk alleen voor dames, later

Vrijwillige Palliatieve
Terminale Zorg
Noordelijk Noord-Limburg

ook voor heren. In 1990 sloot hij dat
hoofdstuk af. Moe maar voldaan.
“Weet je, ik was net een biechtvader.
Was altijd op de hoogte van de laatste
nieuwtjes en van de problemen binnen
de gezinnen. Dat gaat op den duur
knagen en dan kun je beter stoppen”,
aldus Frans.
Ook zijn echtgenote Stien zag dat
haar man het moeilijk had en ging naar
de huisarts om raad. “Neem hem zijn

Eerst spelen
dan knippen
Frans kan niet zonder zijn
muziek. Hij herinnert zich het
wereldkampioenschap van 1954 in
Kerkrade met de Tienrayse fanfare
als de dag van gisteren. “We werden

door een spectaculair toneelstuk van
de Raad van Elf met vijf nieuwe leden
en vier nieuwe dansmarietjes naar
voren gebracht. Dit jaar komen ze
met een stuk over het glasvezel dat
afgelopen jaar in Hegelsom is aangelegd, op de planken.
Er zijn diverse optredens van
Hegelsomse topartiesten en de
muzikale omlijsting is in handen
van DJ Peter Keijsers. Kijk voor meer
informatie op www.tuutekop.nl

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*

Voelt u zich geroepen om onze
hechte groep vrijwilligers te
komen versterken?
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die onze cliënten
in de thuissituatie willen ondersteunen. Onze
nieuwe avondcursus start op 20 februari a.s.
Wie geïnteresseerd is kan zich aanmelden via
tel. 06-55790271 of vptz-venray@hotmail.com
Zie ook ons redactioneel artikel.

muziek niet af, want dan leeft hij niet
meer lang”, kreeg ze te horen.

Voor prins Sandor 1e komt er
een einde aan zijn regeerperiode.
Daarnaast nemen vier dansmarietjes
en vijf raadsleden afscheid. Als prins
Sandor 1 kan voldoen aan alle eisen
die zijn voorgangers aan hem stellen,
wordt hij opgenomen in het korps van
de oud-prinsen en oud-vorsten.
Na dit afscheid, wordt het tijd dat
er weer een nieuwe Prins uitgeroepen wordt. Diverse namen gaan door
Hegelsom. De nieuwe prins wordt

*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL
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Tel: 0628837851 - Sevenumseweg 2 - 5971 NL Grubbenvorst

Kerkstraat 1 Horst
077 398 26 61

www.kruytzeroptiek.nl
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Arie Stas wint
ﬁlmwedstrijd Sevenum
Videoclub ‘t Lenske uit Sevenum blikte terug op een voor hen succesvol jaar: zo werden twee films van leden
toegelaten tot het Limburgse Filmfestival in Voerendaal en werden op de Interclubontmoeting zelfs drie films van
´t Lenske vertoond. Op maandag 10 december blikte de filmclub terug.

Prijsuitreiking Sinterklaasballonnenwedstrijd
Sinterklaas werd op 24 november in Horst door veel kinderen
met een rode ballon welkom geheten. Deze werden los gelaten
om door de wind mee te worden gevoerd.
Voorzitter Hay Peeters overhandigt de wisselbeker aan winnaar Arie Stas
Videoclub ´t Lenske bestaat al meer
dan dertig jaar en houdt haar maandelijkse clubavonden in De Wingerd in
Sevenum. Men bekijkt en bespreekt
films van de leden, er worden lezingen
gehouden door bekende filmers en
specialisten geven uitleg over technische vragen. Tijdens de jaarlijkse

feestavond van de club op 10 december stond een filmwedstrijd in het middelpunt. Van de veertien inzendingen
werd de film van Joep Keizers, Van A
tot Z, derde. De tweede plaats ging
naar Janny Siebertz-Becker voor
haar film New York. Voor deze film
ontving zij eerder dit jaar bij het

Landesfilmfestival in Düsseldorf al een
derde prijs. Winnaar van de eerste prijs
en de wisselbeker werd Arie Stas met
Wandeling door de Lousiuskloof. De
clubavonden zijn iedere twee maandag van de maand en vrij te bezoeken
na aanmelding bij Hay Peeters op
077 467 27 26 of 06 13 36 91 69.

Na een turbulente vlucht landde de ballon met de verste vlucht in
Rijssen (Overijssel) en dat is een afstand van 99 km. Aan deze ballon had
Sam Peeters (8 jaar) zijn kaartje vast gemaakt. Op 93 km, in Markelo
(Overijssel), werd de ballon gevonden waar de kaartjes van Danâe en
Colin Kuypers (4 en 2 jaar) aan zaten. En de derde verste ballon was die
van Cas Seuren (7 jaar). Zijn ballon landde op 84 km in Harfsen
(Gelderland). Deze vier winnaars hebben op zaterdag 22 december een
prijsje ontvangen van de organisatie Jong Nederland Horst.

Nieuws van Rabobank

Horst Venray

Rabobank Horst Venray wenst u voor 2013 alle goeds toe! Ook in 2013 dichtbij en betrokken. Dat is het idee.

‘Wonen in Horst aan de Maas’

RABOBANK HORST-CENTRUM

“Gelukkig is de Rabobank een bank die het belangrijk vindt dat mensen weten wat er speelt in de woningmarkt”, zegt Eric Lommen, Financieel Adviseur Particulieren bij Rabobank Horst Venray. Vanuit die functie spreekt hij dagelijks mensen die op zoek zijn naar hun droomhuis.

Wat gaat er
gebeuren
met de
hypotheekrenteaftrek?
De voorwaarden
voor de hypotheekrenteaftrek gaan per
1 januari 2013 veranderen. Bezitters van een eigen huis mogen
hun bestaande hypotheek nog omzetten
naar een spaarhypotheek tot 1 april 2013.
In het regeerakkoord van VVD en PvdA
staan ook nog andere plannen voor de hypotheekrenteaftrek, maar die gaan pas in
2014 in. Eric Lommen en Harriëtte Kessels
informeren u graag over de gevolgen van
deze veranderingen.

Stel uw vragen
tijdens de
Inloopochtend
Wonen
“Ons kantoor
in Horst aan de
Steenstraat is iedere
eerste zaterdag van
de maand open voor
vragen over wonen. Op zaterdagochtend
5 januari staan mijn collega Eric Lommen en
ik u graag te woord” zegt Harriëtte Kessels,
Financieel Adviseur Particulieren bij
Rabobank Horst Venray.
“U kunt vrijblijvend binnenlopen voor
een algemeen oriënterend gesprek
(neem wel alvast een loonstrookje mee).

Adviescentrum Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Adviescentrum Venray | Schouwburgplein 12 | ma: 11.00-17.00 uur,
di t/m do 09.00-17.00 uur, vr 09.00-19.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur

www.twitter.com/rabohorstvenray

Eric en ik beantwoorden uw vragen
graag. Na zo’n oriënterend gesprek wordt
meestal snel duidelijk dat een vervolggesprek nodig is. Dan vragen wij u ook
om alle informatie - die nodig is om een
goed beeld van uw financiële situatie te
krijgen - mee te nemen. Hoe meer we
van u weten, des te beter kunnen we een
advies geven dat is toegespitst op uw
persoonlijke situatie en toekomstplannen” legt Harriëtte uit.

INLOOP
OCHTEND

WONEN
iedere 1e zaterdag
van de maand

Op zaterdagochtend 5 januari bent u
van harte welkom!
Wij ontvangen u graag tussen 09.30 en
12.00 uur in ons kantoor aan de
Steenstraat 3 te Horst. U mag natuurlijk
ook altijd bellen (077) 397 92 22.

Horst | Steenstraat 3 | ma: 13.00-17.00 uur | di t/m vr: 09.00-17.00 uur
Sevenum | De Donckstraat 1 | ma t/m vr: 13.30-17.00 uu
Kantoor Wanssum | Pastoorstraat 23 | ma: 13.00-17.00 uur,
di t/m vr 09.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur

www.rabobank.nl/horstvenray

Rabobank Horst Venray voor al uw vragen
Particulieren | (077) 397 92 22
Bedrijven | (077) 397 93 33
Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34

Rabobank. Een bank met ideeën.
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Ingezonden brieven De ingezonden brieven bevatten maximaal 300 woorden en de redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, 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

2012 verknald?
Het speeltuintje in onze straat. Het hele jaar door een ontmoetingsplek
voor jonge kinderen. Gekakel en gekrijs van plezier op elke regenvrije dag.
Maar niet vandaag, vandaag is de speeltuin blijkbaar verklaard tot
oorlogsgebied.
Vandaag horen we gekrijs en
geknal, de ene nog harder dan de
andere, en is de speeltuin ingenomen
door de grotere jeugd. “Wij maken
niets kapot hoor”, antwoorden ze

vriendelijk en waarschijnlijk hebben ze
het zelf niet eens in de gaten, want ze
hebben plezier. Maar de schroeiplekken
zitten al in de kunststof grasmat, in de
bodemplaat van het speelhuisje en in

het zitgedeelte van de wip. Zonde.
Is het tijd om vuurwerk te verbieden? Hoe zit het met ouders die verantwoordelijkheid nemen voor het gedrag
van hun kinderen? Vraagt het meer
burgerredzaamheid en moet eenieder
de (ver)knallers aanspreken?
Als je iets belangrijk genoeg
vindt, doe je er zelf iets aan: ik heb
de jongens gevraagd ergens anders

hun vuurwerk af te steken en platen
opgehangen met de boodschap
‘Geen vuurwerk in de speeltuin.’ Het
helpt, want een half uur later wordt
de schommel alweer gebruikt om te
schommelen. Door een paar dappere
kinderen die de straat nog op durven.
Martijn Van de Voort,
Broekhuizen

Beste
Kop wensen
enTekstgoede
voornemensD!rk
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
Eind december staat bol van

Rommelmarkt Mèrthal Horst

zo 6 jan. 9.30/15.30 u

Gasthuisstraat 5961 GA, A73-afrit 11

Rommelmarkt Maashees

Voorspoedig & Gezond 2013
www.restauranthetmaasdal.nl - T (077) 3982233

zo 20 jan. A73 afrit 8

www.carbootsalehorst.nl

OP ONZE PRACHTIGE
NAJAARSCOLLECTIE!
*Tenzij anders aangegeven.

1 STUK 25% KORTING
2 STUKS 30% KORTING
3 STUKS 40% KORTING
4 STUKS 50% KORTING

GELUKKIG
NIEUWJAAR!

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl

Bespreking Poll week 51

Ik laat me niet meevoeren door mediahypes
Verhalen over het einde van de wereld, het strandden van een bultrug,
acties van supermarkten tijdens het WK voetbal. Voor- en tegenstanders
schreeuwen in de media om het hoogste woord. Het is verleidelijk om je daar
door mee te laten slepen. Nu blijkt dat na 21 december 2012 de wereld niet
is vergaan, halen we met z’n allen de schouders op. Zie je wel, weer zo’n

mediahype. Daar laten we ons niet door meevoeren. We moeten gewoon ons
nuchtere boerenverstand gebruiken. Dat zegt tenminste iets meer dan een
kwart van de mensen die op bovenstaande stelling stemde.
Iets minder dan driekwart van de stemmers is het daar niet mee eens. Zij
voelen zich wellicht wel aangesproken door de berichten in de media.

Medische klachten zoek ik eerst op internet op
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Op internet is een eindeloze stroom aan informatie te vinden. Denk bijvoorbeeld aan Wikipedia. Noem een onderwerp en het is wel terug te vinden in deze
digitale encyclopedie. Zo ook ziekten. Lekker makkelijk. Heb je medische klachten,
zoek het eerst op het internet op. Dan weet je meteen wat je mankeert en of je
er mee naar de huisarts moet gaan. Dan kun je ook met gerichte vragen bij je
dokter terecht. Vaak zijn er op het net ook eenvoudige oplossingen te vinden voor
deze aandoeningen. Je kunt echter beter niet zomaar alle medische informatie

op internet vertrouwen. Vaak zie je niet waar de maker van de site zijn kennis
vandaan heeft of wat de bron is. Daarnaast kan zo’n informatie je ook onterecht
bang maken. Vergelijk het met het lezen van een bijsluiter van medicijnen. Je leest
dat een bijwerking hoofdpijn kan zijn en je voelt deze bij wijze van spreken al
opkomen. Datzelfde geldt voor medische informatie. Veel klachten zijn op meerdere aandoeningen van toepassing. Voor sommige mensen kan het echter een
geruststelling zijn. Medische klachten zoek ik eerst op internet op. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 52) > vuurwerk mag alleen door professionals worden afgestoken > eens 73% oneens 27%

tradities, want na lijstjes en de
befaamde kerstdiners komen
ook elk jaar de wensen, de
voornemens en de columns over
de wensen en voornemens
terug. En wie ben ik om met
tradities te breken? Bij deze: de
beste wensen voor 2013!
Naar schatting werden
oudjaarsavond wereldwijd zo’n
44 miljard gelukwensen overgebracht, vooral via Whatsapp,
Facebook en sms. Het lijkt voor
vele mensen dus niet zo moeilijk.
Toch roepen de wensen elk jaar
weer dilemma’s op: want weet je
eigenlijk wel wat je wenst?
Een beetje betrokken
verenigingsmens moet zijn jaar al
gauw beginnen met dertien
borrels in vijf dagen en ontkomt
dus niet aan de nieuwjaarswensen. Maar kies je dan voor het
ietwat ouderwetse zalig nieuwjaar? Katholieknederland.nl koos
het woord ‘zalig’ al in 2006 tot
katholiekste woord in de
Nederlandse taal. De vraag is dan
meteen of je je nieuwjaarswensen daarmee wilt associëren. Ga
je voor het hippere maar ook
weinigzeggende gelukkig
nieuwjaar? Of voor de klassieke
en ongevaarlijke beste wensen?
Geef je een handje? Kun je de
kussen ontwijken?
Dan heb je nog die hippe
mannen die ook mannen zoenen,
maar die dan weer vreemd
aangekeken worden door de
ietwat minder hippe mannen die
eigenlijk helemaal geen mannen
willen zoenen, wangen die de
rest van de dag ruiken naar de
aftershave van de mannelijke
collega en die overenthousiaste
tante die iedereen op het hart wil
drukken hoeveel ze je wel niet
toewenst: “Nee, echt, ik wens jou
het állerbeste, állergezondste,
állerleukste, állermooiste, állergezelligste jaar toe vol familie,
vrienden, mensen waarvan je
houdt, met je lievelingsdieren...”
Goede voornemens: ook
zoiets raars. Ben je ooit iemand
tegengekomen die slechte
voornemens maakt? En wat doe
je met voornemens die elk jaar
terugkomen? Mogen het vage
wensen zijn (“Ik wil gelukkiger
worden dit jaar”) of moet het
heel concreet (“Ik wil 4,5 kilo
afvallen en veertien boeken
lezen”)?
Mijn voornemen? Minder
voornemen, meer doen. En mijn
wensen? Die zijn de beste.
What Else?
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Broekhuizenvorstenaar drumt in Philips Symfonie Orkest

Van fanfare tot symfonieorkest
De een leeft zich uit tijdens een potje voetbal en de ander bespeelt een instrument. Voor Roel van Leendert (16)
uit Broekhuizenvorst is drummen een echte uitlaatklep. Hij drumt in de lokale band Orange Pulp, maar speelde ook
met het Philips Symfonie Orkest in Eindhoven en Amsterdam.

wilde spelen. Nu speelt Roel geregeld
met zijn bandje Orange Pulp en speelt
hij met verschillende fanfares en
harmonieën in de omgeving mee. Het
is voor hem niet raar om eens in een
andere groep te spelen. “Een andere
fanfare uithelpen is niet zo speciaal
voor mij”, vertelt hij vol overtuiging.
Zijn ervaring bij het Philips Symfonie
Orkest vond Roel wel heel anders.
“Violisten en strijkers moesten na het
optreden huilen. Hoe bijzonder dat is. Je
gaat mee in een emotionele achtbaan”,
kijkt hij terug.

Emotionele achtbaan
Tijdens een concert van de fanfare
in Broekhuizenvorst werd hij opgemerkt
door een lid van het Philips Symfonie
Orkest. “Hij vroeg me of ik een keer
mee wilde spelen. Op dat moment
wist ik nog helemaal niet wat me te
wachten stond”, zegt hij. Pas later
bleek dat Roel met topamateurs uit het
zuiden van het land mee mocht spelen.
“Prachtig als ze je daar goed genoeg
voor vinden.”

Hoog niveau
Roel werd 16 jaar geleden geboren in een muzikale familie. Rond
zijn tiende verjaardag pakte hij het

muzikale voorbeeld van zijn vader
op. Hij besloot bij de fanfare van
Broekhuizenvorst een opleiding te

volgen als slagwerker. Dit resulteerde
uiteindelijk in de vraag of hij met het
grote Philips Symfonie Orkest mee

Roel speelde voor het eerst met
het Philips Symfonie Orkest in het
concertgebouw in Amsterdam. “Wat
er toen door me heen ging, was niet
te omschrijven. Ik deed mee op zo’n

Mooi de Mooiste Mode

hoog niveau”, vertelt hij trots. Hij
maakte anderhalf uur deel uit van een
emotioneel, muzikaal verhaal. “Het was
een leerzame periode. Vooral van de
toppers daar heb ik veel opgestoken.”
Toen het optreden in Eindhoven
naderde, kreeg Roel door wat hem te
doen stond. Hij repeteerde zes keer per
week en ging er met volle overgave
voor.

Klassieke muziek
“Ik was alleen maar met drummen
bezig en mijn school schoot er dan nog
wel eens bij in”, bekent hij. Hoewel hij
in Amsterdam al had genoten, kon hij
alleen maar nog lovender spreken over
het optreden in Eindhoven. “Het was
nog veel beter in eigen huis, overweldigend”, omschrijft hij.
Voor Roel was klassieke muziek
nog nooit zo imponerend. “Het was
een hele andere soort muziek dan dat
ik gewend was, maar het heeft m’n
interesse gewekt.”
De meeste van zijn leeftijdsgenoten snappen de symfoniemuziek
niet helemaal, maar Roel wel. “M’n
vrienden wisten niet waarover ik het
had toen ik ze een foto stuurde van het
concertgebouw. Ze gingen gewoon door
met de gesprekken over het weekend”,
lacht hij. “Klassieke muziek is toch een
verhaal apart.”

06
januari 2013
koopzondag

Goede
voornemens

2013 super lage

Denk aan uw Voordeel Paspoort! (huisaan-huis bezorgd week 51) Hiermee heeft
u de komende 6 maanden extra voordeel
bij Modecentrum Frans Theelen. Neem het
paspoort bij uw aankopen mee en laat het
aftekenen!

Een feestelijke start met
prijzen

OPRUIMING!
Nu in Roggel de grootste collectie communiekleding van Limburg!

www.facebook.com/ModecentrumFransTheelen

twitter.com/MCTheelen

HORST St. Lambertusplein 12
T 077-3968464

ROGGEL
Mozaïk Gallery Markt 2
T 0475-494220

Voor koopzondagen zie onze website. Modecentrum Frans Theelen te Roggel is elke zondag geopend van 13 tot 17 uur.
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15 VRAGEN aan Celine Swinkels 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

Celine Swinkels
14 jaar
Horst
Dendron College

Wat was je favoriete spel als kind?
Giebelen, dat was een soort roddelspel,
met een leugendetector die aangaf
of je de waarheid sprak of aan het
liegen was. Dan stond er bijvoorbeeld
op een kaartje de vraag of je verliefd
was. Degene die aan de beurt was
antwoordde dan met nee, waarna de
leugendetector aangaf dat diegene
loog en dus wel verliefd was. Diegene
werd dan helemaal rood, haha, dat
vond ik vroeger echt geweldig.
Waar sta jij over 10 jaar?
Ik ben nu nog niet echt met de toekomst bezig, maar vooral met het nu.
Maar sowieso zou ik mezelf over tien
jaar wel met een lieve man, leuke
kindjes en superbaan gelukkig willen
zien. Wat voor baan zou me niet zoveel
uitmaken, als ik mijn kindjes dan maar
kan onderhouden en ze zelf kan opvoeden. Ik wil niet dag en nacht weg zijn.
Als je iets opnieuw zou kunnen
doen, wat zou dat dan zijn?
Dan had ik mijn eerste jaar op de
middelbare school niet verpest, had

ik leren boven lol maken gesteld. Ik
begon op havo en zit nu op basis.
Hier heb ik mijn eerste jaar niet mijn
best gedaan, waardoor ik op de Time
Out School terechtkwam. Dat is een
bovenschoolse zorgvoorziening, een
school voor kinderen die beter kunnen
presteren dan dat ze laten zien en daar
rust kunnen te vinden. Daar heb ik wel
veel van geleerd, haal nu weer goede
cijfers, mijn gedrag is verbeterd en
ik kan me weer concentreren, dus nu
komt het helemaal goed met mij.
Laatst behaalde cijfer op school?
Voor welk vak?
Dat was volgens mij een 7,7 voor
geschiedenis.Geschiedenis is niet per
se een vak waar ik supergoed in ben,
maar ik zit nu op basis en ik kan havo
aan, dus als ik goed oplet bij de vakken
moet het me lukken om zo’n cijfers te
blijven halen.
Je ideale verjaardagscadeau, wat zou
dat zijn?
Dan zou ik mensen die ik heel erg mis
uit Vlaardingen hier willen zien, want
aangezien het best ver weg is, gaat dat
niet zomaar en zou dat echt een top
verrassing zijn.
In wiens huid zou je een dagje willen
kruipen en wat zou je dan doen?

In de huid van een volwassene. Dan
kan je gewoon overal heen rijden waar
je maar heen wil. Een dagje naar het
strand, ’s avonds uitgaan, een hotelletje boeken. Dat lijkt me echt heel chill.
Wie is de leukste persoon die je het
afgelopen jaar hebt leren kennen?
Ik ging met een vriendin van me
uit. Ze werkt bij Jan Linders en nam
een collega van haar mee, echt een
supergezellige jongen. Het werd een
topavondje.
Sociale netwerken, wat vind jij
daarvan? Wat is je favoriet binnen
deze groep?
Ik vind het vooral handig als Whatsapp
eruit ligt en je net iets aan het afspreken was met iemand. Dan heb je altijd
nog Facebook en Twitter waarmee je
contact kunt hebben. Mijn favoriet is
wel Facebook, omdat ik van Twitter niet
zoveel snap, haha.
Wat is uniek aan jou?
Als iemand ergens mee zit, wil ik
diegene daar graag mee helpen.
Tegelijkertijd is dit ook meteen mijn
valkuil, hierdoor vergeet ik mezelf
vaak. Sinds ik van de Time Out School
af ben gebeurt dit wel steeds minder,
omdat ik daar heb geleerd dat ik niet
altijd iedereen kan helpen.

Een greep uit het cursusaanbod
van het voorjaar 2013:
n
n
n
n

reanimatiecursus
assertiviteit
schilderen met bijenwas
kunstgeschiedenis

Voor meer cursussen en aanmeldingen

DINGEN

ONZE AANBIE

EEK

VOOR DEZE W

n Tai Chi voor beginners
n digitale fotobewerking
n Nederlandse schilderkunst

Bergweg 4,
5801 EG Venray
Tel. 0478-580185
ma, di, do 9.00-13.00 uur
venray@volksuniversiteit.nl

www.vu-venray.nl

Waar word je blij van in Horst aan de
Maas?
Van mijn lieve vrienden en vriendinnen die hier wonen. Ik zie de meesten
wel vaak, maar helaas mijn allerbeste
vriendin niet zo vaak. Ze is druk met
school en ze mag maar één keer per
weekend weg. Maar aangezien ik zelf
ook veel met school bezig ben en nu
ook nog een vriendje heb, moet ik mijn
eigen tijd ook verdelen.
Stel je wint een miljoen, wat zou je
dan doen?
In ieder geval tegen niemand vertellen dat ik een miljoen gewonnen heb,
want dan komen er veel schooiers en
goede doelen op af. Ik zou mijn geld
dan voor de helft wegleggen voor een
goede studie, mijn rijbewijs, een auto
en een gezellig huisje. De rest zou ik
gebruiken voor vakantie en uitgaan.
Op welke manier verdien jij bij?
Door het krijgen van zakgeld, haha. Ik
ben nog te jong om te werken, over
drie maandjes kan ik gaan werken. Ik
denk dat ik dan vakken ga vullen bij
Jan Linders. Ik ga in ieder geval echt
niet in de kas werken. Dat lijkt me niks,
ik heb een keer prei gepoot bij een
kennis. Nee, doe mij maar gewoon de
supermarkt, kom je tenminste ook nog
bekenden tegen.
Discotheek of kroeg?
Discotheek. In de kroegen draaien ze
meestal van die Hollandse muziek,
dat hoor ik thuis al genoeg. Ik heb
niet een voorkeur voor een bepaalde
discotheek. Het gaat veel meer om de
mensen waarmee je gaat.
Avondmens of ochtendmens?
In ieder geval geen ochtendmens.
In het weekend kan ik echt moeilijk
opstaan, dan ga ik uit en lig ik laat in
bed. Als ik naar school moet, dan sta ik
eigenlijk veel te vroeg op, anders red ik
het niet met mijn make-up en haren en
zo. Maar dan ga ik ook op tijd naar bed,
dus dan kan ik ook goed opstaan.
Stad of dorp?
Stad. In een dorp hoeft maar één ding
te gebeuren en weet iedereen het
direct. In een stad kun je gewoon je
eigen ding doen, je kunt gewoon lekker
de stad in gaan om te winkelen. Ik heb
in Vlaardingen gewoond en daar was
het zo. De mensen zijn daar meestal
ook een stuk socialer, die drukte van
een stad vind ik juist gezellig.

Tartaartjes

100 gram € 1,35

Rund stooflapjes
Balkenbrij

100 gram € 1,65
100 gram € 0,60

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Column

Oui, oui,
Paris
Vorig weekend bracht ik
het weekend door in het
chique Parijs. De Champs
Elysees afstruinen, mooie
winkels kijken, de Eiffeltoren
bewonderen en vanaf
terrasjes de goed geklede
Parijzenaren van top tot teen
bekijken: heerlijk. Toch is het
leven boven de grond een
wereld van verschil met het
leven onder de grond...
Enorme tegenstellingen vind
je als je bovengronds Parijs met
ondergronds Parijs vergelijkt.
Ik geef eerlijk toe dat ik meer
voel voor het bovengrondse
leven en met het ondergrondse
liever niet zoveel te maken heb.
De metro heb ik zoveel mogelijk
vermeden en heb van mijn
eigen benenwagen maximaal
gebruik gemaakt: lekker veilig,
heerlijk hygiënisch en je ziet
wat je wilt zien. Helaas heeft
het niet mogen baten, want ik
weet zeker dat ik de meest gore
metro-ervaring in dat korte
weekend heb meegemaakt.
Lekker dan, heb ik weer...
Die ene keer dat ik mijzelf wijd
aan de metro en beneden de
stad duik krijg ik dit...
Mijn voorgevoel klopte dus
precies. Anyway, tijdens mijn
weg weer terug naar het leven
boven, met behulp van de
roltrap, kwam een klein
straaltje me van boven naar
beneden tegemoet. Ik moest
eerst drie keer kijken, toen
moest het kwartje nog vallen
en toen moest ik nog heel erg
m’n best doen om te geloven
wat ik op dat moment zag.
Jeetje, ondergronds Parijs kent
inderdaad geen stijl. De jongen
die voor mij stond, kon blijkbaar
zijn plasje niet meer ophouden
en piste ongegeneerd tegen de
leuning van de roltrap aan.
In een perfect straaltje
vervolgde het onschuldig z’n
weg weer terug naar beneden.
Ongelooflijk.
Parijs als chique stad, ja ja,
alleen de bovenkant dan, de
onderkant kent niet veel stijl,
dat blijkt. Oui, Oui, Paris (wie,
wie Paris)? Pipi Paris, dat past
beter volgens mij.
Mies
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Starters in de regio
Pedicure Tanja
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Sector
Start

Pedicure Tanja
Tanja Janssen
Eikelenbosserdijk 6
Melderslo
06 26 65 91 94
mike.tanja@home.nl
Zorg en Welzijn
eind september 2012

Activiteiten
Pedicure Tanja is een onderneming met eigen praktijk aan
huis, waar de voeten van jong en
oud verzorgd kunnen worden.
Een basisverzorging van de
voeten bestaat uit nagels
knippen, verwijderen van eelt,
likdoorns, verzorgen van ingegroeide nagels, kalknagels en
een voetmassage met een
verzorgende voetenbalsem. De
mogelijkheid is er natuurlijk ook
om alleen de klachten te
verhelpen. Ouderen die zelf niet

goed hun nagels kunnen
knippen, kunnen hiermee
worden geholpen. Bij Pedicure
Tanja gaat het erom dat de klant
tevreden de deur uit gaat.
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Erato Muzikaal Contact
benoemt ambassadeurs
Tijdens de laatste Open Coffee van Meerlo-Wanssum werden SOS Meerlo-Wanssum en de eigenaars van restaurant Tante Jet benoemd tot ambassadeurs van Erato Muzikaal Contact.

Doelgroep
Voor jong en oud die een
behandeling nodig hebben om
van hun klachten af te komen,
of voor personen die zelf niet
hun voeten kunnen verzorgen,
of om gewoon eens de voeten te
laten verwennen.
Onderscheidend vermogen
Pedicure Tanja wil er alles
aan doen om de klant zo goed
mogelijk te helpen en tevreden
te houden.
Voor suggesties en vragen
mogen ze Pedicure Tanja ook
altijd bellen of mailen.
Tevredenheid van de klant staat
bij Pedicure Tanja voorop.
Dionne Boks, Kitty Bartels, Jan Bartels en Math Craenmehr

Wilt u als starter ook gratis in deze rubriek komen te staan,
mail dan naar linda@hallohorstaandemaas.nl

Erato bezorgt samen met muzikanten ernstig zieke, oude of gehandicapte
mensen een mooi moment door samen
te zingen of naar muziek te luisteren.
De deelnemende ondernemers van
Open Coffee hebben dit project gespon-

sord met een bedrag van ongeveer
1000 euro. Drie mensen, aanwezig op
de Open Coffee, hadden een muzikale
wens ingediend voor een naaste, die
dankzij de bijdrage in vervulling kon
gaan.

De cheques werden overhandigd
en Math verraste Dionne Boks van SOS
en Kitty en Jan Bartels van Tante Jet
vervolgens met een ambassadeursplaquette. Ze mogen zich nu ambassadeur
van Erato noemen.

horsystemen
verf en behang
buitenzonwering
kunststof kozijnen
vloeren
raamdecoratie
afdaken
rolluiken
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Fy-Fit viert
vijfjarig bestaan
Fitnesscentrum en fysiotherapiepraktijk Fy-Fit in Grubbenvorst bestaat dit
jaar vijf jaar. Het fitnesscentrum viert dit onder andere met een aanbieding.

Nieuwe eigenaar Kruytzer
Kruytzer Optiek en Optometrie in Horst werd zondagmiddag feestelijk van vader op dochter overgedragen. Na ruim 38 jaar draagt Ron Kruytzer het stokje over aan Margo, die al tien jaar binnen het
bedrijf werkzaam is. In 1974 openden Ron en Enny Kruytzer hun winkel aan de Hoofdstraat in Horst.
Sinds 1976 zit Kruytzer aan de Kerkstraat. De opticien en optometrist heeft een aantal verbouwingen
en uitbreidingen meegemaakt en veranderde tijdens de feestelijke ‘heropening’ nu van eigenaar.
(Foto: Angy Photodesign)

Knallende Koopjeszondag
In de weken na de kerst start traditioneel de uitverkoop om zo ruimte vrij te maken voor de nieuwe voorjaarscollectie. Ondernemers in Horst centrum slaan dit jaar hun handen ineen. Zij houden op zondag 6 januari van 12.00
tot 17.00 uur een extra grote uitverkoop waarbij ze samen één dag lang stunten met de prijzen.
Op koopjeszondag 6 januari
kan het publiek voor de laatste dag
genieten van de grote ijsbaan op het
Wilhelminaplein. Daar zijn schaatsen te

10

huur en staat ook een koek-en-zopietent. Aan de koopzondag op 6 januari
doen veel van de honderd winkels in
Horst centrum mee. Ze willen daarmee

hun uitverkoop extra aantrekkelijk en
spectaculair maken voor het publiek.
Veel aanbiedingen van ondernemers
04
zijn te vinden op
www.horst-centrum.nl
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Het fitnesscentrum op industrieterrein ’t Hagelkruis in Grubbenvorst werd
nieuw gebouwd in 2007 door fysio- en
manueel therapeut Nico de Jong. Vanaf
2000 had Nico een kleine praktijk
fysiotherapie aan huis, gestart als
dependance van de praktijk in Blerick.
Door het toenemend aantal patiënten,
gebrek aan ruimte en het ontbreken
van de juiste apparatuur voor het
optimaal begeleiden van houding en
beweging, besloot hij Fy-Fit te starten,
een fitnesscentrum met de nadruk op
verantwoord bewegen onder leiding
van geschoold personeel en tevens een
fysiotherapeutisch centrum. “We zijn
blij dat we in deze economische tijden
nog steeds de kwaliteit en begeleiding
kunnen bieden waarmee we vijf jaar
geleden gestart zijn. Bij de prijsvechters
in de fitnessbranche zie je een totaal
gebrek aan begeleiding waardoor oefe-

ningen vaak onjuist of onverantwoord
worden uitgevoerd”, aldus Nico de Jong,
eigenaar van Fy-Fit. “Als aanvulling op
een fysiotherapeutische behandeling
kunnen patiënten doorstromen naar
onze begeleide fitness voor het verder
opbouwen van kracht en conditie.”
Ondertussen heeft Fy-Fit naast
fitness voor alle leeftijdsgroepen, en
groepslessen zoals Zumba, Pilates en
Indoor Cycling, ook ontspanningslessen zoals T’ai Chi, Tao en Yoga. Het
centrum heeft speciale inrichting voor
medische training, sportrevalidatie en
fysio-fitness. Verder kan men terecht
voor onder andere fysiotherapie,
manuele therapie en oedeemtherapie.
Vanaf februari wordt er ook gestart
met een programma voor mensen met
gewichtsproblemen en diabetes type II,
in samenwerking met diëtisten van het
Groene Kruis.

Voor deskundig en laagdrempelig adVies

GRATIS kennismakingsgesprek!
Venray

tel 0478 - 52 10 70

echtscheiding
alimentatie
omgangsregeling
arbeidsrecht
letselschade
overeenkomstenrecht
www.julicher-meijer.nl

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

01

Ad ve r torial

Klussendienst voor ouderen
en hulpbehoevenden
Wanssum – Bent u voor kleine klusjes in en om huis afhankelijk van uw kinderen, familie of kennissen?
Sinds kort kunt u daarvoor ook terecht bij 65 Klus Diensten uit Wanssum. Zij verzorgen kleine klusjes in en
om huis voor een vast bedrag per jaar (nu vanaf 75 euro). Daarvoor kunt u meerdere kleine klusjes laten
uitvoeren.
U kunt kiezen uit een lijst met 65 veelvoorkomende
klusjes, er is geen rekening achteraf, er zijn geen
voorrijkosten, het kleinmateriaal is inclusief en dezelfde
persoon komt bij u aan huis.

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum

It’s Clean
wenst al haar relatie’s een
Succesvol en Clean 2013

Vers
van het
gs
Limbur
land

Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel: 06 42 82 55 13

www.its-clean.nl

Snelle en vakkundige hulp
Wanneer u 65 Klus Diensten inschakelt wordt u snel
en vakkundig geholpen. Ook buiten werktijd kunt u in
geval van nood een beroep doen op de service. Mede
hierdoor hoeft u minder afhankelijk te zijn van kinderen,
familie of kennissen en kunt u ze voortaan uitnodigen voor
koffie in plaats van klussen. Ze kunnen u evengoed blijven
ondersteunen door een cadeaubon van 65 Klus Diensten te
schenken.
Meer informatie vindt u op www.65klusdiensten.nl of u
kunt bellen met 0478 85 42 44.

Culinair genieten van
streekproducten!
di t/m zo 10.00-18.00 uur
Lorbaan 1 | Veulen-Venray

www.platteland.nu
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GFC’33 hoofdtrainer verlengt
Het bestuur van voetbalvereniging GFC’33 uit Grubbenvorst heeft laten weten tevreden te zijn met de
resultaten. Dit heeft ertoe geleid dat GFC’33 het contract met hoofdtrainer Tielen wilde verlengen.
Naast een derde plek in de competitie is er ook rust en plezier binnen
de selectie, mede door toedoen van
trainer Tielen, aldus het bestuur. “Bij
de ambitie die we als GFC’33 hebben,

hoort ook de juiste man op de plek als
hoofdtrainer. Het doet ons deugd te
kunnen melden dat Casper Tielen zijn
contract verlengd heeft met het seizoen
2013/2014. Wij zijn er van overtuigd

dat Casper de juiste man is die beantwoordt aan deze ambitie en dat hij
in staat is om de huidige speelwijze
te continueren en het team naar een
hoger niveau kan tillen.”

Swimmeet
Maastricht
Door: Bram Becks
HZPC Horst reisde vrijdag 28 december af naar Maastricht voor de
Swimmeet. Deze driedaagse wedstrijd stond in het teken van hard zwemmen en veel plezier maken.

Dartstoernooi Um ’t Hukske
DC Um ’t Hukske houdt op zondag 13 januari het derde gesloten Horst aan de Maas dartstoernooi. Dit vindt
plaats in café ’t Hukske in Meterik.
Het is de bedoeling om zoveel
mogelijk darters uit de regio Horst
aan de Maas naar Meterik te halen
om hier op deze dag hun pijltje te
komen gooien. Ook bij DC Um ’t

Hukske zijn enkele kanshebbers voor
de winst. Het belooft dus weer een
spannend toernooi te worden. De
wedstrijden voor koppels beginnen om
11.00 uur, voor singles om 13.00 uur.

Verder zijn er een damesronde en een
verliezersronde. Bij een 180-er wordt
een halve liter bier gesponsord door
café ’t Hukske. Inschrijven kan tot
aanvang van de wedstrijd.

La Providence start
huishoudelijk werk Thuis
La Providence start nu ook huishoudelijk werk bij mensen thuis!
Woont U in Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen of Broekhuizenvorst? En heeft U hulp nodig
bij het huishoudelijk werk thuis, dan kunt U bij het WMO loket van de gemeente Horst aan de
Maas nu kiezen voor La Providence. Buiten het al bestaande en alom bekende zorgcentrum
waarin cliënten verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling krijgen aangeboden, kan
men ook op hulp rekenen in uw vertrouwde omgeving, waar U zo lang mogelijk zelfstandig
kunt wonen. Voor iedere situatie kunt u bij ons terecht. “La Providence Thuis” is altijd bij u in de
buurt. Uw manier van leven is voor onze medewerkers het uitgangspunt. Dit betekent dat we
rekening houden met wat u en uw omgeving zelf kunnen doen. U krijgt zorg van een medewerker
die werkt vanuit een klein en wijkgericht zorgteam. Dit betekent dat u zoveel mogelijk door
dezelfde medewerker wordt geholpen. Onze medewerker kent uw wijk of dorp als geen ander.
U krijgt een vaste contactpersoon waar u met uw vragen terecht kunt.
Wilt U meer informatie? Bel 077-3030800 of kijk op www.laprovidence.nl

www.laprovidence.nl

Nieuw dit jaar was de elektronische
tijdwaarneming, een systeem waarbij
de gezwommen tijden nog nauwkeuriger konden worden gemeten. Vol
goede moed vertrokken de zwemmers afgelopen vrijdag om 06.15 uur
vanuit het zwembad in Horst. Eenmaal
aangekomen was het nog even wakker worden en direct inzwemmen,
waarna de swimmeet feestelijk werd
geopend. De dagen stonden onder
leiding van coaches Mariëlle Martens en
Paul Goddery. Er werd vol goede moed
aangemoedigd. Ook de yell was vaak te
horen. De prestaties leden er dan ook
niet onder. Zeer opvallend deze swimmeet was Bjorn Piket. Bij de allereerste
afstand waarbij vele zwemmers er nog
even in moesten komen, de 100 meter
schoolslag, zwom hij al een persoonlijk

record van drie seconden. Hij wist zijn
goede vorm te behouden gedurende
deze drie dagen. Judith van Meijel was
de absolute medaillekoningin. Maar ook
Alice Janssen, Rinske Becks, Ingrid van
Horen en Michelle Verouden gingen niet
zonder lege handen terug richting Horst.
Het wisselslagestafetteteam
behaalde een zilveren en een bronzen medaille. Andere finaleplaatsen
waren voor Manon Koster, Serafina Vlijt
en Bjorn Piket. Met de vorm zit het
wel goed bij HZPC met het oog op de
Limburgse winterkampioenschappen.
Voor de zwemmers is het inmiddels
weer uitkijken om volgend jaar met
de gehele wedstrijdploeg uit te wijken
naar Maastricht, zodat iedereen kan
ervaren wat het hoogtepunt van het
jaar is.

Ponyspellenmiddag
Pony- en Ruiterclub Lottum hield vorige week vrijdag een ponyspellenmiddag. Hat maximale aantal van dertig basisschoolkinderen uit Horst aan
de Maas had zich via www.padxpress.nl opgegeven.
Naast de spellen zoals spekhappen,
slalom, de kerstballenrace en het open afstapspel, leerden de kinderen hoe
je een pony moet poetsen en opzade-

len. Na afloop hebben alle deelnemers
een ponypoetsdiploma en een rozet
ontvangen. Voor foto’s en meer informatie, kijk op www.ruiterclublottum.nl
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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.

Harold Gielen

De woonkamer is opgeruimd en bij binnenkomst laat trouwe viervoeter
Adje duidelijk van zich horen. Als zijn baasje rustig aan de keukentafel zit en
begint te vertellen over zijn passie voor muziek en in het bijzonder
thrashmetal, dan spitst de vijfjarige Franse Bulldog zijn oren en luistert
aandachtig mee. Deze week wordt Harold Gielen (36) uit Horst geplukt.

ontwikkeld. Mijn grootste voorbeelden
zijn Slayer, Metallica, Anthrax, Kiss en
Iron Maiden.”

Je ziet daar zoveel
mensen staan
Harold luistert vanaf de vierde klas
lagere school naar deze muziek en
begon op zijn dertiende met spelen van
muziek. “Samen met mijn zus Miranda
ben ik gitaar gaan spelen. In de pauzes
of na schooltijd, kwam ik thuis, pakte
mijn gitaar en begon weer te spelen.”
Hij speelde in verschillende bands de
gitaar en soms ook de basgitaar. Toen
hij in 2006 bij zijn huidige band succesvol aan de slag kon, concentreerde
hij zich vanaf dat moment alleen op
het bespelen van de basgitaar. De band
brengt Harold door heel Europa.
“Jaarlijks doen we een tour van vier
weken en staan op diverse festivals
door heel Europa, vaak voor twintig- tot
dertigduizend bezoekers en hebben
zelfs voor een publiek van tachtigduizend man gespeeld. Als je dan het
podium opkomt en je ziet daar zoveel
mensen staan: dat is een kick. Dat is
geweldig. De reacties van het publiek
geven je energie.”

Mijn huidige muziekcarrière accepteert
Harold heeft een paar jaar voor
een platenmaatschappij gewerkt, maar
begon zijn carrière in de techniek.
“Ik heb op de LTS in Horst gezeten en
daarna heb ik een vervolgopleiding

in de metaaltechniek gevolgd. Ik
kreeg meteen een baan als slijper bij
een bedrijf in Venlo, waar ik speciaal
gereedschap maakte. Nadat het bedrijf
failliet ging, ging ik verder met mijn
grootste passie: muziek. Een kameraad
van mij was net een bedrijf gestart in
de Metalscenemuziek en zocht nog
iemand die de warehousing op poten
wilde zetten. Die kans heb ik toen met
beide handen gegrepen. Toen vijf jaar
later dit Amerikaanse bedrijf in vlammen opging, stonden alle medewerkers
op straat.”
Ondertussen vond Harold een leuke
baan in dezelfde richting maar dan
voor een Nederlands platenlabel, maar
helaas werd in deze roerige tijden, zijn
contract niet verlengd. “Ik ben dus op
zoek naar een leuke baan. Wat voor
eisen ik heb? Als ik maar met mijn
handen aan de slag kan en in het werk
een uitdaging zie.” Nog meer optredens met de band is voor hem niet
interessant. “Ik zou dan vier maanden
van huis zijn met toeren door Amerika,
Azië en Europa. Ik ben allang blij dat
mijn vriendin mijn huidige muziekcarrière accepteert.”
Naast de muziek heeft Harold nog
andere passies. “Ik vind het lekker om
uiteten te gaan of achter de kookpannen te gaan staan om voor mijn
vriendin te koken. En er is één ding
waar ze me ‘s nachts wakker voor
mogen maken: ijs. Ik ben namelijk een
grote ijseter. Chocolade-ijs of notenijs hebben de voorkeur en alleen als
ze in een coupe worden geserveerd”,
aldus Harold.

Crist Coppens
KEURSLAGERKOOPJE

4 kalfsgehaktballen en
4 half-om-half saucijzen
samen € 5,95

VLEESWARENKOOPJE
Harold is geboren in Horst en woont
hier inmiddels samen met zijn vriendin
Gemma. “We hebben geen kinderen
en eigenlijk is Adje ons kindje.” Harold
speelt basgitaar in Legion of the
Damned, één van de grootste thrash-

metalbands in Nederland. “De muziek
is te omschrijven als harde gitaarrock,
met zware drums en dat allemaal in
een snel tempo. Thrashmetal is een
combinatie van death- en blackmetal
en wij hebben daarin een eigen stijl

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.

Bij 150 gram beenham
100 gram beenhamsalade gratis

en zo 25

Koken met

Randy

Elke week stelt chefkok
Randy Zeegers van het Maashotel
in Broekhuizen speciaal voor de
lezers van HALLO Horst aan de
Maas een recept samen met
goede en eerlijke producten.
Met zijn tips maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste uit de ingrediënten naar
boven halen.

Honingtaart
Benodigdheden:
· 560 gram amandelschaafsel
· 360 gram boter
· 100 gram crème-fraîche
· 200 gram krenten
· 200 gram rozijnen
· 580 gram suiker
· 140 gram honing

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Albert Heijn Horst
wenst u een
gelukkig nieuwjaar!

Bereiding:
• Doe de boter, suiker, honing en
crème-fraîche in een pan en laat
de massa smelten;
• laat het mengsel goed koken;
• voeg de krenten, rozijnen en het
amandelschaafsel toe en meng
dit goed;
• doe de massa in een bakvorm
bekleed met vetvrij papier;
• bak de massa op 170 graden in
ongeveer 15 minuten mooi
goudbruin;
• laat de taart afkoelen en snijd
deze in de gewenste vorm.

Eet u smakelijk!
www.ahhorst.nl

Randy

Oplossing vorige week:
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Albert Heijn
Horst
Dit recept wordt u aangeboden door
het Maashotel in Broekhuizen.
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AGENDA
America

Prinsenbal en
verlovingsbal
zo 6 januari 15.00 uur
Organisatie: CV De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

04
01

Horst

Kantkloscafé
vr 4 januari 14.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek

Winterwandeling
zo 6 januari 10.00-13.30 uur
Organisatie: De Kammeräöj van
CV de Vöskes
Locatie: café Oud-Meerlo

Pronkzittingen
za 5 januari 20.00 uur en
zo 6 januari 17.00 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: ‘t Gasthoes

Bezichtiging kerk
wo 9 januari 19.00 uur
Org: LGOG Kring Ter Horst
Locatie: Sint-Joannes de
Doperkerk

Indoor rommelmarkt

Broekhuizen

zo 6 januari 09.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Merthal

Melderslo

zo 6 januari 14.11 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Maaspaviljoen

Knallende koopjeszondag

za 5 januari 18.30 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

Griendtsveen

Uitreiking Alde Knoeper

Prinsenbal

Nieuwjaarswandeling
Deurnsche Peel

za 5 januari 10.00-12.30 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: start Herberg
De Morgenstond

Playbackshow en
prinsverkiezing
za 5 januari 19.30 uur
Organisatie: CS De Klotbultjes
Locatie: gemeenschapshuis
De Zaal

Grubbenvorst
Prinsenbal

za 5 januari 20.11 uur
Organisatie: GMV
De Plaggehouwers
Locatie: ‘t Haeren

zo 6 januari 12.00-17.00 uur
Locatie: centrum

Kerststal bekijken
wo 9 januari 20.11 uur
Organisatie: Ald Preense
Locatie: zaal De Lange

Kronenberg

Hegelsom

za 5 en zo 6 januari
11.00-16.30 uur
Organisatie: Dorpsraad en
werkgroep Kerstgroep
Locatie: Vlasven

Jeugdprinsebal

Jeugdprinsengalabal

vr 4 januari 19.11 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan
en Pieëlhaas
Locatie: De Torrekoel

zo 6 januari 13.49 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

Prinsebal
zo 6 januari 15.11 uur
Organisatie: CV Kroeënekraan
en Pieëlhaas
Locatie: De Torrekoel

Lottum

Meterik

Nieuwjaarsconcert
za 5 januari 19.00-23.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging
Concordia en Meriko Vocaal
Locatie: MFC De Meulewiek

Prinsenbal

Optreden The Sparks

za 5 januari
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: café-zaal Harmonie

zo 6 januari 18.00 uur
Locatie: Café Kleuskens

Jeugdprinsenbal
zo 6 januari 15.00 uur
Organisatie: GMV
De Plaggehouwers
Locatie: ‘t Haeren

Prinsenbal

Jeugdmatinee
zo 6 januari
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: café-zaal Harmonie

Meerlo

Prinsenbal

Prinsenbal, liedjesavond,
uitkomen boerenbruidspaar

zo 6 januari 15.00 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: zaal Debije

za 5 januari 20.00 uur
Organisatie: CV de Vöskes
Locatie: zaal ’t Brugeind

Onthulling in ’t Haeren

(Jeugd)prinsenbal
Grubbenvorst
Tijdens het jaarlijkse prinsenbal van Gekke Maondaagsvereiniging De
Plaggenhouwers uit Grubbenvorst komt de nieuwe prins uit. Op zaterdag 5
januari treedt prins Jos I af, met zijn adjudanten André Janssen en Peter
Relouw. Om 22.11 uur komt de nieuwe prins van De Plaggenhouwers uit.
-prinses uit. Dit jeugdprinsenbal wordt
ook gehouden in het Haeren, vanaf
15.00 uur. De huidige jeugdprins, Kevin
I, treedt om 16.11 uur af. De nieuwe
kinderprins en –prinses komen dit jaar
van basisschool De Samensprong. Om
17.11 uur komt de nieuwe jeugdprins
tevoorschijn.

Het prinsenbal wordt muzikaal opgeluisterd door feestband
Sjloetingstied en dj Theo Tik Tak. De
avond wordt gehouden in zaal Het
Haeren en begint om 20.11 uur. De
dag erna is het de beurt aan de jeugd.
Op zondag 6 januari komt de nieuwe
jeugdprins en de kinderprins en

Jeugdcarnaval Horst

Preens(ver)raoje 1
Door: jeugdcarnaval D’n Dreumel
De damp ván ’t veurwerk hungt nag in de loch en restjes veurpiele
ligge nag oppe waeg. Dit weerhald os d’r echter neet ván ’t jaorlijkse
preenseraoje wer op te pakke. Nao afgeloëpe jaor hoëge oëge te hebbe
gegoëid mit ozze jeugdpreens, hebbe we ’t dit jaor aover enne anderen
boeg gegoëid.
in d’n tied en wet os mit flashbacks
steeds wer ’n neej déjà vu te bezurge.
Ik durf de klok d’r op geliek te zette dát
’t ok dit jaor hiëlemoal good giët kome,
ma dao waere jullie neet veul wiezer vá.
Of wál..? D’n tiêd zal ’t liëre.

Ge kunt ‘r dit jaor op telle dát ozze
neeje jeugdpreens de som 5 x 11 in zien
slaop nag kán beantwoorde, mit dees
oetkomst de code kraakt en de waeg op
zondág 20 jannewarie naor de Mèrthal
wet te vinge. Deze Preens giët geer terug

Sevenum

Nieuwjaarsconcert
zo 6 januari 14.00 uur
Organisatie: Harmonie Unie
Locatie: De Wingerd

wenst u een goed
en gezond 2013!

Kijk voor meer agendapunten
en voor meer informatie op
www.hallohorstaandemaas.nl

En nu vooruit!
PLUSWEKEN
want december was al duur genoeg!

Bij besteding van 10 euro of meer

5 rozijnenbollen

Brood- en Banketbakkerij
Patronaat 13c Horst
Tel 077-396 13 96
Fax 077-396 13 92

uw Suzuki
anden

GRATIS

Het onderhoud van uw Suzuki
is bij ons in goede handen

Hubertus Sylvesterconcert

Zaal Debije was op 28 december het decor voor het Sylvesterconcert van muziekvereniging
St. Hubertus uit Hegelsom. De bomvolle zaal werd getrakteerd op een bijzondere muzikale avond.
Samen met de zangers Bart Reinders (bekend van The Voice of Holland), Marloes Nogarede en Maaike
Kamps en een combo met bekende muzikanten uit de regio zorgden fanfare en jeugdfanfare voor een
afwisselend programma. (Foto: Vivian Hesen)

Auto Lenders B.V.

Keizersveld 12, 5803 AN Venray, Tel: (0478) 554 900
info@autolenders.nl, www.autolenders.nl

service
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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

Heilige mis

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

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

Heilige mis

19.15

De oorspronkelijke Sint-Joannes
de Doperkerk van Meerlo ontstond
in 1500. Deze kerk werd rond 1934,
onder leiding van de nieuwe pastoor,
Van Lokven, vervangen door een
nieuwe kerk naar een ontwerp van
architect Van Groenendael. De pastoor
heeft zijn nieuwe kerk echter nooit
gezien: hij overleed in december 1934.
Zijn opvolger, pastoor Schreurs, kon
met Kerstmis 1935 de nieuwe kerk
inzegenen. Tijdens de oorlog had deze
kerk, zoals vele andere, veel te lijden.
Op woensdag 22 november 1944
om 16.30 uur bliezen de Duitsers de
toren die voor de kerk stond op, zodat
deze geheel vernield werd. Bij de
val van de toren liep het belendende
kerkschip zware schade op. Zelfs in
het priesterkoor en het dwarsschip
werden vernielingen aangericht. Met

taaie volharding werd pastoor Schreurs
voor de tweede maal bouwheer.
De financiële hulp van de parochianen
daarbij was bijzonder groot. Pastoor
Smeets, die hem opvolgde, kon
voortbouwen op het werk van pastoor
Schreurs. In 1946 werd de zwaar
beschadigde kerk gerestaureerd. Op 1
januari 1947 werd ze weer in gebruik
genomen. De nieuwe toren werd in
1954 gebouwd door de Gebroeders
Linskens uit Blitterswijck en was klaar
op 9 april 1955. In de toren zijn vier
nieuwe klokken aangebracht. De
bezichtiging van de Meerlose kerk op
9 januari begint om 19.00 uur bij de
ingang van de kerk. De rondleiding
duurt ongeveer een uur. Deelname is
gratis, zowel voor leden van LGOG als
voor niet-leden. Aanmelding vooraf is
niet nodig.
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Spoedgevallendienst
04 t/m 10 januari
KiesMondzorg Velden
Margrietstraat 3, Velden
T 077 472 24 86

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

LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 9 januari een
avondbezichtiging van de Sint-Joannes de Doperkerk in Meerlo. De heer
Reinier Thiesen vertelt dan over de geschiedenis van de kerk en over de
beeldenschat.

Kronenberg

Melderslo

Verloskundige zorg

09.30

Horst (Lambertus)

(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)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
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

09.45

Grubbenvorst

Venlo

Venray

19.15

Griendtsveen
zondag

Bezichtiging kerk
Meerlo

09.45

Broekhuizenvorst

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

11.00

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
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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 16.00 - 17.00 uur
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Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Uw velgen weer als nieuw?
Handelstraat 9 Horst • T (077) 397 86 00 • www.autoschadehorst.nl

28

nieuws

04
01

Ontspan.

Voor extra
ontspanning

Deze rustgevende advertentie is voor alle Ziggo abonnees.
Op dit moment wordt in de gemeente Horst aan de Maas veel gesproken over glasvezel. Volgens de
aanbieders hét product van de toekomst. Maar is dat wel zo? En betekent dit dat uw huidige kabelaansluiting
niet meer voldoet? De Consumentenbond onderzocht het voor u. En wat blijkt? Met kabel bent u even goed
voorbereid op de toekomst. U kunt dus heerlijk ontspannen. Want bij Ziggo zit u goed. Nu én in de toekomst.
Lees zelf de belangrijkste conclusies uit het onderzoek op ziggo.nl/ontspan

